INFORMATIONSBLAD

SKYTTE
EN KUL SPORT...
Eda skyttegille grundades 1883 och har sedan dess bedrivit skytte med gevär i olika former.
Genom åren har föreningen fått fram många duktiga skyttar.
Föreningen har aktivitet året om. Under sommaren på skjutbanan vid Kulleberget och under vintern
i skyttehallen som ligger i anslutning till Gränshallen som är ishallen i Charlottenberg.
Dessutom anordnar föreningen tävlingar och trivselarrangemang för de aktiva.
Eda skyttegille är en förening där vi vill att det ska råda en god stämning och en fin gemenskap.
Skytte är en sport som man utvecklas individuellt, ju mer man skjuter desto bättre blir man. När
man börjar är det ett krav att förälder eller anhörig är med i aktiviteten på grund av säkerheten, det
kan behövas stöttning i början, sen är det kul att delta själv och se när utvecklingen går snabbt.

Luftgevär.
Under vinterhalvåret skjuter vi i huvudsak inomhus med luftgevär. Avståndet är 10 meter och du
som nybörjare skjuter sittande med stöd. Lämplig ålder att börja är 6-7 år, för att kunna sitta bra och
hålla i geväret rätt. När du blir 13 år och äldre finns möjlighet att prova på stående skytte.
Luftgevärsskyttet är en aktivitet som man kan se hur framstegen växer snabbt om man har den rätta
lusten och viljan, då kommer tiorna tätare och resultaten högre. En nöjd skytt är en bra skytt. Gevär
och utrustning får du låna, det ingår i träningsavgiften.Luftgevärssäsongen börjar i Oktober och
håller på till början av April.

Korthållsskytte 50 meter:
Under den varma årstiden flyttar vi ut verksamheten till vår anläggning i Kulleberget. Säsongen
varar från Maj till September.
Korthållsskytte skjuts med kaliber .22 och på 50 meter. Korthållsskytte skjuts i tre ställningar,
liggande (med eller utan stöd), knästående och stående. Som nybörjare skjuter du alltid liggande.
Det är lämpligt att man har deltagit på luftgevärsskjutningen innan man provar på korthåll.

Banskjutning 300 meter:
Banskytte skjuts med gevär med kaliber 6,5 mm . Avståndet är normalt 300 meter. Banskytte 300
meter skjuts i tre ställningar liggande (med eller utan stöd), knästående och stående. Som nybörjare
skjuter du alltid liggande. Detta kan man prova på när man är runt 13 år.

Fältskytte 6,5:
Längs en bana skjuter du på varierande avstånd och mot olika figurer. Du får själv bedöma
avstånden. Du räknar träff på figuren oberoende av var i denna du träffar.
För att skjuta fältskytte krävs att du skjutit banskytte 300 meter minst ett par år och att du lärt dig
hur vapen och ammunition fungerar. Som nybörjare och junior får man ha en så kallad fadder som
hjälper till att bedöma avstånd mm.

När man har skyttetränat ett tag så kan man delta i tävlingar och mästerskap.

Låter det ´´KULigt´´
Kontakta någon av våra ledare:
Ordförande Kenneth Lind Tel.070-5410239 E-post: sauer200@telia.com
Kontaktpersoner Luftgevär Anne Augustsson Tel. 070-5681080 E-post: a.augustsson73@gmail.com
och Dahn Magnor Tel. 070-3407659 E-post: dahn.magnor@telia.com
Kontaktpersoner Korthåll Dahn Magnor Tel. 070-3407659 E-post: dahn.magnor@telia.com och
Urban Morfeldt Tel. 070-3646525
Kontaktpersoner Banskytte och Fältskytte Henry Håkansson Tel. 070-2007154 E-post.
dernole@telia.com och Kenneth Lind Tel.070-5410239 E-post: sauer200@telia.com

Hur blir jag medlem!
Besök våran hemsida www.edaskyttegille.se och tryck på fliken medlemsansökan eller kontakta
våran kassör Henry Håkansson Tel. 070-2007154 E-post. dernole@telia.com
Medlemsavgiften är 100 kronor för enskild medlem och 200 kronor för en familj.
Vill du bli en aktiv skytt så är träningsavgiften för närvarande 400 kronor både för vuxna och
ungdomar för varje gevärsgren, detta för att täcka kostnader för gevär som utlånas, måltavlor,
kolsyra, utrustning och ammunition förutom på 6,5 skyttet där man betalar alla skott själv till ett
subventionerat pris.

Intresserad!
Kanske just skytte är den sport där dina talanger kommer bäst till sin rätt!
Kanske DU kan bli vår nästa mästerskytt!
Varför inte försöka?
Om du går med i Eda Skyttegille får du träna under ledning av erfarna ledare
och instruktörer samt framgångsrika skyttar!
Besök www.edaskyttegille.se för mer information.

