
Åslia skytterlag har gleden av å invitere til skyteskole. 
Skyteskolen er beregnet på nybegynnere 

eller ferske skyttere, og vil gå over 5 kvelder og en dag. 
Hver kveld vil det være en blanding av teori og praktisk skyting. 

På skyteskolen vil du lære mye grunnleggende skyteteknikk. 
Alt fra skytestillinger, pusting, avtrekk og 

sikkerhetsregler er temaer vi skal gå igjennom.

Invitasjon til 
skyteskole

2018

Mer informasjon finner du på neste side.



Generell informasjon om skyteskolen

1. kurskveld

2. kurskveld

3. kurskveld

4. kurskveld

5. kurskveld

Påmelding
Påmelding til skyteskolen skjer til aaslia@skytterlag.no  eller 99210997. Vi har dessverre 
kun kapasitet til å ha 10 elever, så her er det førstemann til mølla som gjelder...

• Teori: Vi setter sammen all den teorien vi har lært, og prøver å se helheten
• Skyting

• Repetisjon: Sikkerhet, sikkerhetsregler, sikting, liggende skytestilling.
• Teori: Avtrekk
• Skyting

• Repetisjon: Sikkerhet, sikkerhetsregler, sikting
• Teori: Liggende skytestilling
• Skyting

• Skyteskolen vil gå over 5 kvelder og en dag 
• Skyteskolen starter klokka 18.00, og vil normalt være ferdig klokka 19.00.
• Skyteskolen arrangeres i skytterlagets lokaler i solør skytterhall på sundmoen, flisa.
• Det koster kr. 200 pr. deltaker. Dette inkluderer medlemskap i skytterlaget for året/kommende år, 

ammunisjon og materiell til skyteskolen.
• Skytterlaget har våpen og utstyr til utlån.
• Hver kveld vil inneholde en teoretisk del først, før vi tester ut det vi har lært på skytebanen etterpå.
• Skyteskolen er beregnet på nybegynnere og ferske skyttere.
• Inntil 10 elever (første mann til mølla), nedre aldersgrense er 8 år.
• Det settes krav om at foresatte deltar på første kurskveld. Deretter er det frivillig men vi oppfordrer foreldrene til å være tilstede.

• Orientering:  Kort om skyting, Åslia skytterlag og Det frivillige Skyttervesen
• Teori:  Sikkerhet og sikkerhetsregler
• Teori:  Instruksjon i lading, sikring og tømming av våpen
• Skyting

• Repetisjon: Sikkerhet, sikkerhetsregler.
• Teori:  Sikting
• Skyting

Skytterlagets skyteskole

6. kursdag - feltskyting
• Teori: Feltskyting 

• Kursavslutning
• Skyting

mailto:aaslia@skytterlag.no


Skytterlagets skyteskole 2018

Påmelding:

Registrering av deltakere:

Navn                       Alder Foresatte/Kontakt (tlf)

 Første kveld mandag den 5. mars kl. 18.00 der vi ønsker foresatte og nybegynnere
 velkommen til informasjon. 

Deretter mandager kl 18.00 : 
12. mars, 19. mars, 9 april, 16 april, 23 april

(Feltskyting lørdag 28 april kl.12.00)

Instruktører:

Jo Inge Breisjøberget, Jon Arne Aaslie

Oppfølgning og administrasjon:

Jon Arne Aaslie tlf 90838303

Oddvar Bjerktun tlf 99210997 (påmelding og registrering)


