
VINTERSAMLING 
TRENINGSSAMLING FOR UNGDOMSSKYTTERE 

SAMT UNGE SENIORER! 
 

 
 

Hvem:  Alle som skyter i klassene rekrutt, eldre rekrutt, junior og første / andre års 
klasseskyttere.  

  
Nivå:   Lagene melder på de deltakerne som de mener vil få utbytte av samlingen. 

Deltakerne som blir påmeldt bør ligge på et nivå som er i grensen av hva 
laginstruktørene har grunnlag for. 

Det endelige uttaket av deltakere til samlingen vil bli bestemt av 
ungdomsutvalget i samråd med utdanningsavdelingen 
                 

Overnatting: Deltakerne overnatter innendørs og må selv ta med seg nødvendig utstyr. Som 
for eksempel liggeunderlag, sovepose, håndkle og toalett saker.        

             
Sko:  Samlingen foregår i en idrettshall så her må vi bruke sokker eller joggesko med 

hvite såler, tøfler el. lign.                        
 
Bespisning:  Det serveres frokost og middag lørdag, pizza på kvelden. 

Søndag serveres frokost og middag. Ta med snop og brus/saft for de som 
ønsker det. Det vil være mulig å få kjøpt brus. Frukt og grønt vil være 
tilgjengelig i pausene.    

 
Utstyr:  Skytterne/skytterlagene må ta med våpen cal.22 og ammunisjon (ca. 200 skudd 

pr. deltaker), nødvendig personlig skytterutstyr inkludert pusseutstyr 
(pussestokk, olje og pussefiller).                        

 
Program: Detaljert program vil bli utdelt ved oppstart lørdag morgen. Programmet vil bli 

forsøkt inndelt etter tidligere ferdigheter (nivå) så godt det lar seg gjøre. Vær 
ærlig overfor skytteren med å angi nivået, dette for at instruksjon lettere 
tilpasses den enkelte.                                          

 
Ledere:  Ungdomsutvalget må be om hjelp fra skytterlagene for å kunne avvikle 

samlingen. Vi trenger derfor ledere og instruktører. Lagene må til en hver tid 
ha 1 voksenkontakt tilstede. Det oppfordres også til at lagene kan stille voksne 
til rådighet for brannvakter, disse vil bli kontaktet og gjort avtale med FØR 
samlingen. 

 
Påmelding:  Lagene har ingen begrensning i antallet de ønsker å melde på. Vi har en 

kapasitet på ca 60 deltakere, (se nivå) 
Påmeldingen er bindene og de lag som sender færre enn påmeldt vil bli belastet 
med påmeldingsavgift. 
Vi i ungdomsutvalget vil oppfordre alle foreldre til å være tilstede for å se hva 
vi driver med på samlingen, det er fullt mulig å være med skytterne rundt på 
stasjonene. Dette er også en fin mulighet for å bli litt bedre kjent med 
instruktørene og oss i ungdomsutvalget på 
 
 
Våre samlinger er støttet av Vestfold fylkeskommune 
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