INFORMASJON TIL ALLE ELGJEGERE 2008
Viser også til informasjon på By skytterlags nettside:

http://by.skytterlag.no

Elgbanen på By vil være i drift alle fredager fra og med 18.07.08 til og med
05.09.08 fra klokka 18.30 til 20.30

Det er ikke tillatt med blyspiss på elgbaneskiva !!!!!
Vi vil oppfordre alle om å møte opp for å trene på elgbanen. Prisen er kr 20,- pr. 5-skudd og
kr 50,- for hele kvelden for andelshavere.
Skyttere som ikke har andel i elgbanen betaler kr 70,- pr 5-skudd og kr 200,- for hele kvelden.
Prisen på en andel er kr 250,Kravet til antall treningsskudd er fortsatt minimum 30 skudd fordelt over to dager der det blir
avfyrt minimum 15 skudd pr gang, dersom arrangementet ikke er terminfestet som
konkurranseskyting i skytterlaget.
Alle annonserte skytinger er godkjent som treningsskudd for storviltprøven.
Treningskvelder for jegere på 100-meteren:
5/6 - 26/6 - 3/7 - 7/8 - 21/8 - 4/9 og 11/9. Påmelding 17.30 til 20.00. Har du 30 godkjente
treningsskudd er det også anledning til å ta storviltprøven disse kveldene.
By skytterlag avholder sammen med Åfjord JFF jaktfeltkarusell (30 skudd) søndag 20. april
2008.Påmelding:12.00 til 14.00. Innskudd: kr 100,Øvrige lokale jaktfeltskytinger blir den 06.september og 13.september fra kl 12.00.

Husk også elgkampen 17. juli , 19. august og 26. august !
Ammunisjonssalg i By ungdomshus: 16/4 - 20/8 og 3/9. Ellers etter avtale med Odd Hårstad
på telefon 90877753.
I henhold til våpenforskriften er det tillatt for skytterlaget å selge ammunisjon, i rimelig
mengde, til personer som ikke er medlemmer av skytterlaget, mot at disse viser legitimasjon,
våpenkort og jegeravgiftskort
For øvrig vil det bli ammunisjonssalg på banen de dager det arrangeres oppskyting etter de
samme retningslinjer som nevnt ovenfor.
Storviltprøven:

Torsdag 05. juni
Torsdag 07. august
Lørdag 06. september
Lørdag 13. september
Påmelding torsdag 17.30 til 19.00. Lørdag fra kl 11.00 til 14.00
Husk jegeravgiftskort for stempling !
Jakthilsen fra jegerutvalget
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