INFORMASJON TIL ALLE ELGJEGERE 2016
http://by.skytterlag.no
Gå gjerne inn på www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/ for å gi din støtte til By skytterlag

Elgbanen på By
Elgbanen vil være i drift alle fredager f.o.m 22.07.16 t.o.m 02.09.16 fra kl 1800 til 2000
Det er ikke tillatt med blyspiss på elgbaneskiva !
Vi vil oppfordre alle om å møte opp for å trene på elgbanen.
Prisen er kr 20,00 pr. 5-skudd og kr 50.00 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 minst 15 skudd pr gang,
Alle annonserte skytinger er godkjent som treningsskudd for storviltprøven.

Jaktfeltkarusell
By Skytterlag, Sørdalen skytterlag og Åfjord JFF avholder i samarbeid jaktfeltkarusell, og den vil
bli avholdt på følgende dager:
Hutjønna: 23. apr. Sørdalen: 21. mai. By 28. mai.
Påmelding kl. 11.00 til 12.00 Innskudd: kr 200,-

Elgkampen
Elgkampen blir i år avholdt over en dag på lørdag 03. september. 3 manns lag, påmelding kl.
10.00 til 12.00.
Ta med jaktkameratene og møt opp!

Jaktfelt
Den lokale jaktfelten vil bli arrangert lørdag 27. august og lørdag 10. september.
Påmelding ifra kl. 11.00 til 14.00, innskudd 70,-

Storviltprøven/trening
Tirsdag 07. juni, lørdag 25. juni, torsdag 28. juli, tirsdag 09. August,
fredag 26. august, lørdag 27.august, fredag 09. september og lørdag 10. september
Påmelding tirsdag, torsdag og fredag kl.17.30-20.00 og lørdag fra kl.11.00-14.00.
Innskudd trening medlem kr. 0,-(medlemskort må forevises)
Ikke medlem kr. 100,-.
Innskudd oppskyting: kr. 100,- og kr. 50,- for hvert påfølgende forsøk.
Ta med jegeravgiftskort for stempling av treningsskudd og godkjent skyteprøve.

Ammunisjonssalg
Det vil bli salg av ammunisjon på alle lørdags-skytinger, eller etter avtale med
Odd Hårstad på tlf:908 77 753.
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.
Jakthilsen fra jegerutvalget

