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Velkommen til Skyttercamp 29 april til 1 mai 2011
Det er en glede for meg i samarbeid med Fosen Skyttersamlag å kunne invitere
skytterungdommene i Fosen til Skyttercamp på Ørlandet. Ideen om å gjennomføre
en Skyttercamp på Ørlandet kom opprinnelig fra By skytterlag, og målsettingen
var å gi ungdommene våre impulser til videre satsning på skyttersporten, samtidig
som vi bidro til et godt miljø og at de ble bedre kjent med hverandre.
Nå er vi så heldige på Ørlandet at vi har flere naturlige samarbeidspartnere til et
slikt arrangement. Ørland Pistolklubb, Bueskyttergruppa i IL Yrjar, Ørland og Bjugn
Jeger- og Fiskeforening , og Bjugn Idrettslag /Orienteringsgruppa var alle
entusiastiske til opplegget. Når vi da i tillegg har fått med oss LUHV området
12301 er vi sikre på at vi skal få til en skikkelig artig og ikke minst lærerik helg for
ungdommene våre. Målsettingen er å gi impulser til videre satsning på egen
idrettsgren, og samtidig bidra til at de kan bli kjent med ungdommer i andre
skyttermiljøer og den idretten de bedriver.
Som det går frem av programmet legger vi opp til en skyttercamp i ordets rette
forstand. Ungdommene vil bli delt inn i teltlag og tatt vare på av dyktige lagførere
fra HV, og de vil gjennom hele helgen operere i dette lagsforbandet. I tillegg til
skytetrening innen de ulike skytterformene vil de løse andre oppgaver som jeg
håper vil bidra til at de blir godt kjent med hverandre.
På vegne av oss alle ønsker jeg hjertelig velkommen til en begivenhetsrik
skytterhelg på Ørlandet
Hilsen
Oddvar Haagensen
Leder Ørlendingen skytterlag
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Program
Fredag
1900
2000
2100
2300

Frammøte og registrering
Gjennomgang av program og presentasjon av deltakere
Inndeling i teltlag og etablering i leir
Rosignal

Skytterhuset
Skytterhuset
St Hansholet
Bivuak

Lørdag
0700 – 0800
0830 – 1200
1200 – 1300
1300 - 1500
1700 – 1900
1900 – 2400
2400

Frokost
Skyteinstruksjon og lagkonkurranse - rullering
Lunsj
Skyteinstruksjon og lagkonkurranse - rullering
Grilling og premieutdeling
Sosial samling med underholdning
Rosignal

Bivuak
Skytterhuset
Nærområdet
Nærområdet
Skytterhuset
Skytterhuset
Bivuak

Søndag
0800 – 0900
0930 – 1030
1100 -

Frokost og riving av leir
Oppsummering og evaluering
Avreise og evt skyting i Bjugn

Bivuak
Skytterhuset

28.01.2011

www.dfs.no/orlendingen

3

Administrative bestemmelser
Påmelding:

orlendingen@skytterlag.no

Overnatting:

I teltleir i St Hansholet . Ansvarlig LUHV 12301 som også stiller med lagførere.

Måltider:
Organisering:

Middag 29 og 30 april i skytterhuset. Frokost 30 april og 1 mai i bivuakområdet. Lunsj
30 april etter lagets bestemmelser
Deltakerne organiseres i lag som samarbeider under hele skyttercampen.

Målgruppe:

R- ER – J

Nødvendig utstyr:

Sovepose – liggeunderlag – spisebestikk og drikkekrus - skytterutstyr – personlig
utstyr for overnatting i telt. Nødvendig tøyskifte

Generelt:

Ørlendingen skytterlag ber om en kontaktperson fra skytterlag som melder på
deltakere. Bjugn skytterlag arrangerer stevne som det vil være mulig å melde seg på fra
1 mai kl 1200.

Spørsmål :

Alle spørsmål om påmelding, program osv rettes til Oddvar Haagensen, telf
92602325

Deltakeravgift:

Kr 200 som dekker utgifter til mat og drikke til måltider. Kjosk med salg av brus og
andre kioskvarer. Deltakeravgift betales inn på konto 4290.20.17083 ved påmelding.
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