Lerduveskytte

Dagsprogram

Forma ditt eget evenemang

PaketlösningAr

Hagelskytte

Från 2 timmar och uppåt på olika
banor i Sverige.
Skräddarsydda upplägg för större
och mindre grupper under ledning
av kunniga skjutledare och skyttar.

En dag på skjutbanan

Kick-off & Teambuilding
Personalevent, kundvård och teambuildning får den extra guldkanten
på skjutbanan. Övning och tävling i
lerduveskytte samt avslappnat umgänge med egen utomhusgrillning
vid öppen eld.

Övning och Tävling

Forma egna

”Skjut så mycket du orkar”-upplägg
kan kombineras med grundläggande
skjututbildning och avslutande tävling enligt egna önskemål.

• Kick-offen
• Ledningsgruppmötet

Prova olika gevär
Är du nyfiken på att prova olika
fabrikat och modeller av hagelgevär
kan detta vara ett utmärkt tillfälle.
Du kan även få hjälp med inskjutning och utprovning av choker. Det
finns också möjlighet att prova ett av
Sveriges häftigaste luftgevär på 50 m
– en upplevelse garanterat utöver det
vanliga.

• Prova-påskyttet

Möt en landslagsskytt

• Skytteträningen

• Kompisgängt
• Tjejskyttet
• Svensexan
• Möhippan

Fredrik Larsson, landslagsskytt i
Skeet, kan ge dig råd och tips om
teknik och skytte, berätta om hur
det är att tävla på de finaste banorna
i världen och om sin OS-satsning.
Du får också tillfälle att skjuta med
Fredriks mycket futuristiska, specialbyggda tävlingsbössa.

Eller vill du bara slipa på ditt eget skytte?

Kontakta oss för offert !

Anmälan/info: Thomas Norén, Jan Sundberg
via info@svenskskyttesupport.se
eller på telefon 0707-39 91 80
Se även

svenskskyttesupport.se

Ateljé Hunting Flower AB, i ii2015

Exempel på ett populärt event
Fyra-timmars hagelskytte på lerduvor med grupper indelade
efter antal och förkunskaper. Svensk Skyttesupport står för
banhyra, all nödvändig utrustning, vapen samt kaffe, dricka
och älgkorv med bröd. Två eller flera kunniga skjutledare
kommer att leda aktiviteterna samt intruera för ett snabbt ge
allra bästa möjligheten att ha kul, börja träffa lerduvor och
se till att säkerheten alltid kommer främst. I eventet ingår:
• Välkomnande • Genomgång av kommande aktiviteter
• Genomgång av olika vapentyper och hageldiscipliner
• Säkerhetsgenomgång • Utdelning av hörselkåpor och
skyddsglasögon • Indelning i skjutlag och utdelning av
hagelvapen • Inskjutning på lerduvor som sitter på ställning • Träning på frångående duvor (Trap) • Träning på
Skeet/Sporting-duvor • Tävling och Final • Prisutdelning.
Mellan skytteomgångarna kan deltagarna grilla korv och
koka kaffe, testa Fredrik Larssons tävlingsbössa samt få personliga skyttetips på just sitt eget skytte. Testskjutning av det
spektakulära luftgeväret finns också som en möjlighet.

Ett evene
med lerd mang
anordnat uveskytte
av
SkyttesuppSvensk
or t .
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