Terminliste 2016
Trening/oppskyting jegere på banen.
Tirsdager : 31 mai, 7 juni, 14 juni, 28 juni, 26 juli, 2 august,9 august, 16 august, 23 august,
30 august, 6 september, 13 september og 20 september.
OBS : 28 JUNI og 30 AUGUST, blir det mulighet for å skyte på 300 m.

¤ 5 april (tirsdag)

Innskyting til FELTSKYTING på skytterbanen, fra kl. 17.00.

¤ 8 april (fredag) :

Jaktfelt i Tømmesdalen/Kvennabakkan, fra kl. 16.00.

¤ 23 april (lørdag) :

Gauldalsjeger`n påmelding Kvennabakkan Skianlegg, fra kl. 09.00

¤ 21 juni (tirsdag) :

Jaktlagsskyting på banen, fra kl. 16.00.

Trening/konkurranse DFS på banen.
Torsdager : 2 juni, 9 juni, 16 juni, 23 juni, 30 juni,4 august, 11 august, 18 august,
25 august, 1 september, 8 september, 15 september og 22 september .

¤ 5 april (tirsdag)

Innskyting til FELTSKYTING på skytterbanen, fra kl. 17.00.

¤ 8 april (fredag)

Feltskyting Tømmesdalen-Kvennabakkan, fra kl. 16.00.

¤ 23 juni

Årsskyting, fra 18.00

¤ 29 juli - 5 august

Landsskytterstevnet i Målselv

¤ 25 august

Pokalskyting, fra kl. 17.00.

All skyting på banen foregår mellom kl. :

18.00.- 21.00. før ferien
17.00.-20.00. etter ferien

Andre Aktiviteter :
¤ 14 januar og torsdagskvelder fortløpende. Luftgeværskyting på banen, fra kl. 18.00. (vi holder
på til 25 februar, og samtidlig som at temperaturen ikke er under - 20 grader C* på banen på
kveldene.)
¤ 26 mai torsdag

Dugnad på skytterbanen, fra kl. 18.00.

¤ 28 mai lørdag

Loppis på banen, fra kl. 10.00

P.S. Ta med ”lopper” til loppisen hvis du/dere har noe du kan gi bort, dette leveres på banen.
Inntektene fra loppemarkedet går til rekruttarbeidet i Hovin Skytterlag.
¤ 29 juli- 5 august

Landsskytterstevnet 2016, Målselv

Hvis du trenger møterom ol., kan skytterhytta lånes til dette formålet. Dette er
gratis for medlemmer, og kr 400,- for ikke medlemmer.

Kontaktpersoner :
Jaktskytinger :

Trond Sunnset

tlf 90096924

Bane/felt DFS:

Arvid Nordtømme

tlf 95737829

Hovin Skytterlag:

Svein Hovin

tlf. 41528720

Se også skyttelagets hjemmeside : www.hovin-skytterlag.org

