
Målselv skytterlag 

           

 

 

 

STORVILTPRØVEN 2019  
 

I år starter vi trening og oppskyting torsdag 1. august, og med skyting hver 

torsdag fram til 19. september. Vi har lagt inn skyting på en fredag, dvs. 13. 

september, for å kunne gi et tilbud til de som er hjemme bare i helgene. 

Skytinga starter opp alle dager kl. 17.30, og det betyr at funksjonærene må være 

på plass senest en halv time før, slik at alt er klart. Koordinator og kontaktperson 

for skytinga er Wiggo Hol, tlf. 48 14 63 34. 

Funksjonærene er satt opp følgende datoer: 

 

1. august: Johannes Fagerheim, skyteleder 

Torsdag Arne Olsborg 

Jan Viktor Berntsen 

                    Wiggo Hol 

 

8. august Leiv-Ivar Berglund, skyteleder 

Torsdag Tor Inge Berntsen 

  Terje Olsen 

  Frode Hanssen  

 

15. august: Klaus Arne Olsen, skyteleder   

Torsdag Helena Ilo 

  Kent Hakvåg 

 Rebekka Hakvåg 

 

22. august: Stein Hugo Berntsen, skyteleder 

Torsdag Tor Olav Gravrok  

Wiggo Hol 

 Anne Vedøy Nordmo 

 

29. august: Fred Gaute Aarsandøy, skyteleder   

Torsdag Svein Berglund 

  Øystein Berglund 

  Johannes Fagerheim 

   

5. sept. Frode Hanssen, skyteleder 

Torsdag Wiggo Hol 

  Tore B. Winje 

Herdis Berntsen 

 



 

 

12. sept. Sveinung Kvamme, skyteleder   

Torsdag Øyvind Løkstad 

  Lars Tore Hanssen 

  Helene Sofie Hågensen 

 

13. sept. Bengt Johnsen, skyteleder   

Fredag Tore Knut Larsen 

  Øystein Henriksen 

  Tony Rubbås Jacobsen 

 

20. sept. Dagfinn Grønvoll, skyteleder 

Torsdag Sondre Grønvoll 

  Knut Arne Blomseth 

  Terje Tollefsen 

 

 

Viktige punkter å merke seg: 

 

• Påmelder må notere navn og fødselsår på de som skal delta. 

• Del helst skytterne inn i lag, slik at alle går inn og ut av standplass 

samtidig. 

• Det tillates kun skyttere og standplasspersonell å oppholde seg inne på 

standplass under skyting. Ventende personell holdes tilbake i sosialrom. 

• Det benyttes gjeldende DFS-kommandoer. 

• Vær grundig med visitasjon av våpen. 

• Påse at alle bærer våpen korrekt utenfor standplass.. 

• Når det gjelder salg av ammunisjon, gjøres dette kun til de som allerede 

har betalt medlemskontingent for 2019. Det er ikke anledning til å melde 

seg inn umiddelbart før skytinga. Prosedyren nå er at styret skal 

kontrollere innmeldinger til laget. Oppdatert medlemsliste legges ut i 

skytelederkassa av kasserer. 

 

De som er skyteledere må gå inn på hjemmesida og sette seg inn i instruks 

for jegertrening og skyteprøve. 

 

Det anbefales at de som er satt opp som ansvarlig tar kontakt med de øvrige på 

”sitt lag” for å sikre at alle møter. Om noen av de som er satt opp er forhindret 

fra å møte, må de bytte dag med andre, ev. skaffe kvalifisert stedfortreder. Er det 

spørsmål, så ta kontakt med Wiggo Hol. 

 

 

10.07. 19 Johs. F.    
 



 

 

 


