
 
 

Med sikte på framtiden – Svensk skytteungdom 
Ungdomssektionen i Svenska Skyttesportförbundet 

 

Ungdomsträff 
16-18 oktober 

 

Svenska Skyttesportförbundets ungdomssektion 
bjuder härmed in alla skytteungdomar till den årliga 

ungdomsträffen. Det spelar ingen roll vilken gren man 
skjuter, om man är skytt, ledare eller styrelseledamot 

för att delta! 
 

Nu är det alltså dags igen för den årliga ungdomsträffen. Alla ni som 

ägnar er åt Skytte i någon form, ta chansen att under en helg träffas, 

ha roligt, diskutera, öka gemenskapen och göra allt utom att skjuta!  
 

Tid:   Fredagen den 16 oktober till söndagen den 18 oktober. 

Plats:  Baslägret Taxinge (2-3 mil utanför Södertälje) 
Boende:   Vi bor alla tillsammans. På nätterna sover vi i en stor kåta på 

renfällar ☺ 

Resor:   Bokar man på egen hand. Resan ersätts i efterhand av 

Svenska Skyttesportförbundet. (Spara biljetter/kvitton!) 

 Boka era resor till och från Södertälje, ankomst fredag 

senast kl: 1800 och avfärd söndag ca kl: 1330. Vi ordnar 

transport till och från Södertälje. Ni som åker egen bil får 
vägbeskrivning senare. 

Kostnad  Ingenting! 

Packning Oömma kläder för utomhusbruk,  hygienartiklar, handduk, 

badkläder, kudde, sovkläder    

Ålder Man får fylla max 25 år i år (född tidigast 1984)  
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Schema i stora drag för ungdomsträffen: 
 

Fredag Ankomst 

Middag  Tacobuffé 

Övernattning När tröttheten smyger sig på bäddas den 

stora kåtan för natten. Vi sover på 

renfällar i tjocka härliga sovsäckar som 

Baslägret tillhandahåller. En övernattning 

värd att minnas! OBS! Ta med egen kudde! 

 
Lördag Morgon  Frukost i Baslägret 

Förmiddag Höghöjdsbana belägen 12-15 meter upp i 

trädtopparna där man med full 

klätterutrustning gör olika moment.  

Förutom utmaningar på höghöjdsbanan 

kommer vi att klättra på klättervägg. 

Vi åker dessutom linbana ”siplina” över 

anläggningen. Adrenalinfylld förmiddag ☺ 

 Lunch  På Slottet. Varmrätt + salladsbuffé 

 Eftermiddag Lugnare aktiviteter 

 Middag  Grillat 

Kväll  Bastu + bad i vildmarkspoolen! 

Övernattning Precis som på fredagsnatten sover vi i 

den stora kåtan i sovsäckar på renfällar 
☺ OBS! Tag med egen kudde! 

 

Söndag Frukost  På Slottet 

 Förmiddag Lugnare aktiviteter 

 Lunch  På slottet. Varmrätt + salladsbuffé 

 Hemfärd 
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Anmälan till träffen måste vi ha senast måndagen 28 september.  
Vid anmälan behöver vi ha följande uppgifter: 

• Namn + Efternamn 

• Hemadress + hemtelefonnummer 

• E-mailadress + mobiltelefonnummer 

• Personnummer (sex siffror) 

• Behov av specialkost (tex allergi) 

• Föreningstillhörighet + vilken/vilka grenar du tillhör (lerduva, 

viltmål, pistol, gevär) 

• Hur du tar dig till Södertälje och vilken tid du kommer 

• Om du åker egen bil 

 

OBS! Anmälan är bindande!!! 
 

Anmälan skickar du via e-mail till Helena Vilhelmsson på: 

helena.vilhelmsson@skyttesport.se 

Har du några frågor går det bra att ringa Helena på 073 969 41 63. 

 

 
 

Sprid detta till dina skyttekompisar, det kommer bli en annorlunda helg! 

 

 


