
INFO INFÖR SOMMARTRÄFFEN 2022

Nu är det nära! Med närmare 1 vecka kvar till tävling så är det mycket som händer hos
arrangören just nu. De sista administrativa förberedelserna görs och under veckan innan skall
banan dukas och de sista praktiska förberedelserna göras. Nedan följer viktig information om
det praktiska när ni kommer till samlingsplatsen.

Läs hela dokumentet, skriv gärna ut och ta med till skjutningen.

PATRULLINDELNING
Patrullista framgår av patrullspecifik information som gått ut till varje deltagare. I patrullistan
framgår telefonnummer samt vem som svarar för patrullens fordon samt vem som har
reservfordon. Vidare finns där länk till patrullens resultatrapporteringsformulär.

Säkerställ att du har fått ditt patrullinfo!

VÄGBESKRIVNING FRÅN STOCKHOLM
Kör E18 mot Enköping
Sväng av mot Tibble, Brunna, Livgardet (avfart 150), ta höger på Granhammarsvägen
Följ skylt mot V Ryd, Brunna, Livgardet
Sväng vänster på Tranbyggevägen



Sväng höger vid Tranbygge och direkt höger igen
Fortsätt till samlingsplatsen (karta längst ner i informationen)

BOENDE
Vid ankomst för övernattning, anmäl ankomst på lista uppsatt vid informationstavla (1 enligt
karta nedan). Campare söker därefter upp tilldelad tältplats/uppställningsplats med stöd av
bifogad karta. Patrullchefer får invisning till förläggningsbarack. I sanitetshuset finns
sanitetsutrymmen tillgängliga för övernattande.

RANGERING/PARKERING
1. Om du övernattar, ställ din bil enligt anvisningarna i kartan som stämmer bäst för dig.

Skall bilen användas som patrullfordon, ställ den enligt pt 2 nedan först på skjutdagens
morgon

2. Om din bil är patrullfordon, ställ din bil till vänster om din patrullnummerskylt.
Patrullfordonen rangeras på detta vis i två kolonner:

a. Kolonn 1 på grusplanen för patrullerna 8, 7, 17, 16, 6, 5, 4, 3, 2, (1 och 15 går till
fots) (3A enligt karta nedan)

b. Kolonn 2 på grusväg omedelbart norr om grusplanen för patrullerna 9, 18, 10,
11, 12, 13, 14, (3B enligt karta nedan).

3. Om din bil inte är patrullfordon och du inte övernattar, ställ din bil vid den anvisade
parkeringen (4 enligt karta). Medtag din utrustning och uppsök din patrullnummerskylt.

Patrullfordonen skall vara inrangerade senast 05:40 samt utrustning ilastad senast 05:50. Det är
viktigt att tiderna hålls eftersom skjutningen är begränsad av skjutljus.

Om patrullfordon saknas vid tid för ilastning av utrustning, sök lösning inom patrullen i första
hand.

GENOMGÅNG SAMTLIGA DELTAGARE
Genomgång med samtliga deltagare sker 06:00 i anslutning till grusplanen (9 enligt karta
nedan). Håll ihop patrullvis. Efter genomgång görs uppsittning i fordon samt förbindelseprov i
patrullnummerordning innan avmarsch.

PATRULLCHEFERS GENOMGÅNG
Patrullchefer har en särskild genomgång med tävlingsledningen med start 2022-06-18 kl 18:00.
Patrullchefer medtar laddad mobiltelefon till genomgången. Genomgången hålls i
genomgångssalen (2 enligt karta nedan).



ATT TÄNKA PÅ VAD GÄLLER FÖRBEREDELSER
Sommarträffen är en fysiskt utmanande skjutning som tar lång tid att genomföra. Säkerställ att
du fått god vila innan och att du har rätt vätskebalans innan start.

Prova din utrustning i god tid innan, såväl skytteutrustning som kringutrustning. Skodon och
fötter behöver vara i gott skick och vänner med varandra för att dagen ska bli njutbar. Ta gärna
en längre promenad för att säkerställa detta och ge gärna fötterna lite traditionell fotvård för
att minimera risk för skav och tråkigheter. Förebyggande tejpning av utsatta delar på foten kan
vara lämpligt vid tveksamhet.

Regelboken för nationellt skytte gevär gäller med undantag för det som tidigare aviserats i
inbjudan och kompletterande utskick. Det innebär mycket men vi vill trycka på att
mynningsbromsar inte är tillåtna och att tryckesvikten skall hålla för 1 kg.

KARTA ÖVER TÄVLINGSCENTRUM


