
                                                                                 

													 																																																	 	
	

Sommertreff,	HV	-	DFS	
Heimevernet	i	samarbeid	med	Det	frivillige	Skyttervesen	inviterer	DFS-ungdommer	

til	sommertreff	på	Drevjamoen/Granmoen	(Mosjøen)	25.	–	27.	juni	2022.	
	

Sommertreffet arrangeres i regi av Sør-Hålogaland HV-distrikt 14 støttet av Drevja skytterlag. Treffet 
er åpent for aktive skytterungdommer i DFS født i årene 2003 – 2009 fra samlagene Vefsn, Rana og 
Salten.  
	
Det er gratis å delta. Deltakere må ha med eget våpen i kaliber 22 eller 6,5mm samt 
skytterbekledning og toalettsaker. DFS holder ammunisjon som deles ut under samlingen. 
Heimevernet sørger for forpleining og forlegning (på 4-8 manns rom), dvs. at det ikke er behov for å 
ha med eget sengetøy, håndduk.  
	
Påmeldingsfrist er 10. juni. Benytt vedlagt skjema som sendes til svrogne@mil.no  
 
Programmet for treffet vil inneholde flere økter med skytetrening under veiledning av profilerte 
instruktører. Skytetreningen vil i hovedsak foregå innendørs og på 100 m. Heimevernet vil i tillegg 
vise og demonstrere en del av sitt materiell med muligheter for å prøve selv. På kveldstid vil det være 
en sosial samling i tillegg til andre aktiviteter.  
	
Frammøte i porten til Drevjamoen leir lørdag 25. juni mellom kl. 1100 – 1130. For deltakere som ikke 
har eget våpenkort blir våpenet overkvittert til ansvarlig person fra DFS ved frammøte. Når våpen 
ikke er i bruk låses de inn i eget sikret oppbevaringsrom. Treffet avsluttes kl. 1230 mandag 27. juni. 
Foresatte har anledning til å delta, disse blir forlagt på 4-8 manns rom.  
	
Maks antall deltakere er 20 ungdommer. Ved behov prioriteres skyttere født 2003 – 2005, deretter 
loddtrekking.  
	
Kontaktperson HV: Svein Richard Rogne, tlf. 9928 2032, e-post svrogne@mil.no  
Kontaktperson DFS: Rune Mosheim, tlf. 9923 8296, e-post drevja@skytterlag.no  
 
Vel møtt til aktive og innholdsrike dager på Drevjamoen og hos Drevja skytterlag. 

 

 

 



                                                                                 

Påmeldingsskjema (frist 10. juni)  
 
Dette skjema skal fylles ut og signeres av foresatt. Sendes til svrogne@mil.no 

Spørsmål:		 Svar: 

Navn	på	deltaker:		  

Mobilnummer	deltaker:	  

E-post	deltaker:		  

Navn	foresatt:			  

Vil	foresatt	delta	på	
samlingen:	

JA NEI 

Mobilnummer	foresatt:	  

Fødselsår	for	deltaker:		  

Skytterlag:		  

SkytterID:		  

Eget	våpen	(sett	kryss)	 JA NEI 

Kaliber	på	eget	våpen		 22 6,5mm 

Linksskytter	(kryss	hvis	ja)	  

Matallergier	deltaker:		  

Matallergier	foresatt	hvis	
vedkommende	deltar:	

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

Signering foresatt 


