
HAHLON ILMA-ASELEIRI 22.9. – 23.9.2018 
- Tasapuolinen henkilökohtainen valmennus kaikille  

- Jokainen harjoitus on suunniteltu, ohjattu ja laadukas 

- Leirilletulijat täyttävät esitietolomakkeen, jonka perusteella ampujat jaetaan ryhmiin; tietoja 

hyödynnetään ohjelman hienosäätämisessä leiriläisten toiveet huomioiden 

- Radalla käytössä elektroniset SIUS-ampumataulut. 

- Valmentajat: Maajoukkueampuja Emmi Hyrkäs, tehoryhmäampuja Sonja Siitonen, valmentaja Mari 

Backman-Hyrkäs sekä ampumakouluohjaajat.  

Leiri alkaa lauantaina 22.9. klo 10:00. Ampumarata on avoimena jo klo 8:30 alkaen. 

Osoite: Marja-Liisan katu 5, 56800 Simpele (Koulun virallinen osoite on Matomäentie 4). 

Majoitus: Huoneistohotelli Simmes, joka sijaitsee kävelyetäisyyden päässä sisäampumaradasta. 

Pitkämatkalaisille yöpyminen on mahdollista jo perjantaina. Sekä ampumaradan että majoituksen lähellä on 

ruokakauppoja. http://www.simmes.fi/huoneistohotelli 

Ruokailu: Lounas ja päivällinen sisältyvät hintaan, ruokailu tapahtuu ampumaradan läheisyydessä. 

Radalla on kahvinkeitin, jääkaappi ja mikroaaltouuni sekä pientä välipalaa tarjolla. Aamu- ja iltapalat 

omatoimisesti. Jääkaappiin mahtuu myös omia eväitä. 

Hinta: 90 eur täyspaketti sisältäen yöpymisen ja 50 eur ilman majoitusta. 

Ilmoittautuminen: 2.9.2018 mennessä mari.backman-hyrkas@itlahituki.com.  Rajoitetun ratakapasiteetin 

vuoksi leirille otetaan vain 12 nopeinta! Lisätietoja sähköpostitse. 

Huoltajat / vanhemmat ovat tervetulleita leirille mukaan. Huoltajien osallistuminen ei ole kuitenkaan 

välttämätöntä vaan he voivat halutessaan esim. tutustua lähiseudun nähtävyyksiin.  Jos halukkaita löytyy, 

niin voimme varata opastetun kierroksen Kollaa – ja Simo Häyhä -museoon. Myös muita nähtävyyksiä ja 

tekemistä löytyy (Patsaspuisto, keilaus, Haukkavuori yms.). 

Leirillä on mahdollisuus aseen penkitykseen ja luodin nopeuden mittaukseen (omat luodit mukaan). 

Ohjelma 

Lauantai 22.9.2018 
- 10:00 aloitus (radalle pääsee 8:30 alkaen) 

- tervetuloa ja käytännön asiat 

- alkuveryttely 

- ohjattu istumatukitreeni kaikille  

- ohjattu pitoharjoitus kaikille 

- noin 12:00 lounas 

- pieni tauko 

- happihyppely  

- Q R S .. T -harjoitus 

- 10-kisa ryhmissä 

- noin 17:00 päivällinen 

- pieni tauko 

- 18:30 jumppa 

Sunnuntai 23.9.2018 
- aamukävely radalle ja alkuveryttely  

- 09:00 aloitus ampumapaikoilla 

- istumatukitreeni ryhmissä, liipaisuharjoitus   

- henkilökohtainen neuvonta ja ohjatut 

harjoitukset ryhmissä (porrasharjoitus, 

aseen huolto ja puhdistus, tasapainotreeni, 

asento -treeni) 

- noin 12:00 lounas 

- henkilökohtainen neuvonta ja ohjatut 

harjoitukset ryhmissä (porrasharjoitus, 

aseen huolto ja puhdistus, tasapainotreeni, 

asentotreeni) 

- loppusanat noin klo 15 

TERVETULOA! 
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