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REMINDER OM LANGDISTANSE-SKYTING PÅ RENA FREDAG 21.08.2020 

1. Vi har fått invitasjon fra Artilleriinspektøren til å overvære langdistanse-skyting med de nye 
skytsene K9 på Rena fredag 21.08.2020.  
 

2. Det skal skytes på avstander på ca 40km, noe som er ganske enestående. For å få til dette  
så skal skytsene stå i området Elverum, ca 4 mil unna nedslagsområdet. 
 

3. Vi kameratkjører fra Oslo-området. Si ifra hvis du kan kjøre bil og ta med passasjerer. 
Bensinpenger tilstås med kr 1,- pr km, dog max 500,- for de som tar med andre i bilen ev også 
utstyr for foreningen. Antrekk for dagen: Vanlig fritidsantrekk – se an værmelding for den 
aktuelle dagen. 
 
NB! For å komme ut i feltet til riktig tid på morgenen (detaljer kommer senere fra Rena her) 
så må vi ankomme om kvelden slik at vi kommer tidsnok ut til observasjonsområdet har vi fått 
melding om. 
 

4. Program for turen:  
Torsdag 20.08.2020 
1800-2100:   Avmarsj fra Oslo til Rena. Vi forsøker å få til rimelig innkvartering i nærheten 
   av Rena ev i Rena-området ettersom det er helt fullt i Rena leir. Dersom vi ikke 
   finner noen rimelig overnatting i nærheten, så vil alternativet være å reise fra Oslo 
   ca 0400 på fredag morgen, ev finne alternative løsninger for overnatting.  
   AOF sponser 50% av rimelig overnatting om vi får til dette, for inntil de 12 første 
   påmeldte, ettersom utflukten virkelig markerer en milepel for Artilleriet.  
 
Fredag 21.08.2020 (tentativt program – detaljer kommer senere fra Rena). 
0630-0700:  Frokost 
0730 ca  Avmarsj fra oppstillingsplassen og innover i feltet for å overvære langdistanse- 
   skytingen. 
 

1400 ca ...og utover: Tilbake til Rena leir, og retur til Oslo etterhvert. 
 
 

5. Påmelding skjer til jan.petter.husebye@gmail.com ev pr mobil 9506 1496 ila senest 14.08.2020 
kl 1200. Man må være medlem for å delta. Innmelding kr 75,- for årskontingent støttemedlem 
2020/2021 kan ordnes ifm påmelding. Turen er gratis utover overnatting – se pkt 4 ovenfor. Ta 
gjerne med venner og bekjente, men husk at deltagelse krever at man er medlem. Vel møtt! 

6.  
Mvh Styret 
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