LAHDEN HIIHTOSEURA
ESIMERKKIPÄIVÄOHJELMA
15:00

Saapuminen Hälvälään
ja kokoontuminen
Ampumahiihtoradalla
huoltorakennuksen edessä
Tervetuloa: LHS:n isäntien esittely

15:15

Kahteen ryhmään jakautuminen
Ryhmä 1 → Sauvakävely ja
keppijumppa Hälvälän alueella
Ryhmä 2 → Pienoiskivääriammunta
ja opastus ampumahiihtopenkalla

16:00

Ryhmien tehtävien vaihto

17:00

Liikunnallinen, leikkimielinen
ampumaviestikilpailu: 3 - 5 hlöä
/ joukkue. Juosten, kävellen,
sauvakävellen, kickbikeilla

17:30

Kisamakkarat ovat kuumia ! Ja
vissyä päälle.

17:45

Palkintojenjako: Viestikilpailu, jossa
voittajat palkitaan

TAI

↔

Pienoiskivääriammuntaan
perehtyminen
ampumahiihtopenkalla
• turvallisuus
• ohjattua ammuntaa
• vapaata ammuntaa
Leikkimielinen ampumakilpailu,
joukkue- tai yksilökilpailuna.

Muuta ohjelmaa omatoimisesti
15:00 – 18:00
EKO-ase –ammuntaa ECOAimsin
ampumahiihtoharjoitteluaseilla.
Vapaamuotoista jutustelua
urheilijoiden ja valmentajien kanssa
lajista ja lajin vierestä

Intensiivinen 2 - 3 tunnin tutustuminen avaa lajin
hienouksia ja antaa talven TV -lähetyksistä irti
valtavasti enemmän omien kokemustenne kautta !

Ampumahiihtokokemus ja liikunnallinen vaihtoehto
yrityksille työhyvinvointi- ja tiimipäiviin
- sekä asiakastapahtumiin.
www.lhs.fi/biathlon
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AMPUMAHIIHTO

TIETOA LAJISTA ALUSTUKSEKSI
• Ampumahiihto on vaativa
talviurheilulaji, jossa yhdistyy maastohiihto ja ampuminen.
• Kesäisin lajia harrastetaan ampumajuoksussa ja rulla-ampumahiihdossa.
• Laji harrastuksena on monipuolinen
ja sen harjoittelemisessa edetään aina
turvallisuuden ehdoilla.
• Lasten ja nuorten ampumahiihtoharjoittelu onnistuu kameroistakin
käytettävään optroniikkaan perustuvilla EkoAims-aseilla sekä monenlaisilla tarkkuusharjoitteilla normaalin
ammunnan lisänä.
• Virallisesti aseena käytetään pienois
kivääriä, johon tarvitaan Poliisin
myöntämä hallussapitolupa.
• Ampumahiihdossa ammutaan
sekä makuu- että pystyasennosta,
ampumamatka on aina 50 metriä.

• Osuma-alue on pystyasennosta
ammuttaessa halkaisijaltaan 11,5cm
ja makuuasennosta 4,5cm. Makuu
asennosta ammuttaessa osuma-alue
vastaa noin golfpallon kokoista aluetta
• Monipuolinen tarkkuusharjoittelu
on hyväksi ihan kaikille – se kehittää
myös keskittymiskykyä.
TAPAHTUMAVAIHTOEHTOJA
Tapahtumat keskittyvät ammunnan
opastukseen ja oheistoimintaan:
• Opastamme kaikille makuu- ja pystyammunnan alkeet.
• Esimerkkivaihtoja oheistoimintaan:
multigolf by LHS, sauvakävely &
keppijumppa, kehonhuolto, tarkkuuspelit, ekoaseammunta, megatwister,
ammunta- ja viestikilpailut juosten,
kävellen, tai kickbikeilla sekä makkaranpaisto.

VARUSTUS
• Ulkoiluvarustus: lenkkarit tai vastaavat kengät ja verkkarit, tuulipuku yms.
säänmukainen pukeutuminen.
• Sadesuojaa ei ole ampumapenkalla.
• Naisille ja miehille on huoltorakennuksessa omat sosiaalitilansa.
VALOKUVAAMINEN
• Tapahtumia ja henkilöitä saa LHS:n
puolesta kuvata, mutta sotilasalueella
ollessamme kaikenlainen rakennusten, maisemien yms. kuvaaminen on
kielletty.
VIESTIKILPAILU ESIMERKKI
• 3-5 hlö / joukkue
• Yhteislähtö / joukkueiden 1. osuuden
kilpailijat
• Kaikkien osuuksien lenkki n. 300 m ja
sakkokierros n. 75 m
• Eteneminen joko juosten, kävellen,
sauvakävellen, kickbikeilla. Sovittavissa.
• Ammunta on jokaisella osuudella
makuuammunta pystytauluihin

• Valittavana on eri pituisia tapahtumia
tunnista eteenpäin.
• Tapahtuma rakennetaan yhdessä
yrityksenne kanssa toiveidenne
mukaisesti.
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• Jokaisesta ohilaukauksesta tulee yksi
sakkokierros
• Ensimmäinen joukkue maalissa on
voittaja ja palkintonsa ansainnut.
Koska olemme tekemisissä ruutiaseiden
kanssa tapahtuma on päihteetön.
TUE URHEILIJOITA!
Tue Lahden Hiihtoseuran ampuma
hiihtäjien toimintaa myös mainostamalla!
• Mahdollisuus ostaa mainospaikka
kilpailuasuun sekä lämmittelyasuun
• Mainoksen koko ja paikka yrityksen
toiveiden mukaan
• Näkyvyyttä yritykselle niin
hiihtoladulla kuin muissakin urheilu
tapahtumissa
• Talven aikana näkyvyys tuhansille
silmäpareille
• Sosiaalisen median näkyvyys Lahden
hiihtoseuran kanavissa

