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Material för MH- och MT-banor
Materialet finns att beställa från följande leverantörer. För ytterligare information kontakta
respektive försäljare. De priser som anges är inklusive moms, frakt tillkommer.

Skott för MH/MT
Skott (blanks) för startpistol nio mm.

För aktuellt pris och beställning se: www.sportec.se/produkter/ammunition/knallpatroner

Lekföremål för MH

(OBS! Ringarna ingår ej, men skall vara på vid leken, se bild till höger, se nedan för beställning av
ringar)
Slitstarkt lekföremål tillverkat av obehandlad giftfri brandslang, ca 50 cm långt och 5 cm brett.
Går att tvätta i maskin.
Pris: 125 kr/st. Frakt tillkommer.
Beställs av: jenns.stadhammar@sjobo.nu Ange lekföremål 1 vid beställning.
Denna kan även användas till avståndsleken utan ringar.

Ringar (för lekföremålet till MH)

Hållbara ringar, tillverkade i gummi, ca 100 mm diameter på ringen, diameter på hålet ca 40
mm, tjocklek ca 6-8 mm.
Ring till kampstock 40 kr/st. Frakt tillkommer.
Beställes av:
Lennart Axelsson tel.0733-626790 eller lmaxelsson@hotmail.com

Lekföremål MT2007

Ange Lekföremål 2 vid beställning

Ange Lekföremål 3 vid beställning
En hårt stoppad kampstock med handtag i vardera änden (lekföremål 2) som även är fäst på
ovansidan (lekföremål 3).
Mått enligt anvisningarna för MT2007
Pris: 195 kr/st. Frakt tillkommer.
Beställes av (glöm ej ange vilket lekföremål): jenns.stadhammar@sjobo.nu
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Lekföremål MT2017
Stort mjukt kampskinn, längd ca 65 cm.
Pris: För aktuellt pris se länken.
Kan beställas på: www.teba.se/hund/brukstillbehor/kampmotivation/kampmotivationladerskinn/kampmotivationsladertrasa-med-handtag-langd-65-cm-dm

Spökdräkt
Spökdräkt i tre delar, med ställbar resår i midja och resår i halslinning. Storleken passar alla.
Pris: 1050 kr/st. Frakt tillkommer
Vi ber att få återkomma med återförsäljare.
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Avståndscape MH eller Socialt samspel MT2007
Cape tillverkad i hållbart tyg, med öppning fram för snabbt avtagande, som knäpps ihop med
rejäl kardborre, storleken passar alla (den skall var ungefär knälång).
Pris: 800 kr. Frakt tillkommer.
Vi ber att få återkomma med återförsäljare.

Elhare MH/MT

Elhare med fördelare, kan beställas både sladdlös och med sladd.
Beställning och frågor:
Thord Byström thordbystrom@yahoo.com 0707-989873
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SKRAMMEL MT2017 och MH
Skrammel av kamouflagefärgat spirorör, standardrör med måttet 3 meter långt och diameter
31,5 cm. Ljudgivare består av 4 st åtskilda kedjor och 2 st plåtburkar för bra ljud. Om man
enbart vill beställa ljudgivare så går det bra. Kontakta Lennart Axelsson.
För tips eller råd vid egen byggnad av skramlet, kontakta gärna Lennart.
Pris skrammel: 3 600 kr. Frakt tillkommer.
Beställes av:
Lennart Axelsson tel.0733-626790
lmaxelsson@hotmail.com

Halvfigurer/Flockfigurer MT
Pris och beställning: http://www.skyttetjanst.se/articlegroup/grid/militara-mal/639
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