BK PANTERN
Inomhussäsongen HT18/VT19
Plats
Vi bedriver vår inomhusverksamhet i Skjuthallen bredvid bowlingen i källaren i
Bollhuset i Lund.
Träningstider
Början av Oktober – April månads utgång (v.40 2018 – v.17 2019):
• Onsdagar:
17 – 21
• Fredagar:
17 – 19
• Söndagar:
10 – 13
Onsdagar 17-19. Barn/Ungdom och nybörjare. Övriga skyttar endast i mån av
plats.
Onsdagar 19-21. Alla medlemmar
Fredagar. Primärt tänkt för självgående skyttar med mer rutin och kanske även
egen utrustning. Dock öppet för alla, men man förväntas klara sig själv.
Söndagar. Träning för alla medlemmar. Undantag vg tiderna för de söndagar då
vi har Prova-på (v.41 o 42) och Bågskytteskola (v.43-49) då den fria träningen
är begränsad till kl.10-11.30. se även nedan.
Övrigt:
• Prova på kl.11.30-12.30, sön 14/10 och 21/10. Ingen träning samtidigt.
Går däremot att träna innan, från kl.10.
• Bågskytteskola kl.11.30-12.30, 7 (sju) söndagar med början 28/10.
Ingen träning samtidigt. Går däremot att träna innan, från kl.10.
• v.43 kommer Skjuthallen renoveras. Hur det kan komma att begränsa
träningsmöjligheterna ons 24/10 är ännu oklart. Söndagen 28/10 bör dock
ej påverkas. Vi får besked av kommunen v.42
• Julfest: Onsdag 12/12, från kl.17. Ytterst begränsade möjligheter för
träning medan vi förbereder; ballongblåsning, dukning mm. Sen börjar
festen, med traditionsenlig ballongskjutning och julfika med mingel som
fasta punkter. Blir det mörkerskjutning i år kanske?
• Jullov: Vi brukar kolla intresset för att träna på våra vanliga tider. Dessa
ingår dock inte i vårt kontrakt utan får bokas separat. Sön 23/12, ons
26/12 (Annandag jul) och sön 30/12 är Bollhuset som det verkar enligt
kommunens schema för lokalerna dock helt STÄNGT.
Vi får kolla om föreningar ändå kan boka tider.
• Övriga skollov: Höstlov v.44 och Sportlov v.8. Träning som vanligt.
• Interntävlingar:
Pantervärjan 5/12 kl.19-21.
KM tavla 23/1 kl.17.30-20.
• Vi kommer även köra igång en intern månadstävling med ett visst inslag
av handikappsystem.

