Medlemsinfo augusti 2021
Nu börjar verksamheten gå i rätt riktning.
Under augusti har vi haft tre söndagar med prova-på-verksamhet med ca 15 deltagare per gång.
Dessutom har vi ca 25 som vill prova på men som inte fått plats. Vi kommer att hålla ytterligare två
prova-på-tillfälle, båda söndagen 12 september.
Nya medlemmar utan egen utrustning är under september välkomna på onsdagar.
Vi hjälper till med att ta fram utrustning samt ger instruktion vid behov.

Nybörjarträning
Vi flyttar inomhus första helgen i oktober. Verksamheten bedrivs därefter i Bollhuset vid centrala
idrottsplatsen i Lund, i Skjuthallen i källaren.
Inomhus kommer vi hålla nybörjarträning på onsdagar.
Första träningstillfället för nybörjare blir därmed ons 6 oktober.
Den som öppnar är tränare.
För att få flyt i träningen börjar alla deltagare samtidigt.
Deltagare skall ansluta 17.00-17.15 och träningen pågår till max 19.00.
Övriga skyttar förväntas ansluta på onsdagar efter nybörjarträningen

Tider inomhus, Skjuthallen i Bollhusets källare.
Okt-dec/ Jan-april:
Söndagar
10.00-13.00
Onsdagar
17.00-19.00
Onsdagar
19.00-21.00
Fredagar
17.00-20.00

För alla, men ingen nybörjarträning.
Nybörjarträning
För alla
För skyttar med egen utrustning.

Utbildningar
Skånes BF håller en tränarutbildning steg 1 i Malmö den 19 september.
Kursen riktar sig till aktiva och blivande tränare. Är någon intresserad och samtidigt beredd att
engagera sig i nybörjarträning framöver betalar vi reseersättning.
Kursavgiften står SkBF för. Uteblir man kostar det 250 kr.
Skånes BF håller även en domarkurs helgen 25-26 september...lör och söndag alltså!
Man bör ha deltagit i någon tävling för att få fullt utbyte av kursen. Kursen har dock mycket
matnyttigt att erbjuda för alla som vill lära sig mer och har ambitioner om att komma ut och tävla.
Vi sponsrar med 200 kr per person som deltar.
Vi återkommer i nästa medlemsinfo angående:
Dag för flyttning av skjututrustning till Bollhuset
Dag för renovering av inomhusbuttar
Skjutledar/öppnings-schema för oktober – december.

Välkomna.

/ Styrelsen

