Medlemsinfo april 2022

Anm. Senaste medlemsnytt kom i februari, inget under mars
Extra Årsmöte.
Tid: 19’e april 18:30. Det blir ett digitalt möte där vi skall tillsätta de poster som blev
vakanta vid ordinarie årsmöte. Valberedningens förslag till posterna är utskickat, men
det är fritt att komma med egna förslag.
Flytt Utomhus + arbetsdag.
Samtidigt med flytten ut har vi en arbetsdag.
Flytta ut bågskytteutrustning och städa av inneförråd.
Granska bågar, kontrollera och ev justera nockläge.
Reparera pilar och komplettera pilsatserna.
Placera ut avståndstenar på skjutbana.
Ställa iordning toalett i container och sätta upp presenning.
Vi avslutat med korvgrillning. Meddela om du kommer så vi kan fördela vem som
börjar i Bollhuset resp åker direkt till Sankt Hans.
Tid. Söndag 1’a maj 10.00 – max 15.00

Nybörjarträning.
Nybörjarträningen fortsätter utomhus 17.00 till 18:30 tom 23’e juni.
Träningstider utomhus
Schemalagda öppningar maj – juni och augusti – september.
Onsdagar 17.00 – ca 21.00
Söndagar 11.00 – 13.00
Fredagar 17.00 – 20.00. tom 17’e juni. Resten av utomhussäsongen beslutas senare.
Övriga tider annonseras av nyckelinnehavare ut via facebook.
Korrenspondenstävlingar
Juniorer vecka 20, 21, 22, 23, 24 individuellt i vald skjutstil.
Senior vecka 20, 21, 22, 23, 24 individuellt och 3-mannalag i Barebow, Recurve och
Tradtitional. Målsättning är att skjuta på onsdagar 18.30. Vid förhinder kan man
skjuta tillsammans med annan vid annat tillfälle. Resultat till Jan Åke senast söndag
15.00 eller på google drive. Regler finns anslagna i containern.
Meddela senast 1’ maj om ni är intresserade att delta i Recurve och Traditional.
Besök från SBF
Susanne Lundgren från Svenska Bågskytteförbundet besöker oss söndag den 24’e
april.
Sankt Hans
Vi har tillgång till Sankt Hans åtminstone hela 2022 och med förhoppning om en
betydligt längre period än så. Diskussioner pågår mellan BK Pantern och kommunen
och mellan de olika förvaltningarna. Vårt nästa möte med kommunen blir före
semestern.
Event.
En viktig inkomstkälla har varit event där vi håller instruktioner för grupper om 5 till
20 personer. Vi kommer att erbjuda event under utomhussäsongen, ibland med kort
varsel, varför vi behöver ha tillgång till flera arrangörer av detta. Alla behöver inte vara
erfarna. Ni som kan hjälpa till med detta, hör av er.

Utbildningar och riktade informationsmöte
Utbildning i vård av båge, sträng och piltillverkning är genomfört.
Utbildning i skogsbågskytte enl sep schema hålles av LG Swensson.13 + 20 april
För er som skall delta i nationella tävlingar krävs tävlingslicens.
Vi igenom regler som ni behöver känna till vid tavel och skogsskytte.
Onsdag den 27’e april 18.30 (JÅÅ)
Anmälan senast 24’e april
Trimning av båge och pilar, för er som har egen utrustning.
Vi går igenom inställning av båge, pilval och kapning av pil.
Söndag den 15’e maj 11.00 (Agnes, CG, JÅÅ)
Anmälan senast 8’e maj.
Information för er som skall köpa egen utrustning, vad man skall tänka på.
Onsdag den 25’a maj klockan 18.30 (JÅÅ, CG)
Anmälan senast den 18’e maj.
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