Medlemsinfo januari 2022

Nybörjarträning.
Vi startar en ny grupp med nybörjarträning. Denna är primärt avsedd för de som
deltagit i prova på under januari och blir medlemmar.
Agnes och Carina med stöd av Jan Åke kommer att hålla i träningen.
Gruppen startar den 2’a februari och nybörjarträning pågår hela våren.
Gruppen kan bli stor under februari, varför inledningsvis enbart nya skyttar ingår i
gruppen.
De ungdomar, upp till 16-klassen, som varit med i höstens nybörjargrupp och vill ha
stöd i sin utveckling är välkomna att ansluta till den nya gruppen från den 2’a mars.
Nybörjarträningen pågår 17.00 – 18.30. Övriga skyttar skjuter vid andra tillfälle.
Råd om skjutteknik och utrustning
Ni som inte deltar i nybörjarträning och har behov av hjälp kan kontakta oss lite mera
erfarna skyttar så hjälper vi er.
Covid.
Med hänsyn till det ökade smittläget uppmanas alla att var försiktiga.
Träningspassen är inte jämnt utnyttjade. Sent onsdagar, tidigt på söndagar och sent
fredag är det lägre beläggning. Utnyttja även dessa tider.
Vi följer löpande de FHM’s anvisningar.
Vård av skytteutrustning.
För er som beställt eller har egen utrustning kommer L-G Swensson hålla information
hur man vårdar och reparerar denna. Tillverkning av pilar och sträng visas också.
Tid. Söndag 13’e och 20’e februari 11:00 – 12:30.
Årsmöte.
Tid: 8’e mars. Kallelse kommer senare.
Vid senaste årsmötet blev valberedningen vakant, mao blev inte tillsatt.
En revisor har lämnat klubben och måste ersättas.
En styrelseledamot har lämnat och bör ersättas.
Fundera på kandidater!
Avgifter
Aktiva skyttar skall ha betalt medlems och träningsavgifter för 2022 senast sista
januari.
Medlemsavgift är 150:- per kalenderår.
För er som är aktiva medlemmar krävs även träningsavgift.
Här kan ni välja att betala för halva eller för hela kalenderåret.
Halvår vuxna 400:-,
Helår vuxna 700:Halvår ungdom 250:-, Helår ungdom 400:-.
Inbetalas till BK Pantern PG 536377-5.
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