INBJUDAN TILL
Ätranträffen
2018
Åter dags för en härlig Regionsträff där målsättningen är att vi ska lära känna varandra mellan
föreningarna, ta del av information och ha kul ihop. Under träffen kommer man få möjlighet att
skjuta med .22 long gevär och vara med i en propagandatävling. Vi kommer även under träffen
anordna årsmötet innan vi drar igång vår kamratmiddag med prisutdelningar från vinter cupen och
utdelning av nollskyttemedaljer samt årets manlige och kvinnlige skidskytt
En tävling i cupen SydCup-Sommar kommer vi anordna innan vi avslutar träffen söndag vid lunchtid.
Alla skidskyttar i regionen är välkomna till träffen som kommer anordnas i Ätran, både små och stora.
Överliggningsmöjligheter finns på vandrarhem som vi bokat för detta evenemang

Kostnaden per deltagare är 350 kr. I detta pris ingår boende (vandrarhem), mat (kamratmiddag,
frukost), anmälningsavgift tävling.
Skott finns att köpa på plats för de som inte har. 50 kr per förpackning på 50 skott.
Programmet är inte riktigt spikat ännu men kommer se ut ungefär på följande sätt.
Preliminärt program Ätran
Lördag 19 Maj
11.30 - 14.15 Träningspass skytte (.22 long) och rullskidor varvas med egen medhavd lunch
Deltagarna delas in i grupper
15.00 - 16.30 Tävling – Lekfull stafett, springskytte med .22long
17.00 - 18.00 Årsmöte (Fegens Vandrarhem)
17.00 - 18.00 Möte Ungdomsgruppen (Fegens Vandrarhem)
19.00 Kamratmiddag (Fegens Vandrarhem)
Söndag 20 Maj
10.00 - 15.00 Tävling - Syd Cup Summer. Tävlingsklasser Rullskidskytte .22long/luftgevär. Öppen
klass Springskytte
Arrangörsstaben kommer fördela ut uppgifter till deltagarna i träffen när detta behövs, uppgifter om
detta delges omkring en vecka innan träffen startar.
Vi i styrelsen tycker att det vore jättekul om så många som möjligt från vår region kommer till denna
träff. Här har vi verkligen chansen att sammanfoga regionens alla föreningar.
Anmälan till träffen görs till skidskyttesyd@outlook.com senast 13 maj, skriv Åtranträffen som
ämne och ange antal, ålder samt eventuella allergier.
Frågor kan ställas till Jörgen Larsson 0708571559 eller jolars@live.se
Hälsningar Styrelsen Skidskytte Region SYD

