Skiskyttertreninger sesongen 2018/19
Vi ønsker nye og gamle skiskyttere velkommen til en ny sesong.
Trening for aldersgruppa 7. trinn og eldre starter opp rett etter skolestart, nærmer info kommer.
(Tirsdager kl. 18.00 Haverslia skistadion)
Første trening for 4.klasse og oppover blir tirsdag 1.10. kl. 18.00, på skiskytterstadionen i
Haverslia.
Treningstider fra tirsdag 16.10.
4.kl-6.kl tirsdager kl. 1800-1900
7.klasse-> kl. 1900-2000
Det kan bli aktuelt å endre på hvilke alderstrinn som hører til hvilke treningstider. Eller også tilpasse
noe individuelt.
Følg med på TIF skigruppa sin facebookside eller hjemmeside tynsetidrett.no/ski for beskjeder og
informasjon.
Alle nye og gamle skiskyttere må gå inn på TIF skigruppa sin hjemmeside og melde seg på,
registrere telefonummer, mailadresse osv. Følg linken ” Påmelding for skisesongen
2018/2019”.
Hovedansvarlig for treningene er Sigbjørn Nygård,
tlf. 48 23 48 71, mail: sigbjorn.nygaard@fjellnett.no.
Våre dyktige juniorer og Gerhard Stai vil også bidra som instruktører på noen av treningene.
For nye skiskyttere har gruppa noen våpen som vi leier ut til nye løpere for hele sesongen. Det
stilles krav til at du stiller i konkurranse på noen lokale renn for å få leie. Pris kr. 700 for første års
leie, 1000 kr for 2. år og 1500kr for 3. års leie. Nybegynnere og jenter prioriteres for utleievåpen. Fint
om mange har eget våpen. Det kan bli rift om utleievåpnene. Ta kontakt med Sissel Bolstad om du
er interessert i å leie våpen. Frist er 15. september. Etter denne dato deles eventuelle ledige våpen
på resten av de som ønsker å leie.
Vi stiller krav til at alle nye skiskyttere sammen med minst en voksen stiller på sikkerhetskurs.
Det vil bli sikkerhetskurs i Varmestua på skistadion tirsdag 16.10. kl. 17.15 med Øyvind Nilsen
(mobiltelefon 97 03 88 01). Nærmere info kommer. De som skal leie våpen og ikke har fått det før, får
også utdelt dette den første treningskvelden.
Det blir et lite sikkerhetskurs for alle skiskytterne på en av de første treningene.
Skigruppa har avtale om kjøp av skudd med Alvdal Tynset Sport for kr 93 øre per skudd. Pris kan bli
forandret. Husk at for å få kjøpe skudd må man være minst 18 år og ha med seg våpenkort med
22.kalibergevær eller våpenleiekontrakt med skiskyttergruppa. Oppgi at du er TIF medlem.
Kuldegrensa for treninger utendørs er – 15* C. Eventuell avlysning vil bli lagt ut under meldinger
på TIF Skigruppa sin hjemmeside.
Hilsen Skigruppa ,
Sissel Bolstad, sportslig leder. Mailadresse: sistor@fjellnett.no, tlf. 915 37 114

