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God jul!
Nu har klockan hunnit slå över till julafton och
snart kommer allt handla om sill, frestelse och
julklappar. Väldigt få ägnar kanske dagen åt
skytte relaterade aktiviteter förutom att några
kanske har turen att hitta skyttetillbehör i någon
form under granen?
Ifrån distriktet tackar vi med detta mail för ett
underbart 2016 och hoppas på ett ännu bättre
2017. För våran del kommer vi nu spendera
någon månad med att summera 2016 och
planera 2017.
Nedan hittar ni lite information om vad som
händer just nu och som vanligt tänker jag
påpeka att allt vi gör är för ER. Distriktet har
INGET intresse (eller mandat) att göra någonting
som inte gynnar er i klubbarna. Så maila, ring,
faxa eller vad ni vill med förslag, synpunkter,
åsikter om hur vi kan hjälpa er ännu bättre.
Med hopp om en skön jul- och nyårshelg önskar
vi er alla en God Jul och ett Gott Nytt år!
Skicka förslag, synpunker, önskemål om hjälp
eller vad ni vill till exp@skytteforbund.u.se så

försöker vi hjälpa er!

SIUS Utbildningar
Flera klubbar har hört av sig och har pga omsättning av
ledare och funktionärer behov av att uppdatera sina
kunskaper på SIUS utrustningen. Det har dessutom
kommit lite nya version av en del program, nya klasser
att ta hänsyn till och vi tycker att en allmän
utbildning/fortbildning inom SIUS utrustningen inte är
en dum idé!
Vi planerar en SIUS utbildning på Stockkumla i Januari
eller Februari och återkommer med information så fort
vi har ett datum spikat!

Brodyrmärken!
Brodyrmärkena gick åt fort och alla han inte få, eller
ck inte så många de ville ha. Vi har fått hem
ytterligare 200 märken så om ni vill ha så säger ni till så
xar vi det.

Träningsgruppen
Träningsgruppen har haft sin första träningshelg och vi
hade totalt 40 deltagare varav 31 skyttar och 9
ledare/föräldrar vilket är fantastiskt bra!

Den återkoppling vi fått hitintills har varit extremt bra
men vi vill såklart gärna ha in synpunkter på hur vi kan
göra nästa tillfälle ännu bättre!
Vi håller på och planerar vårens träningspass och vi
hoppas få till två ytterligare träningar på luft och en på
50m inomhus innan det är dags att ytta ut skyttet. Vi
återkommer med dagar och tider så fort det är bokat.
Bilder och text ifrån första träningshelgen hittar ni
här: http://vastmanland.skyttesport.se/gevar/nyheterg
evar/traningsgruppvastmanland-forstahelgen/

Skyttekort/Föreningstränare
Då klasserna gjorts om och reglerna för SM (äntligen)
har förtydligats gäller följande:
Från det året du fyller 15år måste du ha licens för att
tävla på samtliga tävlingar. Ska du skjuta SM så måste
du ha licens oavsett ålder, dvs från det året du fyller 13
år får du skjuta SM och måste då ha licens.
För att kunna lösa licens måste man ha skyttekortet
och därför planerar vi en skyttekortsutbildning med
tillhörande examination på Stockkumla snarast. För att
ge föräldrar och ledare något att se fram emot när
ungdomarna studerar tänker vi dessutom passa på att
köra en Föreningstränarutbildning för dessa på samma
plats så att alla får ut något av dagen.
Distriktet står för samtliga kostnader för båda
utbildningarna, mat och provavgifter.
Mer information om datum och tid kommer.

Inskjutning .22lr
Vi håller på och planerar in en helg då vi kommer att
anordna inskjutning av ammunition för .22lr
Planen är att få ihop så många olika batchar ifrån
Norma, RWS, Eley och Lapua som möjligt och erbjuda
samtliga klubbar och skyttar i distriktet att komma och
få ammunition utprovad för sitt vapen.
Distriktet kommer stå för kostnaderna för att få
ammunition utprovad.
Planen just nu är att vi ska kunna genomföra detta i
Munktellarenan under påskhelgen. Dock är inte detta
100% klart än men vi vill ändå agga detta för er så att
ni kan förbereda er på det.
Vi kommer även i höst att erbjuda liknande upplägg för
luftgevär.

DM 10m Lg Nationellt

Ja det är Förbundsmästerskap 10m som numera enligt
regelboken heter DM 10m Lg Nationellt som kommer
genomföras i Djäkneberget den 29e Januari. Kallelse
och information kommer nnas i tävlingskalendern
inom kort.

Återigen, distriktet består av ett antal
föreningar som bestämmer vad vi ska göra. Hör av
er med åsikter, frågor, kommentarer, begäran om
hjälp eller allmänt arga kommentarer om vi gör
något fel och om hur vi borde göra istället.

Västmanlands Skyttesportförbund - Gevärssektionen
exp@skytteforbund.u.se

Avregistrera

