
 
 
 
Hej igen juniorskyttar !! 
 
Nu är det dags att köra igång nya ungdomsgruppen i Sporting hagelskytte… 
 

Hoppas du tycker det ska bli lika roligt som det verkade vara skoj under höstlovsaktiviteten… 
Vi ledare har pratat efteråt och tyckte det var kul och att det fanns mycket talang hos er alla !!! 

Vi tänker som att vi kör igång redan före jul, varför vänta med något som är roligt  ,  
och  kör en uppstart med 10 träningstillfällen från 5e december till 13e februari… 
 
Träningarna till en början blir på Söndagar kl 11-13 .. 
vi är fyra ledare som turas om och vi är alltid två på plats. 
 
Så första tillfället är söndag 5 december kl 11 och vi ses vid det stora klubbhuset som är strax innan själva 
banan vi tränade på under höstlovsdagen. 
Kom ihåg att alltid klä dig efter väder, kan ibland vara kallt och eller regn ! 
 
Vi har en kort samling de 5e och snackar lite om dessa 10 tillfällen och sedan går vi ut och tränar. 
Ni kommer då också få alla datum så ni kan planera….och vi fixar kontaktuppgifter till oss alla.. 
 
Dessa 10 tillfällen där ni tränar som ett ungdomslag kommer att vara gratis är målsättningen,  
vi har sökt ett bidrag från Skyttesportförbundet, men den ansökan har vi inte fått svar på ännu.  
Om svaret blir negativt kommer det hursom vara kraftigt rabatterat för er. 
 
Tacksam om ni ger svar om ni kommer den 5e december, om ni inte kan just den första gången så meddela 
så vi vet (nästa träning blir 12 december)  
Svara på detta mail. 
 
På några av träningstillfällena kommer vi få besök av andra duktiga skyttar, tex Richard som är Svensk 
Mästare samt landslagskytt i Sporting med deltagande på flera VM. Han kommer ge er lite extra tips och 
råd under träningen. 

Vi ses 
Timo, Stephan, Pasi, Hampus 
 
timo@rajasaari.se 
070-678 38 00 
  

 

 

 


