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Klubbkläder 
Äntligen har vi fått till det med klubbkläder. Se separat mejl hur man beställer dessa. 
 
Träning – tränare. 
Vi har hållit träning för nybörjare där även våra ungdomar kan delta. 
Vi har en vision att utöver nybörjarträningen hålla separata träningsgrupp för 
ungdomar som kommit lite längre i sin utveckling. 
För detta behövs fler tränare för att hjälpa till med t.ex. nybörjarträning. 
Det finns olika tränarutbildningar vi kan erbjuda för er som är intresserade.  
Hör av er till Agnes och Carina för mer information. 
 
Avslutning vårträning onsdag den 22’a juni. 
Vi avslutar nybörjarträningen med en trevlig skytterunda på sankt Hans för alla 
medlemmar. Det blir ingen ordinarie träning denna tid. 
Vi samlas kl 17 och skytterundan startar strax efter. Vi håller på till ca 19.30.  
 
Stocka-junioren den 2’a juli 
Är ni ungdomar 10 -21 år intresserade att delta i denna, meddela Agnes som kommer 
att följa med. 
http://www.skanesbagskytte.org/sj22.pdf 
 
Andra skjutstilar! 6’e juli. 
För er som är intresserade att prova andra skjutstilar, Långbåge, Traditional eller 
Recurve finns tillfälle för detta på onsdag den 6’e juli med start 17:00. 
 
3D Tävling Viking Games, Kävlinge 10’e juli 
En tävling nära. Krävs tävlingslicens.   http://www.skanesbagskytte.org/vi3.pdf 
 
Träningsdag / läger. 18’e juli 
Vi planerar en heldag 10.00-16:30 för ungdomar upp till 21, måndag den 18 juli med 
förmiddag och eftermiddagspass.  
Det blir individuell coaching där vi fokuserar på skjutteknik, vi filmar skjutningen och 
diskuterar förbättringar. Klubben bjuder på lunch. 
Anmäl er senast 13’e juli till  bkpantern@gmail.com 
 
Familjedag. Onsdag den 17’e augusti kl 17:00 -19.00 
Välkommen att ta med era anhöriga, visa vad din sport går ut på och låt dem prova 
på. prova. Vi kommer att hålla en presentation och bjuder på fika.  
Anmäl senast 13’e aug till bkpantern@gmail.com. 
 
Slitna halmbuttar. 
En del av de slitna halmbuttarna kommer att tas bort. Är du intresserad av någon av 
dessa hör av dig till Jan Åke senast den 30’e juni.  Buttarna kommer att numreras.  
 
Träningstider under sommaren 
Under juli månad och en bit in i augusti har vi ingen schemalagd träning eller öppning. 
Skyttar med nyckel kommer i god tid annonsera via facebook när de kommer att hålla 
öppet. När höstens öppningsschema är klart meddelar vi. 
 

Trevlig sommar. / Styrelsen 


