
 

 

 

 
Vår ref.:BOR       Dato:17.oktober 2016 
 

 

 

Innbydelse til samling for MINIer, 13-14 åringer og 15-16 åringer, 18-20. november 

2016 på Bardufosstun 
 

Oppmøte:   Fredag 18. november innen kl 1815 på Bardufosstun.  
 

Avslutning:   Søndag 20. november ca kl 1300. 
 
    

Kostnader: Kr 950,- for hele samlingen. Dette dekker overnatting og full kost 

under samlingen  

 Lagene faktureres etter gjennomført samling. 

Nødvendig utstyr:        

 Sovepose/sengetøy 

 Våpen m/ca 200 skudd (mini) og 300 skudd (13-16 år) pr. utøver – 

må merkes med navn 

 Joggesko og innesko. 

 Treningstøy for ute og innebruk 

 Skiutstyr dersom snø 

 

Ansvarlig trenere:      Mini:  Hovedtrenere fra Nordreisa/Tromsø/Målselv     

                                      13-14 år: Tor Espen Lynum m/klubbtrenere 

                                      15-16 år: Sven-Are Paulsen m/klubbtrenere 

    
  

Påmelding: Klubbvis til undertegnede (skvanli@hotmail.com) innen lørdag 12. 

november 2016 på vedlagte påmeldingsskjema. 

 

 Dersom foreldre skal være med, må dette føres på 

påmeldingsskjema med merknad ”foreldre”. Dersom de må 

sove i lag med sitt barn, må dette påføres i 

merknadsrubrikken.  

 Utøvere som skal være med på samlingen, men som ikke 

skal sove på Bardufosstun, melder seg på med merknad 

”ikke overnatte”. Skal de spise middag på fredag og lørdag, 

anføres dette også i merknadsrubrikken.  

 Foreldre som er med sine utøvere, men som ikke skal 

overnatte, men spise middag – så må foreldrene selv betale 

for maten på Bardufosstun.  
                                                                                                                                 

                                                

 
 

 

Program: Endelig program vil bli sendt ut etter påmelding. 

 

Til  

Lag og rekrutter i TSSK 



 

 

Annet: Samlingen omfatter mini og oppover. Klubber som har mini må stille 

med 1 trener pr 4 mini.  

  

 Nordreisa, Tromsø og Målselv må melde inn en hovedtrener hver til 

skvanli@hotmail.com  innen 11.november. Disse får hovedansvaret 

for gjennomføring av samlingen for minier på Bardufosstun. 

   

 Foreldre som er med på samlingen, må påregne og stille opp som 

tilretteleggere og instruktører. Spesielt gjelder dette på minigruppen. 

  

 Kretsen har 4 kikkerter. Klubbene anmodes om å ta med kikkerter. 

 

 Følg kretsen på kretsens hjemmeside: Her vil det også bli lagt ut 

program og bilder fra samlingen. 

http://www.skiskyting.no/no/kretser/region_nord/troms_ssk/ eller på 

Facebook.com – Troms skiskytterkrets 

 

TSSK ønsker alle velkommen til en hyggelig samling og forberedelser til vintersesongen. 

Håper at mange foreldre har lyst til å være med på samlingen. Dette er en fin anledning til å 

bli kjent med både foreldre, trenere og utøvere.  

      
 

Skiskytter hilsen 

 

Bjørn Otto Rørvik 

Leder Troms Skiskytterkrets 

Tlf nr 400 29 871 
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