
 

 

 

Invitasjon til miljø-/kretssamling på Natrudstilen, 9. – 11. oktober. Klassene 10 år og eldre. 

Som en del av Hedmark skiskytterkrets sin sportslige satsing, inviteres det med dette til miljø-

/kretssamling på Natrudstilen for klassene 10 år og eldre i helgen den 9. – 11. oktober. 

Målet med samlingen er å samle barn, unge, trenere og foresatte fra kretsens klubber til felles 

opplevelser i et flott anlegg og treningsterreng under veiledning av erfarne trenere. Vi mener dette 

er et viktig tiltak for å utvikle sosiale og faglige relasjoner på tvers av klubbene og på tvers av 

aldersgrupper.  

Samlingen legges parallelt med Team Natrudstilen sin samling, og for utøvere i klassene 15 og eldre 

ønsker vi derfor å gi disse en smakebit på hva kretsens tilbud til juniorer og seniorer er. Utøverne vil 

møte Teamets trenere og utøvere og delta i deres aktiviteter. Treningen tilpasses selvsagt alder/nivå. 

I de tilfeller klubber stiller med løpere uten bæretillatelse, stilles krav om at minimum en voksen er 

med som ansvarsperson (husk å fylle ut utlånserklæring på våpen). Denne personen har ansvar for 

oppbevaring og transport av våpen og ammunisjon (til de som ikke har med foresatte), samt være 

med å bistå trenerne med praktiske gjøremål. 

 

Praktisk informasjon 

 Overnatting: I leiligheter (minimum 6 sengeplasser/leilighet) 

 Pris/person: kr 400,-/døgn (dersom familier ønsker egne leiligheter kan prisen for disse bli litt 

høyere) 

 Måltider: Den enkelte må sørge for mat til seg selv (selvhusholdning) 

 Påmelding skjer klubbvis til Bill Ove Bjørsland på mail bbjorsland@gmail.com Det vil si at 

påmelding skjer via kontaktperson i klubbene. Påmeldingsfrist er 5. september  

 Oppgi navn på utøver/foresatt, fødselsår, klubb, telefonnummer foresatt, og e-post adresse for 

den enkelte påmeldte løper 

 Detaljert program sendes ut uka før samlingen finner sted 

 Ved liten deltagelse (minimum 10 utøvere) avlyses samlingen. 

 

Kretsen planlegger også en snøsamling i Trysil 6. – 8. november. Informasjon om denne vil komme 

senere. 

 

Mvh 

Bill Ove Bjørsland 

mailto:bbjorsland@gmail.com

