
 
 

Invitasjon/program for kretssamling i Trysil, 6. – 8. november. Åpen kretssamling 

Etter en vellykket miljøsamling i oktober, inviteres det til årets andre samling i regi av Hedmark skiskytterkrets. 

Denne samlingen legges parallelt med Team Natrudstilen sin samling (kretsens tilbud for juniorer og seniorer). 

Vi vil med dette ønske alle utøvere, deres foresatte og trenere hjertelig velkommen til en lærerik, spennende 

og sosial helg i Trysil. Grunnet et særdeles godt tilbud fra Radisson BLU, flott snøforhold med standplass, 

treningsterreng og dyktige trenere er alle rammene til stede for å lære og utvikle sine egne ferdigheter.  

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. 

I forbindelse med denne samlingen gjennomføres det trener 1 kurs. Dette passer fint for foresatte og ellers 

trenere uten formell trenerutdanning.  

Lørdags kveld legges det opp til et sosialt arrangement i regi av Trysilguidenen. Dette vi skjer på Sindrestua. 

Kretsen sponser 50% av opplegget, mens klubbene faktureres for resten i forhold til deltagelse. 

Kretsen stiller med trenere og program for samlingen og den enkelte gruppe sendes ut til klubbene uka før 

samlingsstart. 

Praktisk info. 

Den enkelte betaler for overnatting og bespisning (550 kr pr. døgn for utøvere opp til 13 år og 600 kr. pr. døgn 

for resten). Smart å gjøre dette i løpet av lørdag.  

Utstyrsliste: Treningsklær og ekstra skift, våpen, 250 skudd, ski, staver, skisko, joggesko, drikkebelte, 

skihansker. Planlegg ut fra værmeldingen. 

Påmeldingsfrist 23. oktober  

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

kontaktperson i klubbene.  

Påmelding til Trener 1 kurs har samme frist og sendes sammen med påmelding av utøvere. 

•Oppgi navn på utøver/foresatt, klasse, klubb, telefonnummer foresatt, og e-post adresse for den enkelte 

påmeldte løper.  

•Ved liten deltagelse (minimum 10 utøvere) avlyses samlingene. 

 

Mvh 

Einar Floden 

Leder Hedmark skiskytterkrets 
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