Utbildningsprogram 2017-2018
Januari – Mars 2017
Förberedelser för kommande utbildningsprogram. Fortlöpande följa Skyttiaden till
Riksfinalen.
18-19 Mars SM i LG i Vindeln
April 2017
Hur arbetar ni ute i föreningarna inför kommande 50 och 300 meters skyttet.
Gevärsskyttekortsutbildningstillfällen kommer att bli aktuellt under förutsättning att underlag
av skyttar finns, uppsamlingsheat går att genomföra året runt vb. Ni i föreningarna får då
kontakta respektive examinatorer i era skyttegrenar.
Maj-September 2017
Vill att ni börjar med era förberedelser av era Ungdomar som önskar delta vid JSM 2017,
Skol-SM 2017.
Majmånad börjar ni ute i föreningarna att titta över vilka ungdomar kommer att bli aktuella
inför JSM/SKOL-SM, meddela oss i förbundet så vi kan kalla till gemensamma skytteträffar
runtom i länet!
Juni
Skytte träffar för ungdomarna kommer att ordnas i Ekebyboda, Öregrund
Juli - Augusti
Hoppas vi se på tävlingar runt om i landet, har ni svårt att hitta tävlingar ta kontakt med andra
föreningar, oss i förbundet.. kolla om ni kan samåka med era ungdomar så de lär känna
varandra så vi ökar gemenskapen ute på tävlingarna.
Augusti
Månaden då vi gör sista slipningen inför kommande JSM, SKOL-SM Anmälningarna ska
vara inne till dessa tävlingar i början av Augusti.. För att vi ska kunna ta ut förbundslag e vi
tacksamma om vi under skyttesäsongen kan få in lite resultat från era skyttar så vi ser hur de
ligger till. Vi får ju inte resultaten automatiskt från samtliga tävlingar!
September – Oktober
NYA Föreningsträffar som kommer att innehålla samma program som 2016, även denna gång
kommer vi att fördela ut dessa träffar runt om i länet så vi ska nå ut till er i föreningarna.
November – December
Sammanställning av året som gått samt redigering vid behov inför kommande år 2018, som ni
förstår kommer 2018 Utbildningsprogram att se snarlikt ut!
Utbildningssektionen Upplands skyttesportförbund
Camilla Grydén

