DGI Storstrømmen Skydning
Projekt Ung
Udfordringer for nye og øvede skytter
 Er du junior eller ung skytte?
 Savner du nye udfordringer?
 Kunne du tænke dig noget anderledes træning
 Sammen med andre unge fra hele Storstrømmen?
 Så skal du med til Projekt Ung!
Vi kan tilbyde:
 I Projekt Ung arbejder vi med at træne alle de ting, som du sikkert ikke får
trænet i hverdagen, det kan være opvarmning, mentaltræning, balancetræning eller noget helt andet.
 Du vil få gode råd af vores dygtige trænere, som vil gi´ alle de tips og
tricks, som du kunne ha brug for.
 Samtidig vil du møde en masse andre unge fra hele Storstrømmen
 Vi træner tit på elektronisk markering, både på 15 og 50 m.
 Ved træning på 15 m trænes både cal. 22 og luft.
 Ca. 11 samlinger pr. år
Pris:
Din pris er kr. 100,00 pr samling. Prisen er incl. ammunitionsforbrug.
Beløbet opkræves halvårligt via din forening.
Vi forventer af dig:
Deltageren har mødepligt til træningssamlinger og pligt til at melde afbud hvis
man ikke har mulighed for at deltage i.
Spørgsmål og afbud til en af følgende:
Leif Klausen, tlf. 60 23 77 89
e-mail: leif.a.klausen@gmail.com
Tage Jensen, tlf. 51 74 62 16
e-mail: tagerodby@live.dk
Torben Kristiansen, tlf. 30567230 e-mail: Torbenkr@live.dk

Se dato og sted for samlinger på næste side.

DGI Storstrømmen | Evensølundvej 5, 2. sal | 4720 Præstø | Tlf. 7940 4850 | www.dgi.dk/storstroemmen

Datoer for samling i perioden 01.10.17 – 30.09.18
SAMLINGER
15m
 Den 27.10.17
 Den 01.12.17
 Den 09.02.18
 Den 16.03.18
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Næstved Skf.
Næstved Skf.
Næstved Skf.
Tingsted Skf. (Eskilstrup Hallen)

SAMLINGER
50m
 Den 21.04.18 kl. 10.00 i Tingsted Skf. (lørdag)
 Den 07.09.18 kl. 17.30 i Næstved Skf.
SAMLINGER
200m
 Den 18.06.18 kl. xx.xx i Næstved Skf
 Den 25.06.18 kl. xx.xx i Næstved Skf
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