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fört vid Huddinge Bågskytteklubbs höstmöte.
2012-09-06
Huddinge hallen

1
Inledning
Ordförande Björn Lindkvist hälsade föräldrar och medlemmar välkomna till klubbens möte.
Agenda godkändes

2
Tr
Trääningar inomhus
För att minska belastningen på torsdagarnas träningar beslutades att på onsdagar kommer det
att vara prova på. Ca tre ggr krävs innan man går in i
torsdagens träning. Anne ansvarig, men eftersom trycket är stort så behöver hon hjälp, bl a
anmälde sig Oliver och Johan.Ossian och Björn Å stöttar vid första tillfället.
Infoblad ska tas fram till alla som provar på så de vet vad som gäller.
På måndagar kommer vi starta en grupp för de ungdomar som vill tävla. Anmälan till gruppen
sker via Facebook. Start 10 sep. Carina ansvarig, med stöd av Johanna och Roland.
På torsdagar har vi vanlig träning kl 18:30. Tränarschema med skjutledare och tränare ska tas
fram. För att det ska fungera så behövs det föräldrar som hjälper till som skjutledare.
Förfrågan
kommer att skickas ut via mail. Skjutledarens uppgift är att se till att säkerhetsreglerna följs
och att öppna/stänga lokalen om det behövs. Träningarna startar den 13 se
3
Tröjor och logga
Alla var eniga om att färgen på tröjorna var bra, men att det var tråkigt tryck och att vi borde
även ha tröjor i andra material. Nathalie och Johanna skissar på förslag till ny logga därefter
diskuterar
vi vidare vilka tröjor vi ska ha mer.
4
St
Stäängning utebanan
Roland och Lasse ansvarar för att ta in buttar och stänga banan. Det kommer ske i slutet av
september. De meddelar via Facebook när det inte går att skjuta ute mer. Björn Å ser till att
bågar, pilar mm
från containern kommer till inomhuslokalen till första prova på tillfället.
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