Träningsläger för veteraner
I sommar arrangeras träningsläger för veteraner i Strömsund och Växjö/Rottne. I Strömsund
tisdag-torsdag 26-28 juni och i Växjö torsdag-lördagdag 28-30 juni.
Veteranlägret ifjol i Uppsala blev lyckat. Förhoppningsvis blir det en upprepning av det i år
också.
Meningen med lägren är att man där kan utveckla taktik och förbättra sin skjutteknik
samtidigt som man kan njuta av en trevlig och givande social samvaro. För detta krävs bara
att man har löst sportskyttelicensen. Efter lägret kan man tänka och kanske hinna vässa på
teknikdetaljerna inför sportskytte SM som startar den 1 juli i Kristianstad och nordiska
veteranmästerskapet den 20-22 juli i Århus i Danmark. Naturligtvis kan dessa kunskaper
också användas till att utbilda andra skyttar.
Taktik- och teknikträningen i Strömsund leds av Staffan Oscarsson, en välkänd meriterad
skytt och instruktör. I Växjö/Rottne är det Ragnar Skanåker som leder den träningen, också
en meriterad skytt och instruktör med flera OS- och VM-medaljer. Staffan och Ragnar ingick
bl a i laget som vann VM i luftpistol i Sydkorea 1979.
I Strömsund erbjuds träning i luft-, fri-, standard- och sportpistol samt militär snabbmatch. I
Växjö snabb-, fri-, standard-, sportpistol och militär snabbmatch samt luftpistol i Rottne.
Boendet i Strömsund kan man få i stugorna på campingplatsen. I Rottne finns tillgång till
bäddplatser i Sörabyhallen och en lokal med kök. I Växjö finns vandrarhem. Naturligtvis kan
var och en ha sitt eget boende i husbil, husvagn också om man vill. Bäddplatserna i Rottne
kostar 100 kr per bädd och natt.
Var och en ser till att ordna frukost själv. Lunch intas gemensamt på en närliggande
restaurang och grillning på kvällen ordnas till självkostnadspris.
För att det ska bli någorlunda hanterbart antas max 20 personer till Strömsund och max 20
personer till Växjö/Rottne.
Intresseanmälan
Strömsund: Ni anger vilka vapengrenar ni vill delta i och om ni vill ha det boende som
Staffan föreslår tisdag-torsdag 26-28 juni.
Staffan skriver så här: Hej, jag har bokat 26-28 juni för läger
5 st fyrbädds campingstugor prel. bokade
800 kr / stuga / natt betalning vid incheckning stugvis.
Skytten tar med sängkläder etc.
Grovstädning före avresa.
Centralt kök finns i området.
Fritt bad ingår
Minigolf och golf 9 hålsbana + drivingrange inom 100 m
Googla på Strömsunds camping så finns bilder på stugor och omgivning.
Ca 1 km till utomhusskjutbanan och 2 km till Strömerhallen som är inomhusskjutbanan för luftpistol.
Grillkväll kan vi nog ha hos oss på Ösundet 200. Ca 1,5 km från skjutbanan.

Vänligen
Staffan

Önskemålen skickas till Staffan Oscarsson: staffan.oscarsson92@gmail.com
Växjö/Rottne: Ni anger vilka vapengrenar ni vill delta i och vilket boende ni vill ha
torsdag-lördag 28 juni- 30 juni.
Bäddplatser i Sörabyhallen i Rottne 100 kr/person och bädd.
Växjö Vandrarhem Evedal
▪

Eget rum: från 450kr

▪

Tvåbäddsrum: från 275kr/person

▪

Tre- och fyrabäddsrum: från 230kr/person

▪

Frukostbuffé: 70kr/person

▪

Lakanset inklusive handduk: 75kr/set

▪

Hundlogi: 50kr

Önskemålen skickas till Ragnar Skanåker: skanaker34@gmail.com
Svar önskas sista mars.
Inbjudan med detaljer skickas till de intresserade i mitten på april.
Mvh
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