Storsamling for Non-sight archers
Ungdomsskytter med langbuer og barbuer
2014
Lørdag den 3. maj kl. 11.00 til søndag d. 4. maj kl. 15.00
Aalborg Bueskyttelaug indendørsbane
Vissevej 151, 9210 Aalborg SØ
Den første samling i 2014 finder sted i Aalborg Bueskyttelaug og henvender sig til nye
skytter, samt skytter, der tidligere har deltaget i storsamling for Non-sight archers.
Nye skytter er også velkomne til denne samling
Målgruppe: Langbueskytter og barbueskytter i mini til og med FITA-kadet rækken (12
– 18 år) i hele landet. Skyttens træner skal derudover vurdere, at skytten har det
nødvendige talent og at skytten:
• Udviser engagement.
• Er en ivrig deltager i stævner, både indendørs og udendørs.
• Har ambitioner om at drive det til noget.
Hvad
•
•
•
•
•
•

vil weekenden indeholde?
Velkomst til alle, samt weekendens program
Hvad er NSA? Hvad har NSA fokus på i 2014?
Information om NUM 2014 og hold til NUM
Træning med fokus på at forbedre skytternes skydeteknik med udgangspunkt i
basic skills
Give skytterne noget at arbejde videre med hjemme i klubben indtil næste
samling
Lære hinanden af kende

Praktiske detaljer
Der er mulighed for overnatning i hallen allerede fra fredag.
Alle måltider fra lørdag morgen til søndag frokost er inkluderede i prisen.
Du skal selv medbringe:
• Bueudstyr
• Udstyr til overnatning
• Tøj og fodtøj som passer til vejr forholdene - vi skal kunne komme ud
Det koster 175 kr. at deltage. Dette beløb betales ved ankomsten og dække udgifter til
mad og materialer. Giv besked ved tilmelding om du kommer fredag eller lørdag.
Tilmelding skal ske senest fredag den 25. april 2014 til Lene Hørlyck,
lenehoerlyck@hotmail.com
Yderligere oplysninger kan fås hos Jeanette, mobil tlf. 2020 7267
eller HC, mobil tlf. 4819 2919
Vi glæder os til at se Jer.
Hilsen
Ledere og trænere fra Non-sight archers

