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Emner til mødet
Orientering om SBL-ungdom v/Bo
•Forslag til ændring af vedtægter

•Generalforsamling

•Forældrerepræsentant

Træning- og stævneplan v/Jeanette
•Tidsfrister

•Mandags træning

•Ungdomsturnering, SM,DM og NUM

•Opbakning fra forældre

Træningsindsats ved udtagelse til DM og NUM v/Bo

Lån af materiale fra SBL v/Jeanette

Klubtøj v/Jeanette

Eventuelt



Orientering om SBL-ungdom 

At sikre en ensartet og målrettet træning af 
ungdomsskytterne.

At sikre en videreførelse af ungdomsarbejdet i Sorø 
Bueskyttelaug.

At forbedre trænere og forældres samarbejde og 
planlægning.

At sikre at bestyrelsen er løbende informeret om arbejdet 
og udviklingen i ungdomsafdelingen, samt at sikre at 
trænere ajourføres med bestyrelsens arbejde.



Udvalgsgruppe

Planlægningen og tilrettelæggelse af træning og andre 
aktiviteter i ungdomsafdelingen varetages af en 
udvalgsgruppe.

Denne gruppe er underlagt laugets bestyrelse, og  skal 
bestå af tre (3) medlemmer som fordeler sig således:

1 repræsentant fra bestyrelsen .
1 repræsentant fra trænergruppen.
1 forældrerepræsentant.

Der er tale om 3 særskilte personer, således at én person 
ikke kan varetage flere af posterne. Medlemmerne i 
udvalgsgruppen vælges for et år af gangen. Genvalg kan 
finde sted.



Trænings-og stævneplan
Se hvad der er fokus på

Ansvarlig

Mandags træning

Stævner

Tidsfrister

Opbakning fra forældre



DM indendørs 2012
Der er endnu ikke kommet en indbydelse

Besked til Jeanette om skytterne kan deltage senest den 1. februar 2012

Det afholdes i Arena Midt i Kjellerup Hasselvej 15, 8620 Kjellerup
(225 km fra Sorø) den 17. – 18. marts 2012.

Trænere er Thomas og Jeanette

Anbefaler overnatning på Silkeborg vandrehjem Åhavevej 55- 8600 Silkeborg, således at 
vi er samlet et sted og derved kan afholde fælles hygge (fredag) og lørdag aften

Der er 17 km mellem Arena midt og Vandrehjemmet

Ankomst fredag eller lørdag som det passer den enkelte familie bedst

Jeanette har plads til skytter der rejser uden forældre i sin bil

Vi kan arrangere fælles frokost hvis det ønskes

Gry, Freja, Katja, Olivier, Peter, 

Thor, Dennis, Andreas, Rune, 

Mathias, Philip og Jakob



Priser på 2 overnatninger

2 personers værelse med eget bad 1040 kr.

Vandrehjemskort 70 kr.

Morgenbuffet voksen 140 kr.

Morgenbuffet Barn til og med 13 år 140 kr.

Bestilling skal ske på http://www.danhostel-

silkeborg.dk/ (vandrehjemmet har lukket frem til 1/3)

Skytter og deres familie er selv ansvarlig for bestilling 

af overnatning

http://www.danhostel-silkeborg.dk/
http://www.danhostel-silkeborg.dk/
http://www.danhostel-silkeborg.dk/


Trænings-og stævneplan 2012
21. – 22. april samling for ikke sigte skytter i Sorø

22. April 3D stævne i Sorø

SM udendørs dato?

Sommerweekend for SBL-ungdom skytter i juni 

NUM i Sverige 31. juni – 1. juli

DBSF sommerlejer den 4. – 7. juli i Præstø

DM udendørs i Ålborg i 25. og 26. august (fast afstand)

SM 3D jagt 22. spetember i Præstø

DM 3D jagt 15. september i Nørre Snede



NUM 2012
Lindome, Sverige 370 km fra Sorø via bro

Deltagere skal være fyldt 13 år

FITA på fast afstand 

På nuværende tidspunkt er der tale om følgende skytter

Thor, Katja, Dennis, Andreas, Rune, Mathias, Phillip og 
Jakob



Opbakning
Tak for støtte fra Jer forældre til alle vores stævner.

Se nyheder og billeder fra SBL-ungdom på 

hjemmesiden http://www.sorøbueskyttelaug.dk og

facebook

http://www.sor�bueskyttelaug.dk/og
http://www.sor�bueskyttelaug.dk/og


Træningsindsats

De skytter der modtager økonomisk støtte til DM 
og SM forventes at møde til de træninger og evt. 
konkurrencer som anbefales af trænerne.



Lån af udstyr
SBL råder over udstyr som kan lånes til træning og 
konkurrencer indtil en skytte (ung og voksen) får sit eget.

Efter antal trænings gange koster det 20. kr. at låne 
udstyr i klubben

Udstyr der skal med til stævner det koster 100 kr. Når 
udstyret afleveres tilbage betales 50 kr. retur hvis der 
ikke er skader (bue, handsker og armbeskytter)

Skadet eller mistet pile skal erstattes, det koster 50 kr. pr. 
stk.


