
 

Sommerhilsen 2019 
 

Kjære medlemmer og støttespillere i Bodø Østre skytterlag.  
 

Først av alt vil jeg si gratulerer så masse med flotte prestasjoner til alle som deltok på 
NNM i skyting på Trondenes i juni, og lykke til for alle som tar turen til LS på Evje! 

 
Og så til alle sammen som har stått på, arbeidet, planlagt, bidratt og på andre måter 

sørget for at vi nå har en flunkende ny 15-meters bane: 
  

GRATULERER  
og takk for innsatsen!  

 
- vi er endelig ferdige og banen kan nå tas i bruk til trening, stevner og alt annet vi 

har ønsket oss rom og plass til! 
 

Minner om at alle  må lese den nye baneinstruksen og følge denne til punkt og prikke! 
Den legges ut som en egen fil på hjemmesiden vår i tillegg til at du finner den på 

veggen i skytehallen.  
 

Det er (selvfølgelig) litt småplukk igjen, litt vasking og rydding i 1. etasjen og slikt før 
huset er ferdig som byggesone, men det er bare småtterier som vi kan ta etterhvert. 

Så nå senker jeg skuldrene og håper alle blir superfornøyde med vår nye bane, og at 
dere som meg gleder dere til ny sesong inne til høsten. Da har til og med jeg et håp 

om å få tatt i børsa igjen.  
 

Litt skjer det nå før vi kommer dit at vi pakker sammen ute, så jeg håper mange 
kommer på stevnene som er igjen i samlaget, samt at alle medlemmer kommer på 

lagmesterskapet i september. Dette avslutter vi som normalt med en hyggelig grilling 
sammen :) 

 
Styret vil i første møte over sommeren legge en plan for jubileumsstevne for å feire 

våre 140 år som skytterlag samt ny skytehall, vi vil også se på terminlisten for 
2019/2020, samt en del andre saker. Har du saker du vil vi skal ta opp - send en epost 

til lags-eposten innen 09.08.2019.  
 

Den 15.08 blir det dugnad med hovedfokus på rydding ute og inne.  
Her må alle bidra så kommunen blir fornøyd med oss!  

 



 

 
 
 

Men først av alt så fortjener vi alle en deilig sommerferie. 
 Forhåpentligvis fylt med sol, is, bøker, lek, stevner, ro og hva annet en måtte ønske 

seg.  
 
 

Så med dette ønsker jeg dere alle sammen en riktig god sommer :)  
 
 
 

Med vennlig hilsen  
 

Katarina G. Strand 
 

leder Bodø Østre skytterlag 
 

Bodø 13.07.2019 
 

 


