
 

 

Sommerhilsen til Bodø Østre skytterlag  

juni 2020 

 
Kjære medlemmer og støttespillere! 
 
Da er sommeren endelig kommet til Bodø, sola skinner og vi kan nyte varme og midnattsol.  
 
Alle restriksjoner og nye rutiner begynner å sette seg litt i kroppen, og vi er klare for å kjøre 
utendørssesongen nesten som vanlig. Anbefaler alle å ta en titt på oppdateringen av 
terminlisten, så får dere oppdaterte datoer for når det går stevner, treninger osv. Vi 
oppdaterer dere fortløpende om det skjer endringer.  
 
Første store stevnehelg hos oss i BØS skjer 3.-5 juli, da klinker vi til med 3 stevner på 3 dager! 
Vi skal arrangere åpne stevner på både 15 m og 100/200 m, samt KM-felt for søndre krets.  
Vi håper på fint vær og god stemning! Invitasjon kommer snart :) 
 
Ellers kan vi melde om at spillemidlene til skytehallen er tildelt oss med det beløpet vi har 
søkt om, og at de blir utbetalt i år. Det betyr at vi bare venter på refusjon av MVA og så er vi 
helt ferdig med hallprosjektet i seg selv. Vi antar at vi får svar på refusjon av MVA på nyåret.  
 
Jeg legger inn første bestilling på lagsjakker i løpet av denne uka, og da bestiller jeg også opp 
noen ekstra eksemplarer til prøving og etterhvert salg. Så håper jeg de faller i smak når de 
kommer! 
 
Styret hadde sitt siste møte før sommeren forrige uke, her kommer det snart ut et referat på 
hjemmesiden. Vi tar gjerne imot små og store saker dere ønsker at vi diskuterer i styret, så 
det er bare å melde ifra.  
 
Jeg overlater nå roret til resten av styret for et par måneder eller så, vi venter i spenning her 
hjemme på at siste tilskuddet skal melde sin ankomst i løpet av de neste par ukene…  
Skulle det være noe viktig så ta kontakt med Bård Johan eller send en epost til lagseposten, så 
får dere hjelp :)  
 
Med ønske om en nydelig og treffsikker sommer! 

 
- Katarina  

 


