På vegne av Troms Bueskytterkrets
ønsker Harstad Bueskyttere velkommen
til tradisjonell sommerleir
Tid: Fredag 17. – søndag 19. Juni 2011
Sted: Setermoen, Bardu, ved tidligere skytebane A10.
Egenandel: Kr 200,- pr person (uansett alder) som dekker all mat og alle aktiviteter fra
fredag til søndag. Denne betales ved fremmøte i løpet av fredag kveld.
Påmelding i løpet av søndag 12. juni pr e-post til: harstad@bueklubb.no
Oppstillingsplass for campingvogner og telt på område A10.
Området ligger svært idyllisk til ved elva mellom øvre og nedre Sætervatn.
NB! Ikke strømplasser! Kart finner du her!
Dessverre ingen mulighet for organisert overnatting innendørs.
Vi tar som vanlig på tradisjonell sosial samling rundt bålet både fredags- og lørdagskvelden.
Mulighet for fiske/kanopadling i Sætervatnet.
Prøver også å få på plass vedfyrt badestamp til campingområdet.
Lørdag planlegges med besøk/omvisning på Troms Forsvarsmuseum og Polar Zoo.
Også mulighet for å få med seg konsert med Postgirobygget lørdag kveld
(Billett må evt kjøpes av den enkelte): http://www.billettservice.no/event/VILLMARKSROCKPOSTGIROBYGGET-billetter/BAS1806
Sommerleiren avsluttes med besøk på Villmarksmessa i Bardu på søndag.
http://villmarksmessa.bardu.net/Velkommen.html

Invitasjon til Sommerleir 2010
Harstad Bueskyttere skal i år arrangere Troms Bueskytterkrets’ sommerleir. Leiren vil bli
gjennomført i forbindelse med Villmarksmessa i Bardu samme helg.
Leiren vil foregå med utgangspunkt i området mellom øvre og nedre Sætervatn, ved tidligere
skytebane A10 (nedlagt), der deltakerne overnatter i egne campingvogner eller telt.
NB! Ikke strømtilgang!
De som kommer fra Bjerkvik, tar ned til høyre ETTER fotoboksen i 50-sonen.
Skilting vil bli foretatt! Kart finner du her!
Program:
Fredag 17. juni ankommer deltakerne utover kvelden. Vi vil tenne grillen og griller
kveldsmat når dere er kommet. Det blir sosialt samvær videre utover kvelden.
Forsøker også å få på plass vedfyrt badestamp til fri benyttelse!
Lørdag 18. juni starter vi med frokost. I løpet av dagen legger vi opp til besøk på Polar Zoo,
og evt omvisning på Midt-Troms Forsvarsmuseum.
Noen av oss må også bytte på aktivitet med bueskyting på Villmarksmessa.
Alle må ta med seg klær for uteaktiviteter for årstiden. Det blir servert både frokost og lunsj,
samt grilling og sosialt samvær utover kvelden.
Ny mulighet for kveldsopphold i badestamp (koking av menneske)!
Også mulighet for fiske og/eller kanopadling.
Søndag 19. juni blir det også servert frokost. Dette blir siste post i leirprogrammet.
Dagen er avsatt til besøk på villmarksmessa, samt aktivitet med bueskyting.
Sommerleiren er et sosialt tiltak for hele familien. Vi ønsker derfor store og små velkommen
til en trivelig helg i Bardu. Ta med varme klær og godt humør!
Egenandelen er satt til kr 200,- pr person, og inkluderer alle aktiviteter, måltider og
overnatting. Denne betales ved fremmøte.
Påmelding til harstad@bueklubb.no innen 12. juni 2011.
Ved påmelding gi beskjed om følgende:
• Klubb, navn, alder, antall deltakere i familien, overnatting

Med hilsen
Harstad Bueskyttere
Terje Pettersen, Leder
Tlf: 940 59 666
harstad@bueklubb.no
www.harstadbueskyttere.no

