LOKOSTRELSKI KLUB ANKARAN

CLUB ARCIERI ANCARANO

OBVESTILO ŠT. 1
Spoštovane članice in člani društva, spoštovani starši,
Obveščam Vas, da je upravni odbor LK Ankaran na svoji zadnji seji sprejel sklep o
višini članarine za leto 2016, ki znaša enako kot lani:
 30,00 EUR (1 član),
 50,00 EUR (družinska - 2 člana),
 65,00 EUR (družinska - 3 ali več članov)
Članarino lahko poravnate na račun Lokostrelskega kluba Ankaran, Cesta Zore
Perello Godina 3, 6000 KOPER na TRR. SI56 1010 0003 5535 848 s sklicem 002016, pri namenu plačila pa zapišite: Članarina 2016 ter priimek in ime člana, za
katerega plačujete članarino.
Vadnina ostaja nespremenjena:
 25,00 EUR mesečno za vodene treninge,
 30,00 EUR mesečno za selekcijo,
Vadnino je potrebno nakazovati na TRR kluba mesečno in redno, sicer tekmovalec
nima pravice do vodenega treninga.
Tudi uporabnina za tiste člane, ki trenirajo brez vodstva trenerja, ostaja enaka in
znaša 100,00 EUR letno.

Še povabilo za vse člane kluba in starše:
V sredo, 27.1.2016, bomo spet organizirali tradicionalno srečanje vseh članov
kluba, na katerem bomo podelili priznanja tekmovalcem in delavcem kluba ter
razglasili lokostrelca leta 2015.
Končno imamo natiskane tudi nove klubske majice, ki jih boste lahko na tem
srečanju prevzeli. Kot smo se dogovorili, znaša prispevek za majico 7 EUR in
pobrali ga bomo ob prevzemu majice. Razliko do polne višine krije klub. Podporni
člani boste ob tej priliki prejeli brezplačno priložnostno klubsko majico.
V novih majicah se bomo tudi fotografirali.
Tudi nove članske izkaznice so že narejene in vsi tisti, ki boste do tega dne že imeli
poravnano članarino, jih boste lahko skupaj z nalepko za 2016 osebno prevzeli.
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Tokratno srečanje bo organizirano na balkonu telovadnice Dušana Bordona v
Kopru, kjer imamo treninge. Da pa nam bo srečanje prijetnejše, bomo priredili
posebno lokostrelsko tekmovanje, katerega se bodo lahko udeležili prav vsi člani
kluba, tudi tisti, ki ne streljajo. Za dosežek na tem tekmovanju bomo podelili prav
posebne naslove, ki naj ostanejo do našega srečanja presenečenje.
Dobimo se torej na OŠ Dušana Bordona v sredo, 27.1.2016, ob 17. uri.
Prejšnja leta smo se dobivali v piceriji, na srečo pa nas je zdaj več in bi bilo to bolj
zapleteno, zato vas prijazno vabimo, da prinesete kakšen sok, pecivo, sadje ipd., da
se na koncu malo okrepčamo.
Na koncu pa še informacija za
Tekmovanja LK Ankaran v letu 2016
Po dolgem času smo se v vodstvu kluba spet odločili, da bomo tudi mi organizirali
lokostrelska tekmovanja. Organizacije tekmovanj smo se lotili v upanju, da bomo
lahko obnovili svojo opremo za tekme, dodatno zaslužili nekaj denarja ter povečali
aktivnost dela v klubu, s čemer bomo morda lažje prepričali odgovorne, da
najdemo skupne poti do svojega strelišča. V koledarju tekmovanj imamo vpisanih
kar 5 tekmovanj:
Sobota, 09.04.2016
Nedelja, 10.04.2016
Sobota, 16.04.2016
Nedelja, 17.04.2016
Sobota, 08.10.2016

stadion Gažon
stadion Gažon
Debeli rtič
Debeli rtič
Jevnica

šolsko področno tekmovanje
70m/50m+OK, tarčni pokal
AH prilagojena tekma za ZSČ
AH 12+12
DP Flight

Rosa
Žlender
Luštrek
Šavelj
Rosa

Za organizacijo teh tekmovanj so zadolženi člani, ki so pripisani pri posameznem
tekmovanju, pri izvedbi tekmovanj pa pričakujemo sodelovanje prav vseh članov
kluba in njihovih staršev (razen za Flight, ki bo organiziran v Jevnici in bomo zanj
potrebovali manjše število delavcev). Prosim vas, da si te datume vpišete v svoje
koledarje in si za te dni rezervirate svoj čas za delo v klubu.
Lokostrelski pozdrav in vse v zlato!
Predsednica LK Ankaran
Irena Rosa
Koper, 20.01.2016
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