Invitasjon til inntakssamling på NTG Tromsø
Dato: 26. og 27. Januar 2016.
Sted: NTG Tromsø.
Samlingen er for alle som vurderer å søke på NTG Tromsø langrenn/skiskyting for skoleåret
2016/17.
Disse to dagene er det lagt opp et program som skal hjelpe deg som utøver å bli kjent med
NTG og hva vi står for, hva vi tilbyr og gjøre oss trenere kjent med dere som utøvere, for å
kunne kartlegge et nivå som vil bli brukt i inntaksprosessen.
Søknadsprosessen for neste skoleår er i gang og vi har gleden av å ønske alle skiskyttere og
langrennsløpere velkommen til inntakssamling på NTG.
Program:
Tirsdag 26.01 – Oppmøte NTG kl. 15:30. Øktstart 15:50 fra Alfheim.
- Race prep treningsøkt, smøring av ski, sosialt samvær og mat.
- Det vil i tillegg bli organisert litt ekstra skytetrening for skiskytterne.
Onsdag 27.01:
- Testløp NM Kvaløysletta. Lengde/Stilart kommer.
- Vi skal gå testløp i forbindelse med NM for å teste tidtaking, TV-utstyret og løypene.
o Løpet blir filmet av NRK, likt som på NM. Vi får filmen etterpå.
- Lunsj/mat på NTG. Avslutning ca. kl. 16 på Alfheim.
Mer detaljert program sendes ut litt nærmere samlingen til påmeldte.
Vi ønsker også å legge til rette for utøvere født utenfor Tromsø disse dagene. Derfor ber vi de
som ikke har overnatting privat om å gi beskjed ved påmelding om det trengs overnatting.
Alle som melder seg på, bes sjekke opp med sin skole om de kan ta fri på det aktuelle
tidspunkt. Vi synes skole er verdt å prioritere, så har du noe viktig der kan vi avtale en annen
gang du kan komme på besøk til oss.
For påmelding; send mail til undertegnede innen 22.01.2016.
Deltagelse er gratis.
Vel møtt!
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