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Vision och verksamhetsidé
Vision: Tullus SG – Skidskytte på toppnivå 
genomförande av träningar, engagemang från föreningsmedlemmar, bredd på 
verksamheten, prestationer på elitnivå

Verksamhetsidé
Vi vill i en välkomnande miljö erbjuda innehållsrika träningar som passar alla 
åldrar och nivåer.
I Tullus SG är det OK att både vilja satsa eller bara träna.
Vi vill kännetecknas av glädje och gemenskap. 
Vi vill bedriva vår verksamhet så den aktive, ledaren, föräldrar och föreningen 
utvecklas. 
Vi vill skapa ett livslångt intresse för vår idrott.



Aktiviteter under sommaren 2021

- Dagläger för ungdomar midsommarveckan
- 4 deltävlingar i Tullus SG serietävling (precision) 
”Vandringspris”
- Barmarksträningar med stort deltagande
- Skidskytteskola vecka 26 och 27 med rekorddeltagande
- Träningsläger för juniorer/seniorer vecka 30 i Edsåsdalen
- Utbildning av 38 nybörjarföräldrar efter skidskytteskolan
- Vi tog 9 medaljer vid rullskidskytte-SM i Sollefteå
- Arrangerade Mudrace den 30/8
- Träningsstart vecka 35. Vi har 20st nybörjare till Tullus SG



Träningsgrupper 21/22
Svart grupp
Tränare:

Beredd att satsa vad som krävs 
för att nå minst Sverigeeliten 
(på sikt internationell nivå). 
Förberedelser för 
skidskyttegymnasiet.

Blå grupp
Tränare: Håkan Blidberg

Har (eller är på gång) att köpa 
eget vapen. Vill utveckla mitt 
skidskytte för att göra bra 
resultat på nationell nivå.

18 Aktiva (12-15 år)

Orange grupp
Tränare: Emma Helgesson

Har fastnat för skidskytte och vill 
prova att tävla, främst 
distriktsnivå (ev nationell nivå)

13 Aktiva (10-11 år)

Vit grupp
Tränare: Johan Arvidsson

Vill utveckla skytte och 
skidåkning. Ev prova att tävla 
på distriktsnivå någon gång, 
men främst fokus på träning.

16 Aktiva (9-10 år)

Röd grupp
Tränare: Jan Forsgren

Får grundläggande skidteknik 
och skyttefärdighet. Skjuter med 
luftgevär.
Fokus ligger på lekfullhet och 
variation.

13 Aktiva (9-10 år)

Lila grupp
Tränare: Erik Hedman

Har i regel tränat skidskytte några 
år. Tävlar regelbundet regionalt 
men även nationellt ibland.

13 Aktiva (11-12 år)



Vad händer säsongen 21/22?
• Tunnelsprinten lördagen den 25/9 i Gällö skidtunnel. Ett 

samarbete tillsammans med MidSweden365. 
Söndagen den 26/9 erbjuder vi även ”prova på” skidskytte 
för vem som helst. Se inbjudan - under ”kommande 
aktiviteter” på Tullus SG hemsida.

• Klubbmästerskap, springskytte mån den 27/9 
• Utbildning för intresserade att ingå tävlingsorganisation 

tor 21/10
• Tullus SG träningsläger snö i Edsåsdalen 3-5/12
• Ev några fikakvällar vid träningskvällar
• Julavslutning 15/12



Riksidrottsförbundet (RF) har beslutat att alla 
idrottsföreningar inom RF från 1 januari 2020 ska 
kontrollera begränsat registerutdrag för ledare som har 
direkt och regelbunden kontakt med barn. Det gäller 
oavsett hur länge en person verkat i en förening eller hur 
väl man känner varandra. Alla barn/ungdomar/vuxna ska 
känna sig trygga hos oss i klubben

Beställs via Polisens hemsida av den enskilde. Visas för 
avsedda personer, se hemsida under rubrik ”Information 
för tränare”

Begränsat registerutdrag för ledare



Större arrangemang 21/22
När kan/behöver jag som vuxen hjälpa till?

• VC i skidskytte 27/11-5/12, fem tävlingsdagar med 
dubbeltävlingar. Funktionärer till Start/Mål, skjutvallen, 
parkeringsvärdar mm. 25-50 st/dag.

• J/H cup lör 18/12. Ca 50 funktionärer.

• Swecup 22-23/1. Ca 70 funktionärer/dag. 

• Schema eller frivillighet?



Platsannons
Tullus SG söker dig som vill hjälpa till inom 

tävling

Anmälan till : Christin Rudh 
070-605 53 61 

christin.rudh@gmail.com



Tävlingsfunktionärer

Ansvarsroller
• Spår
• Start & Mål
• Skjutvall
• Sekretariat
• Tidtagning
• Logistik (allt som inte 

berör tävlingsdelen)
• Tävlingsledare

World Cup 
• Jobba inom Start & Mål 

med Chrisiin Rudh som 
chef

• Jobba på skjutvallen

Anmälan till : Christin Rudh
070-605 53 61 

christin.rudh@gmail.com



Tävlingsfunktionärer

Vad krävs?
• Intresse – jag vill
• Glatt humör
• Ledig från jobbet kan 

vara bra om du har 
möjlighet till.

• Skidskyttekort

Tullus SG erbjuder: 
• Utbildning den 21 

oktober kl: 18-21 för 
alla intresserade

• Möjlighet att gå bredvid
• Stöd av någon erfaren
• Ett sätt att hjälpa till 

utan att vara tränare

Anmälan till : Christin Rudh 
070-605 53 61 

christin.rudh@gmail.com



Kostnader för att delta

Cardskippper-
Betala medlemsavgift och träningsavgift, 
senast 31 oktober. OBS! inga fakturor skickas ut.

Tillsammans med Cardskipper lanserar vi nu en digital registrering och betalning 
för alla medlemmar. 
Görs via länk på hemsidans start ”Jag vill bli medlem/betala träningsavgift”. 

Medlemsavgift 
• 200 kr enskild
• 400 kr familj

Träningsavgift 
• Nybörjaråret 900 kr
• Vit grupp 1300 kr, 
• övriga grupper 1800 kr 



Newbody Försäljning från idag och 4 veckor framåt. 
Registrering via länk på hemsidan. Sprid er egen länk (efter 
reg) till släkt och vänner. Leverans V 43/44. 

Ej krav på antal som måste säljas. Dock, gör det bästa ni 
kan, tex om alla familjer säljer 15 paket blir vår intäkt 42000 
kr. Motsvarar ca 30% av ammunitionskostnaden på ett år.

Plastpåsar
Fortsatt försäljning av fryspåsar med hög kvalitet.Prata med 
er ledare för att hämta påsar i förrådet 

Försäljning som ger intäkter



Kläder – SWIX och Elitsport
• Prova storlek idag 18.30-19.30 samt vid träning mån 20/9 18.00-19.00 i Mattförrådet. 
• Beställning via webbshop: http://www.bravteamwear.se/ Logga in med användarnamn: 

”tullussg”. Beställning senast 26/9. Kläder betalas vid beställning och levereras hem. 
Överdrag, dunjacka, tävlingsmössa och pannband beställs i denna webbshop. Klubben 
har beslutat om ett klädbidrag på 300:- för barn och ungdomar som köper 
överdragsjacka. Detta administreras och utbetalas i efterhand.

• Tävlingsdräkt kan hyras av klubben för 300:-/år. OBS! Dessa beställs via separat 
webbshop: http://www.bravteamwear.se/ Logga in med användarnamn; 
”tullussgkontrakt” senast 26/9. Har man hyrd tävlingsdräkt som inte längre önskas, 
skall den lämnas tillbaka till Emma Helgesson. Meddela senast 26/9 via mail 
emmaf4@hotmail.com med storlek, skick samt om ny beställning görs eller om man 
önskar avsluta sin hyra helt. 

• Svart täckjacka från Clique, maila Emma senast 26/9. Hämtas, och betalas, på 
Elitsport.

• Svart fritidsmössa erhålls vid betald träningsavgift, kan 
även köpas för 100:-. 



Hur kan jag hjälpa till?

Tränare (kostnadsfria utbildningar)
Styrelsen
Tipsa om tänkbara sponsorer
Vapen/Optikgruppen
Fika vid träningar

Kontakta Jan Forsgren, jan.forsgren@skidskytte.se
070-3371105



Vad gör vi mer?
Städning SSSF:s kontorslokaler måndagar 
(onsdagar), roterar mellan träningsgrupperna

Skidskytteaktiviteter för företag och organisationer

Älvstädning



Handla genom….
Elitsport bakom Jula
- 20% rabatt på skidutrustning mm.

Sponsorhuset; klicka på logga på hemsidan
- Billigare resor, böcker, skrivarbläck mm
- Genererar bonus till Tullus SG

Koppla spelkortet till Tullus SG skidskytte


