PAINTBALLSKOLA VINTER/VÅR 2020
Paintballskolan Vinter/Vår-2020 startar 26 Januari klockan 15.30 på MASH i Falköping

#1 - 26:e Januari 15.30

LOWCT

A T
IMP
KLAR

#2 - 2:a Februari 15.30

SÅ

#3 - 16:e Februari 15.30
#4 - 23:e Februari 15.30
1:a Mars 15.00
NERF BATTLE entré 80:-

NERF BATTLE har
inget med skolan att
göra men den är
superkul att
delta i.

#5 - 8:e Mars 15.30
#6 - 15:e Mars 15.30
Nyfiken på paintball?
Då är detta ett ypperligt tillfälle att testa nya Low Impact paintball.
På paintballskolan spelar vi matcher, kör övningar och lär oss taktik
och teknik, superkul för både nybörjare och för de som varit
medlemmar ett tag.

Vad kostar det att vara med?
480:- är kostnaden för paintballskolan och då ingår medlemsskap 1 år
och ett 6-klipp kort. För varje gång man är med i skolan tar vi bort ett
av klippen i korten, oanvända klipp kan användas vid valfritt tillfälle.
Har man aldrig provat paintball förut och är osäker på om man skall
genomföra hela skolan så kan man betala 90:- för en skolomgång.

Behöver man anmäla sig?
Anmälan inte nödvändig men vi tar max in 30
ungdomar så vet ni att ni kommer maila deltagarens
namn och ett mobilnr till: paintballskola@gmail.com

www.mashpaintball.se

Tel: 0705-480084

Paintball är idrott.
Sedan Dec 2018 klassas Paintball som en Idrott. Vi på MASH har alltid utövat paintball som idrott
sätt sedan 1996, det var året då paintball gick från ett spel i skog till en idrott på tävlingsarena.
SMASH Paintballklubb arrangerar paintballskola 1-2ggr om året på MASH Paintball Arena
i Falköping, med nya LOW IMPACT passar skolan åldrarna 10 - 18 år
Som medlem kan du komma och träna när du vill under våra ordinarie öppettider.
Kom själv eller med några polare, eller kanske ett helt lag!

Falköping

