Förslag till Verksamhetsplan för Krokeks skytteförening 2017
Träning
Föreningen kommer att anordna träning enligt följande:
Luftgevär i Råsslaskolans luftgevärshall, måndagar och onsdagar kl 18-20 (september till april). Eventuell kan
byte av dagar och tider komma att ske. Korthållsskytte någon kväll kl 17 - 20 (maj - aug.) och vissa andra dagar
(enligt anslag och hemsida). 6,5 mm skytte 5 måndagar med start 1 maj kl 17 i Torshag därefter omväxlande
med Simonstorp.
Utrustning
Föreningen kommer eventuellt att köpa in några luftpistoler för att bredda verksamheten.
Rekrytering
Föreningen kommer att erbjuda Råsslaskolan luftgevärsskytte och korthållsskytte som en aktivitet på
friluftsdagar samt delta vid olika sammanhang för att göra reklam för vår förening. Föreningen är medlemmar
i Kolmårdsnytt.
Information
Träningstider och tävlingsinbjudningar anslås i luftgevärshallen. Det kommer också att finnas information om
vad som händer och sker på föreningens hemsida http://krokeks-skf.se/
Arrangemang
Svenska Dagbladets riksskyttetävling korthåll är vårt största och viktigaste arrangemang. Föreningen kommer
dessutom att arrangera förbundsomfattande korthållstävlingar samt Kolmårdsmästerskap luftgevär och
kretsmästerskap korthåll.
Stadium sports camp
Vi kommer att vara huvudsport i fyra veckor där vi är huvudansvariga med övriga skyttesverige och framförallt
Norrköpings Skg, Simonstorps Skf och Torshags Skg som medhjälpare. Malin Svahn är huvudansvarig.
Tävlingsverksamhet
Föreningen kommer även fortsättningsvis att delta i tävlingsverksamhet såväl inom som utanför distriktet.
Föreningsmästerskap i luftgevär och korthåll skall arrangeras. Förhoppningsvis deltar många av våra
medlemmar på de tävlingar som arrangeras av Norrköpings skyttekrets och Kolmårdsskyttarna.
Medlemskap
Föreningen kommer fortsatt att vara ansluten till Svenska Skyttesportförbundet och Svenska
Handikappidrottsförbundet.
BingoLotto och SVEA (Svenska Spel)
Försäljning av Bingolotter är i form av prenumerationslotter. Alla som vill stödja föreningens verksamhet bör
köpa lotter eller om de spelar på Svenska Spel meddela att de stödjer vår förening.
Subvention
Subvention till våra medlemmar genom att:
 erbjuda gratis luftgevärsskytte för alla
 betala hela anmälningsavgiften dock högst 600:-/person och år (om den sammanlagda kostnaden stannar
inom budgeten står föreningen för alla anmälningsavgifter)
 betala hela tävlingslicensen för de som löser tävlingslicens och deltar i minst en tävling representerande
vår förening (SvD riksskyttetävling räknas inte), betala kostnaden för skyttekortsprov för de som vill ta
provet.
 sälja ammunition
Golden Target för 1:50 till ungdomar samt för 2:00 till vuxna.
Diamond Line för 2:00 till ungdomar samt för 2:50 till vuxna.
Max 1000 skott/medlem. Vid eget inköp 2:50/skott max 1000 skott.
Norma 2 gratis till ungdomar samt för 0:30 till vuxna
Vid eget inköp 0:50/skott max 2000 skott.
Om man köper mer ammunition blir det till ordinarie pris.
Vid slutet av året kan styrelsen besluta om att mer subvention kan utgå till den enskilda, inom budget.
ungdomar = alla ungdomar t.o.m. det år de fyller 20 samt heltidsstuderande t.o.m. det år de fyller 25
Emil Diddilié, ordförande

