Förslag till Verksamhetsplan för Krokeks skytteförening 2021
Lokal

Föreningen kommer att leta efter en lokal, alternativt hitta en plats med tillgång till el där vi kan slå
upp en barack att ha luftgevärsskytte i.
Träning
Föreningen kommer att anordna träning enligt följande:
Luftgevär när vi får tag i en lokal. Korthållsskytte på vår korthållsbana, 6,5 mm skytte genom deltagande i
Kolmårdsskyttarnas och kretsens arrangemang. Tider anslås på vår hemsida.
Rekrytering
Föreningen är medlemmar i Kolmårdsnytt.
Information
Det kommer att finnas information om vad som händer och sker på föreningens hemsida http://krokeksskf.se/
Arrangemang
Svenska Dagbladets riksskyttetävling korthåll är vårt största och viktigaste arrangemang. Föreningen kommer
om risken för smittspridning minskar dessutom att arrangera förbundsomfattande korthållstävlingar och
Östgötaserien i luftgevär samt eventuellt Kolmårdsmästerskap och Kretsmästerskap.
Tävlingsverksamhet
Föreningen kommer om risken för smittspridning minskar att delta i tävlingsverksamhet såväl inom som
utanför distriktet. Föreningsmästerskap i 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:
 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
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