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Verksamhetsplan
Pistolklubben Ena 2016
Klubbverksamhet
Verksamhetsplanen för verksamhetsåret utgår ifrån publicerat kalendarium vilket är
ett levande dokument som revideras och uppdateras löpande. I kalendariet finns
både tävlings- och klubbverksamhet redovisad. Kalendariet publiceras på hemsidan
och anslås vid skjutbanan.
Verksamhetsutvecklingens fokus kommer under 2016 fortsatt vara på anläggningen,
att förbättra och utöka vår skjutbana.
Medlemmar
Medlemsvården och medlemsmöten kommer fortsätta i oförminskad takt, då vi sett
positiva resultat efter insatser under 2015. Planerade insatser för att behålla
nybörjarna i verksamheten och få dom aktiva inom klubbverksamhet och komma
iväg på tävlingar både inom klubben men även externt. Satsning på duktiga skyttar.
Styrelsen
Styrelsen kommer fortsätta sitt arbetet med att bygga upp den administrativa
organisationen, genom att ta fram ett antal styrande dokument om beskriver
rutiner vill vi nå målet att varje medlem ska veta hur exempelvis rutinen för
föreningsintyg fungerar. Utbildning för styrelsemedlem kommer också planeras och
genomföras.
Ekonomi
Behålla klubbens ekonomi stabil och i balans. Hitta ytterligare inkomstkällor och
söka bidrag för olika projekt.
Utbildning
Under året planeras fortsatta utbildningar för tävlingsfunktionärer och
vapenkontrollanter. Även klubbtränare- och examinationsutbildning planeras.
Nybörjarutbildningarna är planerade att genomföras med 15 elever under våren
och 15 elever under hösten.
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Tävlingsverksamhet
Banskytteverksamhet inom PK-Ena 2016
Krets- och övriga närliggande banskyttetävlingar enligt PK-Ena Kalendarium. Under
V 627 arrangeras Nat. SM i Kristianstad och då ett relativt stort antal medlemmar
har kvalificerat sig till SM-start så förväntas detta bli PK-Ena största SM-deltagande i
modern tid.
PK-Ena klubbverksamhet enligt Kalendarium. För att klara det omfattande
klubbtävlingsprogrammet om drygt 50 tävlingar så kommer förutom tisdag och
torsdag kväll kommer även fast tid söndag kväll att nyttjas under 2016. För
detaljerad information angående externa tävlingar se ytterligare information och
inbjudan tex via kretsens eller Pistolskytteförbundets hemsida.
Tävlingsarrangemang:
PK-Ena arrangerar Kretsmästerskap Milsnabb, alla vapenklasser under helgen 2728/8.
Sportskytteverksamhet inom PK-Ena 2016
Träning i sportskyttegrenarna enligt PK-Ena kalendarium. Ytterligare tävlingar, tex
DM finns i våra näraliggande distrikt tex Sthlm och Västmanland för den som vill ha
flera (rankinggrundande) tävlingstillfällen. Läs gärna på Skyttesportförbundets
hemsida, under ”Pistol” finns mycket information bland annat inbjudningar och
resultat.
Tävlingsarrangemang:
PK-Ena arrangerar DM Grov/sport som är planerat till 2016-06-04.
Övriga tävlingsarrangemang:
DM LP Östhammar lö 6/2.
SM LP Linköping 15-17/4
Birgers (Grov/Sport/Fri) på Grimsta 24/4.
Vårmönstring kommer att genomföras helgen 28-29/5.
Sport-SM genomförs i år i Boden tiden 20-24/7. Ej kvalificering, sportskyttelicens
krav.
Veteran-SM samtidigt som Sport-SM Boden. Veteran-SM är öppet för alla från 45 år
och brukar vara en mycket trevlig tävling där man tävlar med sina jämnåriga (D/H
45, D/H 50, D/H 55 etc). Under Vet-SM genomförs samtliga pistolgrenar dvs även
luft.
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Springskytteverksamhet inom PK-Ena 2016
Under 2016 har vi en förhoppning om att bli fler aktiva inom springskytte. Fler
nybörjare verkar intresserade av att prova. Vi kommer under 2016 att genomföra
prova-på-tillfällen i springskytte på klubbens egen bana, samt i augusti arrangera
årets Uppsalakretsens mästerskap i springskytte. Vår målsättning för 2016 är också
att delta med ett lag på SM.
CAS-verksamhet inom PK-Ena 2016
Under 2016 planerar vi att genomföra Ro1 kurser i egen regi samt utbilda
medlemmar till Ro2. Arrangera CAS tävlinga med nationell inbjudan. Få fler aktiva
CAS skyttar. Tillsammans med IPSC-skyttarna utöka målparken.
IPSC-verksamhet inom PK-Ena 2016
Under 2016, förutsatt att styrelsen beslutar att permanenta IPSC-verksamheten, är
målet att komma igång med minst ett träningstillfälle i veckan och genomföra
märkesskjutning. Ordna minst en lokal tävling och deltaga i Svenska IPSC Cupen.
Utöka målparken ihop med CAS skyttet och anordna prova-på-skytte för
intresserade medlemmar. Genomföra minst en grundkurs för IPSC skyttar.
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