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Verksamhetsplan	  

Pistolklubben	  Ena	  2017	  

Klubbverksamhet	  

Verksamhetsplanen	  för	  verksamhetsåret	  2017	  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	  2017	  fortsatt	  vara	  på	  att	  förbättra	  och	  
utöka	  klubbens	  skjutbana/-‐or	  samt	  förvaring	  av	  målmateriel.	  

	  
Medlemmar	  

Medlemsvård	  och	  medlemsmöten	  kommer	  att	  fortsätta	  i	  oförminskad	  takt,	  då	  detta	  har	  givit	  
positiva	  resultat	  under	  2015	  och	  2016.	  Insatser	  planeras	  för	  att	  behålla	  och	  aktivera	  
nybörjarna	  i	  ordinarie	  verksamhet	  samt	  delta	  i	  externa	  och	  interna	  tävlingar.	  Satsning	  på	  
duktiga	  skyttar	  överses.	  

	  
Styrelsen	  

Styrelsen	  skall	  fortsätta	  utveckla	  och	  tillämpa	  de	  styrande	  dokument	  som	  tagits	  fram	  under	  
2015-‐2016.	  Fokus	  skall	  ligga	  på	  utbildning	  och	  tillämpning	  av	  rutinerna	  för	  föreningsintyg	  
inom	  PK-‐Ena.	  	  

	  
Ekonomi	  

Klubbens	  ekonomi	  skall	  under	  2017	  behållas	  i	  balans.	  Nya	  större	  projekt	  skall	  ha	  trovärdig	  
finansiering	  innan	  uppstart.	  	  

	  
Utbildning	  

Under	  2017	  skall	  fortsatt	  utbildning	  av	  tävlingsfunktionärer	  samt	  stationschefer	  inför	  Ena-‐
träffen	  att	  genomföras.	  

Nybörjarutbildning	  planeras	  med	  upp	  till	  20	  elever	  till	  respektive	  vår-‐	  och	  höstkurs.	  
Ytterligare	  CAS	  och	  IPSC	  kurser	  planeras.	  

Introduktionskurs	  handladdning	  övervägs.	  
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Tävlingsverksamhet	  

Banskytteverksamhet	  inom	  PK-‐Ena	  2017	  

Krets-‐	  och	  övriga	  närliggande	  banskyttetävlingar	  enligt	  PK-‐Ena	  Kalendarium.	  

Under	  V	  728	  arrangeras	  Nat.	  SM	  i	  Östersund	  samt	  ÖSM	  ban	  Östergötland	  helgen	  V736.	  

	  
Övriga	  tävlingsarrangemang	  

PK-‐Ena	  klubbverksamhet	  enligt	  Kalendarium.	  För	  att	  klara	  det	  omfattande	  
klubbtävlingsprogrammet	  om	  drygt	  50	  tävlingar	  så	  kommer	  ti,	  to	  och	  sö	  kväll	  att	  nyttjas	  
under	  tiden	  april-‐aug	  2017.	  	  

För	  detaljerad	  information	  angående	  externa	  tävlingar	  se	  ytterligare	  information	  och	  
inbjudan	  t.ex.	  via	  kretsens	  eller	  Pistolskytteförbundets	  hemsida.	  

	  
Sportskytteverksamhet	  inom	  PK-‐Ena	  

Träning	  i	  sportskytteskyttegrenar	  enligt	  kalendarium.	  

	  
Tävlingsarrangemang	  

PK-‐Ena	  arrangerar	  DM	  Grov/sport	  som	  är	  planerat	  till	  2017-‐06-‐03.	  

Övriga	  tävlingsarrangemang	  

DM	  LP	  Östhammar	  lö	  4/2.	  

SM	  LP	  Kinna	  31/3-‐2/4.	  

Birgers	  Grimsta	  (Grov/Sport/Fri)	  22/4.	  

Vårmönstring	  planeras	  helgen	  27-‐28/5.	  

Sport-‐SM	  genomförs	  i	  år	  i	  Uppsala/Faxan	  tiden	  24-‐27/8.	  Ej	  kvalificering,	  sportskyttelicens	  
krav.	  

Veteran-‐SM	  Öckerö	  17-‐20/8.	  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.	  

Nordiskt	  veteranmästerskap	  Karlstad	  20-‐23/7.	  

DM	  Fri/Snabb	  Faxan	  12/8	  

DM	  Std	  Östhammar	  19/8	  
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Fältskytteverksamheten	  inom	  PK-‐Ena	  2017	  

Under	  2017	  kommer	  vi	  utöver	  klubbfältserien	  att	  ha	  riktiga	  klubbmästerskap	  i	  alla	  vapen-‐
grupper.	  Förhoppningsvis	  skjuter	  vi	  då	  8	  stationer	  istället	  för	  6.	  Håll	  koll	  i	  kalendariet	  för	  
datum.	  

Under	  2017	  gör	  vi	  inte	  längre	  gemensamma	  anmälningar	  till	  externa	  tävlingar.	  Tävlingarna	  
blir	  väldigt	  snabbt	  fyllda	  och	  vi	  kan	  inte	  vänta	  på	  eftersläntrare.	  Risken	  blir	  då	  att	  vi	  blir	  helt	  
utan	  starter.	  

Klubbfältserien	  startar	  18/3.	  

Kretsfältserien	  startar	  26/3.	  

ÖSM	  Fält	  i	  Kungsängen	  20-‐21/5	  	  

Fält	  SM	  Östersund	  13-‐16/7	  

Enaträffen	  22/10,	  arbetsdag	  21/10.	  

	  

Springskytteverksamhet	  inom	  PK-‐Ena	  2017	  

Under	  2017	  hoppas	  vi	  fler	  skyttar	  kommer	  prova	  på	  springskytte.	  

Vi	  kommer	  genomföra	  4	  klubbtävlingar,	  varav	  en	  är	  klubbmästerskap	  i	  C-‐vapen,	  och	  en	  är	  
klubbmästerskap	  i	  tjänstevapen	  (A).	  

Tävlingsarrangemang	  

PK-‐Ena	  arrangerar	  KrM	  Springskytte	  i	  augusti	  samt	  kommer	  även	  vara	  med	  och	  arrangera	  SM	  
i	  Springskytte	  under	  hösten	  2017.	  

	  

Ungdomsverksamhet	  

Verksamheten	  2017	  avses	  genomföras	  på	  samma	  sätt	  som	  2016,	  redan	  har	  ett	  antal	  
tävlingar	  genomförts.	  

	  

Svartkrutsverksamhet	  inom	  PK-‐Ena	  2017-‐03-‐10	  

PK-‐Ena	  kommer	  att	  deltaga	  i	  Allsvenskan	  med	  1	  lag	  och	  skjuta	  på	  Måndagskvällar	  kl.	  18	  med	  
början	  i	  april.	  
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CAS-‐verksamhet	  inom	  PK-‐Ena	  2017	  

Under	  året	  har	  CAS	  sektionen	  genomfört	  en	  Ro1	  kurs	  med	  gott	  resultat	  och	  planerar	  att	  
genomföra	  en	  likadan	  till	  under	  2017	  eftersom	  det	  har	  anmälts	  intresse	  och	  att	  nya	  skyttar	  
tillkommit.	  

Målet	  under	  2017	  är	  att	  få	  flera	  aktiva	  skyttar	  samt	  att	  genomföra	  en	  enkel	  CAS	  tävling	  
under	  2017	  samt	  att	  utöka	  Målmaterielen.	  

	  

IPSC-‐verksamhet	  inom	  PK-‐Ena	  2017	  

(Givet	  att	  årsmötet	  godkänner	  permanentandet	  av	  IPSC	  inom	  PK-‐Ena	  avses	  följande	  verksamhet	  att	  genomföras)	  

Under	  2017	  är	  målet	  för	  IPSC	  att	  genomföra	  regelbunden	  träning,	  minst	  en	  gång	  i	  veckan,	  
samt	  genomföra	  märkesskjutningar	  för	  medlemmar	  med	  IPSC-‐licens.	  Målparken	  utökas,	  i	  
samverkan	  med	  CAS-‐skyttet.	  

Arrangera	  prova-‐på-‐skytte	  för	  intresserade	  medlemmar	  samt	  ytterligare	  grundkurs,	  i	  syfte	  
att	  utbilda	  upp	  tillräcklig	  mängd	  av	  skyttar	  med	  IPSC-‐licens	  för	  att	  driva	  IPSC-‐skyttet.	  

Etablera	  ett	  närmare	  samarbete	  med	  Smedsbo	  och	  genomföra	  klubbtävlingar	  tillsammans	  
samt	  även	  uppmuntra	  skyttar	  med	  IPSC-‐licens	  till	  deltagande	  i	  Svenska	  IPSC	  Cupen.	  


