Verksamhetsplan för Malmö Skyttegilles pistolsektion,
verksamhetsår 2018
Föreningen

Föreningens verksamhetsidé är att bedriva skytte. Föreningen är ansluten till SPSF, SvSF och
därigenom RF, samt Svenska svartkrutsfederationen.

Förvaltning Styrelsen för MSG planerar och leder arbetet inom föreningen mellan årsmöten. Pistolsektionen
lyder under föreningsstyrelsen och ansvarar för den löpande verksamheten inom pistolskytte.

Verksamhet Den ordinarie verksamhet som planeras för året består huvudsakligen av träning och tävling på
E- och C-banan, rekrytering av nya skyttar samt utbildning av desamma.
Under utomhussäsongen mellan april och december bedrivs organiserad träning för medlemmar
på E-banan, under torsdagskvällar samt lördagar (med tillgång till vapen för nybörjare) enligt
skjutledare schema. Träningstider kommer att utökas på lördagar för att möta den ökade
närvaron, samt möjligheter att variera träningsmomenten. Banan är också bokad för på
tisdagskvällar för skyttar med egna vapen.
PPC-träning är förlagd till C-banan på måndagskvällar och kommer att utökas även till
torsdagskvällar. Det är planerat att göra en del arbeten på banan med att jämna ut marken då
den sluttar samt att göra nya tavelställ.
Klubben arrangerar under året ett antal interna tävlingar (månadstävlingar) på lördagar. En del
av dessa kan komma att arrangeras som inbjudningstävlingar där vi bjuder in närliggande
föreningar att delta. I slutet av året arrangerar vi en kretsfältstävlan.
Vi är arrangörer för 2 PPC-tävlingar under året och tillsammans med Malmö PK arrangerar vi
ett mörkerfält på Spillepeng i februari.

Banan

Arbetet med den nya pistolbanan fortgår och två kostnadsförslag är inkomna. Sektionen ser
framemot ett positivt beslut ifrån Föreningen (MSG) med att verkställa byggandet. Med en ny
pistolbana ökas möjligheterna till att utvecklingen i Sektionen fortsätter samt att säkerheten för
närliggande verksamheter utanför skjutområdet höjs. Vid byggandet av den nya banan kommer
hela eller delar av den befintliga att rivas.

Utbildning

I den ordinarie verksamheten ingår även utbildning och rekrytering av nya skyttar, vilket sker i
form av organiserade utbildningar i Sektionens regi. Under 2018 planeras en utbildning till
Pistolskyttekortet att genomföras med start i mars.
Vi har behov av vapenkontrollanter och instruktörer i Sektionen och till våren är ett antal
personer anmälda för utbildning.
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