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Året som gått 

2017 var året då Kalmar Pistolklubb den 3 

maj tämligen obemärkt passerade 80 år 

som fungerande klubb. 

 

2017 har varit ett mycket händelserikt år 

för Kalmar Pistolklubb. Vi har inte hunnit 

träna och tävla som vi har hoppats. Men 

istället har många av oss lagt ner ett 

omfattande arbete, främst på följande: 

• Vi har med hjälp av det 

investeringsbidrag på 40260 kronor, 

beviljat av Kalmar kommun sent 2016, 

till i maj 2017 lyckats färdigställa 

belysning på Bana B. Därvid är det 

möjligt att skjuta även i mörker. 

• I samband med arbetet med belysning 

fick vi överraskande skjutförbud på 

banan. Efter intensivt arbete fick vi 

skjutförbudet hävt och förnyat tillstånd 

att använda banan t o m 210930.  

• Vi har trots problem med 

begränsningar på skjutbanan lyckats 

genomföra utbildning av nya skyttar.  

• Vi har gällande tillstånd att använda 

larmad vapenkassun, förvara och 

handla med explosiva varor, intyg om 

godkänd brandsäkerhet och genomförd 

miljötillsyn. 

 

Och så är det 2018 

Styrelsen önskar att Du antecknar och 

medverkar i följande punkter: 

 

1 Förberedelser och genomförande av 1. 

Kretsfält i Tokebo den 11 februari 

2018. 

2 Klubbens årsmöte i Klubblokalen  

den 15 februari 2018 kl 1900 för att 

bli informerad och engagerad i 

verksamheten. 

3 Förberedelser för och genomförande av 

klubbens nationella fältskjutning på 

Skogstorp den 8 april 2018. 

 

Enkät i samband med årsskiftet 

På en medlemsenkät om att medverka i 

klubbens verksamhet fick vi svar från 20 

medlemmar. Styrelsen tackar för detta, 

men vet att det inte på långt när handlar om 

klubbens potential, då det gäller att 

genomföra verksamhet. Styrelsen 

återkommer med besked om tid och plats. 

 

Rikoschettfria mål på skjutbanan 

Inför förnyelse av tillstånd att använda 

skjutbanan gjordes en fullständig 

ombyggnad av målställningar. I samband 

därmed gjordes (nästan) alla mål i ny 

konstruktion. Målen gjordes rikoschettfria 

i nya material. All skjutning på 

skjutbanan genomförs med dessa mål, 

med ett fåtal väl preciserade undantag. Det 

gäller som sagt vid all skjutning, både i 

klubbens regi och vid enskild träning. 

Information med exempel på tillåtna mål 

kommer att ställas ut på klubben. 

 

Back to basic! 

Någon gång tror jag att det ska vara helt 

naturligt att varje medlem, d v s alla, ska 

medverka till en god ordning. D v s vi 

plockar upp, städar och källsorterar när det 

behövs. Det bör för alla vara lätt att skilja 

på metall, plast, papper och övriga sopor. 

Vi hjälper till att förbereda och genomföra 

samordnade skjutningar. 

 

Kom till städdagarna, den 28 april och 

den 22 september kl 0900-1400! 

 

Medverka till trivsel och gemenskap! 

 

Med tillönskan om ett framgångsrikt 

skytteår, tillgivne 

 

Birger Jägtoft 
 


