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Medlemmar. 

Vårstäddag 

Nu på lördag slänger vi ut vintern 

från vår bana. 

Varför gör vi då detta? 

En anledning är att vi skall 

försöka återuppta traditionen 

med att äta våfflor (om vi får 

något bra recept). 

En annan anledning är att vi skall 

visa besökare inbjudna såväl som 

oinbjudna att detta är en 

anläggning med ordning och reda 

och inget finns att hämta. Vi skall 

ha proper bana och stuga där det 

inte dräller av olika ting när vi 

inte är där, det skall vara 

inbjudande utan att det ligger 

löv, skräp, tomhylsor, 

klisterlappar, speglar samt annan 

målmateriel när vi kommer dit. 

Därför samlas vi på lördag kl 

09.00 med prioritering våfflor, 

bana B samt klubbhus. 

Det kan omöjligen undgått någon 

att vi numera använder 

rikoschettfria mål/ställningar. För 

att få önskad vridstyvhet i 

vändmålen har Carl-Axel tagit 

fram en sandwichkonstruktion, 

dessa är mödosamma att tillverka 

så använd dessa ENDAST när 

vändautomatiken behövs. Vid 

övriga tillfällen använd 

masonitremsorna för fäste av 

målen. Fråga på lördag hur dessa 

fungerar. 

Kalmar Pistolklubbs anläggning är 

till för Kalmar Pistolklubbs 

medlemmar, inga andra. Det 

betyder att ingen som inte är 

inbjuden av styrelsen eller enskild 

medlem får uppehålla sig inom 

anläggningen. Det är öppet för 

skyttar från andra föreningar att 

delta på våra träningar och 

tävlingar för det tycker vi är bra. 

Men inte gratis. Som aktiv 

medlem i KPK betalar du inte 

någon avgift vid våra tävling- och 

träningstillfällen förutom på 

fältskyttemål. Det innebär att en 

medlem som skjuter alla ban- 

och milsnabbskjutningar (12st) 

spar 600.-! dubbla detta om 

medlemmen även skjuter grovt! 

Så generösa är vi inte för icke 

medlemmar därför skall gästande 

medlemmar förutom att visa upp 

sitt gröna kort även vid varje 

tillfälle betala 50.-, alternativt bli 

gästmedlem (800.-). 

Ny medlemsdag inplanerad 26/5 

Minipoängfält inplanerad 12/5 

Slutligen ALLA är välkomna till 

klubben på lördag klockan 09.00 

och hjälpa till med att äta våfflor. 

Jack 

 


