Informationsbrev från Mjölby PK, juni 2019
Mjölby PK har haft ett fantastiskt första halvår med en omfattande verksamhet som
även gett stora framgångar, här kommer ett urval av vad vi genomfört och
åstadkommit, info om kommande aktiviteter samt en kallelse till medlemsmöte
angående vår nya pistolbana.

➢ Under vårsäsongen har det varit många ungdomar som tränat luftpistol och deltagit i tävlingar.
Vid Riksfinalen i Svenska Ungdomscupen som avgjordes i början av mars blev det ett flertal
pallplatser och Mjölby PK var den största klubben när det gäller hur många ungdomar som
kvalificerat sig till Riksfinalen och klubben belönades med ett presentkort på 3 000 kr.
➢ Årets grundkurs för Pistolskyttekortet har avslutats, den startade i slutet av mars och avslutades
25:e maj. Vi har nu nio nya medlemmar som är med i klubbens verksamhet, vi ska tillsammans se
till att de trivs i vår klubb och fortsätter utvecklas i sitt pistolskytte.
➢ Under två intensiva dagar 1:e och 2:e Juni genomförde vi vår tävlingshelg med ”MjölbySnabben” på
lördagen och ”Mjölbyträffen” på söndagen. Båda tävlingarna fungerade riktigt bra, mycket tack
vare att många klubbmedlemmar ställde upp som funktionärer.
Vi har fått många kommentarer om gott arrangemang för dessa tävlingar, bra jobbat alla som
hjälpte till vid dessa tävlingar !

➢ Luftpistolskyttet för ungdomar startar onsdagen 14:e augusti
Säsongen är lång och träningen håller på fram till slutet av april. För den som inte har möjlighet att
vara med från starten i augusti går det bra att ansluta under säsongen. Vi kommer som tidigare år
åka på tävlingar för de som vill, Östgöta Cup med fem deltävlingar från oktober till februari med en
tävling varje månad kommer vi vara med på.
Arbetsschema för onsdagskvällarna kommer att sändas ut inom ett par veckor, det är viktigt att ni
kollar vilka onsdagar ni är uppsatta på så att bemanningen fungerar.
➢ Mjölbyträffen Fält, vi arrangerar vår stora fältskyttetävling söndagen 22:e september.
Förutom själva tävlingsdagen kommer det vara en arbetskväll på banan måndagen 16:e september
och sedan en arbetsdag lördagen 21:e september då vi sätter upp alla stationer och klubben bjuder
på smörgåstårta.
För att vi ska kunna genomföra denna tävling krävs det att vi som medlemmar hjälper till under
denna helg så boka redan nu in dessa dagar i kalendern.

➢ Arbetet med ett nytt skyttecentrum fortgår tillsammans med kommunen som har avsatt en budget
på 2,8 MSEK för att vi ska kunna bygga en ny pistolbana. Budgeten ska räcka till markarbeten,
framdragning av vatten och avlopp samt byggande av bullervallar och skjutvallar. Hela budgeten
kommer inte förbrukas och återstående del kommer tillfalla Mjölby PK.
Byggande av tavelställ, skjuthallar och klubbhus kommer vi att vara ansvariga för, när det gäller
skjuthallarna har vi gjort klart med Dackeskolans byggprogram att de bygger dem.
Markarbeten är igång och all skog har avverkats på platsen för vår nya pistolskytteanläggning samt
att fyllnadsmaterial för bullervallar och skjutvallar har börjat transporteras dit.
För att kunna ge alla medlemmar senaste informationen och även ge möjlighet att ställa frågor så
kallar vi till medlemsmöte måndagen 12:e augusti klockan 18:00 i vårt klubbhus vid utomhusbanan.
Alla medlemmar och målsmän till ungdomar hälsas välkomna så att vi kan diskutera hur var och en
på sitt eget sätt kan bidra med att vi når målet att färdigställa en ny pistolskytteanläggning i Mjölby.
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