Informationsbrev från Mjölby PK, december 2020
Hej alla medlemmar och målsmän till juniorer, hoppas ni är friska och tar hand om varandra i dessa tider.

➢

Vår verksamhet under 2020 har varit annorlunda mot tidigare år, vi har inte arrangerat några av våra stora nationella
tävlingar i Precision, Militär Snabbmatch, Fält eller Luftpistol. Vi har gjort vårt bästa för att hålla igång verksamheten på ett
Corona säkert sätt med endast skyttar på varannan plats på vår utomhusbana och det har varit många medlemmar som
deltagit. Vi inledde hösten med att hålla vår verksamhet i lufthallen igång men har tyvärr blivit tvingade att avbryta den efter
de råd och instruktioner som utfärdats. Vi hoppas på att kunna starta igen vecka 2 nästa år men i dessa tider är det mycket
osäkert. Tyvärr drabbas våra ungdomar mycket hårt när vi inte kan ha verksamheten i lufthallen igång, om vi inte kan öppna i
början av nästa år så får vi försöka hitta lösningar så att vi kan dela upp oss i mindre grupper och skjuta fler kvällar i veckan.

➢

Denna vecka har vår kassör skickat ut fakturan till alla medlemmar för medlemsavgiften 2021, kolla er e-post och även i
”Skräpposten” så att mailet inte hamnat där. Om alla hjälps åt att sköta detta på ett bra sätt så sparar vi många timmars
arbete åt vår kassör som slipper kontakta oss.

➢

Alla medlemmar som skjuter krutpistol betalar till Svenska Pistolskytteförbundet en förbundsavgift och i denna ingår bland
annat en prenumeration på tidningen ”Nationellt Pistolskytte”.
Denna vecka har ett nummer skickats ut och om ni som betalar förbundsavgift inte har fått tidningen så kan ni ta kontakt
med Svenska Pistolskytteförbundets kansli, Tessi Lindberg 08-553 401 63 eller tessi.lindberg@pistolskytteforbundet.se för att
kolla upp så att adress stämmer.

➢

Mjölby PK bildades 1950 och vi fyller 70 år detta år, vi hade tänkt fira detta men styrelsen har valt att vänta tills nästa år med
att fira och då förhoppningsvis ihop med att vi inviger vår nya bana.

➢

Vår nya bana växer fram, byggandet går framåt med vår skjuthall på 25 m, vi har även påbörjat arbetet med
målställningarna. Under 2021 kommer det vara ett stort antal uppgifter som vi som klubbmedlemmar måste hjälpas åt med
för att kunna färdigställa vår nya bana som kommer bli en av Sveriges finaste.
Det pågår arbete inom våra olika arbetsgrupper, bygg gruppen har jobbat med målställningar, projekteringsgruppen tittar på
en mängd olika saker och planerar för hur dessa ska färdigställas under nästa år samt att bidrag/sponsorgruppen arbetar
med att söka pengar från olika fonder och att ta fram passande sponsorpaket. Det kommer finnas möjlighet för
klubbmedlemmar att få sitt eget namn på en bana vid vår nya anläggning genom att teckna sig för ett sponsoravtal.

➢ Kommunen har informerat om att grusvägen som passerar vår nuvarande utomhusbana har stängts av för arkeologiska
utgrävningar. Det kommer finnas möjlighet att köra in till vår bana antingen via Stinsgatan eller Bockarpsvägen, dock
kommer genomfart inte vara möjlig. Vilken ände som är avstängd kommer variera vilket får till följd att vi ibland kan
hamna i den situationen att man får åka runt för att kunna köra in till banan.

God Jul och Gott Nytt År !
Styrelsen Mjölby PK

