Informationsbrev från Mjölby PK, april 2021
Hej alla medlemmar och målsmän till juniorer, hoppas ni är friska och tar hand om varandra i dessa tider.
Information gällande vår nya pistolbana, Mjölby Skyttecentrum
Vår nya bana växer fram, byggandet går framåt med skjuthallen på 25 meters banan och det saknas nu endast några
få meter på den 70 meter långa skjuthallen. Det har tillverkats ett antal väggsektioner till skjuthallen på 50 meters
banan som kommer börja resas inom kort. Vi har även påbörjat arbetet med målställningarna till 25 meters banan.
Med start 19:e april kommer arbetet med att färdigställa skjutvallarna till våra två fältskyttestationer påbörjas.
De kommande månaderna kommer det vara ett stort antal uppgifter som vi som klubbmedlemmar måste hjälpas
åt med för att kunna färdigställa vår nya bana, de uppgifter som närmast står på tur är.
-

Isolera tak och bakvägg i 25 meters skjuthallen
Sätta panel i tak och väggar i 25 meters skjuthallen
Ordna skjutbänkar i 25 meters skjuthallen
Montera kanalplast i ljusinsläppet högst upp i den bakre väggen i 25 meters skjuthallen
Färdigställa målställningar till 25 meters banan samt påbörja målställningar till 50 m banan
Målning av skjuthallen på 25 meters banan, fasaden är grundmålad och ska färdigmålas

Det pågår arbete inom våra olika arbetsgrupper, bygg gruppen arbetar med att planera för hur vi kan utföra
ovanstående arbetsuppgifter och tanken är att vi ska dela in oss i olika arbetslag med tydliga instruktioner om vad
som ska göras. Projekteringsgruppen tittar på en mängd olika saker och planerar för hur dessa ska utformas, vi
ska bland annat bygga en palissad från 25 meters hallen fram till skjutvallen för att särskilja 50 meters banan och
möjliggöra att vi kan skjuta på båda banorna samtidigt. Bidrag/sponsorgruppen arbetar med att söka pengar från
olika fonder och organisationer och vi har lyckats erhålla bidrag från Vindbonus samt även från Idrottslyftet,
dessa två tillsammans gav ett tillskott på 70 000 kr. Sedan tidigare har vi fått ett bidrag från Östergötlands
Idrottsförbund på 300 000 kr. Bidrag/sponsorgruppen har även tagit fram ett antal passande sponsorpaket som vi
inom kort kommer börja marknadsföra till företag. Ett av paketen innebär att det går att sponsra en specifik bana
och det kommer ges möjlighet till klubbmedlemmar att få sitt eget namn på en bana vid vår nya anläggning
genom att teckna sig för ett sådant sponsoravtal, mer info kommer. Många av oss medlemmar i Mjölby PK
arbetar på olika företag och bidrag/sponsorgruppen ber om tips från er medlemmar på företag som vi skulle
kunna kontakta för att diskutera sponsorpaket, givetvis får ni även ta den kontakten direkt om ni har möjlighet.
Det mesta av byggmaterialet köper vi in men givetvis gör vi allt vad vi kan för att hitta de mest ekonomiska
lösningarna. Allt som vi kan lyckas komma över till lågt pris eller rent av gratis är ett stort plus för klubben och vi
vill med detta vädja till alla medlemmar att undersöka om ni har saker vi skulle kunna använda.
Det vi i nuläget skulle vara intresserade av är:
-

Ett antal ytterdörrar, kan vara i olika mått då de ska användas i olika byggnader
Isolering som ska användas till tak och bakre väggar i skjuthallarna
Fönster, öppningsbara eller inte som ska monteras i skjuthallarnas bakre vägg
Spik, skruv och annat byggmaterial

Kontaktuppgifter till de ansvariga i våra olika arbetsgrupper finner ni nedan, tveka inte att höra av er med era
funderingar och tankar. Alla medlemmar i klubben är placerade i någon av våra arbetsgrupper, placeringen är
baserad på det som ni fyllde i när vi genomförde en enkät i vilken grupp ni önskade vara för en tid sedan, det
finns ett större antal medlemmar i gruppen Övriga. Att ni blivit placerade där beror inte på att vi anser att ni inte
kan bidra med något, anledningen är att ni kanske inte var med och fyllde i enkäten eller att ni blivit medlemmar
efter att vi genomförde den.
På klubbens hemsida efter att man loggat in till ”Klubbstugan” så kan man via fliken ”Medlem” och den meny
som fälls ut klicka på ”Ny Pistolbana” och då öppnas ett dokument med våra arbetsgrupper och ni kan se i vilken
grupp ni är placerad om ni inte redan visste detta. Om någon känner att man vill vara med i en annan grupp så
kontakter ni Roger Johansson.

Hälsningar
Styrelsen

Kontaktuppgifter till våra olika arbetsgrupper:
Ledningsgrupp:
Roger Johansson, 072 234 7340, roger.johansson@swisslog.com
Peter Fasth, 070 289 9824, peter@familjenfasth.se
Jan-Åke Karlsson, 070 620 6995, jkarlsson1962@gmail.com
Projekteringsgrupp:
Lars Meijer, 073 418 8246, lars@meijerevo.se
Johan Fransson, 073 418 6353, frasse2008@gmail.com
Anders Norberg, 070 343 8755, kasta.postgard@gmail.com
Bygggrupp:
Peter Fasth, 070 289 9824, peter@familjenfasth.se
Göran Johansson, 070 220 3591, g.johsson@bredband.net
Bidrag/Sponsorgrupp:
Thomas Östergren, 070 583 7077, thomas-55@telia.com
Emma Kindström, 073 818 6381, emma_k97@hotmail.com
Jan-Åke Karlsson, 070 620 6995, jkarlsson1962@gmail.com
Roger Johansson, 072 234 7340, roger.johansson@swisslog.com
Pontus Carlsvärd, 070 917 9700, carlsvard@hotmail.se

