Nybörjarkurs i Pistolskytte Höst 2019
Vi har fem platser i vår nybörjarkurs som
startar i Oktober. Om platserna fylls upp är
du ändå välkommen att fylla i vår
intresseanmälan och ha chansen att börja
kursen vid nästa tillfälle. Vi tillämpar först till
kvarn principen.
Om du vill tävla aktivt inom pistolskytte
krävs det en genomgången grundutbildning
och ett godkänt prov för svenska
pistolskytteförbundets Pistolskyttekort
(gröna kortet).
Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) är riksorganisation för landets
skytteföreningar. Förbundet har sitt säte i Stockholm.
SPSF har till uppgift att främja och utveckla skyttet med pistol och revolver samt att
verka för ökad skjutskicklighet och ansvarsfull hantering av dessa tävlingsvapen.
SPSF är en frivillig försvarsorganisation och har som sådan att följa de bestämmelser
som gäller för de frivilliga försvarsorganisationerna.
Minimiålder för att deltaga i kursen är 15 år. Obligatoriskt för deltagare är att lämna ett
utdrag ur polisens belastningsregister i obrutet kuvert vid första kurstillfället till
kursledaren. Blankett för att beställa utdrag kan hämtas på polisens hemsida: Begäran
om utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister, enskild person, RPS 442.3.
Handläggningstiden brukar ligga på ca 2 veckor, men vänta tills du har fått din kursplats
säkrad innan du beställer.
Efter avslutad kurs kan kursdeltagarna delta i klubbens krutaktiviteter och tävla allt från
klubbnivå till SM i pistolskytte.
Vad krävs av dig som medlem i Lycksele Pistolskytteklubb
Som aktiv medlem i Lycksele Pistolklubb utgör du en viktig del i den ideella verksamhet
som klubben bedriver. För att föreningen ska fungera är det viktigt att alla medlemmar,
efter förmåga och kunskap, aktivt hjälper till i klubbens verksamhet på något sätt. Det
kan vara olika funktionärsuppdrag i samband med arrangemang anordnade av klubben,
städkvällar och andra arbetsprojekt för att dra in pengar till kassan. Detta har minst lika
stor betydelse som individuellt tävlande.
Som aktiv medlem i Lycksele PK representerar man föreningen och är dess ansikte utåt.
Det är därför viktigt att du i alla sammanhang, både på och utanför skjutbanan,
uppträder i enlighet med de regler och föreskrifter som gäller inom den seriösa
idrottsverksamhet som föreningen bedriver, tävlingsskytte med pistol.
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Nybörjarkurs Pistolskytte

Schema

Datum

Tid

Plats

23/10

19.00-21.00

Introduktion/presentation

Idrottshuset

30/10

19.00-21.00

Teori

Idrottshuset

6/11

19.00-21.00

Teori/skytte luftpistol

Idrottshuset

13/11

19.00-21.00

Teori/skytte krut

Idrottshuset

20/11

19.00-21.00

Teori

Idrottshuset

27/11

19.00-21.00

Teori/skytte krut

Idrottshuset

4/12

19.00-21.00

Provskrivning/avslutning

Idrottshuset

Start den 2019-10-23
Sista anmälningsdag 2019-10-20
Betalat senast 2019-10-30
Pris: 2000kr
Om kursen avslutas före tredje tillfället betalas hela summan tillbaka.
I summan ingår:







Ett års medlemsavgift
Teoretisk grundutbildning ca 15 timmar
Praktisk handledarstödd skytteutbildning, ca 15 timmar.
Lån av vapen (22 LR)
Målmaterial och täcklappar
SPSF: Pistolhäfte ”Grundutbildning”

Övriga utgifter



Tillverkning av pistolskyttekortet på 50 kr som betalas av medlem vid godkänt
teoriprov.
Ammunition köps på plats fortlöpande av varje skytt av en kostnad på ca. 40
kr/50 st

Kontaktperson för mer info och anmälan:

Kristofer 070-5568634
ordforande@lyckselepk.se
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