Verksamhetsplan för år 2020.
Styrelsen för Eskilstuna Jaktskytteklubb kommer under 2020 förutom löpande
underhåll så planerar styrelsen att avsätta medel alternativt genomföra
nedan punkter för att förbättra våra skjutbanor, utrustning och övriga lokaler:
Hagel skytte
Vi kommer att fortsätta med att ha öppet, om inte alla, söndagar
Tanken är också att inför 2020 är att fortsätta utveckla våra banor så att de som
vill prova på eller är nybörjare ska kunna skjuta på egna banor eller alternativt
på egna tillfällen.
Vi ser också ett ökat behov av fler skjutledare och mera frivilliga som kan
tänkas ställa upp på detta för att det ska växa utan att det ska vara rörigt på
banorna
Potentialen i att växa som klubb ser vi som mycket stor och behovet att investera
i flertalet kastare som underlättar för alla som utövar lerduveskytte ser vi som ett
måste.
En permanent lerduvestig med ett antal kastare skulle inte heller vara helt fel
samt mera mark till en utökad verksamhet står också på önskelistan
Kula
Vi kommer fortsatt att ha både 50 m och 80 m öppna samtidigt så att skyttarna
kan utnyttja möjligheten att gå mellan banorna.
Under 2020 planerar vi att fortsätta investera i utrustning men också att vi ska ha
båda älgbanorna öppna under tisdagskvällarna så att väntetid blir mindre för de
som är uppe och skjuter
Träffar:
Skytte för daglediga på torsdags förmiddagarna kommer att fortsätta precis som
tidigare år.
Där hoppas vi på fortsatt stor anslutning till dessa träffar.
Tävlingar
Vi kommer fortsatt arrangera tävlingar för både hagel och kula. Vårt mål där är
att precis som tidigare år få mycket nöjda tävlande.
Hur många tävlingar som vi ska arrangera under 2020 återstår att besluta om
men ett antal är redan inplanerade.

Jägarexamen:
Jägarexamensverksamheten fungerar bra och genererar många avlagda prov
under 2019. På detta vis kan vi göra en insats för samhället plus att det är ett bra
sätt att kunna värva nya medlemmar
Övriga inköp:
Tack vare den goda tillströmningen av nya medlemmar så kan klubben fortsatt
köpa in det som behövs för att kunna bedriva ett modernt skytte som är
konkurrenskraftigt jämfört med anda klubbar i närområdet.
Dessutom så kan vi satsa på att bygga ut eller om de banor som finns för att
kunna bedriva flera olika skytteformer på samma bana.

