Piteå skytteförening
Välkommen som medlem i Piteå Skytteförening, en förening som startade redan 1894.
Vi har träningar vintertid inomhus i Piteenergi arena på Noliaområdet.
Just nu har vi ungdomsskytte söndagar 17:00-20:00.
Vi har en extra träningstid där framförallt äldre skyttar medverkar på torsdagar 20:30-22:00.
Sommartid så är vi ute på den egna skjutbanan på Fagersberget
Ungdomsskyttet har vi delat in i höst, vår och sommarsäsong. Ungdomar kan välja att medverka hela
säsongen eller delar av den. Vi är medvetna om att många ungdomar också utövar andra sporter. För
oss är det viktiga att ungdomarna skall trivas, tycka skyttet och gemenskapen är roligt för dem, att de
skall stärka sina självförtroenden. Inom skyttet kan man tävla mot sig själv och verkligen se sina egna
resultat förbättras allt eftersom tiden går.
Skytten väljer själv om de vill skjuta bara inom klubben eller också åka utanför klubben och medverka
på tävlingar.
Vi har valt att hålla nere kostnaderna inom ungdomsskyttet. Kostnaden täcker lån av vapen,
ammunitionskostnad, målmaterial, underhåll teknisk utrustning, priser och medaljer etc.
Föreningen står för alla avgifter för ungdomar till tävlingar som föreningen anordnar. Däremot får
skyttarna själva välja om man vill åka på tävlingar utanför föreningen och tar då sina egna kostnader.
Äldre skyttar löser ett medlemskort som kostar 300:- per år. För ungdomar är kostnaden 150:- per år.
Vi har också ett familjekort som kostar 400:- per år. Medlemsavgift gäller årsvis (1/1 - 31/12)
Säsongsavgifter

Höst
500 kr

Vår
500 kr

Sommar
200 kr

Är ni ny inom ungdomsskyttet rekommenderar vi att ni endast löser medlemskort och deltar första
säsongen (150:- + 500:-). Tycker ni skytte är roligt löser ni sedan säsongskostnad för varje ny period ni
vill delta i. Ni kan betala via swish eller bankgiro maila sen namn, födelsenummer, adress och telefon
till perarnep@gmail.com (vid familj alla namn)

Ungdomstränare:

Hemsidor
Facebook

Piteå Skytteförening
Solhemsvägen 15
94139 Piteå

Roger Blombäck 076-677 61 10
Mats Kågström 070-115 87 06
Anders Roslund 070-545 31 79
Sofia Torgeby, 070-360 55 52
Peter Torgeby, 070-294 69 98
www.pskf.se
Piteå Skytteförening
norrbotten.skyttesport.se Norrbottens skyttesportförbund
Norrbottens Skyttesportförbund samt Pite skytteförening

Tel 070-275 15 50
Hemsida www.pskf.se
E-post: perarnep@gmail.com

bankgiro 750-2842
swish 1236123079

