Vi i Karlshamns UPSK hälsar alla välkomna att prova på skytte med luftpistol.

Träningstider
Måndagar kl. 17.30–19.00 och 19.00–20.30
Fredagar kl. 17.30–18.30 och 18.30–19.30
Onsdagar kl.17.30–19.30

för nybörjare.
för nybörjare.
för skyttar som skjutit ett tag.

Lokal
Väggahallen, Karlshamn (skyttehallen 3:e våningen)
Ledare
Pär Karlsson, Viktoria Levin, Mattias Nilsson och Jan-Erik Karlsson.
Kontakt: Pär, 0708-85 18 58 samt Mattias, 0708-84 23 75
Verksamheten
Klubbens mål är att lära ut ett ansvarsfullt och säkert sätt att hantera pistoler på, samt främja
skjutskickligheten hos individen. INGET avkall görs på säkerheten.
Alla barn och ungdomar från 7 års ålder kan delta. Vid allt skytte har säker hantering avgörande
betydelse. Därför är det viktigt att:
• Lyssna på skjutledarna. Vad de säger gäller!
• Hålla en låg pratnivå, så att medtränare/ tävlande inte störs
• Följa ordningsreglerna.
Vi ser gärna att föräldrar följer med någon av de första gångerna, så vi får visa upplägget av
verksamheten och redogöra för den säkerhet som måste råda vid skytteverksamhet.
Luftpistoler
Karlshamns UPSK tillhandahåller lånepistoler till medlemmarna. Vi rekommenderar inte de
ungdomar som skjuter med oss att skaffa egen luftpistol förrän efter något eller några år.
Rådfråga oss om du funderar på att köpa en luftpistol.
Vi har kunskap och kontakter som kan göra ditt köp till en lyckad affär.
Hörselskydd
De luftpistoler vi använder smäller upp till 130 dB(A).
Hörselskador kan uppträda redan vid 85dB(A). Hörselskydd är därför obligatoriska.
Vi tillhandahåller låneskydd såsom hörselskydd samt proppar.
Avgifter
Medlemsavgiften är för: Juniorer (-20år) 200 kr, seniorer 400kr, stödmedlem 100kr,
familjemedlemskap 500kr (alla boende på samma adress) och pensionär (65år-) 100kr.
Efter en månads ”prövotid” är det dags att betala medlemsavgiften.
Om man börjar i jan-juni betalar man fullpris (helår). Från juli-dec gäller halva avgiften för
innevarande år.
Luftpistolskott och tavlor är gratis upp till 15 år. Från och med den hösten man fyller 16 och
uppåt kostar en burk skott från 50kr. I detta ingår även tavlor.
Tävlingsverksamhet
Som all idrottsverksamhet mäter även vi vårt kunnande i tävlingar. Vi anordnar en hel del
tävlingar i klubben. Vi åker även iväg på väldigt många tävlingar. Som individuell sport, avgör
var och en själv om han eller hon vill tävla eller inte. Det är inget krav att tävla för att få delta i
verksamheten. Karlshamns UPSK betalar startavgifterna till alla tävlingar för juniorer upp till
25 år. I övrigt betalar skytten själv 40kr/ resa till chauffören inom Blekinge och 40kr eller mer
vid tävling utanför länet beroende på sträcka.
Välkommen till Karlshamns UPSK!
www.kupsk.se

