ALLMÄNT
Föreningens verksamhet utgår på att upprätthålla och utveckla föreningens olika
verksamhetsformer enligt tillbuds stående resurser.
Hagelbanans existens är hotad trots att gällande tillstånd finns för banan. Myndigheternas
tolkning av läget är osäkert. Föreningen försöker få arrangerat några företagstillfällen för att
nya intressenter kan bekanta sig med sportskytte samt upprätthålla träningstiderna samma
som tidigare. Klenkaliberbanans priorisering inom AMRY försöker föreningen få utvecklad
med Esbo stad eller AMRY som motpart. Detta sker eftersom det i praktiken har visat sig
svårt att få någon verklig handling inom AMRY till stånd.
Utökandet av träningsmöjligheterna inom Esbo är ett mål så att representationsskyttar
kan börja träna upp till 7 dagar i veckan. Därutover försöker vi få tillgång till en innebana för
krutvapenskytte.
Föreningen kommer att fortsätta med träningstillfällen för krutvapenskytte på 25 och 50
meter i samarbete med skjutbanorna i Ingå, Ekenäs och Träskända under 2017.
Föreningens aktiva skjutgrenar är för närvarande hagelgevär, pistol, gevär och luftvapen
10m. Organisatoriskt delas dessa i 3 sektioner: "Tunga sektionen", dvs. hagelgevär,
"Lätta sektionen", som innefattar vapen med mindre kaliber, samt "Juniorsektionen",
som sköter juniorverksamheten. Alla sektionerna leds av självständiga sektionsledare.
I samarbete med utomstående finansiärer försöker föreningen utöka beståndet av
elektroniska mål på innebanan i Väderbacken.
Sektionernas ändamål förverkligas genom att ordna träningar, klubbkamper, tävlingar,
samt andra skolningstillfällen.
Föreningens address är:

Nyckelpersoner nås via epost enligt nedanstående:

Esbo Skytteförening r.f.
PB 56
02601 Esbo

ordforande@esboskytte.fi
sekreterare@esboskytte.fi
kassa@esboskytte.fi
tunga@esboskytte.fi
latta@esboskytte.fi
junior@esboskytte.fi

Förutom det ovannämnda kommer vi att fortsätta med våra traditionella aktiviteter som
- aktivera föreningens skyttar och andra intresserade att avlägga domar- och
tränarexamen för att kunna trygga instruktions- och tävlingsverksamheten.
- samla och distribuera tryckt material om sportskytte till aktiva skyttar och nya
medlemmar, samt för övrigt göra PR för sportskyttet inom Esbo stadi syfte att få
fram nya tävlande skyttar.
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TRÄNINGSVERKSAMHET
VINTERSÄSONGEN
LUFTVAPEN
KRUTVAPEN

Väderbacken tisdag 18-21 och torsdag 17-21, juniorer 18-20.
Väderbacken söndag 18-21 för representationsskyttar
innebana för tävlingsskyttar med miniatyrgevär förhandlas i Esbo

SOMMARSÄSONGEN
PISTOL/GEVÄR
HAGEL

Ingå, Ekenäs och Träskända på eget initiativ
Lahnus måndag 14-20 och fredag 14-20, från maj till september

EKONOMI
Föreningens ekonomi baserar sig huvudsakligen på medlemsavgifter och tävlingsintäkter,
bufféverksamhet vid tävlingar, serviceverksamhet för olika skolor och institutioner samt
olika understöd för juniorverksamhet och eventuella donationer.
MEDLEMSAVGIFTER 2017
senior/dam
50,00 €
junior
20,00 €
understödande, ej rösträtt
50,00 €
Inskrivningsavgift 20 år fyllda. Ej understödande. 80,00 €
Engångsavgift för ständig medlem är 10 gånger seniormedlems årsavgift
Frivillig tidningsavgift för ständig- och frimedlem
10,00 €
Medlemsavgift

TRÄNINGSAVGIFTER 2017
Väderbacken
Seniormedlem representerar ESF och dejour 4ggr per säsong
50,00 €
Juniormedlem representerar ESF, vår eller höst
20,00 €
Icke medlem, senior per gång
8,00 €
Icke medlem, junior per gång
6,00 €
Medlem, senior per gång
4,00 €
Medlem, junior per gång
3,00 €
Enligt avtal med Esbo stad kan elektronikanläggningen endast användas av
skyttar som representerar ESF eller av ESF inbjudna organisationer
Lahnus

Enligt avtal med Espoon Ampumaratayhdistys
Junior och seniormedlem
Icke medlem, junior och senior

5,00 €
7,00 €

TÄVLINGSVERKSAMHET
februari
februari
maj
december

Espoo Open, nationell rekordduglig luftvapen tävling, EM granskning
SF regionmästerskap luftvapen samt SFS mästerskap på luftvapen
Esbo Trap, Beretta 1-Cup deltävling
Esbo Träffen, nationell rekordduglig luftvapen tävling, EM granskning
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UNGDOMSVERKSAMHET
Träning
Träningen på luftvapenbanan är i full gång igen trots att en timme flyttats till bågskyttarna
Längre hunna tränar självständigt på tisdagar, torsdagar och söndagar (repr.skyttar).
Bidrag åt juniorskyttarna
Föreningen understöder enligt nedanstående regler de juniorskyttar, som representerar ESF under säsongen och deltar i en av SFS:s mästerskapstävlingar.
Banavgifterna vid träning på främmande banor ersättes mot kvitton på betald avgift.
För hagelträning ersättes för 2 serier per träningstillfälle också mot kvitton.
Föreningen står för alla tävlingsavgifter. Bidrag för rese- och logikostnader godkänns
av styrelsen i efterhand inom för året fastställd budget samt erhållna bidrag under åren.
Stipendier utdelas åt framgångsrika juniorer om medel därtill kvarstår vid årets slut.
Förutom ovanstående bidrag kan beviljas ett sk. patronunderstöd åt träningsvilliga
avancerade, tävlande juniorer baserat på FM medaljer. Användningen och fördelningen av
för ändamålet reserverade medel bestäms av styrelsen.
Bidrag i seniorverksamheten
Föreningen understöder enligt nedanstående regler de seniorskyttar, som representerar ESF under säsongen. Styrelsen kan vid behov ändra och komplettera reglerna.
-Lagavgifterna i alla skyttegrenar
-Startavgiften i FM
-Startavgiften i SFS mästerskap samt regionsmästerskap
-Startavgiften i nationell rekordduglig tävling, klass D och M
om placeringen är inom den bästa tredjedelen av deltagarna
Bidrag för rese- och logikostnader för de ovannämnda tävlingar kan beviljas
av styrelsen på anhållan inom för året fastställd budget samt erhållna bidrag.
Anhållan på alla ovannämnda bidrag, såväl för juniorer som för seniorer, måste
göras hos styrelsen före slutet av oktober löpande år. Alla kvittona måste bifogas.

SKOLNING
Föreningen ordnar informations-, tränings- och skolningstillfällen enligt behov
i de olika skyttegrenarna. Föreningen kan stå för deltagarkostnaderna i tränaroch domarkurser samt skytteläger enligt gällande praxis eller styrelsebeslut.
Esbo den 2 november 2016
Styrelsen
Esbo Skytteförening r.f.

Sida 3 av 4

BUDGET

2017

2016

7500
500
4500
5500
12000

7500
600
4500
5500
11500

30000

29600

15500
3500
5700
2500
2000
800

15000
3500
5700
2500
2000
900

30000

29600

0

0

Intäkter
Medlemsavgifter
Inskrivningsavgifter
Träningsverksamhet
Tävlings- och andra arrangemang
Bidrag för juniorverksamhet
Summa
Kostnader
Tävling- och träning
Hyra, skjutbanor
Medlemsavgifter SAL, Amry och SFS
Tavlor, underhåll mm
Kurser och resor
Övriga kostnader
Summa
Resultat
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