ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP I
KRISTIANSTADS PISTOLKLUBB
Lägg ifylld ansökan i vita brevlådan i köket.

Jag söker medlemskap i KRISTIANSTADS PISTOLKLUBB och förbinder mig att
noggrant följa Kristianstads Pistolklubbs stadgar. Jag skall även hjälpa till när klubben
anordnar tävlingar, och hjälpa till så att klubben alltid är i fint skick. Jag är medveten om
att jag kan uteslutas omedelbart om jag uppträder olämpligt eller i övrigt skadar
klubbens anseende eller intressen. Jag medger att personuppgifter får databehandlas.
Namn (texta) ...........................................................................................................................................
Adress ....................................................................................................................................................
Postnummer ........................................... Postadress ..................................................................
Personnummer ...................................... Telefon ...........................................................................
.......................................................................

Mobil ..............................................................................

Yrke ............................................................ Tel arb ...........................................................................
E-post (om du vill ha klubbinformation) ..................................................................................................
Svensk Medborgare

JA



NEJ



Om nej ange nationalitet ................................................................................................................
Huvudförening om du är dubbelansluten: .............................................................................
Om du har pistolskyttekort var vänlig och uppge nr: ........................................................
Medlemsavgift

 100 kr (0-14 år)  200 kr (15-19 år)  550 kr (20- år)  250 kr (IPSC/dubbel)
 Sätts in på BG 5848-5319  Swish1230972638 Betalat kontant till ……….
Avgiften ska vara betald innan ansökan behandlas av styrelsen

Datum ....................... Egenhändig namnteckning ....................................................................
(Målsmans namnteckning om du är under 18 år)


Avslagen

Ansökan: Beviljad

Datum .................. Ordförande .....................................................

INFORMATION & ANSÖKAN OM
MEDLEMSKAP I
KRISTIANSTADS PISTOLKLUBB
Kristianstads Pistolklubb är en pistolklubb som lyder under Svenska
Pistolskytteförbundet och Svenska Sportskytteförbundet.
Träning med krutvapen: oktober – mars
lördag kl. 10:00
april – september tisdag & torsdag kl. 18:00
Träning med luftpistol: oktober – mars torsdag kl. 18:00.
Ungdomar från september till och med april tisdagar
Vi har både krut- och luftpistoler som vi lånar ut. Vi tillhandahåller även
ammunition till både krutvapen och luftpistol.
Klubbtävlingar enligt skjutprogrammet. Aktuell information om vad som händer
på klubben samt hur vi hanterar personuppgifter enligt GDPR hittar du på
klubbens hemsida – www.kristianstadspk.se
Som ny medlem kommer du att bli kallad till nybörjarutbildning, men det är
några saker som du bör känna till med det samma:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Det är skjutledaren som bestämmer under skjutningen.
Rikta alltid pistolen i skjutriktningen.
Rikta aldrig pistolen mot någon person.
Behandla alltid pistolen som om den vore laddad.
Ladda endast på kommando av skjutledaren.
När det är tomt på banan är det tillåtet att gå fram till skjutplatsen.
Fråga ägaren innan du rör någon annans pistol.
Kontrollera alltid att pistolen är tom före markering.

Klubbens område behöver städas och ses till. Några gånger om året har vi
fixardag på klubben. Men givetvis plockar du undan efter dig.
När du ansöker om medlemskap kan du betala kontant till någon i styrelsen
eller sätter du in medlemsavgiften på klubbens
bankgiro 5848-5319 eller Swish 1230972638. Avgiften ska vara betald innan
ansökan behandlas av styrelsen.
Du måste följa klubbens stadgar och godkänna databehandling av dina
uppgifter (enligt GDPR).
Medlemsavgiften är beroende av din ålder:
0-14 år
100 kr
15-19 år
200 kr
20-uppåt
550 kr inkl avgifter till nationellt och sportskytte-org.
Dubbel/IPSC
250 kr för endast IPSC-skyttar eller är den som är
huvudansluten inom nationellt/sportskytte i annan klubb
Välkommen

Styrelsen
Adress
Kristianstads Pk
Snårarpsvägen 46
291 65 KRISTIANSTAD
Tel: 044-24 55 97
Bg: 5848-5319
www.kristianstadspk.se

Ordförande
Oscar Krook

Sekreterare
Barbro Arvidsson

Mob: 0708-380450
Mob: 0709-22 85 86
ordforande@kristianstadspk.se arvidsson.barbro@telia.com

Kassör
Eva Berndtson

Mob: 0708-27 94 95
eva.berndtson@tele2.se

