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 Skjuttider på våra banor  
Skjuttider som numera  gäller på 
alla pistolbanor och älgbanan: 
 

Måndag 10-18 
Tisdag 10-20 
Onsdag 10-20 
Torsdag 10-20 
Fredag 10-15 
Lördag 11-15 
Söndag 11-15 
 

Skjutförbud - på större helger som 
midsommar, Påsk och julhelgen. 
 

Gäller med all skjutning med större 
kaliber än kaliber 22. 
 

DETTA MÅSTE RESPEKTERAS! 
 

Swish 
FOK har nu på mångas begäran 
skaffat swish. 
Det är upprättat fem olika 
nummer och nu är det möjligt att 
betala tävlingsavgifter, 
ammunition och fika på våra 
banor via swish. 
Följande swish nummer gäller: 
 

Pistol:   123 226 2012  
Trap:    123 621 5230  
Viltmå: 123 423 9885  
Ammo: 123 668 3726  
Fika:    123 115 3048 
 

! OBS. EJ MEDLEMSAVGIFT ! 
 

Föreningsintyg 
Föreningsintyg ska lämnas till 
styrelsen senast en vecka före 
kommande styrelsemöte.  
Detta för att det ska finnas tid att 
få fram eventuella 
kompletterande uppgifter.  
Då det visat sig att dessa 
blanketter kan vara lite krångliga 
att fylla i, så kommer   

ordförande eller sekreterare att 
vara behjälpliga om så önskas. 
 
Tidning "Pistolskytte" 
 

Om någon medlem inte får 
Pistolskytteförbundets tidning 
"Pistolskytte" meddela Sonny 
namn och adress. 
Pistolskytteförbundet har fel 
adress och det är Sonny som 
ändrar den. 
 
 
SM-funktionärer 
10-15 juli är FOK medarrangörer 
vid Pistol SM i Skövde. Vi skall 
bland annat medverka vid 
servering, sekretariat, militär 
snabbmatch och 
precisionsskjutningen.  
Som alla förstår behöver vi ställa 
upp med ett stort antal 
medlemmar. Klubben vill därför 
snarast ha namn och datum på 
när Du kan ställa upp. De som 
skall skjuta måste vi ha namn på 
senast sista februari, för att 
kunna placera dem i skjutlag, så 
att det inte inverkar på 
arrangemanget. 
Anmälan om deltagande till 
sonny@fokboras.se ,  
både funktionärer och skyttar 
snarast. 

 
Uppdatering i 
lufthallen  
FOK har tillsammans med 
luftgevärsektionen köpt 
elektroniska tavlor till 5 banor. 
 
 

Borås Skytteallians 
Vi har under året bildat Borås 
Skytteallians ihop med ett antal 
skytteklubbar som är verksamma 
i Borås.  
Syftet är att påverka Borås Stad 
att komma till skott med ett nytt 
skyttescenter som vi jobbat på i 
snart 20 år.  
Vi har uppvaktat alla politiska 
partier i Borås och ställt frågan i 
kommunfullmäktige.  
Resultatet blev 3 miljoner i 
budgeten för att ta fram en 
lämplig etablering och börja söka 
diverse tillstånd.  
Vi fortsätter att under 2018 jobba 
för byggandet av ett skyttecenter 
och tar gärna i mot idéer och 
förslag på hur vi ska jobba 
vidare. 
 

Ändrad adress  
till hemsidan och E-mail till 
styrelsen  
 

Med anledning att hemsidan och 
E-mail är flyttade ändras 
adresser. 
 

Gällande adress till FOKs 
hemsidan: 
http://www.fokboras.se/ 
 

Gällande adress till FOKs 
styrelse: 
styrelsen@fokboras.se 
 
Det har även upprättats en 
central databas ("i moln") för 
lagring av FOK's  data. 
Alla styrelsemedlemmar har 
tillgång till databasen. 
 


