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 Avtal med PEAB  
Nuvarande arrendeavtal med 
markägaren PEAB gäller fram 
till 2020-09-30 med möjlighet att 
förlänga men endast som 
föreningsverksamhet, dock ingen 
skjutning. Detta innebär att vi 
kan ha kvar klubbstuga och 
skjutvallar mm tills vi kan flytta 
till nytt ställe. Hagelbanan 
påverkas ej av detta. (Och 
självklart inte heller lufthallen). 
Planen  är att kunna flytta till den 
nya plats som Borås Stad och 
Borås Skytteallians arbetar med 
att få fram. För information 
gällande den nya platsen 
kontakta Borås Skytteallians 
respektive Borås Stad.  
 
BPS banor /Kråkered 
All pistol- och gevärskjutning 
skall vi bedriva tills vidare på 
Kråkeredsbanor. Fritt för FOK 
medlemmar under tillåtna 
skjuttider - 09:00 - 20:00 alla 
dagar (utom, självklart,  
utannonserade tävlingar). 
Preliminär dagsschema på 25 m 
pistolbana: 
Måndag: Serieskjutning BPS 
kl.16:00 och 18:00. 
Tisdag: nybörjarträning BPS 
Onsdag: nybörjarträning FOK 
Torsdag: Serieskjutning FOK 
kl.16:00 och 18:00. 
Fredag: öppen träning 
Lördag: Serieskjutning varannan 
FOK, varannan BPS, kl.09:00 
eller 10:00 
Söndag: tävlingar 
 
 

Jägarexamen 
Vi har för avsikt att fortsätta med 
utbildning, träning och prov för 
jägarexamen. 
Vi har tillgång till alla banor som 
behövs utom löpande-älg banan. 
Det undersöks hur vi skall lösa 
detta. 
 

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. 
 
 
 
 
 

Uppdatering i lufthallen  
FOK har tillsammans med 
luftgevärsektionen köpt 
elektroniska tavlor till 5 banor. 
 
Lufthallen  Öppetider 
vintersäsongen: alla måndagar 
och torsdagar kl. 18:00.  
Säsongen tar slut i mitten av 
april. Klubbens lånevapen står 
till förfogande, men 
ammunitionen får man betala för. 
Utöver el-mekaniska 
måltransportörer  finns 
elektroniska tavlor till 5 banor. 
Skjutbanan ligger i Boråshallen 
 
Adress  till hemsidan och 
E-mail till styrelsen   
 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. 
 
 
Tidning "Pistolskytte"  
 Om någon medlem inte får 
Pistolskytteförbundets tidning 
"Pistolskytte" meddela Sonny 
namn och adress.  


