
    
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlskrona JSK 
Våren 2023 

Hej skyttekamrater! 
 

Då var det dags igen! 
Äntligen så går vi mot ljusare tider och 

våren verkar vara på gång på allvar. 

Vi invigde vår Compaq Sporting bana 
2021 så har du inte provat på den så är 

det hög tid att göra det nu. 

Välkommen till skjutbanan ! 
 

Ordförande – Jörgen Persson 

 

Träningstider & priser 

Vi tränar på Lördagar mellan 11:00 - 13:00 
för Skeet och Trap och mellan 13:00 - 16:00 
för Trap och Compaq Sporting. 

Anmälan för Trap och Compaq Sporting 
mellan 13:00-13:30 

 
Pris per serie om 25 duvor: 

Medlemmar: Skeet och Trap 55:- 
Medlemmar: Compaq Sporting 65:- 
Icke medlem: Skeet och Trap 75:- 

Icke medlem: Compaq Sporting 85:- 
Medlem och Junior 30:- 

 

 
Tävlingar 2023 

27/5 – DM Olympisk Skeet 

10/6 – LM Nationell Skeet 

1/7 – KM Skeet 

8/7 – KM Compaq Sporting 

15/7 – KM N-Trap kl. 09:00 

15/7 – KM DTL kl. 11:00 

15/7- KM A-Trap kl. 13:00 

29/7 – Brunsmo Träffen Nationell Skeet 

22/9 – Mörkerskjutning 19:00 

Tävlingarna startar 09:00 om inget 
annat anges. 

Kolla alltid hemsidan så att det inte 
skett några förändringar på ovan datum 
och tider. 

Städdag 15’e April 
 

Gemensam städdag vid banan Lördag den 15’e 
April klockan 09:00. Ta med egen fika så 

bjuder vi på grillad korv och dricka. 

 

Vår hemsida 
För senaste nytt och eventuella 

uppdateringar besök vår hemsida 

www.karlskronajsk.se 
 

Hemsidan är under uppbyggnad och kommer 
kontinuerligt att förbättras. 

http://www.karlskronajsk.se/
http://www.karlskronajsk.se/


 

       Medlemsavgifter 
 
Att betala medlemsavgiften görs enklast via plusgiro: 339245-3 
När ni betalar var extra noggranna med att ange personnummer. Om ni betalar 
för familjekort, se till att få med personnummer för alla i familjen. 
 
Avgifter för 2023 är: 
Junior: 200:- 
Senior: 300:- 
Familj: 400:- 

 

Vi har tvingats höja medlemsavgifterna för 2023 då kommunen gett oss möjligheten att obligatoriskt 
betala en miljötillsyn på närmare 10000kr.  

 
 
 
 
 

Jaktskytteprogram 
 
Jaktskytteprogrammet som Svenska Jägareförbundet sätter ihop för Blekinge 
håller på och uppdateras.  
Ni hittar alltid den senaste versionen här: 
 

1. Ta dig till Jägareförbundets sidor för Blekinge 
www.jagareforbundet.se/syd/blekinge-lan/jagareforbundet-blekinge/  
 

2. Gå in på fliken Jakt & Fauna  
 

3. Till vänster hittar du nu Jaktskytte och banor – klicka upp den 
 

4. Nu hittar du Jaktskytteprogram som gäller för Blekinge. 
 


