
Verksamhetsberättelse för Gripen Pk år 2021.

Ännu ett verksamhetsår präglat av pandemier och restriktioner till ända. Men Gripen har ändå 
lyckats hålla ångan uppe, och haft igång sin träningsverksamhet under hela året. När andra klubbar 
har stängt ner verksamheten, har vi anpassat oss och kört på. Detta för att inte tappa engagemanget 
bland medlemmarna.

Träningsskytte:
Beroende på säsong har klubben antingen tre eller fyra skjutledda träningar i veckan, på tre olika
banor. Både utomhus och inomhus, och på olika veckodagar och tider. Uppslutningen på dessa
träningar har varit mycket bra, och banorna har nyttjats väl. Ibland händer det att någon bana får
skjutförbud, frysta vallar, eller stängs för tävling eller reparation, men i regel finns det då andra 
banor igång så klubben alltid kan hålla igång.

Tävlingsverksamhet:
Ytterst få tävlingar arrangerades under 2021 p.g.a. pandemin. På de som ändå hölls fanns Gripens 
medlemmar givetvis med och tävlade. 

Övriga engagemang:
Gripen har också haft två stycken representanter i Stockholmskretsens styrelse.

Utbildningar:
Gripen höll under hösten/vintern en nybörjarkurs, där 10st nya medlemmar introducerades till
klubben. Dessa har redan uppvisat både stor talang och brinnande engagemang, så det ska bli
spännande att följa deras utveckling.

Annat: 
Klubbens medlemmar passade på att snickra ihop en stor mängd vridställ av ny konstruktion, till 
både Farstahallen och Sandabanan. De har visat sig fungera mycket bra, och delar av konceptet 
planeras att spridas till de fasta målställen.
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Årsmöte:
Ordinarie årsmöte hölls digitalt via Zoom 23 mars 2021.

Klubbavgifter:
Årsmötet bestämde att årsavgiften skulle vara 1350:-/medlem för 2022, där den kommunala 
avgiften för Hacksjöbanan inte ingick.

Medlemmar:
Under 2021 hade föreningen 82 betalande medlemmar.
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