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EKONOMISKA REGLER FÖR 2023 
 

Medlemsavgifter 
Inträdesavgift  Senior 500 kr 
 Junior (t.o.m. det år man fyller 20 år) 0 kr 
 
Årsavgift Senior 500 kr (Arbetsinsats ger rabatt 100 kr) 
 Junior 175 kr 
 
Efter 3 år utan betald årsavgift krävs ny inträdesavgift. 
(SSF:s tävlingslicens ingår inte utan betalas av den enskilde som har behov.) 
 
 
Avgifter vid träning Medlemmar Icke medlemmar 
Hagelskott, stål 25st 80 kr 90 kr 
Hagelskott, bly 25st 80 kr 90 kr 
Duvor 25st 45 kr 60 kr 
Duvor Block (25 serier) 1 000 kr Ej tillåtet 
Hemköp duvor (låda 150st) 300 kr 350 kr 
Jaktstigen (per dag) 20 kr 50 kr 
 
Älgbanan (per serie om 4 skott) 5 kr 20 kr 
Älgbanan (7 serier om 4 skott) 1 biljett Ej tillåtet 
Inskjutningsbanan (per skott) 4 8 kr  
100 m banan (per skott) 4 8 kr 
100 m banan (10 skott) 1 biljett Ej tillåtet 
Grisbanan (per dag) 35 kr / 1 biljett 60 kr 
Rävbanan (per löp) 2 kr 4 kr 
Årsavgift viltmålsbanorna 500 kr Ej tillåtet 
Lån av klass 1 vapen 5 kr/serie 5 kr/serie 
 

Ammunitionspris 
Aktuella ammunitionspriser framgår av anslag i klubbstugan (träningspärmen)  
och på 80 m paviljongen. 
 
 



Svegeråsens Jsk 

Sida 2   2023-03-07 

Uthyrning av banan 
Anläggningen eller delar av anläggningen kan uthyras, dock inte på jourdagar utan särskilt 
styrelsebeslut. Vid varje uthyrning skall någon från klubben vara ansvarig. Vem som är ansvarig skall 
framgå i bokningen. Den ansvarige skall finnas närvarande under uthyrningen och se till att allt fungerar 
som avsett och återställs till normalskick. 
 
Företag på lerduvebanorna 
2000 kr startavgift. 300 kr per deltagare. Då ingår 25 skott+duvor, instruktör, ev. lånade vapen, 
hörselskydd, skyddsglasögon. Sällskapet har företräde på banorna men inte exklusivitet. 
 
Mindre sällskap (<10 personer) på lerduvebanorna 
300 kr per deltagare. Då ingår 25 skott+duvor, instruktör, ev. lånade vapen, hörselskydd, 
skyddsglasögon. Sällskapet har företräde på banorna men inte exklusivitet. 
 
Lerduvebanorna inkl. klubblokal 
Grundavgift 2 000 kr per dag/tillfälle. Därpå tillkommer avgifter för utnyttjandet av maskiner, klubbens 
vapen, instruktörer etc. Uthyrningen ger exklusiv tillgång till anläggningen. 
 
Exempel: 
Svenska Skyttesportförbundet arrangerar landslagsträning: Grundavgift 2 000 kr + 120 kr per duvserie. 
 
En företagsskjutning en tisdageftermiddag med samkväm på kvällen: Grundavgift 2 000 kr + 300 kr per 
deltagare för 25 skott+duvor, instruktör, klubbvapen, hörselskydd, skyddsglasögon. 500 kr för 
kök/klubblokal/trädgårdsmöbler på kvällen. Därutöver eventuella kostnader för bespisning. (Priserna är 
exempel/minimipriser. Varje arrangemang anpassas till kunden och priset blir en förhandlingsfråga.) 
 
Älgbanan för jaktlag 
Grundavgift 200 kr per timma och därtill priser per serie enligt prislistan (dock max 100 kr per skytt). Då 
ingår skjutledare, klubbvapen. Önskar jaktlagen samtidigt skjuta på grisbanan sker detta för 
medlemspris (35 kr per skytt) 
 
Sponsor-evenemang 
Sponsor-evenemang genomförs företrädesvis på tisdagskvällar. Klubben ställer upp med instruktörer, 
vapen, skyddsutrustning och deltagarna skjuter för medlemspriser.  
 
Lerduvekastaren på viltmålsbanorna 
Lerduvekastare i 100 m-hallen endast tillåten för nybörjare och jägarelever. 
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Ersättningar 
 Ersättning för fördyrade omkostnader vid klubbens arrangemang av tävlingar medges med 1 

matbiljett per dag till medlemmar och 100 kr + 1 matbiljett per dag till icke medlemmar. 
 
 Vid beordrat arbete åt klubben medges ersättning för fördyrade omkostnader efter 2,5 timmar med 1 

seriebiljett, efter 60 timmar med 25 biljetter, efter 75 timmar med 50 biljetter och efter 100 timmar 
med 100 biljetter. Avstämning sker vid varje årsskifte. 

 
 Vid klubbmästerskapen gäller följande: 

o Fri ammunition vid KM Jaktstig 
o Fria lerduvor vid lerduvetävlingar 
o Fri serieavgift på viltmålstävlingar 

 
 
Klubbens swishnummer:  123 459 63 91 
 Bankgironummer: 5457-5493 
 
För att kassören ska kunna reda ut vem som betalat vad när ni gör inbetalningar till swish eller bankgirot 
är det viktigt att ni alltid fyller i ”meddelanderutan”. 


