
Verksamhetsplan för år 2018

Kretsen har som ändamål att främja och utveckla skyttesporten med pistol och revolver samt att verka för
ökad skjutskicklighet och ansvarsfull hantering av dessa vapen. Svenska Pistolskytteförbundet är en
frivillig försvarsorganisation. Därför kommer kretsstyrelsen att fullgöra sina särskilda åligganden enligt §
14 i kretsstadgan. Detta görs bland annat genom följande verksamheter under året:

Tävlingsverksamhet
Kretsstyrelsen ger i uppdrag att följande kretsmästerskap arrangeras under 2018:

Fältskjutning vapengrupp A, B, C och R, CVetY, CVetÄ, Dam, Junior, individuellt och i lag.
Magnumfältskjutning (klasser M1,M2.M3,M4,M5,M6,M7,M8)
Precisionsskjutning vapengrupp A, B och C, CVetY, CVetÄ, Dam, Junior, individuellt och i lag.
Magnumprecision (klasser M6,M7)
Nationell helmatch, individuellt och i lag.
Militär snabbmatch vapengrupp A, B, C och R, C VetY, C VetÄ, Dam, Junior, individuellt och i lag.
Skidskytte, individuellt klassvis samt lag (i mån av tillgång på snö).
Springskytte, individuellt klassvis samt lag.
Luftpistol klass Öppen, Dam, Junior, Veteran Y, Veteran Ä, lag Öppen, Dam, Junior, Veteran.
PPC R1500, P1500, Dist Rev, Dist Pistol, Std Rev 4”, Std Rev 2,75”, SSA, Open, Lag P, Lag R.
Snabbpistol

Kretsen medverkar dessutom i/till att följande tävlingar arrangeras 2018:
Årets Rekryt, Nybörjarskjutningen, Stockholmsserien.

Kretsstyrelsen verkar för att antalet tävlingstillfällen inom kretsen framdeles ökar, särskilt fältskjutningar
då tydlig obalans råder mellan tillgång och efterfrågan.

Utbildningsverksamhet
Kretsstyrelsen ombesörjer att följande utbildningar genomförs under 2018:
Kurs för föreningsinstruktörer vapenkontrollanter.

Administrativt
Under 2018 genomförs följande:

Verka för mer bidrag till kretsens webbtidning Kretsnytt.se .
Lösande av de administrativa uppgifter som enligt §9 i kretsstadgan åligger kretsstyrelsen.
Ge ut matrikeln minst 1 gång.
Bevaka frågor om skjutbanor och skjutterräng inom länet och vid behov stödja föreningarna i dessa
frågor.
Ta tillvara tillfällen att verka för skapande av ytterligare skjutbanor i länet där det råder brist.
Ta tillvara möjligheter att synas och skapa bra PR för det nationella pistolskyttet.
Bevaka lokala frågor om tillstånd för föreningar och enskilda att inneha skjutvapen för vår verksamhet.
Verka för ett bra samarbete med Försvarsmakten, till ömsesidig nytta.
Verka för ett bra samarbete med Stockholms Skyttesportförbund, till ömsesidig nytta.
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