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1. 1996 års matrikel. 
 
./. Årets utgåva av matrikeln bifogas. En förening har tillkommit: Stockholm Duell Skytteförening. 5 

föreningar har utgått. Antalet anslutna föreningar är nu 113 st. Då trycknings- och portokostnaderna för 
matrikeln är höga är vi tvungna att ta betalt för extra exemplar. Beställning av extra exemplar sker 
enklast genom att sätta in 20:- per matrikel på kretsens postgiro 19 40 40-2. Ange "Matrikel" på 
inbetalningskortet. (Glöm inte din egen adress på kortet.)  

 
2. Framställan om förtjänstmedalj. 
 

Kretsens förtjänstmedalj "kan tillerkännas den, som medlem av till kretsen ansluten förening på ett 
förtjänstfullt sätt verkat till fromma för skyttet med tjänstepistol eller som i övrigt gjort sig förtjänt av 
Kretsens tacksamhet." (Se medaljreglementet i matrikeln.) Normalt kan en person anses vara kvali-
ficerad om man exempelvis är föreningssekreterare och varit det i minst 8 år. Framställan om 
förtjänsttecken sker på särskild blankett som kan beställas från kretssekreteraren. Blanketten skall 
normalt insändas till kretssekreteraren före den 15 november, men i år går det bra att sända in 
blanketten fram till den 31/12. 

 
3. Nya tolkar för fältskytte. 
 

Nya tolkningsregler för fältskjutning gäller från årsskiftet. Förbundet kommer att sända ut noggrannare 
information till föreningarna. Vi kan ge lite förhandsinformation. Tolkning skall nu ske strikt efter 
kaliber i fältskjutning. Nya tolkar har tagits fram. En komplett sats i ask med 6 tolkar i kalibrarna .22, 
7,65-.32, 9 mm- .357, 40-41, 44 och 45 kommer att kosta 300:-. En tolk i plastask kommer att kosta 
60:-. Inkommer beställning till förbundet före den 31/12 kostar en sats 250:- och en tolk 45:-. 

 
4. Nominering till kretsstyrelsen 
 

Som vanligt behövs folk som kan hjälpa till i kretsstyrelsen. Kretssekreteraren Åke Nordin har med-
delat att han tänker avgå när hans mandatperiod går ut i vår och kretsens utbildningsledare Erwin 
Woldemar har planer på att flytta från orten. Känner ni i föreningen till någon person som är villig att 
jobba för pistolskyttet och med de rätta kvalifikationerna, så tipsa valberedningen. Telefonnummer 
hittar ni i matrikeln. 

 
 
 Styrelsen. 


