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Till samtliga föreningar 

Förbundsstyrelsen och kretsarna för kännedom 

 

Information är till för att spridas. Därför uppmanas föreningarna att, i de fall så inte 
redan sker, anslå föreningsutskicken på föreningens anslagstavla. 
 

Detta utskick innehåller 
 

Protokoll Förbundsmöte 2016 
Årets Förbundsmöte genomfördes söndagen den 19 juni. Protokollet har även lagts ut på hemsidan. 

 

Verksamhetsberättelse 2015 
Bifogas: Verksamhetsberättelse 2015 

 

Adresslista Förbundsstyrelse & Valberedning 
Bifogas: Aktuell adresslista 

 

 

Övrig information 
 

Utmärkelser 
Förbundet förfogar över ett antal olika utmärkelser 

 Förtjänstmedaljen i guld och silver, som på förslag av bland annat kretsstyrelse kan tilldelas medlem 

som under en lång tid gjort lagt ner ett förtjänstfullt arbete på krets- landsdels- eller förbundsnivå. Se 

http://www.pistolskytteforbundet.se/om-oss/forbundets-fortjansttecken  

 Jubileumsmedaljen, som på förslag av bland annat krets- och föreningsstyrelse, kan tilldelas den som 

gjort betydande insatser för förbundet och det nationella pistolskyttet. Se 

http://www.pistolskytteforbundet.se/om-oss/forbundets-fortjansttecken/jubileumsmedalj  

 Utmärkelsen ”Årets ungdomsledare”, som på förslag av bland annat krets- och föreningsstyrelse kan 

tilldelas den som framgångsrikt gjort insatser inom det område som benämningen anger. Mer 

information kommer på hemsidan under rubriken ”Om oss”. 

http://www.pistolskytteforbundet.se/om-oss/forbundets-fortjansttecken
http://www.pistolskytteforbundet.se/om-oss/forbundets-fortjansttecken/jubileumsmedalj
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Vi har inom den ideella sektorn små möjligheter att tacka alla de som gör insatser för vår verksamhet. Det 

allra viktigaste är att ta varje tillfälle att säga ”tack”, men utöver detta har vi också våra utmärkelser. Det är 

viktigt att styrelser på alla nivåer ser över sitt område så att ingen blir glömd. En utmärkelse betyder kanske 

mer för henne eller honom än den gör för dig. Tänk också på att inte glömma den som annars brukar komma 

med alla förslag – det är ovanligt att föreslå sig själv. 

Förslag, på fastställd blankett, ställs till generalsekreteraren, adress enligt nedan. 

Omarbetat kapitel 5 i Polismyndighetens FAP 551-3 om vapenlagstiftningen 
Från och med 15 juli 2016 (vissa bestämmelser från 15 januari 2017) gäller ändringar i 5. Kapitlet, 

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (FAP 551-3) om vapenlagstiftningen. Ändringarna avser 

”synnerliga skäl” för helautomatiska vapen och enhandsvapen. Hela författningstexten finns på såväl 

förbundets som polisens hemsidor.  

 

Förbundet har under flera år sökt åstadkomma en ändring av den tillämpning av begreppet ”synnerliga skäl” 

som varit gällande i vissa delar av landet. Vi, och övriga auktoriserade skytteorganisationer, har haft en dialog 

med Polismyndighetens företrädare. Naturligtvis ser inte texten ut så som om vi skulle fått bestämma, men 

inte heller så som om våra motståndare fått diktera. Med ett kraftfullt genomförande inom Rättsavdelningen 

av dessa nya bestämmelser är vår förhoppning att de mest drabbade delarna av vårt land, främst i Väst och 

Norr, snabbt skall se en förbättring.  

 

De nya bestämmelserna innebär en kvantifiering dels av vad som krävs för att anses ha ett aktivt 

medlemskap, dels exempel på när sökanden bör anses ha ett behov av sökt vapen. Kraven på skjutskicklighet 

har däremot inte förändrats. 

 

För den som inte tidigare innehar enhandsvapen för målskjutning krävs föreningsmedlemskap i minst sex 

månader och under de senaste sex månaderna ha deltagit i föreningens träningar eller tävlingar, eller 

representerat föreningen vid externa tävlingar i genomsnitt två gånger per månad. 

 

Den som sedan tidigare innehar enhandsvapen för målskjutning krävs föreningsmedlemskap i minst sex 

månader och under de senaste sex månaderna ha deltagit i föreningens träningar eller tävlingar, eller 

representerat föreningen vid externa tävlingar i genomsnitt en gång per månad. 

 

Vid förnyelse av tillstånd krävs dels aktivitet enligt ovan, dels att sökanden har tränat eller tävlat med sökt 

vapen minst fyra gånger per år under de senaste två åren. 

 

När det gäller att visa behov av ytterligare vapen (utökning) krävs också dels aktivitet enligt ovan, dels att 

sökanden kan visa att han eller hon har tränat eller tävlat minst två gånger under de senaste sex månaderna 

med de vapen som sökanden innehar tillstånd för. Vidare kan krävas en motivering till det framtida behovet 

(exempelvis ny tävlingsform). Innehar sökanden ett vapen med ”i allt väsentligt samma konstruktion och 

funktion som det sökta vapnet” krävs ytterligare motiv.  
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Hur skall då sökanden styrka sin aktivitet? I första hand genom ett modifierat föreningsintyg. Den fastställda 

versionen av denna har vi ännu inte sett. Aktiviteten bör i sin tur kunna visas genom att föreningen eller 

medlemmen för en ”loggbok” över sina skytteaktiviteter. Av denna loggbok bör det, enligt rådet, framgå 

”vem uppgiften avser, datum, plats, skytteaktivitet, vilket eller vilka vapen som använts vid respektive 

tränings- eller tävlingstillfälle och vem som styrker uppgifterna t.ex. skjutledarens signatur.” Observera att 

vid all skjutning är någon skjutledare, se skjuthandboken kapitel B.1.1. Är skytten ensam på skjutbanan är 

han eller hon därmed själv skjutledare. 

 

Förbundet avser att återkomma med förslag på utformning av loggboken, e-lösningar och ytterligare råd och 

anvisningar när vi får mer information, tillgång till den nya intygsblanketten och de första erfarenheterna 

från tillämpningen ute i landet. Följ oss på www.pistolskytteforbundet.se . 

 

Medlemsadministrativt program (MAP) 
De flesta föreningarna har nu bekantat sig med MAP när de har årsrapporterat. Tyvärr saknar vi fortfarande 

77 föreningars rapporter. Detta innebär att det finns många medlemmar ute i landet som inte får sin tidning. 

Vi uppmanar därför alla föreningar som inte har varit in i programmet och godkänt rapporten att göra det 

omgående.  

 

MAP är inte bara ett program för årsrapport utan ett onlineprogram där det är meningen att föreningarna 

kontinuerligt ska lägga till, ta bort och uppdatera medlemsuppgifterna. Ändringarna sker i realtid. 

 

Det finns redan en del utskriftsfunktioner men det kommer att tillkomma fler i form av urvalfunktioner. Även 

märkeshanteringen och Rikstävlingen kommer byggas in och även möjlighet att skicka ut medlemsavgifter till 

medlemmarna. Programmet kommer att fortsätta utvecklas och vi hoppas att alla föreningar kommer att få 

bra stöd i det här.  

 

Löpande information om nya funktioner kommer att läggas ut på hemsidan när de är tillgängliga. Följ 

utvecklingen på www.pistolskytteforbundet.se  

 

Semesterstängt 
Kansliet är stängt 18/7-19/8. Vi önskar er alla en trevlig sommar 

 

 

Nils-Anders Ekberg 

 

http://www.pistolskytteforbundet.se/
http://www.pistolskytteforbundet.se/
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015 
 

 
 
Svenska Pistolskytteförbundet kan se tillbaka på 2015 som ännu ett år med fortsatt 
höga medlemsantal, god rekrytering, stort tävlingsdeltagande, sportsliga framgångar 
och en stark ekonomi. Verksamheten till stöd för Försvarsmakten, med tillhandahål-
lande av instruktörer och utbildning av ammunitionsmän, ligger på en oförändrad 
nivå. Miljöfrågorna har under året inte lagt några nya hinder för verksamheten. 
Påverkansarbetet att få samhällets hantering av vapenlicensärenden rättssäker, 
rättvis och mindre hindrande för individ och verksamhet, har varit intensivt och med 
få synbara resultat men är långsiktigt och förhoppningsvis fruktbart.  
 
Verksamhetsutveckling 
Förbundsstyrelsen inledde 2012 ett arbete med att ta fram ett måldokument för 
förbundet, där övergripande mål har brutits ner i delmål med ökad konkretiserings-
grad. Dokumentet svarar på frågan ”var vill SPSF vara om tio år”. Syftet är att 
förbättra kvalitén i det dagliga beslutsfattandet genom att betona det långsiktiga 
perspektivet. Dokumentet finns nu i en första fastställd version på förbundets 
hemsida. 

 
Förbundsstyrelsen modellerar 
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Ett funktionellt tävlingsreglemente är av fundamental betydelse. Konceptet innebär 
att beslutade ändringar införs i en ny upplaga vartannat år. På så sätt har förbundet 
alltid ett aktuellt regelverk där editionsförvecklingar undviks. Under året har regel-
kommittén behandlat ett antal regelfrågeställningar inför upplaga 16, gällande från 
1/1 2016. Den mest märkbara förändringen är kravet på att vapen skall förvaras i 
hölster eller väska när det inte används för skjutning. 
 
Förbundsstyrelsen konstaterar att de landsdelskonferenser som infördes 2006 är 
betydelsefulla. Detta då direktkontakt mellan förbundsledningen och kretsarna 
möjliggör kommunikation. Föreningar och medlemmar har liksom tidigare år fått 
information via NP, föreningsutskick och hemsidan. 
 
Förbundets nuvarande medlemsadministrativa program, ”kanslisystemet”, har tjänat 
ut, och ett nytt medlemsadministrativt program (MAP) har under året upphandlats. 
Programmet skall ersätta dagens kanslisystem, årsrapporteringssystem och andra 
småsystem samt möjliggöra framtida utveckling. MAP kommer att vara Web-baserat, 
hålla en relevant säkerhetsnivå, kräva rimliga utbildningsinsatser och vara attraktivt 
för föreningarna att använda även för den löpande medlemsadministrationen under 
året. Beställningen av MAP lades senare än önskvärt, varför implementeringen kom-
mer att påverka årsrapporteringen 2016. Medel är avsatta för ändamålet.  
 
Arbetet med hemsidan har under året präglats av förbättrade rutiner när det gäller 
publicering av meddelanden och nyheter. En särskild satsning gjordes på bevakning 
av precisions- och fält-SM samt kring vapenlicensfrågorna. 
 
Förbundsledningen har liksom tidigare år lagt stor vikt vid att synas i samhället. 
Samtliga riksdagsmän och samtliga polismyndigheter har funnits med på sändlistan 
för ”Nationellt Pistolskytte”. Vidare var Förbundet traditionsenligt representerat med 
fanvakt vid nationaldagsfirandet på Skansen, en medverkan med stort symbolvärde. 
Fanvakten hämtades som vanligt ur SAPK. 
 
 
                                                                                                             
Miljöfrågor 
Förbundet har en lång tradition vad avser hantering av miljöfrågorna. Ett konsekvent 
och långsiktigt arbete inleddes 2003 då förbundet tog initiativet till ett utökat sam-
arbete rörande dessa frågor inom ramen för Skytteorganisationernas Samarbets-
delegation (SOS). De båda vitböckerna ”Om bly och alternativ till bly i ammunition vid 
skytte” och ”Om bly i kulfång” har tillkommit på gemensamt initiativ. Publikationerna, 
liksom förbundets miljövetenskapliga råd, bidrog i hög grad till att det totalförbud mot 
bly i ammunition som enligt plan skulle ha trätt i kraft den 1 januari 2008 hävdes. 
Förbundet har sedermera kompletterat dessa publikationer med ett kontrollprogram 
och ett informationsblad om hantering av hälsorisker relaterade till användning av bly 
vid utomhusskytte. 
 
Under processens gång har förbundet skaffat sig en för skytterörelsen viktig 
kompetens avseende miljöfrågor. Dessutom har förbundsledningen skapat ytterligare 
resurser i form av det miljövetenskapliga rådet och vår, med Skyttesportförbundet 
gemensamma miljöhandläggare Janne Kjellsson. Den senare utgör en viktig resurs 
för föreningarna när de råkar ut för miljörelaterade problem. Förbundsledningen 
bevakar kontinuerligt utvecklingen vad gäller miljöfrågorna. 
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En oroande trend är att frågan om bly i kulammunition har fått förnyad aktualitet. 
Inom FN och EU samt även i Sverige finns krafter som vill klassa bly som ett gift som 
snarast måste fasas ut. Diskussionen om skadligheten med bly i viltkött är naturligtvis 
inte relevant för oss, men risken för ”samlade grepp” från politiskt håll är oroande. 
Förbundet har under året deltagit i WFSA blysymposium i Bryssel. 
 
Vapenlagstiftningsfrågor 
Förbundsledningen har under året, liksom föregående år, ägnat mycket tid och kraft 
åt att försöka lösa problemet med polismyndigheternas licenshantering. Med stöd av 
Vapenlagens bestämmelse att det fordras synnerliga skäl för tillstånd att inneha 
enhandsvapen införde dåvarande polismyndigheten i Västra Götaland år 2010 en ny 
praxis. Denna praxis, som dessvärre spritt sig, innebär att föreningsintyget inte 
bedöms vara tillräckligt för att styrka aktivitetskravet. I stället kräver man in 
tävlingsresultat. Förbundets inställning är att begreppet synnerliga skäl, som inte är 
tillämpligt på folksporten pistolskytte, måste ersättas med begreppet särskilda skäl 
samt att det av lagstiftningen klart måste framgå vad som krävs för att få tillstånd att 
inneha enhandsvapen. Detta har förbundsledningen konsekvent framfört i sina 
kontakter med regeringen och berörda myndigheter. I tillämpningsdelen har 
förbundsledningen också till Rikspolischefen med emfas framfört önskemålen om att 
såväl regler som rutiner överses, vilket bedöms ha haft betydelse för den översyn av 
FAP 551-3 som inletts under slutet av året. 
 
Förbundet har även under 2015 i samverkan med Svenska Skyttesportförbundet 
(SvSF), Svenska Svarkrutsskyttefederationen (SSSF) och Svenska Dynamiska 
Sportskytteförbundet (SDSSF) träffat representanter för Polismyndigheten i syfte att 
föreningsintygets värde skall återställas. Förhoppningsvis kommer arbetet att ge 
resultat under 2016, med en rättssäker och rimlig licensgivning, och som dessutom 
av den centrala polisledningen implementeras med kraft i hela landet. 
 
Som en reaktion på terrordåden i Paris och Köpenhamn kom EU-kommissionen i 
november ut med ett förslag till förändringar i EU Vapendirektiv. Förslaget innehöll en 
del punkter som, även om de inte riktade sig mot just beväpningen av terrorister, 
kunde te sig rimliga. Flertalet av förslagen uppfattades dock av såväl oss som de 
flesta andra som helt verkningslösa mot brott men med allvarliga konsekvenser för 
vapenägarna. Exempel på sådana skadliga förslag är förbud mot halvautomatiska 
vapen som liknar helautomatiska, förbud mot distanshandel mellan privatpersoner, 
krav på obligatoriska läkarkontroller vid licensgivning och -förnyelse etc. Här har 
förbundet enskilt och i samverkan med Svenska Jägareförbundet, SvSF, SDSSF, 
SSSF, Svenska Westernskytteförbundet och Svenska Skidskytteförbundet tillskrivit 
och/eller besökt EU-kommissionen, Riksdagen och Justitiedepartementet samt 
bedrivit opinionsarbete.  
 
Förbundet har även biträtt enskilda medlemmar med råd i vapenrättsliga frågor, och i 
fall som varit principiellt viktiga, även med advokathjälp. Detta till slut helt utan 
kostnad för förbundet eftersom medlemmarna i samtliga ärenden varit 
framgångsrika.  
 
 
Relationer till Försvarsmakten 
Förbundsstyrelsen har fortsatt sina ansträngningar att stärka Förbundets ställning 
som frivillig försvarsorganisation. Grunden lades när förbundet 2005 fick i uppdrag att 
utbilda ett antal Försvarsmaktsinstruktörer (FMI) att ställas till Försvarsmaktens 
förfogande. Förbundets status höjdes avsevärt genom FMI goda insatser. Under året 



Dnr 108:018/16 (och bilaga 2 till dnr 103:024/2016)   

 

5 
har FMI vid 18 tillfällen medverkat i GU-F (Grundläggande soldatutbildning för 
frivilligpersonal) och då utbildat sammanlagt 176 elever i vapentjänst pistol. Våra FMI 
har genomgående erhållit goda vitsord för sina insatser. Då GU-F utbildningen 
kommer att öka avsevärt i framtiden har under året ytterligare tre FMI utbildats. 
Vidare har 23 FMI genomgått repetitionsutbildning. Totalt disponerar Förbundet 
sammanlagt 36 högt kvalificerade FMI. Dessa har kvalitetssäkrats genom 
Markstridsskolans försorg. 
 

 
Utbildning av Försvarsmaktsinstruktörer 
 
Förbundet har också, tillsammans med Skyttesportförbundet, ett uppdrag att utbilda 
ammunitionsmän för Hemvärnets behov. Intresset har varit stort och sammanlagt 21 
aspiranter har rekryterats för uppgiften. Ur denna kader har under senare sex st. 
utbildats till instruktörer. De senare har under 2015 repetitionsutbildats. Dessutom 
har en teoretisk kurs i ammunitionslära genomförts. 
 
Förbundet stödde också Försvarsmaktens Idrotts- och Friskvårdsenhet (FMIF) 
genom att uppdra åt Uppsalakretsen att genomföra Försvarsmaktsmästerskap 
(FMM) Pistolfältskjutning, samt i Militär Snabbmatch genom Norrbottenskretsen. 
 
På central nivå förs uppdragsdialogerna med Högkvarterets Frivilligavdelning, och 
när det gäller allmän samverkan med Armétaktiske chefen, brigadgeneral Stefan 
Andersson. 
 
Förbundsledningens målmedvetna arbete för att stärka Förbundets roll som frivillig 
försvarsorganisation har således krönts med framgång, vilket innebär att förbundets 
status höjts markant. Vidare kan noteras att förbundet från och med år 2011 erhåller 
organisationsstöd fullt ut i likhet med övriga frivilliga försvarsorganisationer. 
 
Förbundet har som tidigare år varit representerat vid Folk & Försvars traditionella 
konferens i Sälen. Försvarsinformationen bedrivs liksom tidigare främst genom 
medlemstidningen NP. 
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Medlemsutveckling 
Förbundet rapporterade den 31/12 2015 totalt 14 512 (16 904) aktiva skyttar1. Detta 
innebär sannolikt en ökning jämfört med föregående verksamhetsår.  
 
Rekrytering 
Under den senaste åttaårsperioden har Förbundet kunnat glädja sig åt en 
nettoökning på drygt 2 700 aktiva medlemmar. Detta är helt föreningarnas förtjänst. 
All rekrytering sker och måste ske lokalt. Nyrekryteringen är av direkt avgörande 
betydelse för Förbundets framtid. Förbundsledningen kommer därför att göra vad 
den kan för att stöda föreningarnas rekrytering. Uppmärksamhet behöver ägnas 
ungdomsverksamheten och rekryteringen av kvinnor 
 
Den största utmaningen för nyrekryteringen, främst i de mer tätbefolkade delarna av 
landet, är inte att hitta nya intresserade som vill grundutbilda sig utan att motivera 
dessa att stanna och övervinna de trösklar som finns i utvecklingen som skytt. Allt för 
många hoppar av när guldmärkesserierna inte kommer så snabbt som individen 
förväntar sig. Ett närliggande problem är också de som tröttnar på grund av 
svårigheterna inom licensområdet. 
 

 
Det är det som händer ute i föreningarna som är den verkliga verksamheten 

 
En rekryteringsfrämjande åtgärd är att säkerställa att föreningarna har tillgång till 
utbildade instruktörer. De under året vidtagna åtgärderna inom utbildningsområdet 
ger möjlighet till utbildning av föreningsinstruktörer på bred front. 
 
En annan viktig faktor är att föreningarna har möjlighet att belöna sina 
föreningsfunktionärer och instruktörer för det avgörande ideella arbete dessa lägger 
ner. Det var därför Förbundsledningen till jubileumsåret 2011 instiftade 
Jubileumsmedaljen.  
 
Ekonomi 
Förbundets ekonomi är stabil och styrelsen är fast besluten att bibehålla denna 
stabilitet. 
 

                                            
1 Inrapporterade t.o.m. 2016-04-22. Cirka 110 (50) föreningar har ännu ej rapporterat. 
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Samarbete 
Förbundet har under året samarbetat med övriga skytteorganisationer. Samarbetet, 
som kännetecknats av en konstruktiv anda, har huvudsakligen haft inriktning mot 
miljö- & vapenlagstiftningsfrågor. 
 
I Skytteorganisationernas Samarbetskommitté (SOS) ingår Svenska 
Pistolskytteförbundet, Svenska Skyttesportförbundet, Svenska Skidskytteförbundet 
och Svenska Svartkruts Skytte Federationen. Svenska Dynamiska 
Sportskytteförbundet adjungeras när frågor av gemensamt intresse står på 
dagordningen. 
 
Ett samarbetsorgan utgör nätverket Svenskt Forum för Jakt, Skytte och Vapenfrågor 
som bildades år 2008. Nätverket består av företrädare för skytteorganisationerna, 
jägarorganisationerna, handeln och industrin och har visat sig vara ett instrument för 
informationsutbyte, och i vissa frågor ett samfällt agerande. 
 
Samarbetet med övriga frivilliga försvarsorganisationer sker inom ramen för Frivillig-
organisationernas Samarbetskommitté (FOS). Inom FOS hanteras frågor av 
gemensamt intresse för medlemsorganisationerna och informationsutbyte mellan 
dessa.  
 
På det internationella planet är förbundet engagerat i The World Forum on Shooting 
Activities (WFSA). Forumet samlar jakt- skytte- och näringslivsorganisationer från 
hela världen, och representerar över 100 miljoner utövare. Faktainsamlande, 
informationsutbyte och medverkan på internationella konferenser organiserade av  
 

 
Från WFSA årsmöte 

 
FN och EU är hörnstenar i WFSA verksamhet. Då hoten mot vår verksamhet ofta har 
internationellt ursprung anser förbundsstyrelsen att vårt arbete också måste vara det. 
 
Den internationella ledningen och samordningen av PPC sker genom World 
Association PPC 1500 (WA 1500). Här fastställs det internationella regelverket och 
tävlingsprogrammet, inklusive fördelning av VM och EM. 
 
Utbildning 
Den 2012 inledda rekonstruktionen av Förbundets utbildningsorganisation har under 
året följts upp i enlighet med den plan som antogs år 2011.  
 
Riksinstruktörerna har samlats för att utbyta erfarenheter och utveckla verksamheten.  
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Uppdaterat utbildningsmaterial för vapenkontrollanter finns att ladda ner från 
hemsidan.  
 
Utbildningsverksamheten på såväl lokal som regional och central nivå stöttas genom 
SISU Idrottsutbildarna. 
 
Förbundsmötet 
Förbundsmötet 2015 hölls 14 juni på Grand Central Hotel i Stockholm. Dagen före 
hölls kretskonferensen, där ett antal för förbundet viktiga frågor diskuterades. 
 
 
Tävlingsverksamhet 
 
Rikstävlingen på hemortens banor 
2015 års rikstävling genomfördes 9 maj till 7 juni. 
Totalt deltog 266 (307) föreningar med 5643 (5460) starter. 
1777 plaketter och 1590 hederspriser delades ut i den individuella tävlingen. 
183 lag deltog (föregående år 183).  
I lagtävlingen har 93 plaketter och 21 hederspriser delats ut. 
Totalt har priser till ett värde av 183 000 kr delats ut. 
 
 
Antal starter m.m. 
 
Vgrp/Klass      1           2           3    Vet y         Vet ä     Totalt 2015  Totalt 2014 
Standardmedalj i silver 674           Standardmedalj i brons         1249 

 
 
 
Rikstävlingen med luftpistol 
Årets rikstävling för ungdomar genomfördes under 1 december 2014 - 28 februari 
2015. Antalet starter var 72 
 
Klass Antal 
 
 

 

A 1 53 129 59 31 31 303 265 

A 2 13 91 47 23 26 200 192 

A 3 162 494 262 120 99 1137 981 

B 132 467 285 137 118 1139 998 

C 621 1037 380 294 239 2571 2372 

Dam C 81 113 38 15 10 257 276 

Jun C 26 10 0   36 40 

     Totalt 5643 5124 

9 11 

11 17 

13 24 

15 12 

17 4 

20 3 

25 1 

Totalt 72 
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Svenskt mästerskap i precisions- och fältskjutning 
Örebro läns, Värmlands och Västgöta-Dals pistolskyttekretsar stod som arrangör för 
SM i precisions- och fältskjutning. Tävlingarna genomfördes i Sunn 2 - 5 juli.  
 
Antal starter i precisionstävlingen var 691 (ökning med 9) och i fältskjutning 1504 
(ökning med 6). Totalt 2195 starter, vilket innebar en ökning med 15 jämfört med 
fjolåret. 
 
Antalet deltagande lag var i precision 73 (68) och i fält 226 (209), totalt 299 (277) 
vilket innebar en ökning med 22. 
 
Svenska Mästare Precisionsskjutning 
 
Vapengrupp A  (151 deltagare) 
Ind  Johan Ahlbeck, Torna Hällestads Psk 
Lag  Eskilstuna Psk 
 
Vapengrupp B  (160 deltagare) 
Ind  Johan Ahlbeck, Torna Hällestads Psk 
Lag  Stockholmspolisens Skf 
 
Vapengrupp Dam C  (41 deltagare) 
Ind Anna-Karin Bonander, Pk Hjorten 
Lag Stockholmspolisens Skf 
 
Vapengrupp C  (235 deltagare) 
Ind Staffan Juskär, Västerås Ps 
Lag Torna Hällestads Psk 
 
Vapengrupp Jun C  (17 deltagare) 
Ind Pelle Falk-Hedberg, Mariestads Pk 
Lag Mölby Pk 
 
Vapengrupp Vet Y C  (42 deltagare) 
Ind Ove Granberg, Eskilstuna Psk 
 
Vapengrupp Vet Ä C  (45 deltagare) 
Ind Sven Samuelsson, Vårgårda Psk 
 
Veteraner Lag Tidaholms Psk  
 
Fältskjutning 
 
Vapengrupp A  (310 deltagare) 
Ind Våge Strålin, Arvika Psk 
Lag Atlas Copco Psk 
 
Vapengrupp B  (253 deltagare) 
Ind Lennart Gustafsson, Lidköpings Psf 
Lag Atlas Copco Psk 
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Vapengrupp Dam C  (51 deltagare) 
Ind Jennie Dahlberg, Atlas Copco Psk 
Lag Salems Pk 
 
Vapengrupp C  (444 deltagare) 
Ind David Lindström, Bollnäs Psk 
Lag Lidköpings Psf 
 
Vapengrupp R  (305 deltagare) 
Ind Oscar Alpstig Anund, Atlas Copco Psk 
Lag Atlas Copco Psk  
 
Vapengrupp Jun C  (16 deltagare) 
Ind Thomas Friberg, Saab Pk 
Lag Örebro Pistol-och Sportskytteklubb 
 
Vapengrupp Vet Y C  (67 deltagare) 
Ind Våge Strålin, Arvika Psk 
 
Vapengrupp Vet Ä C  (58 deltagare) 
Ind Arne Larsson, Skurups Psf 
 
Veteraner Lag FOK Borås 
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Svenskt mästerskap i Magnumfältskjutning 
SM i magnumfältskjutning arrangerades Östergötlands Pistolskyttekrets i Västra 
Husby 15 – 16 augusti. Antalet individuella starter var 444 (448), en minskning med 4 
jämfört med fjolåret. Antalet lag var 76 (70). 
 
Svenska Mästare 
 
Vapengrupp M1, SA .41 - .44  (47 deltagare) 
Ind Jano Mikaj, Katrineholms Pk 
Lag Eskilstuna HeVF 
 
Vapengrupp M2, DA .41 - .44  (48 deltagare) 
Ind Jano Mikaj, Katrineholms Pk 
Lag Borås Ps 
 
Vapengrupp M3, SA .357  (55 deltagare) 
Ind Gunnar Karlsson, Eskilstuna HeVF 
Lag Borås Ps 
 
Vapengrupp M4, DA .357  (85 deltagare) 
Ind Andreas Johansson, Eskilstuna HeVF 
Lag Borås Ps 
 
Vapengrupp M5, Frigrupp 9 mm - .455 (70 deltagare) 
Ind Jano Mikaj, Katrineholms Pk 
Lag Torsby Psk 
 
Vapengrupp M6, 9 mm - .455 Auto  (62 deltagare) 
Ind Jano Mikaj, Katrineholms Pk 
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Lag Motala Pk 
 
Vapengrupp M7, .357-.44  (77 deltagare) 
Ind Björn Lundman, Teckomatorps Psk 
Lag Eskilstuna HeVF 
 
 
Svenskt mästerskap i Militär snabbmatch 
Värmlands pistolskyttekrets stod som arrangör för SM i Militär snabbmatch. 
Tävlingen genomfördes på Sörmon 1 juli.  
 
Vapengrupp A   (71 deltagare) 
Ind Johan Nilsson, Hagfors-Uddeholms PK 
Lag Piteå Pk 
 
Vapengrupp B   (95 deltagare) 
Ind Per Klingberg, Eksjö Skg 
Lag Atlas Copco Psk lag Snörom 
 
Vapengrupp C   (129 deltagare) 
Ind Mikael Nilsson, Sp Ljungby 
Lag Atlas Copco Psk lag Snörom 
 
Vapengrupp R   (56 deltagare) OBS! RM 
Ind Martin Rehn, Tidaholms Psk 
Lag Salems Pk 
 
Vapengrupp Dam C   (22 deltagare) 
Ind Jenny Thomsson, Johannishus Psk 
Lag Lövsta Skf 
 
Vapengrupp Jun C   (7 deltagare) 
Ind Alexander Johansson, Mjölby Pk 
Lag Örebro Pistol-och Sportskytteklubb 
 
Vapengrupp Vet Y C   (31 deltagare) 
Ind Torben Rundqvist, Vårgårda Psk 
 
Vapengrupp Vet Ä C   (20 deltagare) 
Ind Arnold Lindbäck, Luleå Pk 
 
Veteraner Lag Kalmar Pk 
 
 
Svenskt mästerskap i skidskytte 
Förbundsstyrelsen har beslutat att tävlingen tills vidare inte genomförs. Detta på 
grund av lågt deltagarantal och svårighet att hitta arrangörer. 
 
 
Svenskt mästerskap i springskytte 
Springskytte-SM arrangerades på uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet av 
Stockholmspolisen skytteförening och gick av stapeln 29 augusti på Grimsta 
skjutbana. 47 skyttar, 5 lagtävlingslag och 4 stafettlag deltog. 
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Svenska Mästare 
 
Individuell 
D J 1 deltagare Emmi Lindh  Stockholmspolisens Skf 
D 21 5 deltagare  Linda Vålberg Linköpings Skf 
H J 1 deltagare Benjamin Råsbo  Råsbo Psk  
H 21 6 deltagare  Lars-Olof Gävert I 2 Skf 
H 35 24 deltagare Anders Beckman Stockholmspolisens Skf 
H 50 6 deltagare Lars Persson I 2 Skf 
H 65 4 deltagare Kent Borlid  Rotebergs Sportklubb 
 
Lagtävling 
Stockholmspolisens Skf lag 1(Anders Beckman, Conny Rosén, Per Norman) 
 
Stafett 
I 2 Skf  
 
Svenskt mästerskap i PPC  
Tävlingen arrangerades på uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet av Vårgårda 
Pistolskytteklubb 30 juli - 2 augusti med 389 (384) starter i 8 vapengrupper. 
 
Svenska mästare 
 
Revolver 1500    (62 deltagare) 
Jens O´Konor, Atlas Copco Psk 
 
Pistol 1500    (69 deltagare) 
Johan Ahlbeck, Torna Hällestads Psk 
 
Open Match   (47 deltagare) 
Johan Nilsson, Hagfors-Uddeholms PK 
 
Distinguished Revolver  (31 deltagare) 
Thomas Svensson, Linköpings Skf 
 
Distinguished Pistol   (42 deltagare) 
Jens O´Konor, Atlas Copco Psk 
 
Standard revolver 4”   (47 deltagare) 
Thomas Svensson, Linköpings Skf 
 
Standard revolver 2,75”  (36 deltagare) 
Thomas Svensson, Linköpings Skf 
 
Standard Semi-Automatic Pistol (SSA) (55 deltagare) 
Andreas Granberg, Piteå Pk 
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Utan funktionärer blir det ingen tävling. Här en grismålare i aktion. 

 
Internationell tävlingsverksamhet 
Under året har Nordiskt Mästerskap i fältskjutning (med deltagande av Sverige, 
Norge och Danmark) genomförts varvid vårt landslag skördat stora framgångar (se 
bilaga) Vidare har ett antal svenska skyttar, även här med framgång, deltagit i 
Världsmästerskapen i PPC i Tullinge. 
 
 
VM i PPC Hacksjön, Sverige 13-16 augusti 
 
Revolver 1500  
2:a plats Jens O´Konor, Atlas Copco Psk 
 
Pistol 1500 
2:a plats Torben Rundqvist, Vårgårda 
 
Open Match 
1:a plats Jim Forsberg, Rosersberg Pk Världsmästare 
2:a plats Jens O´Konor, Atlas Copco Psk 
3:e plats Johan Nilsson, Hagfors-Uddeholms Psk 
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Distinguished Revolver 
3:e plats Jens O´Konor, Atlas Copco Psk 
 
Standard revolver 4” 
1:a plats Andreas Granberg, Piteå Pk Världsmästare 
 
Standard revolver 2,75” 
1:a plats Jens O´Konor, Atlas Copco Psk Världsmästare 
2:a plats Jim Forsberg, Rosersberg Pk 
3: e plats Thomas Svensson, Linköpings Skf 
 
Standard Semi-Automatic Pistol 
1:a plats Anders Lundback, Grödinge Psk Världsmästare 
 
Föreningslag Pistol 
1:a plats Linköpings Skf (Thomas Svensson, George Ekström) 
 
Landslag Pistol 
1:a plats Johan Ahlbeck, Thomas Svensson Världsmästare 
 
Landslag Revolver 
1:a plats Torben Rundqvist, Jens O´Konor, Världsmästare 
 
Nordiskt mästerskap i fältskjutning 
Nordiska mästerskapet i fältskjutning genomfördes i Karup (Danmark), den 19 
september. 
 
Lagsammansättning:  Överledare Bo Walger 
 
Ledning: Marie Brunsson John-Åke Andersson  Bo Walger 
 
Damer    Seniorer  Juniorer 
Ann-Kristin Jansson  Christian Johansson Alexander Johansson 
Liselott Såmark  Thomas Hämäläinen Pelle Falk-Hedberg  
Jennie Dahlberg  David Lindström Rasmus Storm 
Veronika Ferdén  Åke Nordin  Thomas Friberg 
 
Resultat 
Damer 
Norge Guld   Sverige Silver Danmark Brons 
Seniorer  
Sverige Guld  Danmark Silver  Norge Brons 
Juniorer 
Sverige Guld  Danmark Silver Norge Brons 
 
Individuella segrare 
Damer 
Reidun Ann Støle Norge 
Seniorer 
David Lindström Sverige 
Juniorer 
Thomas Friberg Sverige 
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Världsmästarlandslagen i Pistol respektive Revolver vid PPC-VM i Tullinge 2015. 
 
Förbundets förtjänstmedaljer och förtjänstplaketter 
För mångårigt förtjänstfullt arbete för pistolskyttets främjande och för framstående 
medverkan vid genomförandet av SM-tävlingar m.m. har förbundets förtjänsttecken 
utdelats till följande personer: 
 
Förtjänstmedalj i guld 
Göran Lindskog, Härnösand 
 
Förtjänstmedalj i silver 
Lena Sjögren, Borlänge 
Roger Tiensuu, Väckelsång 
 
Jubileumsmedalj 
Hans-Björn Fischaber, Bromma 
Patrik Gren Bromma, Borås 
Peter Lagerblad, Stockholm 
Helén Rådemar, Segeltorp 
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Förtjänstplaketter  
SM i precisions- och fältskjutning samt Militär snabbmatch i Sunne/Karlstad 
Silverplakett  Bronsplakett 
Lars Jonsson  Per-Olov Andersson 
Claes-Håkan Carlsson  Jan Jorsäter 
Bengt Olofsson  Lars Dahlström 
Jonas Sundén  Bertil Engström 
Michael Henriksson  Karl-Erik Bäckman 
   Jürgen Langenbach 
   Morgan Wikström 
   Björn Rutgersson 
Militär snabbmatch 
Silverplakett  Bronsplakett 
Tommy Bengtsson  Claes-Håkan Carlsson 
Claes-Uno Ingebro  Bengt Olofsson 
Per Hårdh   Anders Eliasson 
   Bent-Eric Skoglund 
 
SM i Magnumfältskjutning i Västra Husby 
Silverplakett  Bronsplakett 
Mats Egnell   Nils Bäckström 
Bertil Svärd   Richard Hallin 
Steve Tarander  Michael Johansson 
   Gunther Wohlfarth 
 
SM i PPC i Vårgårda 
Silverplakett  Bronsplakett 
Monica Rundqvist  Thomas Högberg 
Björn Svensson  Albin Prelog 
Pontus Andersson  Bertil Prelog 
   Anders Lundblad 
 
Årets Ungdomsledare 
Jan-Olof Olsson, 
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Styrelsens sammansättning 
Förbundsstyrelsen har haft följande sammansättning 
 
   Vald av  Mandattid  
   Förbundsmötet till Förbundsmötet 
 
 
Förbundsordförande 
 

 
 
Stefan Kristiansson, Stockholm 2015  2016 
 
Styrelseordförande 
 

 
 
Mike Winnerstig, Stockholm 2015  2016 
 
Ordinarie ledamöter 
 

 
 
Anders Khemi, Boden  2014  2016 
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Bertil Johansson, Åsa  2014  2016 
 

 
 
John-Åke Andersson, Mariannelund 2014  2016 
 

 
 
Peter Hjortstam, Alingsås 2014  2016 
 

 
 
Lars T. Andersson, V:a Frölunda 2014  2016 
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Claes-Håkan Carlsson, Karlstad 2015  2017 
 

 
 
Bertil Johansson, Bjuv  2015  2017 
 

 
Jim Eriksson, Ilsbo  2015  2017 
 

 
 
Lena Sjögren, Borlänge  2015  2017 
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Göran Lindskog, Härnösand 2015 2017 
 
Suppleanter 
 

 
 
Susanne Svensson, Falköping 2014  2016 
 

 
 
Per-Anders Svensson, Vinslöv 2014  2016 
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Bengt Flodin, Boden  2015  2017 
 

 
 
Jens O’Konor  2015  2017 
 
 
Förbundsordförande 
Förbundsordförande har varit 
Stefan Kristiansson 
 
Styrelsen 
Ordförande i styrelsen har varit Mike 
Winnerstig. Sekreterare och 
huvudföredragande har varit Nils-
Anders Ekberg. 
 
Styrelsen har under året sammanträtt 
sex gånger. 
 
Verkställande utskottet har bestått av 
John-Åke Andersson, Lars T 
Andersson, Claes- Håkan Carlsson,  
Anders Khemi och Mike Winnerstig. 
Ordförande i VU har varit Anders 
Khemi. I utskottets sammanträden har 
Bo Walger (adjungerad) och Nils-
Anders Ekberg (sekreterare) deltagit. 
Verkställande utskottet har under året 
sammanträtt fyra gånger. 
 

Tävlingskommittén har bestått av 
John-Åke Andersson (ordförande), 
Bengt Flodin, Jens O’Konor,  Björn 
Svensson och Nils-Anders Ekberg. 
 
Regelkommittén har bestått av Anders 
Khemi (ordförande), Lena Sjögren, 
Nils-Anders Ekberg, och Bo Walger. 
 
Utbildningskommittén har bestått av 
Claes-Håkan Carlsson (ordförande), 
Peter Hjortstam och Bertil Johansson i 
Bjuv 
 
Förvaltningskommittén har bestått av 
Nils-Anders Ekberg (ordförande), 
Birgitta Rundberg och Jerry 
Andersson. 
 
Teknisk expert har varit Bertil 
Johansson i Åsa 
 
Presstalesman har varit Mike 
Winnerstig 
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Förbundets överklagandenämnd har 
bestått av Runar Viksten (ordförande), 
Claes Linder och Birgitta Rundberg. 
Suppleanter har varit Birgitta Kjellberg, 
Fredrik Strömberg och Gunnar 
Andersson. 
 
Revisorer 
Revisorer har varit auktoriserade 
revisorn Lars Lundkvist och revisorn 
Peter Ohlsson med auktoriserade 
revisorn Bo Ceder och revisorn Eija 
Andersson som suppleanter. 
 
Valberedning 
Valberedning intill förbundsmötet 2015 
bestod av Sonny Svensson 
(sammankallande), Per Andersson 
(syd), Jens Vesterman (Väst), Kickie 
Svedberg (öst) och Eva Klint (norr). 
Därifrån till förbundsmötet 2016 har 
valberedningen bestått av Sonny 
Svensson (sammankallande), Per 
Andersson (syd), Lennart Eriksson 
(Väst), Roger Björkman (öst) och Eva 
Klint (norr). 
 
Representanter i andra 
organisationers styrelser 
Under verksamhetsåret har Förbundet 
varit representerat enligt följande; 
Frivilligorganisationernas 
Samarbetskommitté: Nils-Anders 
Ekberg och Bo Walger. 
Skytteorganisationernas 
samarbetsdelegation (SOS): Stefan 
Kristiansson, Mike Winnerstig och Nils-
Anders Ekberg. Centralförbundet Folk 
och Försvars Representantförsamling; 
Nils-Anders Ekberg. World Association 
PPC 1500 (WA 1500): Nils-Anders 
Ekberg och Björn Svensson. 
 
Förbundets kansli 
Vid förbundskansliet tjänstgjorde under 
året generalsekreterare Nils-Anders 
Ekberg, biträdande generalsekreterare 
Bo Walger, kansliföreståndare Teresa 
Engström och kansliassistent Yvonne 
Ericsson. 
 
Kansliet är lokaliserat i ändamålsenliga 
lokaler på Östhammarsgatan 70 i 

Stockholm, där ett våningsplan 
delas med Bilkåren, Sjövärnskåren, 
Flygvapenfrivilligas Riksförbund med 
flera.  
 
Tidningen Nationellt Pistolskytte 
Medlemstidningen Nationellt 
Pistolskytte (NP). Tidningen kom under 
2015 ut med fyra nummer och sändes 
ut till samtliga aktiva skyttar. På 
sändlistan står även samtliga 
riksdagsmän och Polismyndigheten. 
Med en upplaga på 18 000 exemplar 
är NP Sveriges största skyttetidning. 
Andra viktiga informationskanaler är 
Förbundets hemsida samt kansliets 
krets- och föreningsutskick. 
 
Anslutna föreningar 
Antalet anslutna föreningar den 31 
december 2015 var 502 (500). 
 
Årsavgift 
Enligt Förbundsmötesbeslut betalade 
varje förening en grundavgift om 600 kr 
samt därutöver 260 kr för varje aktiv 
medlem (baserat på årsrapport 2014). 
Detta belopp inkluderar 
årsprenumeration på NP och premie 
för ansvars- och olycksfallsförsäkringar 
 
Pistolskyttekortet 

 
 
 
Medlemskap i andra organisationer 

 Arbetsgivaralliansen. 

 Folk och Försvar 

 Folkspel 

 Frivilligorganisationernas 
samarbetskommitté (FOS) 

 SISU Idrottsutbildarna 
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 Skytteorganisationernas 
samarbetskommitté (SOS) 

 Svenskt Forum för Jakt, Skytte 
och Vapenfrågor 

 World Association PPC 1500 

 World Forum on Shooting 
Activities 



















Verksamhetsplan 2016.     Dnr 130:017/16 
 
Den verksamhet som Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) bedriver centralt, styrs av de 
behov och krav som uppkommer genom rörelsens tillväxt och utveckling. 
Dessa behov och krav framförs av kretsar och pistolskytteföreningar, men också av 
myndigheter och samhället i övrigt. Det som skiljer vår verksamhet från övriga idrotter är 
att vi använder pistoler och revolvrar som idrottsredskap. Detta ställer särskilda krav på 
ansvar när det gäller säkerhet, miljö och hantering av licenser och vapen. Förtroendet för 
förbundet, dess ställning i vapenlagstiftningen och dess goda namn ute i samhället är en 
förutsättning för att styrelsen med framgång skall kunna tillvarata medlemmarnas 
intressen och får därför inte äventyras. 
 
Behoven analyseras och vägs mot den grundläggande målsättningen, återspeglad i 
stadgar och policydokument samt befintliga ekonomiska resurser. Resultatet av dessa 
överväganden manifesteras i verksamhetsplanen. 
 
Organisationsutveckling 
Ansträngningarna att utveckla SPSF till en organisation i samklang med 2000-talets krav 
fortsätter enligt plan. Kommunikationen mellan förbundet och kretsarna är av vital 
betydelse. Av den anledningen infördes systemet med årliga kretskonferenser i 
anslutning till förbundsmötet. Som ett komplement infördes sedan årliga 
landsdelskonferenser på fasta positioner. Dessa konferenser kommer att genomföras 
även 2016. Förbundsledningens ambition är att underlätta administrationen på regional 
och lokal nivå. De digitala rapporteringssystemen kommer därför successivt att 
vidareutvecklas och förbättras. Förbundsledningen har under 2015 startat arbetet med ett 
medlemsadministrativt program. Arbetet är försenat men programmet skall i väsentliga 
delar vara operativt under 2016. 
 
Styrelse, VU och kommittéer 
Styrelsen sammanträder normalt sex gånger per år. Mellan styrelsesammanträdena 
sköts den löpande verksamheten av verkställande utskottet (VU). Vissa viktiga ärenden 
handläggs, under styrelsen av fasta kommittéer (förvaltningskommittén, 
tävlingskommittén, regelkommittén och utbildningskommittén). Förbundet disponerar 
även en teknisk expert, en förbundsjurist och en presstalesman. Förbundsstyrelsen har 
ingen ambition att utöka antalet kommittéer. I stället behandlas uppkommande ärenden 
av särskilda tidsbegränsade arbetsgrupper som upplöses när uppdraget är slutfört. 
Denna metod har visat sig innebära ökad effektivisering av styrelsens arbete samtidigt 
som onödig byråkratisering undvikits. 
 
Kanslifunktionen 
Kansliet är, under styrelsen, förbundets verkställande organ. Dessutom är kansliet ett 
serviceorgan, varför information och annan service till kretsar och pistolskytteföreningar 
har fortsatt hög prioritet. Under 2016 kommer särskild uppmärksamhet att riktas mot 
införandet av det administrativa programmet, nya kanaler för information och mot 
infrastruktur. 
 
Ekonomi 
Förbundet har alltid, jämfört med andra skytteorganisationer, haft små eller inga 
statsbidrag varför ekonomin har kommit att bygga på självfinansieringens grund. 
Förbundet är därför inte beroende av bidrag vilket är en styrka. Att förbundet från och 



med 2011 erhåller organisationsbidrag från Försvarsmakten i likhet med övriga frivilliga 
försvarsorganisationer innebär däremot ett ökat utrymme för offensiva satsningar. Dock 
är en fortsatt stram finanspolitik nödvändig. Något utrymme för sänkning av 
förbundsavgiften finns inte om de av förbundsmötet fastställda målsättningarna skall 
kunna uppnås. Och andra sidan bedömer förbundsledningen att en höjning av 
densamma inte är nödvändig under överskådlig tid. Förbundets ekonomi är i balans och 
stabil. Förbundsstyrelsen är fast besluten att behålla den stabiliteten. För att hålla 
kostnaderna nere kommer medel även i fortsättningen att sökas ur olika fonder för den 
utbildnings- och ungdomsverksamhet som kan bedrivas i projektform.  
 
Rekrytering 
Förbundets medlemsantal har de senaste åren stadigt ökat. Basen utgörs av en god 
vuxenrekrytering. Däremot skulle ungdomsrekryteringen kunna vara bättre. 
 
Nettoökningen av antalet medlemmar skulle kunna vara ännu högre om 
behållandegraden bland nybörjarna kunde ökas. För varje ny nettomedlem har 8-9 nya 
skyttar utbildats. Det finns naturligtvis en naturlig omsättning, där skyttar slutar på grund 
av ålder och hälsa eller andra tvingade skäl, men allt för många ger också upp efter 
grundutbildningen. Detta problem avser styrelsen adressera.  
 
Det skall dock understrykas att rekrytering ytterst är föreningarnas ansvar. 
Förbundsledningens primära uppgift är att tillhandahålla slagkraftigt rekryteringsmaterial. 
Förbundets utbud av rekryteringsmaterial kommer att kompletteras under 2016. 
 
PR och information 
Allmän information till föreningar och medlemmar ges genom medlemstidningen 
Nationellt Pistolskytte (Sveriges största skyttetidning) samt via hemsidan. Föreningarna 
tillsänds dessutom information i form av regelbundna ”föreningsutskick” och kretsarna 
genom ”kretsutskick”. Den allmänna informationen skall under året successivt 
kompletteras med riktad information till aktuella nyckelgrupper (exempelvis 
kretsinstruktörer och FMI). Härvid skall modern informationsteknik nyttjas.  
 
Förutsättningarna för att tillhandahålla information såväl internt som externt förbättrades 
avsevärt genom att ett nytt koncept för förbundets hemsida upphandlades och trädde i 
funktion 2008. En ny layout med utökade funktioner introducerades vårvintern 2011. 
Ambitionen är att successivt förbättra hemsidan ytterligare. Det är av största vikt att 
förbundet bedriver en effektiv extern informationsverksamhet. Därför distribueras NP 
inom Polismyndigheten och till samtliga riksdagsledamöter. Vidare avser förbundet, att 
liksom tidigare år vara representerat vid den viktiga Folk & Försvarkonferensen i Sälen.   
 
Relationer till Försvarsmakten 
Förbundsledningen har konsekvent strävat efter att stärka förbundets roll som Frivillig 
försvarsorganisation. Försvarsmakten har behov av pistolskytteinstruktörer och 
Förbundet har resursen i form av Försvarsmaktsinstruktörerna (FMI). Dessa är 
kvalitetssäkrade av Markstridsskolan (MSS) och har de senaste åren huvudsakligen 
medverkat i Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal (GU-F) med 
genomgående goda vitsord. Under år 2016 kommer repetitionsutbildning att genomföras 
och vid behov ytterligare Försvarsmaktsinstruktörer att utbildas.  
 



Sedan 2011 får förbundet organisationsstöd på samma villkor som övriga frivilliga 
försvarsorganisationer. Det är av största vikt, av såväl ideella som ekonomiska skäl, att 
förbundets roll som frivillig försvarsorganisation stärks ytterligare. Ett viktigt steg i den 
riktningen är det uppdrag förbundet, tillsammans med Skyttesportförbundet, fått att 
utbilda ammunitionsmän för Hemvärnets behov vilket kommer att slutföras under året. 
 
Förbundet försöker stärka samarbetet med Försvarsmakten när det gäller möjligheten att 
nyttja skjutfält .m.m. Här har förbundet under senare år märkt av ökad konkurrens om 
tider och ökad byråkrati.  
 
Förutom FMI och utbildningen av ammunitionsmän fullgör förbundet sitt uppdrag som 
frivillig försvarsorganisation dels genom direkt upplysande försvarsinformation i tidningen 
NP, dels genom lojalitetsskapande åtgärder för Försvarsmaktenspersonal i form av stöd 
vid arrangemang av Försvarsmaktsmästerskap Pistol och Rikshemvärnschefens 
utbildningskontroll pistol. 
 
Relationer till andra myndigheter och organisationer 
Goda relationer till berörda myndigheter är en förutsättning för att förbundsstyrelsen skall 
kunna tillvarata medlemmarnas intressen. Förbundsledningen kommer därför att verka 
för fortsatta goda kontakter med departement, Polismyndigheten och andra myndigheter i 
syfte att nå för medlemmarna godtagbara lösningar i främst miljö- och 
vapenlagstiftningsärenden. Fortsatt samarbete med övriga relevanta skytteorganisationer 
kommer bedrivas inom ramen för Skytteorganisationernas Samarbetsdelegation (SOS) 
och/eller bilateralt. Förbundet kommer även framdeles spela en aktiv roll inom ramen för 
nätverket Svenskt Forum för Jakt, Skytte och Vapenfrågor. 
 
Ungdomsverksamhet 
Det är önskvärt att förbundet rekryterar och engagerar fler ungdomar. Luftpistoltävlingen 
på hemmabana, Rikstävlingen på hemmabanor, juniorklasserna vid SM och NM fält är 
förbundets störste ungdomsevenemang. 
 
Utbildning 
Förbundets utbildning omfattar instruktörs/skytteutbildning, funktionärsutbildning och 
administrativ utbildning och genomförs i enlighet med bilagd utbildningsplan.  
 
Förbundets utbildningsorganisation består av instruktörer på tre nivåer (riksinstruktörer, 
kretsinstruktörer och föreningsinstruktörer). Målsättningen är minst två instruktörer per 
landsdel, krets respektive förening.  
 
Under åren 2012-13 genomfördes central utbildning av kretsinstruktörer. Vidare 
producerades nytt utbildningsmaterial för utbildning av föreningsinstruktörer. Utbildning 
av föreningsinstruktörer på bred front inleddes 2013 och kommer att fortsätta under 2016 
för att uppnå målsättningen minst två licensierade föreningsinstruktörer per förening.  
 
Föreningsinstruktörerna har även behörighet att utbilda och examinera för 
pistolskyttekortet. Med tanke på det kraftigt ökande intresset för pistolskyttekortet är det 
därför viktigt att målsättningen två licensierade föreningsinstruktörer per förening snarast 
uppfylls. Här har kretsarna ett stort ansvar att stödja sina kretsinstruktörer i dessas 
utbildning av föreningsinstruktörer. 
 



Nyckelpersonerna i utbildningsorganisationen är riksinstruktörerna. Dessa utgör 
Utbildningskommitténs expertgrupp och har regionalt ansvar för utbildningen i respektive 
landsdel. Riksinstruktörerna kallas årligen till riksinstruktörskonferens. 
 
Central kretsinstruktörsutbildning genomförs vid behov. Denna utbildning är dyr att 
genomföra och genomförs därför relativt sällan. I mellantiden genomförs vid behov 
regional kretsinstruktörsutbildning genom respektive riksinstruktörs försorg. Ambitionen 
är att kretsinstruktörerna skall kallas till central kretsinstruktörskonferens vart femte år för 
erfarenhetsutbyte och kompletteringsutbildning. Under mellanliggande år skall regionala 
kretsinstruktörsutbildningar genomföras genom respektive riksinstruktörs försorg.  
 
Under året skall åtgärder vidtas för att fylla behovet av licensierade banläggare och 
vapenkontrollanter. Vidare skall ytterligare utbildningsmaterial av modernt snitt tas fram. 
 
Förbundets utbildningsverksamhet centralt, regionalt och lokalt stöds av SISU-
Idrottsutbildarna. 
 
Internationell verksamhet 
Nordiska mästerskap i fältskjutning med Danmark och Norge fortsätter i enlighet med de 
under 2004 överenskomna principerna. NM Fält 2016 avgörs i Haugesund i Norge. 
 
På senare år har också det internationella utbytet inom ramen för PPC ökat successivt 
vilket tillfört det internationella utbytet en ny dimension. 2016 är EM-år, och tävlingen 
avgörs i Budweiss i Tjeckien. Förutom individuella starter kommer Sverige förstås som 
regerande världsmästare att representera med landslag i både pistol och revolver. 
 
Miljö 
Miljöfrågorna är av vital betydelse för förbundets verksamhet. Förbundsledningen 
prioriterar därför dessa frågor och har de senaste åren byggt upp avsevärd kompetens 
på området. Förbundets miljövetenskapliga råd och de två vitböcker och det 
kontrollprogram för kulfång som tillkommit på förbundets initiativ utgör viktiga resurser, 
liksom den miljöfond som byggdes upp under jubileumsåret 2006. Förbundet bevakar 
kontinuerligt utvecklingen inom miljösektorn. Förbundets ambition är att tillvarata 
medlemmarnas intressen i miljöfrågorna samt att tillhandahålla konkret hjälp åt 
föreningarna i miljöärenden. Det senare sker genom vår, med Skyttesportförbundet 
gemensamma, miljöhandläggare.  
 
Tävlingar 
Se stomprogram. 
 
 
 
 
Utbildningsplan 2016-2019 
 
Aktivitet   2016 2017 2018 2019 
 
Riksinstruktörskonferens     x     x       x     x 
 
Central Kretsinstruktörsutbildning      x  



 
Regional Kretsinstruktörsutbildning Regional utbildning vid behov genom respektive 

Riksinstruktörs försorg. 
 
Central Kretsinstruktörskonferens          x   
 
Regional Kretsinstruktörskonferens Regionala konferenser genom respektive 

Riksinstruktörs försorg 
 
Föreningsinstruktörsutbildning Kontinuerlig utbildning på kretsnivå 
 
Banläggarutbildning      Regional utbildning (kretsvis) vid behov 
 
Vapenkontrollantutbildning Regional utbildning (kretsvis) vid behov 
 
Administrativ utbildning Studiecirkeln ”Föreningsboken” på förenings- och 

kretsnivå 
 
Pistolskyttekortet  Kontinuerlig utbildning på krets- och föreningsnivå 
 
Kurs för säkerhetsrådgivare SäkB      x    x  
 
Kurs för besiktningsman Skjutbana        x      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET                  2016-05-03 

 

BUDGET     2016 2016 2017 

     rev prel 

Intäkter 

Statsbidrag    1424 1424 1424 

Årsavgifter    4250 4750 4750 

Försäljning SHB     260 260 140 

Försäljning märken/priser/tolkar    600 600 600 

Annonser NP      210 242 250 

Utbildning      360 360 360 

Rikstävlingen     300 350 350 

 

Summa intäkter   7404 7986 7874 

 

Kostnader 

Personal    2700 30001 3500 

Hyra kanslilokaler     500 400 6002 

Data & IT      300 10803 800 

Kontorskostnader     435 435 450 

Sammanträden/konferenser    520 520 535 

Mästerskapstävlingar     120 120 125 

Internationellt utbyte     210 210 220 

Rikstävlingen     220 250 250 

Försäkringar      100 100 105 

Revision & bank       75 75 70 

Extern verksamhet       40 65 65 

Kretsbidrag      222 222 222 

NP    1425 1425 1425 

Märken/priser mm     450 450 450 

Utbildning       100 100 105 

Rekrytering, PR & ungdom      50 50 50 

Miljö       175 175 175 

Juridiska kostnader      300 2004 200 

Avskrivning        30 30 ? 

 

Summa kostnader   7972 8539 8809 

 

Resultat      -568 -353 -935 

 

Räntor/utdelningar     200 300 300 

 

Beräknat resultat    -368 -53 -635 

 

 
 

                                                 
1 Nyanställning på kansli i slutet av 2016 
2 Omlokalisering av kansli under 2016-2017 
3 Kostnadsutfall MAP förskjutet bortåt i tiden 
4 Rättegångskostnaden faller på den förlorande sidan 



STOMPROGRAM 2017 

fastställt vid Förbundsmöte 2016-06-19 

 

 

Månad Dag Tävling Plats 

maj 6-7 Kretsmästerskap i fältskjutning Kretsvis 

maj-juni 6-6 Rikstävlingen hemortens banor Hemmabanan 

maj 20-21 LandsdelsM i fältskjutning Landsdelsvis 

juni 3-4 RM Magnumprecision Borensberg 

juni 17-18? Kretskonferens och Förbundsmöte Stockholm 

juli 11-16 SM i precisions- och fältskjutning 

och Militär Snabbmatch 

Östersund 

juli 28-30 SM i PPC ? 

augusti 12-13 Uttagning för landslaget i 

fältskytte 

Tidaholm 

augusti 19-20 SM i Magnumfältskjutning Hagfors 

augusti 26 SM i springskytte Uppsala 

september 2-3 Kretsmästerskap i 

precisionsskjutning 

Kretsvis 

september 9-10 LandsdelsM i precisionsskjutning Landsdelsvis 

september 16-17 LandsdelsM i PPC Landsdelsvis 

september 
 Nordiskt mästerskap i fältskytte  Sverige 

  VM PPC Tyskland 

(Alsfeldt) 
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  Svenska Pistolskytteförbundets 

  styrelse m.m. 2016-07-13  
 

Styrelse m.m 
Förbundsordförande 

Stefan Kristiansson 

Svenska Pistolskytteförbundet 

Box 5435 

114 84 Stockholm 

stefan.kristiansson@pistolskytteforbundet.se  

Styrelseordförande, presstalesman 

Mike Winnerstig 

Torsgatan 29 

113 21 Stockholm 

                                             Mobil: 070-544 41 46 

e-post: mike.winnerstig@pistolskytteforbundet.se 

Generalsekreterare 

Nils-Anders Ekberg 

Svenska Pistolskytteförbundet 

Box 5435 

114 84 Stockholm                  

Tfn tj 08-553 401 61               Mobil 070-682 66 46 

e-post: nils-anders.ekberg@pistolskytteforbundet.se  

Adjungerad 

Bo Walger 

Svenska Pistolskytteförbundet 

Box 5435 

114 84 Stockholm                  

Tfn tj 08-553 401 62             Mobil: 070-508 68 35 

e-post: bo.walger@pistolskytteforbundet.se 

Övriga ledamöter Ordinarie 
Vice styrelseordförande 

Anders Khemi 

Herkulesgatan 1 a 

961 61 Boden  

Tfn 0921-198 66                    Mobil 070-346 23 61 

e-post: anders.khemi@pistolskytteforbundet.se 

Jim Eriksson 

Bergvägen 18 

820 71 Ilsbo 

Tfn 0650-74 21 03                  Mobil 070-392 40 48 

e-post: jim.eriksson@pistoskytteforbundet.se 

Per-Anders Svensson 

Hjortgatan 2 

288 34 Vinslöv 

Tfn 044-807 74                      Mobil 0705-88 07 74  
e-post: per-anders.svensson@pistolskytteforbundet.se 

Susanne Svensson 

Torstenssonsgatan 70 

521 31 Falköping 

Tfn 0515-71 10 07                 Mobil 0763-38 02 07 

e-post: susanne.svensson@pistolskytteforbundet.se 

Lars T Andersson  

Box 255 

421 23 Västra Frölunda 

Tfn 031-28 02 55                  Mobil 0730-70 10 71 

e-post: lars.t.andersson@pistolskytteforbundet.se  

Claes-Håkan Carlsson 

Olsmässvägen 6 

653 46  Karlstad 

                                                Mobil 070-565 90 22 

e-post: claes-hakan.carlsson@pistolskytteforbundet.se 

Göran Lindskog 

Slåttervägen 12 

871 53 Härnösand 

Tfn 0611-226 58                    Mobil 070-688 47 27 

e-post: goran.lindskog@pistolskytteforbundet.se 

Lena Sjögren 

Färjenäs 248 

781 90  Borlänge 

Tfn 0243-238 175                  Mobil 070-756 27 20 

e-post: lena.sjogren@pistolskytteforbundet.se 

John-Åke Andersson 

Sävsberg Sevedstorp 633 

598 97 Mariannelund 

Tfn 0496-410 81                     Mobil 070-531 81 83 

e-post: john-ake.andersson@pistolskytteforbundet.se 

Bertil Johansson 

Kyrkvägen 8 

267 38  Bjuv 

Tfn 042-810 81                     Mobil 076-185 80 80 

e-post: bertil.k.johansson@pistolskytteforbundet.se  

Suppleanter 
Bengt Flodin 

Musikantvägen 27 

961 40 Boden 

Tfn 0921-124 76                    Mobil 070-543 27 13 

e-post: bengt.flodin@pistolskytteforbundet.se 

Sören Wahlberg 

Bergdalsgatan 16 

504 58 Borås 

Tfn 033-133 183                Mobil 070-513 61 57 

e-post: soren.wahlberg@pistolskytteforbundet.se  
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Per Andersson 

Stora Fränningevägen 145 

275 68 Vollsjö 

Tfn 0416-307 14                      Mobil 073-436 58 52  
e-post: per.andersson@pistolskytteforbundet.se  

Jens O’Konor 

Konvaljevägen 8c 

135 52 Tyresö 

                                              Mobil 070-823 85 55 

 jens.okonor@pistolskytteforbundet.se                                           

Verkställande utskottet Ordförande i kommittéerna 

Ordförande: 

Anders Khemi 
 

Ledamöter: 

Claes-Håkan Carlsson  

John-Åke Andersson 

Lars T Andersson 

Mike Winnerstig 
 

Adjungerade: 

Nils-Anders Ekberg (sekr) 

Bo Walger 

Utbildningskommittén: Claes-Håkan Carlsson 

Regelkommittén: Anders Khemi 

Tävlingskommittén: John-Åke Andersson 

Förvaltningskommittén: Nils-Anders Ekberg 

 

Teknisk expert: Sören Wahlberg 

 

Förbundsjurist: Runar Viksten 

 

 

Valberedning 

F (Syd) 

Meddelas senare 

Z (Nord) 

Meddelas senare 

C (Öst) 

Roger Björkman 

Enköping 

0730-38 98 75 

Roger.bjorkman@telia.com  

 

VD (Väst) 

Lennart Eriksson 

Trollhättan 

073-158 41 85 

lennarte43@gmail.com  

  

Ordförande: 

Sonny Svensson  

Dalsjöfors 

Tfn 033-27 08 48 

e-post: sonny.svensson@gmail.com  

 

Överklagandenämnd 

Runar Viksten (ordförande) 

Claes Linder 

Birgitta Rundberg 

Gunnar Andersson (suppleant) 

Birgitta Kjellberg (suppleant) 

Fredrik Strömberg (suppleant) 

Hedersledamöter 

F. landshövdingen Anders Björck 

Generallöjtnant Karl-Erik Holm 

Generalmajor Krister L:son Lagersvärd 

Generallöjtnant Curt Sjöö 

F. länsrådet Gunnar Tysk 

 

 

Kansli 

Svenska Pistolskytteförbundet 

Box 5435 

114 84 Stockholm 

Telefon 08-553 401 60  Fax 08-553 401 69 

kansli@pistolskytteforbundet.se 

Nils-Anders Ekberg, generalsekr, se ovan 

Bo Walger, biträdande generalsekr, se ovan 

Tessi Lindberg, kansliförest, 08-553 401 63 

Yvonne Ericsson, kansliass, 08-553 401 64  

e-post: förnamn.efternamn@pistolskytteforbundet.se 
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