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Föreningsutskick 1/2017    
 

Till samtliga föreningar 
Förbundsstyrelsen och kretsarna för kännedom 
 

Information är till för att spridas. Därför uppmanas föreningarna att anslå 
föreningsutskicken på föreningens anslagstavla. 
 

Detta utskick innehåller 
 

Motioner till Förbundsmötet 
Totalt nitton (19) motioner har inkommit till årets förbundsmöte. Enligt kretsstadgarna skall 
dessa förslag behandlas vid kretsarnas årsmöten varefter kretsarna skall lämna yttrande 
till Förbundsstyrelsen senast 30/3 2017. Motionerna bifogas.  
 
Yttrande över årets motioner 
Dokumentet innehåller motionärernas yrkanden, förbundsstyrelsens yttrande över årets 
motioner samt förslag till beslut. 
 

Inbjudan Hemortens banor (6 maj – 6 juni) 
Anmälan senast tisdagen den 20 april på bifogad blankett. Anmälningsavgiften (50 kr) 
skall betalas senast fredagen den 28 april. Resultatlistor kommer att publiceras på 
Hemsidan. Anslå gärna bifogad affisch och anmälningslista på skjutbanan. 
 
Åtgärdskalender Pistolskytteförening 2017 
På begäran återupplivas åtgärdskalendern. Den innehåller viktiga datum för 
föreningsstyrelser och –funktionärer under året. 
 
 
 

Övrig information 
 

Bekräftelse av årsrapport och föreningsadministrativt program 
Förbundet har gått över till ett webbaserat onlinesystem för medlemsadministration, MAP. 
Redan årsrapporteringen för 2015 (den som gjordes i februari mars 2016) genomfördes i 
MAP. Samma metod och samma inloggningsuppgifter gäller för bekräftelse av årsrapport 
2016 (klart senast 2017-01-31).  
 
Förbundsavgifter 2018 
Förbundsstyrelsen kommer att föreslå Förbundsmötet oförändrade avgifter för 2018 d.v.s. 
600 kr per förening, 260 kr per aktiv medlem och 200 kr per aktiv familjemedlem. Jag vill 
dock understryka att Förbundsmötet är högsta organ och har full frihet att fatta beslut om 
en annan avgift än vad Förbundsstyrelsen föreslår. 
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    Bitr. generalsekreterare  08-553 401 62  E-mail kansli@pistolskytteforbundet.se 

    Märkesavdelning  08-553 401 64  
    Fax  08-553 401 69   
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Skytteloggbok 
En skytteloggbok har tagits fram och finns att beställa från kansliet. Den kostar 100:- 
 
Vapenkontrollanthäftet 
Vapenkontrollant – Utbildningshäfte finns kostnadsfritt att ladda ner från hemsidan, 
under Info/Dokumentarkiv/Utbildning. 
 
Vapentillståndsfrågor 
Övergripande har antalet hänvändelser med frågor och begäran om hjälp minskat 
betydligt sedan ändringarna i FAP infördes 2016-07-15 och 2017-01-15. Även om 
reglerna inte ser ut som vi vill är de förutsägbara och lättbegripliga (se föreningsutskick 
4/2016).  
 
Innebörden för våra medlemmar av kommande EU-direktiv kommer att framgå av den 
utredning som Justitiedepartementet just tillsätter och det beslut som Riksdagen i 
slutänden tar. 

 Enligt Polismyndighetens egna allmänna råd bör myndigheten påminna 
licensinnehavaren om att giltighetstiden för licensen håller på att löpa ut. Det är 
alltså ägarens ansvar att se till att ansökan kommer in minst fyra veckor innan 
tillståndet löper ut, oavsett om påminnelse har sänts ut eller inte. 

 Har ansökan kommit senare än fyra veckor innan giltighetstiden för den 
nuvarande licensen löper ut, så löper den ut. 

 Varje pistolskytt som innehar vapen med tidsbegränsad licens bör snarast 
skaffa sig kunskap om vilka krav som ställs för förnyelse i FAP 551-3, med 
senaste ändringar gällande från 2017-01-15 (se artikel i NP 4/2016). När 
eventuell påminnelse om förnyelse kommer i brevlådan hinner skytten samla 
ihop dokumentation över sin aktivitet, men det är för sent att bli aktiv om man 
inte varit det. 

 
Föreningarna uppmanas att informera sina medlemmar om detta. 
 

 
 
Nils-Anders Ekberg 
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Förbundsstyrelsens yttranden och förslag till beslut avseende motioner 

inlämnade till förbundsmötet 2017. 

 

Motion 1, om klass M7 i magnumfält och magnumprecision. 

Motionären, Stockholms pistolskyttekrets, yrkar (alternativ 1) att ”vapnets utförande i klass M7 skall 

likställas med det utförande som gäller för revolver i det nationella skyttet (fält och precision) i 

övrigt. Fortfarande givet att man skjuter med kaliber från .357 Magnum” eller (alternativt 2) att ordet 

”omodifierat” stryks ur vapenbeskrivningen. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Tanken med klass M7 inom magnumskyttet är att det skall vara möjligt att skjuta med sin vanliga 

revolver. Då det godkänt att byta riktmedel i exempelvis fält och precisionsskyttet samt att det är 

svårt för en vapenkontrollant eller en skytt att veta om ett vapen har godkända riktmedel så inser vi 

problemet med dagens regler. 

Förbundsstyrelsen föreslår därför att motionerna bifalls 

 

Motion 2, angående ändring av regler för vapengrupp M7 i magnumfält och magnumprecision. 

Motionären, Norrbottens pistolskyttekrets yrkar ”att lydelsen i Skjuthandboken avsnitt E.4.1.7 ändras 

till: ”Revolver .357-.44 Magnum, max piplängd 165 (6.5 tum)”. I övrigt bör reglerna för 

vapengruppen, precis som för övriga vapengrupper i magnumskyttet, följa de allmänna 

bestämmelser som anges i Skjuthandboken avsnitt E.4” 

Förbundsstyrelsen yttrande 

Se motion 1 ovan. 

 

Motion 3, Förslag till motion angående vapengrupp M7. 

Motionären, Östergötlands pistolskyttekrets, yrkas ”att regelverket för vapengrupp M7 skall medge 

att riktmedel får modifieras eller bytas ut inom samma ramar som för vapengrupp R.” 

Förbundsstyrelsen yttrande 

Se motion 1 ovan. 

 

Motion 4, om lägsta och högsta kaliber i vapengrupp M5 i Magnumprecision och Magnumfält. 

Motionären, Jönköpings läns pistolskyttekrets, yrkar ”att kravet på kaliber .355-.455 i vapengrupp M5 

(frigrupp) för både magnumfält och magnumprecision skall ersättas av uttrycket ”centralantänd 

ammunition”.” 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Motionären föreslår att all centralantänd ammunition skall vara tillåten i vapengrupp M5. 

Innebörden är således att även vapen med en kaliber mindre än 9 millimeter och grövre än .455” 
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skulle tillåtas (ingen undre eller övre gräns). Magnumskytte är enligt Skjuthanboken E.1.1 och G.1.1 

skytte med grovkalibriga vapen. Förbundsstyrelsen anser inte att kalibrar under 9 mm i detta 

sammanhang är att anse som grovkalibriga. Vapen i vissa klenare kalibrar kan dessutom innebära 

fördelar i form av lägre rekyl och rakare kulbana, som gör befintliga vapen föråldrade. 

Kalibrar utanför dagens godkända intervall kan orsaka högre bullernivåer och kan ha en större 

maximal skottvidd än de patroner som är tillåtna idag, vilket i sin tur påverkar var och när tävling i 

magnumskyttegrenarna kan genomföras. 

Förbundsstyrelsen avser att undersöka patroner i kaliberintervallet större än .455 men inte över .50 

avseende påverkan på miljö och säkerhet.  

Förbundsstyrelsen föreslår därför att motionen avslås. 

 

Motion 5, om lägsta kapacitet i Magnumprecision 

Motionären, Jönköpings läns pistolskyttekrets yrkar ”att kravet på ammunitionskapaciteten om sex 

skott i vapengrupperna M1-M8 skall tas bort. I första hand skall revolvrar med femskottstrumma 

tillåtas. I andra hand skall frigruppen M5 tillåta pistoler med enkelskottsmekanism, t ex T/C 

Contender. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Att det skjuts 5 skott per serie i magnumprecision innebär att vapnet skall kunna laddas med minst 5 

patroner. Därmed finns det ingen anledning att kräva att det måste gå att ladda med fler än det. Men 

detta innebär samtidigt att det måste gå att ladda med detta antal. 

Förbundsstyrelsen föreslår därför at motionen bifalls vad gäller att ta bort kravet på att det skall gå 

att ladda med 6 skott i grenen Magnumprecision.  

Förbundsstyrelsen föreslår däremot att motionen avslås vad gäller den delen som föreslår att det 

skall vara godkänt att skjuta med enskottsvapen i vapengrupp M5. 

 

Motion 6, angående antal stationer för standardmedalj på magnumfältskjutning. 

Motionären, Östergötlands pistolskyttekrets, yrkar ”att texten gällande magnumfältskjutning under 

C.5.1 ändras till: ”Magnumfältskjutning: Minst 6 skjutstationer med 6 skott vid varje station.”  

Förbundsstyrelsens yttrande 

I bestämmelserna för standardmedaljer finns det regler för den minsta omfattning tävlingen skall ha 

för att det skall vara en tävling där man kan kvalificera sig till SM-start och riksmästarklassen. Att 

skjuta 6 stationer på en magnumfältskjutning kan utan tvivel räknas till en tävling med tillräcklig 

storlek för att räknas till en kvalificerande tävling 

Förbundsstyrelsen förslår därför att motionen bifalls 

 

Motion 7, Förslag till ändringar i Skjuthandboken 

Motionären, Stockholms pistolskyttekrets, yrkar att ”kommandona i Snabbskjutning och Nationell 

Helmatch ändras så att de blir lika de i Militär Snabbmatch”. 
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Förbundsstyrelsens yttrande 

Vilka kommandon som används i de olika grenarna beror ofta hur övriga regelverk såg ut när 

respektive gren infördes. Detta innebär att vi i vissa fall har olika kommandon även i likartade grenar. 

Det finns i detta fall ingen direkt anledning till att det skall skilja sig åt. 

Förbundsstyrelsen förslår därför att motionen bifalls 

 

Motion 8, angående standardmedaljer i Militär Snabbmatch 

Motionären, Västgöta-Dals pistolskyttekrets, yrkar ”att även halvmatch skall vara 

standardmedaljgrundande”.  

Förbundsstyrelsen yttrande 

I bestämmelserna för standardmedaljer finns det regler för den minsta omfattning tävlingen skall ha 

för att det skall vara en tävling där man kan kvalificera sig till SM-start och riksmästarklassen. Att 

skjuta 1/2-match militärsnabb har dock en allt för liten omfattning för att räknas till en kvalificerande 

tävling. 

Förbundsstyrelsen förslår därför att motionen avslås. 

 

Motion 9, angående märken i Militär Snabbmatch 

Motionären, Gävleborgs pistolskyttekrets, yrkar att ett skyttemärke tas fram för grenen Militär 

Snabbmatch. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning och föreslår att motionen bifalls. 

 

Motion 10, Revolverklassen i fältskytte, förlängda skjuttider 

Motionären, Älvsborgs pistolskyttekrets, yrkar; ”förläng minsta tillåtna skjuttid så att fördelen av låg 

rekyl inte blir avgörande.” 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Ett problem idag är många gånger att reglerna i skjuthandboken inte följs. Ett exempel på detta är då 

en fältskjutning har korta skjuttider utan att avståndet minskat i motsvarande grad. Detta skulle dock 

upptäckas om banläggningen skickas in till krets eller förbund för godkännande (Skjuthandboken 

C.3.5.2). Det problem som tas upp i motionen skulle minska avsevärt om man bara följer de regler 

som finns. 

Förbundsstyrelsen föreslår därför att motionen avslås. 

 

Motion 11, Revolverklassen i fältskytte, minsta kaliber är .22 

Motionären, Älvsborgs pistolskyttekrets, yrkar; ”Tillåt även kaliber .22” (i vgr Revolver, FS 

anmärkning). 
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Förbundsstyrelsens yttrande 

Vapengrupp Revolver har sitt ursprung i vapengrupp B, men vapnets konstruktion gör att det inte är 

lika enkelt att skjuta så snabb som det går att göra med en halvautomatisk pistol. Men med tanke på 

klassens kaliberomfattning finns det ändå vissa skjutskillnader inom klassen men där det fortfarande 

går att placera sig bra med även om man skjuter kalibrar från .38 och uppåt. Att tillföra .22 lr, som 

med halvautomater har en egen vapengrupp, skulle dock innebära så stora skillnader så att dagens 

revolverskytte skulle riskera att utplånas. 

Förbundsstyrelsen föreslår därför att motionen avslås. 

 

Motion 12, Maximal piplängd i vapengrupp Revolver 

Motionären, Norrbottens pistolskyttekrets, yrkar att maximal piplängd i vapengrupp R skal vara 6 ½” 

för alla kalibrar. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Det finns få revolvrar i det föreslagna intervallet (mindre än .44) som också uppfyller övriga kriterier 

för att vara godkända. Mest känt är att Ruger har Single Actionrevolvrar i 9x19, .357 och 41 Magnum, 

Taurus sin modell 608 i .357 Magnum och S & W m/27 i .357 Magnum och m/929 (med avtagbar 

kompensator) i 9x19.  

Vapengrupp Revolver är egentligen ett B-vapen med roterande trumma och 0.36 kg hårdare avtryck 

(och revolvrar används i B i Precision). Vapengrupp B är i sin tur i huvudsak en ISSF (SvSF) grovpistol, 

med tillägget att kalibern även får vara över .38 (men högst .45). Undantaget från piplängdsregeln 

gjordes till SHB 1974 för att möjliggöra för S & W m/29 i .44 Remington Magnum att delta i B. Alla 

övriga vapen i vapengrupp A, B, C och R har en maximal piplängd på 153 mm (6”). 

Förbundsstyrelsen anser att kopplingen till vapengrupp B är betydelsefull. Dessutom måste gränsen 

gå någonstans. Det finns annars revolverpipor i varje tänkbar längd (7”, 7 ½” 8” etc), så varför just 

stanna vid 6 1/2”? En rimlig motivering till gränsen 6” är att den harmonierar med reglerna för ISSF 

grovpistol.  

Förbundsstyrelsen föreslår därför att motionen avslås. 

Motion 13, angående anslagsenergi i vapengrupp A 

Motionären, Dalarnas pistolskyttekrets, yrkar att ”anslagsenergin justeras till 400 Joule” (från 420 

Joule) i vapengrupp A. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Gränsen för anslagsenergin, för A ammunition 420 Joule, är satt med hänsyn tagen till den 

ammunition som fanns på marknaden vid det tillfället då beslut om gränsen togs. Kravet var att det 

skulle vara möjligt att köpa godkänd ammunition men bibehållen tjänstekaraktär. 

När man tittar på merparten av den ammunition som finns att tillgå idag är anslagsenergin i stort sett 

på samma nivå. Detta förutom i några fall där man på senare tid tagit fram ammunition främst för 

tävlingsbruk, vars karaktär är att den skall vara lågt laddad och därmed ge lägre rekyl. 

Ingenting har heller ändrats i kraven att det är upp till varje skytt att säkerställa att den ammunition 

man köper eller laddar skall hålla fastlagda krav i eget vapen. 

Förbundsstyrelsen föreslår därför att motionen avslås. 
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Motion 14, angående deltagande i annan krets kretstävling. 

Motionären, Gävleborgs pistolskyttekrets, yrkar att ”skrivningen i SHB C.3.1.4 ska ändras från 

”angränsande kretsar” till ”andra kretsar”. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Det förslag som motionären lämnat skulle innebära att gränsen mellan nationell tävling och 

kretstävling skulle suddas ut. Detta skulle dessutom innebära att den kontroll för att undvika krockar 

mellan stora tävlingar, som idag ligger på förbundet, skulle försvinna helt. 

Förbundsstyrelsen föreslår därför att motionen avslås. 

 

Motion 15, angående att införa två lagtävlingar för veteraner vid mästerskapstävlingar 

Motionären, Norrbottens pistolskyttekrets, yrkar att det införs ”två lagtävlingar för Veteraner vid 

mästerskapstävlingar i Bana och Fält. En lagtävling för Veteraner Äldre och en för Veteraner Yngre.” 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Med anledning av att veteranklasserna är klasser som växer och de flyttade åldersgränserna för 

yngre och äldre har det blivit svårare för äldre veteranerna att hävda sig i de lagtävlingar som finns. 

Det är därför lämpligt att införa delade lagtävlingar i samtliga mästerskap där det finns äldre och 

yngre veteraner.  

 

En av orsakerna till dagens regler var att möjliggöra att små föreningar skulle kunna få till ett lag med 

en mix av yngre och äldre skyttar. Detta bör vara möjligt även i framtiden men att man då tävlar i 

lagtävlingen för veteran yngre. 

Förbundsstyrelsen föreslår därför att motionerna bifalls och omfattar mästerskap i de grenar där 

tävling mellan veteranlag förekommer. Detta kompletterat med regler för att möjliggöra att en skytt 

som startar i klass äldre veteran skall kunna ingå i ett yngre veteranlag (oaktat att skytten då skjutit 

med stödhand). 

 

Motion 16, angående regler för lagtävlingar för Veteraner vid mästerskapstävlingar i precision och 

fält. 

Motionären, Västernorrlands läns pistolskyttekrets, yrkar att ”Skjuthandbokens avsnitt C.3.6.6.1 

ändras så att vid uppräkning av aktuella lagtävlingar, Vet ändras till VetY och Vet Ä. Den exakta 

formuleringen och eventuella följdändringar överlämnas till regelkommittén.” 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Se motion 14. 
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Motion 17, angående springskytte 

Motionären, Dalarnas pistolskyttekrets, yrkar att ”regelkommittén ges i uppdrag att, efter eventuell 

utredning, göra de ändringar som behövs så att ovan nämnda paragrafer harmoniseras” (avser 

K.6.1.1 – banlängd i springskytte, och O.5.6.1 Springskyttemärke – banlängd). 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Det är orimligt att ett deltagande i en tävling inte skall berättiga till att märkesfordringarna uppfylls i 

samma gren. Med anledning av detta bör reglerna för springskyttemärket kompletteras så att 

märken kan tas genom att man uppfyller kraven antingen enligt dagens prov för märket eller att 

enligt krav som gäller för en tävling i springskytte. 

Förbundsstyrelsen föreslår därför att motionen bifalls. Med inriktning att komplettera dagens krav 

med nya krav. 

 

Motion 18, angående påföljdsblankett. 

Motionären, Jönköpings pistolskyttekrets, yrkar att förbundet tar fram en påföljdsblankett för 

delgivning till skytten av beslutad påföljd. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Ett bra förslag för att säkerställa att disciplinärenden hanteras på ett strukturerat sätt och att de 

uppgifter som behövs samlas in i samband med ärendet. 

Förbundsstyrelsen föreslår därför att motionen bifalls. 

 

Motion 19, angående en av förbundet utökad utbildningssatsning för kretsar och föreningar. 

Motionären, Jönköpings pistolskyttekrets, yrkar att ”förbundsmötet ger förbundet i uppdrag att 

utöka satsningen på utbildning till kretsar och klubbar. Gärna i samarbete med olika 

studieorganisationer.” 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Motionären argumenterar för en ökad utbildningssatsning på bl. a. föreningsfunktionärer och för ett 

ökat samarbete med exempelvis SISU/Idrottsutbildarna. Sedan ett antal år finns ett sådant 

samarbete redan etablerat med möjligheter till stöd till utbildningar. Det finns också sedan tidigare 

framtaget utbildningsmaterial vid förbundet så även här finns möjligheter att utnyttja detta. Sedan 

pekar dock motionen på att det finns ett förnyat behov av information om dessa frågor till kretsar 

och föreningar vilket förbundsstyrelsen ska åtgärda under året.  

Förbundsstyrelsen anser därmed att motionen är besvarad. 
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RIKSTÄVLINGEN MED  PISTOL  2017 
 

Svenska Pistolskytteförbundet inbjuder härmed förbundets föreningar och skyttar till 
rikstävling med pistol på hemortens banor. 
 
Tävlingen genomförs under tiden 6 maj - 6 juni 2017. 
 
Vi ber att föreningarna i tidigt skede informerar alla sina medlemmar om tävlingen och dess 
regler samt att träningsskjutningar anordnas. 
 
Tävlingsledning 
 
Ordförande:   Förbundsordföranden, Stefan Kristiansson 
Tävlingsledare:  Generalsekreteraren, Nils-Anders Ekberg 
Sekreterare:   Tessi Lindberg   
Kassör:   Tessi Lindberg 08-553 401 63 
Resultatbehandling: Yvonne Ericsson 08-553 401 64  
Jury:    Förbundets verkställande utskott 
Tider    
Tävlingstid:   6/5 -6/6 
Anmälan:   Senast den 20/4 
Avgifter betalda:  Senast den 28/4 
Skjutkort till SPSF: Senast den 16/6 för samtliga  
Speglar för vissa skyttar: Senast den 16/6  
 
 



 
 
 
 
KLASS- OCH VAPENGRUPPINDELNING 
 
 
Klassindelning 
Klass 3         Öppen för skyttar tillhörande riksmästarklassen i precisionsskjutning 
   (Namnuppgift enligt Hemsidan). Damer kan tävla i egen damklass. 
 
Klass 2:  Öppen för skyttar som före aktuellet tävlingsår erövrat pistolskyttemärke i  
  guld men inte hänförs till klass 3. Damer, Veteraner och Juniorer kan tävla i 

 egen klass. 
 
Klass 1s:  Skyttar som före aktuellt tävlingsår erövrat högst pistolskyttemärke i silver 
 
Klass 1b:  Skyttar som före aktuellt tävlingsår erövrat högst pistolskyttemärke i brons 
 
Klass 1u:      Skyttar som före aktuellt tävlingsår inte erövrat pistolskyttemärke i  

någon valör  
                       
Klass 3 jun:  Damer och herrar tillhörande riksmästarklassen i precisionsskjutning 

(Namnuppgift enligt Hemsidan) och som  under aktuellt tävlingår fyller högst 
20 år. 
  

Klass 2 jun:  Damer och herrar som före aktuellet tävlingsår erövrat pistolskyttemärke i 
guld och som under aktuellet tävlingsår fyller högst 20 år.  

 
Klass 1s jun Dam- och herrjun som före aktuellt tävlingår erövrat högst pistolskyttemärke i  
  silver och som under aktuellet tävlingår fyller högst 20 år. 
 
Klass 1b jun  Dam- och herrjun som före aktuellt tävlingsår erövrat högst pistolskyttemärke  

i brons 
 
Klass 1u jun  Dam- och herrjun som före aktuellet tävlingsår inte erövrat pistolskyttemärke  
  i någon valör och som under aktuellt tävlingår fyller högst 20 år. 
 
Klass Vet Y:Damer och herrar som under aktuellt tävlingsår fyller 60 år eller mer. 
  
Klass Vet Ä:Damer och herrar som under aktuellt tävlingsår fyller 70 år eller mer 



 
 
Vapengruppindelning 
Med hänsyn till vapnens egenskaper m m indelas dessa i följande vapengrupper: 
 
Vapengrupp A1 FN- Browning och Husqvarna Pistol m/07, m/40 och VKT Lahti L 35, 

Glock 17, 19 (Pistol 88), Parabellum, ”Luger” P08 samt Walther P 38, 
HP (pistol m/39). Se SHB F.4.1.1. 
 

Vapengrupp A2 7,65 mm Waltherpistol, Manhurin, m fl  m/PP och PPK samt  
   SIG-SAUER  P 225, P 226 och P 228 .  
   OBS! SIG-SAUER vapen i ”sportutförande” så som t.ex. X-Five,  
   X-Six,allruond m fl ingår inte in denna grupp. Dessa tillhör   
   vapengrupp A3. I vapengrupp A2 ingår endast vapen i    
  tjänstevapenutförande. Se SHB F.4.1.2 
            
Vapengrupp A3 Alla övriga vapen som uppfyller kraven för vgrp A i SHB. Se SHB 

F.4.1.3. Beträffande ammunition se SHB mom F.3.1.  
        
Vapengrupp B Pistoler och revolvrar som inte hänförs till vgrp A. 

Kaliber 7,6-11,4 mm (.30-.45) Se SHB F.4.2 
 
Vapengrupp C Pistoler och revolvrar med kaliber 5,6 mm (.22 LR). Se SHB F.4.3 
 
Klasstillhörighet 
Klasstillhörigheten anges med klassbeteckning jämte vapengrupp (klass+vapen) 
 
Ex klass 2 A3     = Guldmärkesskytt med t ex pistol Neuhausen 9 mm 
 
     3 A2      = Skytt i riksmästarklassen med 7,65 mm Waltherpistol m/PP 
 
     2 DamC =Guldmärkesskytt i damklass 
 

1u JunC = Dam- och herrskyttar som före aktuellet tävlingsår inte erövrat  
 pistolskyttemärke i någon valör och som under aktuellt tävlingår fyller 

högst 20 år. 
 
Tävlingens utförande 
* Skjutningen skall ske på den skjutbana där föreningens skyttar regelmässigt utför sina 

skjutningar.  
* Skjutning skall ske under perioden  6 maj - 6 juni 2017. Antalet tävlingstillfällen bestäms 

av respektive föreningsstyrelse. 
       
Ledning 
* Skjutningen skall ledas av skjutledare som utsetts av föreningens styrelse och som 
 under styrelsen ansvarar för skjutningens riktiga genomförande. 

Vid skjutningen skall minst en kontrollant närvara.  
 Skjutledare och kontrollant må delta i tävlingen. 
 
 



 
 
Omfattning 
* Skjutningen omfattar sex (6) precisionsserier om vardera 5 skott mot 10-ringad 
 internationell pistoltavla 
 
Skjutställning mm 
* Skjutställning stående utan stödhand. Avstånd 25 m. Skjuttid 5 minuter för varje 
 serie. Före första serien får 5 provskott avges under en tid av 5 minuter. 
 Provskott skall skjutas mot särskild spegel. 
 
Märkning 
* Varje i tävlingen deltagande skytt skall skjuta serierna mot två obegagnade speglar, 
 som på baksidan försetts med ifylld kontrollapp, obs även av kontrollanten. 
 
Spegelbyte (tavelbyte) 
* Skjutledaren bestämmer när första serien skall påbörjas. Skjutningen utförs med de tre 
(3) första serierna mot spegel A och serierna fyra, fem och sex mot spegel B. 
 Första och andra serien på varje spegel (tavla) skall kritas och klistras. 
 
Övriga bestämmelser 
* För tävlingens utförande gäller i övrigt bestämmelserna i förbundets skjuthandbok  och 

PM för skjutledare och kontrollant (översändes tillsammans med skjutkorten). 
    Föreningen skall dessutom skicka in en redogörelse över antalet startande mm. 
 
Skjutkort 
*  Protokollföring skall ske på särskilda skjutkort. Skjutledare och kontrollant  
 undertecknar korten. 
 Glöm ej att anteckna skyttens klass och vapengrupp, poängsumma för varje serie och 
    slutpoäng. 
 Vapentyp måste anges (Avgörande för rätt vapengruppindelning). Kontrollera att 
 personnumret är rätt (12 siffror). 
 Icke undertecknade kort medtas ej vid prisbedömningen. 
 
* Föreningens nummer skall anges på varje skjutkort. 
    Skjutkort och redogörelsen insändes till tävlingsledningen omedelbart efter 
    tävlingens slut. Endast resultat som inkommit till tävlingsledningen  
    senast den 16 juni 2017 medtas i resultatlistan. Förening som försummar detta   
    har förlorat all rätt att klaga mot utsänd resultatlista. 
 
OBS! Även ej använda skjutkort och kontrollappar skall ovillkorligen återsändas. 

 
Antal starter 
 Skyttarna kan delta med totalt 5 starter, en i varje vapengrupp A1, A2, A3, B och C. 



 
Speglar 
 Speglar med lägst nedanstående poäng i resp klasser skall utan anmodan omedelbart 
 och senast 16 juni 2017 insändas till tävlingsledningen. 
 

A1   A2   A3   

3A1 280 3A2 275 3A3 286 
2A1 278 2A2 270 2A3 283 
1SA1 250 1SA2 250 1SA3 270 
1B A1 250 1BA2 240 1BA3 267 
1UA1 230 1UA2 230 1UA3 240 
VetYA1 277 VetYA2 272 VetYA3 283 
VetÄA1 270 VetÄA2 262 VetÄA3 276 

 

B   C   DamC   JunC   

3B 291 3C 293 3DamC 288 3JunC 282 
2B 288 2C 291 2DamC 285 2JunC 280 
1SB 278 1SC 284 1SDamC 276 1SJunC 272 
1BB 270 1BC 281 1BDamC 275 1BJunC 270 
1UB 255 1UC 274 1UDamC 270 1UJunC 268 
VetYB 287 VetYC 289 VetYDamC 278     
VetÄB 284 VetÄC 286 VetÄDamC 275     

 
OBS!  Skjutkort och tavlor (speglar) får inte sändas i samma försändelse. 
 Tavlorna  (speglarna) , som icke får rullas, måste inskickas hela och skall vara  
 försedda med följande uppgifter i övre vänstra hörnet:  föreningens och skyttens  
  namn, klass, vapengrupp och poäng för respektive serie i  
    nummerordning samt sammanlagd poängsumma. Insänds senast 16 juni 2017. 
 
    Övriga tävlingstavlor (speglar)  skall förvaras av skjutledaren minst tre  
    månader efter tävlingen för att på anfordran kunna insändas. 
 
Lagtävlingar 
 Förening äger rätt att anmäla högst ett lag i var och en av nedanstående lagtävlingar. 
 
Föranmälda 3-mannalag. 
 Lagen utgörs av föreningens tre föranmälda skyttar i samma vapengrupp, oavsett 
 innehavda märken jämte två (2) reserver. Lagtävlingarna är följande: 
 

 A1  A2  A3  B  C DC (damerna behöver ej namnges i förväg) 

  
Damlag 
 Lagen utgörs av föreningens tre  bästa ej föranmälda kvinnliga skyttar ur 
 vapengrupp C oavsett innehavda märken. Dam som ingår i föranmält lag i  
    vapengrupp C kan ej vara med i lagtävlingen i damklass. 
 
Icke föranmälda 3-mannalag. 
Lag för de lägre klasserna. 
   Lagen utgörs av föreningens tre bästa skyttar i vgrp C varav en skytt skall tillhöra 
   klass 1 B  och två skyttar tillhöra klass 1U. Dessa lag plockas automatiskt ut och det är  
   ingen startavgift på laget.  
 

 



 
Rikstävlingsmedalj 
    Fordringarna för rikstävlingsmedalj 
 Vapengrupp Poäng  Vapengrupp  Poäng 
 A1    254        B     270 
 A2    248   C     276 
 A3    260 

Skytt i veteran Y erhåller (inteckning för) rikstävlingsmedalj vid ett samlat resultat som 
med 6 poäng understiger ovan angivna resultat, och skytt i veteran Ä med 8 poäng. Alla 
skyttar som, oavsett klass, uppnår ovan stipulerad poäng är berättigade till 
rikstävlingsmedalj eller inteckning. Endast en rikstävlingsmedalj eller inteckning per 
skytt kan dock erövras. 

 

Priser m m 
 Priserna utgörs i lagtävlingarna och i de individuella tävlingarna av rikstävlings- 
    plaketten i guld, silver resp brons, hederspriser samt vandringspriser.  
    En  fjärdedel av antalet anmälda lag och skyttar som slutfört tävlingen erhåller pris. 
 Hälften av antalet klass 1-skyttar som fullföljer tävlingen erhåller rikstävlingsplakett. 
 Rikstävlingsplaketten bär vapen vars krets arrangerar Ban och Fält SM innevarande år. 
    Standardmedalj kan också erövras vid rikstävlingen. 
 
Anmälan och anmälningsavgifter 
Anmälan om deltagande görs av föreningarna på formulär som bifogas och som skall vara 
tävlingsledningen, adress Svenska Pistolskytteförbundet, Box 27001, 102 51                   
Stockholm, eller via e-post till hemortens@pistolskytteforbundet.se senast den 20 april 
2017.  Anmälan skall innehålla uppgifter om antalet deltagande skyttar samt namnuppgift 
på deltagare i lagtävling. (föranmälda 3-mannalag). 
Ev frågor om tävlingen ställs till Yvonne Ericsson 08-553 401 64. 
 

Resultaten kommer i år att redovisas digitalt i MAP 
Samliga skjutkort skickas in till kansliet efter att ni har matat in reultaten i MAP. Detta för 
att vi ska kunna rätta eventuella felregistreringar på ett smidigt sätt.   
Mer information kommer om hur rapporteringen ska ske. 

 
   Anmälningsavgiften är 50 kr per start 
    Anmälningsavgiften för föranmälda- och damlag är 30 kronor. 

Anmälningsavgifterna skall senast den 28 april 2017 insättas på förbundets 
plusgirokonto 19 30 19-7 eller bg 811-2526. OBS! Ange RT och föreningsnummer  
på inbetalningen. 

 

Resultatlistan kommer att publiceras på vår hemsida. Klagomål över ev. felaktigheter 
skall ha inkommit till kansliet senast en månad efter den dag då den preliminära 
listan publiceras på Förbundets hemsida. När listan är fastställd går det inte att ändra 
något! 
 
 
Pappersversion av resultatlistan kommer av miljö- och kostnadsskäl inte att skickas 
ut. 



 
 
VANDRINGSPRISER OCH POÄNGPRISER I RIKSTÄVLINGEN 
 
Vandringspris föranmälda  
3-mannalag 
  
1.Svenska Pistolskytteförbundets VPR 
vapengrupp A1. Uppsatt 2016  
   
2.Svenska Pistolskytteförbundets VPR  
vapengrupp A2. Uppsatt 2013  
  
3.Svenska Pistolskytteförbundets VPR  
vapengrupp A3. Uppsatt 2016  
  
4.Svenska Pistolskytteförbundets VPR 
vapengrupp B. Uppsatt 2013  
  
5.Svenska Pistolskytteförbundets VPR 
vapengrupp C. Uppsatt 2015 
 
Vandringspris för icke föranmälda lag 
 
6.Svenska Pistolskytteförbundets VPR 
för damer C. Uppsatt 2017 
 
7.Svenska Pistolskytteförbundets VPR 
för de lägre klasserna, vapengrupp C  
Uppsatt 2010 
 
Individuella poängpriser 
 
21.Svenska Pistolskytteförbundets 
poängpris för skyttar i vapengrupp A1 
uppsatt 2015 
 
22.Svenska Pistolskytteförbundets 
poängpris för skyttar i vapengrupp A2 
uppsatt 2015 
 
23.Svenska Pistolskytteförbundets 
poängpris för skyttar i vapengrupp A3 
uppsatt 2015 
 
24.Svenska Pistolskytteförbundets 
poängpris för skyttar i vapengrupp B 
uppsatt 2016 
 

25.Svenska Pistolskytteförbundets 
poängpris för skyttar i vapengrupp C 
uppsatt 2013 
 
26.Svenska Pistolskytteförbundets 
poängpris för kvinnliga skyttar 
uppsatt 2015 
   
Ställningen i tävlingarna om vandrings- 
och poängpriserna framgår av prislistan 
för 2016 års tävling (se hemsidan). 
 
 



ANMÄLNINGSBLANKETT 
Rikstävling på hemortens banor 6 maj – 6 juni 2017 

 
Denna anmälan skall i 1 exemplar  vara Svenska Pistolskytteförbundet, Box 27001, 102 51  Stockholm eller e-post: 
hemortens@pistolskytteforbundet.se tillhanda senast 20 april 2017.  
 
 
           
Förening       Nummer 
 
Individuella tävlingar 
  Antal starter   50:- /start                     Kr   

Antal lag   30:- / lag                    Kr    
                    Summa kronor    
 
Lagtävlingar 
Antal 3-mannalag. Skall namnges nedan.   
      Damlag behöver inte namnges. 
A1 A2 A3 B C DC      Dock ska det föranmälas att ni vill 
                delta med damlag   
         

Samtidigt som denna anmälan insändes skall anmälningsavgifterna  
insättas på plusgiro 19 30 19-7 eller bg 811-2526 dock senast 28 april 2017. Var noga med att ange 
föreningsnummer och att det gäller rikstävlingen (RT). 
 
Lag A 1     Lag B  

Namn Personnr Namn Personnr
     

     

     

Reserv 1   Reserv 1  

Reserv 2   Reserv 2  

Lag A 2    Lag C 

Namn Personnr Namn Personnr

   

   

   

Reserv 1  Reserv 1  

Reserv 2  Reserv 2  

Lag A 3  
 
Personnummer behövs för att rätt skytt skall registreras! 
 
Tävlingshandlingarn sänds till klubbadressen.  
Önskas handlingarna till annan adress, ange denna nedan. 
 
 
 
 

     
    den       /        2017  

     
 
Sekreterare/Tävlingsansvarig    

Namn Personnr 
  

  

  

Reserv 1  

Reserv 2  



 

 
 

 
 

 

 

    

    ANMÄL DIG HÄR! 
    

 

 

      



Namn Klass Vapengrupp

Listan tas in den _______ 2017

Anmälningslista



 

 

 

 

ÅTGÄRDSKALENDER PISTOLSKYTTEFÖRENING 

2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna åtgärdskalender, som bygger på kansliets åtgärdskalender, stomprogram, 

utgivningsplan för NP och Normalstadgar Pistolskytteförening, är avsedd att efter 

föreningsvisa kompletteringar tjäna som stöd för arbetet ute i föreningarna 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Januari 

 

 Uppgifter om avlagda märkesprov till förbundet senast 15/1, dock måste datum för önskad 

leverans anges på blanketten. Detta för att vi ska ha möjlighet att få ut märkena till det 

datum ni önskar. 

 Landsdelskonferens Nord (Umeå) 20-21/1 

 Landsdelskonferens Öst 28/1 

 Sammanträde Verkställande utskottet (VU) 14/1 

 Bekräftelse av årsrapporten digitalt i MAP och senast 31/1. 

 Anmälan av skyttar till Riksmästarklass anmäls i årsrapporten. 

 Förberedelserna inför föreningens årsmöte påbörjas. 

Enligt stadgarna skall motioner från medlem vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor 

före årsmötet (motion som måste föras upp på förbundsmötesnivå senast den 1 november 

året före aktuellt årsmöte).  

Kallelsen till årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor före årsmötet.  

Bokslut och verksamhetsberättelse bör därför vara klara och revision ha genomförts senast 

fem veckor före årsmötet. Styrelsen skall lämna styrelseprotokoll och räkenskaper för det 

gångna året till revisorerna senast den sista januari. Revisorerna skall lämna sin 

revisionsberättelse till styrelsen senast två veckor före årsmötet. 

 Eventuell kretsavgift till kretsen i enlighet med kretsens bestämmande 

 

 

Februari 

 Landsdelskonferens Väst 14/2 

 Sammanträde Förbundsstyrelsen (FS) 4/2 

 Manusstopp NP 1 12/2. (Utgivningsdag 3/4) 

 Landsdelskonferens Syd 18/2 

 

Mars 

 

 Årsavgiften inbetald till förbundet senast 31/3 enligt utskickad faktura 

 Eventuell kretsavgift till kretsen i enlighet med kretsens bestämmande 

 Årsmöte (Tidpunkt enligt föreningens bestämmande) 

 

April 

 Sammanträde VU 8/4 

 Manusstopp NP 2 24/4. (Utgivningsdag 12/6) 

 Sammanträde FS 29/4 

 Anmälan till Rikstävlingen Hemortens banor senast 21/4 

 Anmälningsavgifterna för Rikstävlingen Hemortens banor betalas senast 28/4 

 

Maj 

 Rikstävlingen Hemortens Banor 6/5-6/6 

 KretsM fält 6-7/5 

 LandsdelsM fält 20-21/5 

 

Juni 

 

 RM Magnumprecision 4-5/6 

 Kretskonferens 17/6 

 Förbundsmöte 18/6 

 Förbundsstyrelsens konstituerande sammanträde 

 Föreningar rapporterar Rikstävlingen Hemortens banor direkt i MAP senast 16/6 och 

skickar i samband med detta in redogörelse samtliga skjutkort  samt speglar som skall 

granskas. 

 



Juli 

 

 SM Militär Snabbmatch 11-12/7  

 SM Fält- och Precisionsskjutning 13-16/7 

 

Augusti 

 SM Magnumfältskytte 5-6/8 (preliminärt datum) 

 Manusstopp NP 3 7/8. (Utgivningsdag 25/9) 

 Landslagsuttagning 12-13/8 

 SM PPC 11-13/8 

 VM PPC 17-20/8 

 SM Springskytte 26/8 

 

September 

 

 Ansökan om att arrangera tävlingar skickas till egen krets senast 1/9 

 KretsM Precision 2-3/9 

 LandsdelsM precision 9-10/9 

 Nordiskt Mästerskap i fältskytte 16-17/9 

 LandsdelsM PPC 16-17/9 

 Sammanträde VU 20/9 

 Sammanträde FS 27-28/9 

 Kretsarnas ansökningar om att få arrangera Nationell tävling skall vara inne till Förbundet, 

30/9.  

 

Oktober 
 

 Manusstopp NP 4 23/10. (Utgivningsdag 11/12) 

 

November 

 

 Allmänt medlemsmöte för att bestämma vilka motioner som skall sändas in till kretsen  

 senast 1/12. Motioner från medlemmarna skall vara föreningsstyrelsen tillhanda senast  

1/11.  

 Anmälan Rikstävling luftpistol för ungdom (2017-18) 

 Sammanträde VU 14/11 

 

December 

 

 Handlingar till årsrapporteringen skickas ut. 

 Sammanträde FS 5/12 

 

 

Ovanstående datum är aktuella per 2017-02-21. Verkligheten gör sig ofta påmind och 

framtvingar ändringar. För ändringar av tävlingsdatum, se Stomprogrammet på hemsidan, för 

ändringar i övrigt, se ”Förbundsnytt” i NP och på hemsidan, www.pistolskytteforbundet.se  

 

http://www.pistolskytteforbundet.se/
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