
 
 
 
 
 
 
 
Föreningsutskick 1/2015   2015-02-12 
 

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 
 

Propositioner och motioner till Förbundsmötet 
Totalt arton (18) motioner har inkommit till årets förbundsmöte, och ytterligare tre (3) var 
bordlagda från 2014. Dessutom har Förbundsstyrelsen lämnat en proposition. Enligt 
kretsstadgarna skall dessa förslag behandlas vid kretsarnas årsmöten varefter kretsarna skall 
lämna yttrande till Förbundsstyrelsen senast 30/3 2015. Bifogas propositionen och motionerna.  
 

Inbjudan Hemortens banor (9 maj – 7 juni) 
Anmälan senast tisdagen den 22 april på bifogad blankett. Anmälningsavgiften (50 kr) skall 
betalas senast måndagen den 27 april. Av kostnadsskäl har VU beslutat att resultatlistor i 
fortsättningen endast kommer att publiceras på Hemsidan. De föreningar som rapporterar digitalt 
får fortfarande en veckas extratid för rapportering. Anslå gärna bifogad ”affisch” och 
anmälningslista på skjutbanan. 
 

Kansliet tar gärna emot förslag till priser i ”Hemortens”. Har du förslag vill vi att du kontaktar Tessi 
teresa.engstrom@pistolskytteforbundet.se eller Yvonne yvonne.ericsson@pistolskytteforbundet.se  
 

Adress- och styrelseförteckning 
Skickas in till egen krets och Förbundskansliet snarast efter årsmötet 2015. 
 
 

Övrig information 
 
Förbundsavgifter 2016 
Förbundsstyrelsen kommer att föreslå Förbundsmötet oförändrade avgifter för 2016 dvs 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. 
 

 
Nils-Anders Ekberg 



SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET PROPOSITION  
Förbundsstyrelsen 2015-02-12 

 

Proposition till Fo rbundsmo tet om krav 
pa  ho lster eller va ska. 

Förbundsstyrelsen föreslår att: 

 I Skjuthandboken, under mom B.1.2.1 Allmänt tillförs en ny underrubrik B.1.2.1.1 Hölster 

eller väska.  

 Mom B.1.2.1.1 skall lyda  

o Mellan kommandot ”PATRON UR” och ”LADDA” skall vapnet alltid vara försett med 

propp eller bricka. 

o Vapnet skall alltid bäras i hölster eller väska, förutom enligt följande: 

 När skytten befinner sig på skjutplatsen får vapnet tas upp ur hölstret eller 

väskan. 

 Skytt kan utöver detta ta upp sitt vapen exempelvis vid vapenkontroll, 

sotning, justering och byte av växelsats. 

o När vapnet tas upp ur hölster eller väska skall pipans mynning peka i säker riktning. 

 Mom B.1.1  

o Sista meningen utgår (då detta är obligatoriskt enligt ovan). 

 Mom B.1.2.1,  

o 7:e stycket (som inleds med Hölstrat/ohölstrat eller…) utgår i sin helhet (överlappar 

första stycket i samma moment). 

 Mom C.4.1.6 Krav på hölster eller väska 

o Hela moment C.4.1.6 utgår, då förhållandet är reglerat i B.1.2.1.1 

 

Överväganden 

Se bifogad konsekvensutredning. 

 

 

Enligt uppdrag 

 

 

Nils-Anders Ekberg 
generalsekreterare 

 



Konsekvensutredning gällande hölster eller inte vid fältskjutning 

Inledning 
I takt med att nya pistolgrenar växt i popularitet har det samtidigt inneburit att krav kommit på att 

delar av deras regelverk även skall införas i det traditionella skyttet. En av dessa regler är kravet på 

hölster som finns i PPC och det dynamiska skyttet.  Motioner om detta har behandlats de senaste 

förbundsmötena men har avslagits. Däremot har skjuthandboken modifierats så att det vid vissa 

omständigheter är möjligt att ställa krav på att deltagarna bär sina vapen i hölster. 

Vid FM 2014 togs dessutom ett beslut om att FS skulle genomföra en konsekvensutredning angående 

hölster med ett mål om att ett av förslagen skulle innebära någon form av hölsterkrav. 

Syftet 
Vad gäller kraven på hölster har förslagsställarna genom åren haft olika syften; främst att höja 

säkerheten eller främst för att ändra hanteringen av vapen: antingen genom att dölja vapnet helt för 

utomstående (t ex genom att ha det i en väska) eller genom att vapnet bärs på ett sätt som för vissa 

är mer utseendemässigt tilltalande, dvs i hölster.  

Säkerheten 
Är säkerheten ett problem med dagens regler?  

Om man läser skjuthandbokens säkerhetskapitel kan man konstatera att de regler som finns är 

strikta vad gäller säkerheten. Införandet av säkerhetsproppen innebar att så länge man följer 

bestämmelserna och använder proppen är det omöjligt att ha något annat i patronläget och därmed 

omöjliggör man att skott avlossas.  

Antalet inrapporterade tillbud eller olyckor är få i vår sport och har något hänt så har det i de flesta 

fall berott på brott mot gällande bestämmelser i samband med hantering av vapnet, oaktat om det i 

övrigt skulle förvarats i hölster eller väska. 

Dölja vapnet 
När man följer de diskussioner som förts både vid förbundsmöten och på olika forum är en vanlig 

uppfattning att vi ofta rör oss bland allmänheten och därför är det olämpligt att bära vapnet i 

handen. Antagandet bygger på att den icke vapenvana allmänheten känner obehag av att se våra 

vapen, särskilt skyttens hand, och i värsta fall stirrandes in i mynningen. Det finns även skyttar som 

känner obehag i att se ett vapen från ”affärsänden”, en fullständigt naturlig känsla och något som 

man inte ens under nuvarande regelverk ska behöva tolerera. Det är den senare gruppen som 

framfört klagomålen. Det kan bero på att man överskattar allmänhetens förmåga att förstå att detta 

skulle kunna vara presumtivt farligt, men också att allmänheten inte vet till vem de ska framföra 

eventuella klagomål. Det finns också skyttar som menar att vapen av utseendemässiga skäl ska bäras 

i hölster eller väska därför att det på ett eller annat sätt ser bättre ut än när de bärs i handen. Om 

den del av allmänheten som antas bli obehagligt berörda av att se vapen blir mindre illa berörda av 

hölsterburna vapen än av de som bärs i handen är något oklart. 

 

Ytterlighetslösningar 
När man tittar på olika förslag till hölster eller väskkrav hamnar man i ett läge där, om dagens regler 

anses innebära en osäker hantering, många dagsläget använda hölster eller väskor skulle kunna 

bedömas vara otillräckliga. Avtryckaren kan eventuellt påverkas och mynningen – om än dolt – 

riskerar att peka i alla riktningar. Detta gäller särskilt väskburna vapen. Hamnar man i stället i det 

andra extremläget där vi inte skall visa för utomstående, att vi har vapen kan vi inte acceptera hölster 

som bärs öppet utan vi hamnar då i ett krav på förvaring i väska (eller dolt buret hölster). Detta för 



att undvika att någon ser vad vi håller på med. Förlängningen kanske dessutom innebär att vi får titta 

på klädsel och övrig utrustning för att detta inte skall väcka anstöt!  

Konsekvenser 
Ett beslut om krav på hölster/väska innebär bland annat följande: 

 De skyttar som inte har lämpligt hölster eller väska måste anskaffa sådan. Kostnaden är från 

ett par hundra kronor och uppåt. 

 En informations‐/utbildningsinsats behöver genomföras för att implementera beslutet. 

 En del skyttar kommer att uppleva besvär med att sot skavs av från riktmedlen. 

 Ett fåtal skyttar blir så missnöjda med beslutet att de lämnar skyttet. 

 Debatten kommer att fortsätta. 

Att välja att inte införa ett hölster/väskkrav innebär bland annat följande: 

 En informations‐/utbildningsinsats kan behöva genomföras för att motverka befintliga 

felbeteenden. 

 Ett fåtal (andra) skyttar blir så missnöjda med beslutet att de lämnar skyttet. 

 Debatten kommer att fortsätta. 

Slutsats 
Vi konstaterar i vår utredning att dagens regelverk säkerhetsmässigt är tillräckligt bara det följs. Vi 

ser inte heller att pistolskyttet är så illa sett att vi helt måste dölja vad vi håller på med för 

allmänheten. Däremot kan det finnas en poäng med att vapen bärs i hölster eller väska av andra skäl, 

främst sådana relaterade till utseendefrågor. Detta är dock en fråga om tycke och smak. 

 

Vi vill emellertid inte föreslå regler som innebär varning eller diskvalifikationer så länge man hanterar 

sitt vapen på ett säkert sätt. (Ex.vis ta upp det ur hölstret för att justera sitt sikte, så länge mynningen 

pekar i säker riktning.) 

 

Vi anser även att eventuella nya regler skall vara möjliga att använda på alla våra grenar förutom i de 

fall där grenkraven styrs av internationellt överenskommet regelverk (idag PPC). Vi är även medvetna 

om att det idag finns regler i säkerhetskapitlet som inte följs och att uppmärksammade brott hellre 

hamnar i ett diskussionsforum än att den som felar tillrättavisas. Oavsett vilket regelverk som gäller 

kan det alltid finnas svårigheter att följa det till fullo. Väsentligt är att respekten för gällande regler 

måste förbättras oavsett vilket beslut som tas. 

Förslaget 
Vårt förslag till förbundsmötet på hur fungerande regler för bärande av vapen i hölster eller väska 

skulle kunna utformas innebär därför att reglerna skrivs om så att: 

 Mellan kommandot ”PATRON UR” och ”LADDA”  skall vapnet alltid vara  försett med propp 
eller bricka. 

 Vapnet skall alltid bäras i hölster eller väska, förutom enligt följande: 
o När skytten befinner sig på skjutplatsen får vapnet tas upp ur hölstret eller väskan. 
o Skytt  kan  utöver  detta  ta  upp  sitt  vapen  exempelvis  vid  vapenkontroll,  sotning, 

justering och byte av växelsats. 

 När vapnet tas upp ur hölster eller väska skall pipans mynning peka i säker riktning. 
./. 



Motioner	till	Förbundsmötet	och	
Förbundsstyrelsens	förslag	till	beslut.
På Förbundsmötet 2014 bordlagda motioner

Motion	1/2014 Ändrad	åldersgräns	för	att	skjuta	kaliber	.32
Malmöhus Pistolskyttekrets

Övervägande: Idag får skyttar skjuta med vapen med grövre kaliber än .22 från och med det år de 

fyller 18. Åldersgränsen för att alls få skjuta krutvapen är i regel den dag de fyller 15 år. Förslaget 

avser alltså en period på minst 2 och högst 3 år. 

FS anser att denna period är relativt kort och att särskilda anordningar inte bör vidtas vad gäller 

åldersgränser för skytte utöver vapengrupp C. Vidare är det tveksamt att särskilja just .32. FS antar att 

motionären avser patronen .32 S&W L (skulle även kunna avse exempelvis .32 ACP i vapengrupp A 

eller .32 H&R Magnum, .327 Federal Magnum alternativt .32‐20 i vapengrupp R). 

FS anser inte att det finns något skäl att särbehandla .32. Ungefär motsvarande rekyl, energi och Dmax

uppnås med en wadcutterpatron i .38 Special och en .32 S&W Long kan och andra sidan i en revolver 

laddas till värden motsvarande .38 Special fabriksladdning.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Motionen avslås.  

Motion	2/2014 Hölster‐	och	väskkrav	vid	fältskytte
Uppsala läns Pistolskyttekrets

Övervägande: Se konsekvensutredning.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Styrelsen anser att motionens förslag är inarbetat i 

propositionen om krav på hölster eller väska, och att motionen därmed är besvarad.

Motion	6/2014 Komplettering	bestämmelser	springskyttemärket
Kalmar läns södra Pistolskyttekrets

Övervägande: FS bejakar att vapen i vapengrupp A skall kunna användas för tagande av 

springskyttemärket. FS bedömer även att det är utvecklingsbart att kunna tävla enligt ovanstående 

och avser därför att komplettera SHB upplaga 16 med regler för detta. Detaljerade regler för mål och 

tilläggstider för tävling och märkesprov bör tas fram som en enhet.

Motionären yrkar även att springskyttemärket i guld skall kunna erövras så fort fordringarna uppfyllts. 

Idag krävs att skytten under ett föregående år ha erövrat silvermärket. Detta syftar till att skytten skall 

stimuleras att delta under flera år. Vidare registreras och hanteras springskyttemärket i guld i likhet 

med övriga motsvarande guldmärken enligt med ”gula‐kortetrutinen”, vilket FS anser ha betydelse för 

märkets exklusivitet.
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Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Uppdras åt Förbundsstyrelsen att utforma regler för tävling och 

märkestagning i springskytte vapengrupp A, att tillföra i SHB utgåva 16, och att motionens yrkande 1, 

2 och 3 därmed är besvarade. FS föreslår vidare att yrkande 4 avslås.

Motioner till Förbundsmötet 2015

Motion	1/2015 Samma	mått	på	revolver
Jämtlands läns Pistolskyttekrets

Övervägande: Den befintliga regeln om minimimått baserade sig på tidigare bedömningar av vapens lämplighet och 

på regler i FAP. Idag har förutsättningarna ändrats.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Motionen bifalles, vilket av FS tolkas så att SHB C.2.2 ändras så minimimåttet 

för piplängd generellt kommer att vara 63,5 mm (2,5”).

Motion	2/2015 Ovala	hål	i	fasta	figurer
Uppsala läns Pistolskyttekrets

Övervägande: Som motionären skriver finns det flera orsaker till att det blir ett avlångt hål. Kan vara ett sent/tidigt 

avlossat skott, vält kula, rikoschett osv. Att olika bedömningar av ett långt hål beroende på hur figuren visas, där allt 

är godkänt om figuren är fast, är orimligt och gör det svårt att få förståelse för både hos den skytt som drabbas och 

av den som skall ta beslutet.   

En figur som vikt sig av vätan eller en figur som inte sitter rätt riktad mot skytten får heller aldrig innebära att en 

träff inte räknas oavsett om det är ett rörlig eller fast mål. 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Motionen avslås.  

Motion	3/2015 Visning	av	rörliga	mål	i	fältskytte
Uppsala läns Pistolskyttekrets

Övervägande: Dagens reglementerade skjutkommando för fältskjutning anger kommandot ”Jag visar målen” efter 

att skyttarna intagit sina platser men före kommandot ”Ladda” vilket ska ges ca 30 sek. före ”Eld”.

Det är snarare regel än undantag att skytten idag använder tiden från kommandot ”ladda” till ”Alla klara” till att 

provrikta mot målen. Dagens reglementerade skjutkommando minskar till en del risken för att före ”Eld” avlossat 

skott träffar figur med därav följande konsekvenser och säkerhetsmässiga aspekter.

I begreppet fältskjutning ingår skjutning under fältmässiga förhållanden och i det ingår förmågan att memorera 

målets plats i terrängen. 

Det är arrangerande förening och dess skjutledare som ska tillse att tillräcklig tid för visning av målen ges.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Motionen avslås.  
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Motion	4/2015 Tidiga	skott	i	vridmålsskytte
Uppsala läns Pistolskyttekrets

Övervägande: De grenar som omnämns i motionen har sitt ursprung i ISSF grenar; Militär Snabbmatch är anpassad 

av CISM och när det gäller Nationell Helmatch med tillägg av figurdelen.  FS anser att i de fall det finns ett 

internationellt vedertaget regelverk för procedurer vid skjutningens genomförande är det eftersträvansvärt att detta 

följs. 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Motionen avslås.  

Motion	5/2015 Omskjutning	på	MilSnabbtävlingar	vid	godkänt	vapenfel.
Uppsala läns Pistolskyttekrets

Övervägande: Se motion 4.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Motionen avslås.  

Motion	6/2015 Ändring	av	kommandon	för	skyttegrenar	på	skjutbana
Västernorrlands läns Pistolskyttekrets

Övervägande: Det är logiskt att visitation sker av vapen som sedan personer skall passera framför, och analogt med 

övriga skyttegrenar inom SPSF.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Motionen bifalles.  

Motion	7/2015 Hölster/väskkrav	(portabel	skjutbänk)	vid	fältskytte
Stockholms Pistolskyttekrets

Övervägande: Förbundsstyrelsen har i konsekvensutredningen tittat på olika alternativa lösningar i hölsterfrågan. En 

stor del av detta förslag täcks av propositionen.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Motionen avslås.  

Motion	8/2015 Ändring	av	moment	SHB	B.1.1	till	sin	förra	lydelse
Stockholms Pistolskyttekrets

Övervägande: Ändringarna som skedde i senaste utgåvan berodde på att ett vapen i många lägen de facto är riktade 

mot något eller någon, exempelvis liggande i väskan, på skjutbänken och så vidare. Detta efter att man förvissat sig 

om att de är oladdade. En sådan hantering stämde inte överens med den gamla skrivningen. Med anledning av detta 

anser förbundsstyrelsen att motionen avslås att den nuvarande skrivningen bör bibehållas.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Motionen avslås.  
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Motion	9/2015 Plats	för	hantering	av	vapen
Hallands Pistolskyttekrets

Övervägande: Genom förbundsstyrelsens proposition om krav på hölster och väska har, enligt förbundsstyrelsens 

mening, motionärens farhågor vad gäller bristfällig säkerhet vid Förbundets tävlingar hanterats. Säkerhetsarbetet vid 

dessa bygger på att vapen är kontrollerade och/eller försedda med propp eller bricka, samt att siktande med vapen i 

farlig riktning inte förekommer. Detta är redan reglerat i SHB och överträdelser mot de bestämmelserna ska anmälas 

och beivras. Det förslag till säkerhetszon (motsvarande) som motionären föreslår skulle inte i nämnvärd utsträckning 

öka säkerheten och kan dessutom vara problematiskt för tävlingsarrangörer att införa. 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Motionen avslås.  

Motion	10/2015 Bestämmelser	för	mästerskapstävlingar,	särskilda	bestämmelser	för	
SM	C.3.5.3,	LandsdelsM	C.3.5.4	samt	KretsM	C.3.5.5.

Uppsala läns Pistolskyttekrets

Övervägande: Förbundsstyrelsen vill främja skyttet men vill inte att det ska ske genom defensiva åtgärder. Vi vill i 

stället vara offensiva i så motto att vi ska försöka höja deltagarantalet vid våra mästerskap.

Om vi tar bort regeln om minst 5 deltagare så sänker vi också de krav som finns och det blir tvärt emot vad 

motionärerna anser, att sänka statusen på mästerskapstitlarna. 

Det finns dock redan enligt gällande reglemente möjlighet att vid Landsdelsmästerskap och Kretsmästerskap göra 

undantag från regeln om minst 5 startande.

Enligt skjuthandboken C 3.5.4 Särskilda bestämmelser för Landsdelsmästerskap kan man medge att göra undantag 

från regeln om minst 5 startande. Det är då respektive styrelse som tar detta beslut.

Kretsstyrelse kan enl. C 3.5.5 ta beslut om att medge undantag från regeln om minst 5 startande vid 

Kretsmästerskap.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Motionen avslås.  

Motion	11/2015Utdelande	av	medaljer	vid	mästerskap
Uppsala läns och Dalarnas Pistolskyttekretsar

Övervägande: Förbundsstyrelsen har förståelse för motionärernas synpunkt att deltagande skyttar inte ska behöva ”

straffas” för att det inte kom fler skyttar och tävlade i klassen. FS anser dock att det behöver tas fram en policy för 

hur det ska förfaras vid de tillfällen då klass inte har minst 5 startande. Det kan annars bli så att olika arrangörer gör 

på olika sätt. Förbundsstyrelsen bör få i uppdrag att se över frågan och ta fram en policy så att det finns något för 

arrangörerna att rätta sig efter i de fall då frågan blir aktuell.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Motionen avslås.  FS får i uppdrag att utreda frågan och införa eventuella 

förändringar i SHB upplaga 16 (gäller från 2016).

Motion	12/2015	 Åldersklasser	i	springskytte
Uppsala läns Pistolskyttekrets
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Övervägande: Förslag 1, Om skyttarna inte medges att starta i en annan klass än sin egen omöjliggör det för de som 
eftersträvar konkurrens och inte hittar det i sin egen klass, vilket påverkar deras motivation att träna och tävla. Det 
omöjliggör också en bra lösning på hur skyttar som är ensamma eller få i sin klass skall kunna erbjudas att starta i en 
annan, ”yngre” klass.

Förslag 2, hederspriser; om arrangör vill dela ut hederspriser till bästa skytt i respektive kön är och bör det vara upp 
till arrangören.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Motionens yrkande 1 och 2 avslås.  

Motion	13/2015Klassindelning	i	fält‐	och	precisionsskjutning
Göteborgs och Bohus läns Pistolskyttekrets

Övervägande: Klassindelningen är en central del av Förbundets regelverk, som förtjänar kontinuerlig 
uppmärksamhet. Förbundsstyrelsen bejakar motionärens idé om en förutsättningslös utredning av denna, men 
vänder sig emot föreställningen att en sådan utredning måste komma fram till ett nytt regelverk. Däremot avser 
Förbundsstyrelsen att förutsättningslöst utreda frågan.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Motionen avslås.  

Motion	14/2015 Ändrade	förutsättningar	för	kompetenskrav	för	att	erhålla	
pistolskyttemärket	i	guld	för	skytt	som	ej	innehar	vapenlicens.

Kristianstads Pistolskyttekrets

Övervägande: Sportens huvudsyfte är att träffa en bestämd yta. I precision gäller det att träffa så nära mitten som 

möjligt. Detta är själva grunden i skyttet.

5 dåliga avfyrningar kan bli en bra träffbild någon annanstans än mitten på tavlan. Skytten har då gjort något fel (5 

gånger). Detta fel skall läras bort med träning. Med träning lär man sig också relativt snabbt att justera sikte på ett 

klubbvapen. Det ingår också i utbildningen för att bli en god skytt.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Motionen avslås.  

Motion	15/2015 Standardmedaljer	i	Militär	Snabbmatch
Gävleborgs Pistolskyttekrets

Övervägande: Styrelsen håller med om motionärens resonemang och ser likheterna i förutsättningar hos precision 

och militär snabbmatch. Med fasta gränser är resultatet (med avseende på standardmedaljer) lika mycket värt 

oavsett antal och nivå på medtävlare.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Motionen bifalles.

Motion	16/2015 Villkor	för	uppflyttning	till	klass	3	i	Militär	Snabbmatch
Dalarnas Pistolskyttekrets

Övervägande: Motionerna 16‐18 tar upp ett problem och i och med att dessa dessutom har olika lösningar visar på 

att problemet inte är så enkelt att lösa. Frågan behöver därför utredas.
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Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Motionen avslås, men förbundsmötet uppdrar till förbundsstyrelsen att utreda 

frågan med inriktning att en eventuell ändring skall vara införd i Skjuthandboken upplaga 16.

Motion	17/2015Ändring	av	Klassindelning	i	Militär	Snabbmatch
Hallands Pistolskyttekrets

Övervägande: Se motion 16.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Motionen avslås, men förbundsmötet uppdrar till förbundsstyrelsen att utreda 

frågan med inriktning att en eventuell ändring skall vara införd i Skjuthandboken upplaga 16.

Motion	18/2015Klassindelning	Militär	Snabbmatch
Uppsala läns Pistolskyttekrets

Övervägande: Se motion 16.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Motionen avslås, men förbundsmötet uppdrar till förbundsstyrelsen att utreda 

frågan med inriktning att en eventuell ändring skall vara införd i Skjuthandboken upplaga 16.

Enligt uppdrag

Nils‐Anders Ekberg
generalsekreterare
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RIKSTÄVLINGEN MED  PISTOL  2015 
 

Svenska Pistolskytteförbundet inbjuder härmed förbundets föreningar och skyttar till 
rikstävling med pistol på hemortens banor. 
 
Tävlingen genomförs under tiden 9 maj - 7 juni 2015. 
 
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:   Teresa Engström   
Kassör:   Teresa Engström 08-553 401 63 
Resultatbehandling: Yvonne Eriksson 08-553 401 64  
Jury:    Förbundets verkställande utskott 
Tider    
Tävlingstid:   9/5 -7/6 
Anmälan:   Senast den 22/4 
Avgifter betalda:  Senast den 27/4 
Skjutkort till SPSF: Senast den 15/6 (manuell registrering) 
Skjutkort till SPSF: Senast den 22/6 (digital registrering)  
Speglar för vissa skyttar: Senast den 22/6  
 
 



 
 
 
 
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 resp herrar som under aktuellt tävlingsår fyller 60 år eller mer. 
  
Klass Vet Ä:Damer resp 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, Husqvarna Pistol m/07, m/40 och VKT Lahti L 35, 

Glock 17, 19 (M 88,M 88B), Parabellum, Luger P08 samt Walther  
P 38, HP (pistol m/39). 
 

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 tex X five,  
   X six, allruond m fl ingår inte in denna grupp. Dessa tillhör   
   vapengrupp A3. I vapengrupp A2 ingår endast vapen i    
  tjänstevapenutförande. 
            
Vapengrupp A3 Alla övriga vapen som uppfyller kraven för vgrp A i SHB.       

Beträffande ammunition se SHB mom F.3.1.  
        
Vapengrupp B Grovkalibriga pistoler och revolvrar som inte hänförs till vgrp A. 
 
Vapengrupp C Pistoler och revolvrar med kaliber 5,6 mm (.22long). 
 
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. Tak och skydd mellan skyttarna mot utkastade hylsor är tillåtna. Skjutningen 
får även utföras från skjuthall och från 2002 även inomhus. 

* Skjutning skall ske under perioden 9 maj - 7 juni 2015. 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 22 juni 2015 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 22 juni 2015 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 22 juni 2015. 
 
    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 i år Norrbottens Pistolskyttekrets vapen. 
    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 5435, 114 84                   
Stockholm, via e-post till hemortens@pistolskytteforbundet.se eller på fax 08-553 401 69 
senast den 22 april 2015.  Anmälan skall innehålla uppgifter om antalet deltagande skyttar 
samt namnuppgift på deltagare i lagtävling. (föranmälda 3-mannalag). 
Ev frågor om tävlingen ställs till Yvonne Eriksson 08-553 401 64. 
 
Resultaten kommer även i år att kunna redovisas på två sätt: 
1. Digitalt genom vårt datoriserade rapporteringssystem.  
2. Manuell hantering (enl gamla systemet). 
    Föreningen väljer själv på vilket sätt rapporteringen skall göras. 
   Anmälningsavgiften är 50 kr per start 
    Anmälningsavgiften för föranmälda- och damlag är 30 kronor. 

Anmälningsavgifterna skall senast den 27 april 2015 insättas på förbundets 
plusgirokonto 19 30 19-7 eller bg 811-2526. OBS! Ange RT och föreningsnummer  
på inbetalningen. 

 

Resultatlistan kommer även detta år 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. 
Pappersversion av resultatlistan kommer av kostnadsskäl inte att skickas ut. 



 
VANDRINGSPRISER OCH POÄNGPRISER I RIKSTÄVLINGEN 
 
Vandringspris föranmälda  
3-mannalag 
  
1.Svenska Pistolskytteförbundets VPR 
vapengrupp A1. Uppsatt 2008  
   
2.Svenska Pistolskytteförbundets VPR  
vapengrupp A2. Uppsatt 2013  
  
3.Svenska Pistolskytteförbundets VPR  
vapengrupp A3. Uppsatt 2004  
  
4.Svenska Pistolskytteförbundets VPR 
vapengrupp B. Uppsatt 2013  
  
5.Svenska Pistolskytteförbundets VPR 
vapengrupp C. Uppsatt 2009 
 
Vandringspris för icke föranmälda lag 
 
6.Svenska Pistolskytteförbundets VPR 
för damer C. Uppsatt 2010 
 
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 2008 
 
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 2014 års tävling (se hemsidan). 
 
 



                             ANMÄLNINGSBLANKETT 
 

   Rikstävling på hemortens banor 9 maj – 7 juni 2015 
 

Denna anmälan skall i 1 exemplar  vara Svenska Pistolskytteförbundet, Box 5435, 114 84  Stockholm, fax 08-
553 401 69 eller e-post: hemortens@pistolskytteforbundet.se tillhanda senast 22 april 2015.  
 
 
           
Förening       Nummer 
 
Individuella tävlingar 
  Antal starter   50:- /start vid digital rapportering       Kr   

Antal starter   50:-/ start vid manuell rapportering    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 27 april 2015. 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       /        2015  

     
 
Sekreterare/Tävlingsansvarig    

Namn Personnr 
  

  

  

Reserv 1  

Reserv 2  



Namn Klass Vapengrupp

Listan tas in den _______ 2015

Anmälningslista



 

 
 

 
 
 
 
    

    ANMÄL DIG HÄR! 
    
 
 

      



Föreningens namn För nr -

Adress

E-post

Hemsida

Plusgiro Bankgiro

Ordförande Vald t o m

Adress

Tfn bost Tfn arb Mobil

E-post

Sekreterare Vald t o m

Adress 

Tfn bost Tfn arb Mobil

E-post

Kassör Vald t o m

Adress

Tfn bost Tfn arb Mobil

E-post

Utbildningsledare Vald t o m

Adress 

Tfn bost Tfn arb Mobil

E-post

Säkerhetsansvarig Vald t o m

Adress 

Tfn bost Tfn arb Mobil

E-post

SPSF/2015

Blanketten finns även på hemsidan www.pistolskytteforbundet.se och kan mailas in till 
kansli@pistolskytteforbundet.se                                                     V.G vänd

SKALL SÄNDAS IN TILL FÖRBUNDET O KRETS VARJE ÅR 

OBS!! Insändes till Svenska Pistolskytteförbundet, Box 5435, 114 84 Stockholm, 
efter årsmötet, även om ingen ändring skett. Och till egen krets enl deras 
bestämmelser.



Vald t o m

Adress

Tfn bost Tfn arb Mobil

E-post

Vald t o m

Adress 

Tfn bost Tfn arb Mobil

E-post

Vald t o m

Adress

Tfn bost Tfn arb Mobil

E-post

Vald t o m

Adress 

Tfn bost Tfn arb Mobil

E-post

Vald t o m

Adress 

Tfn bost Tfn arb Mobil

E-post

Vald t o m

Adress 

Tfn bost Tfn arb Mobil

E-post
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