
SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET 2019-05-16 

Samtliga kretsar 
Förbundsstyrelsen 
Inbjudna gäster 

Angående kretskonferens och ordinarie Förbundsmöte 2019 

Alla aktiviteter och allt boende sker på konferensanläggningen Skogshem & Wijk, 
Hustegavägen 1 på Lidingö (samma plats som 2016-2018). 

Kretskonferens 
Kretskonferensen genomförs lördagen den 15 juni och börjar med lunch klockan. 13.00. Detta 
för att delegaterna skall kunna resa till konferensen under lördagen. Ankomst fredag undviks i 
möjligaste mån. Konferensen avslutas med gemensam middag. 

Konferensen innehåller preliminärt följande moment 
• Allmän information
• Process SM.
• Tävlingsprogrammet 2020
• Översyn av Förbundets långtidsplan och inriktning för mästerskapstävlingar.

Observera: delegaterna skall ha kretsens mandat att framföra vilka
mästerskapstävlingar kretsen kan åta sig att arrangera.

• Ny tävlingsform?
• Ny vapengrupp?
• Vad händer med Sisu Idrottsutbildarna?
• Hur behåller vi våra skyttar i verksamheten?

Några av punkterna kommer att genomföras utomhus. 

Förbundsmötet 
Förbundsmötet genomförs söndagen den 16 juni med start klockan 10.00. Lunch serveras 
omkring klockan 12.30. Handlingar för Förbundsmötet bifogas. 

Kostnadsfördelning 
Förbundet svarar även i år för kostnaderna för två representant per krets (resa, mat och 
eventuell övernattning). Kretsar som anmält fler representanter faktureras kostnaderna för 
dessa. Beställda måltider och hotellbokningar (> 2 samt alla ej utnyttjade) kommer att 
faktureras respektive krets. 

Resor 
Deltagarna bokar själv sina resor. 
Om ni åker tåg ringer ni 0771-75 75 55 och uppger kundnummer 677-427 
Om ni flyger SAS ringer ni 0770-727 727 och uppger kundnummer 36148656009466 



Resa med eget fordon: Det tar ungefär 15 minuter att köra till Skogshem & Wijk från E4. 
Från E4 kör mot E20/Tallinn, därefter väg 277 över Lidingöbron, sväng av höger från bron 
mot "Elfvik". Fortsätt cirka 8 km på Norra Kungsvägen tills du ser skylten "Skogshem & 
Wijk" till höger. 

Besöksadress till Skogshem & Wijk 
Hustegavägen 1, Lidingö. 

WGS 84 (lat, lon): 
N 59° 21.944'    / E 18° 13.591' 
N 59º 21' 57.25 / E 18º 13' 31.07 

Billigaste färdsätt gäller. 

Lokaltrafik 
Ta tunnelbanans linje 13 (röd linje) från T-Centralen till Ropsten, byt till buss 204 kl 12.28 
mot Elfvik. Stig av vid busshållplats ”Furutorp”. Från hållplatsen är det ca 10 minuters 
promenad till hotellentrén. 

Taxi 

Taxi från Arlanda eller Centralstationen är ett alternativ till lokaltrafik. Samåkning skall 
eftersträvas. Välj välrenommerat transportföretag, oseriösa entreprenörer verkar i området. 

Parkering 
Det finns gott om parkering vid Skogshem & Wijk. 

Det är såväl brukligt som önskvärt att delegaterna bär eventuella skytterelaterade 
förtjänsttecken vid Förbundsmötet. Dock bör den som kommer att motta medalj hedra 
medaljen med att inte bära andra utmärkelsetecken. 

Handlingar avseende Förbundsmötet enligt nedan bifogas 

1. Förslag dagordning
2. Styrelseberättelse för verksamhetsåret 2018
3. Årsbokslut för 2018
4. Revisionsberättelse 2018
5. Förslag till budget för verksamhetsåren 2019 och 2020.
6. Styrelsens förslag till förbundsavgift 2020
7. Motioner och styrelsens förslag till beslut
8. Valberedningens förslag
9. Anmälningsblankett

Med vänliga hälsningar 

Nils-Anders Ekberg 
Generalsekreterare 



SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET 

DAGORDNING 

vid Svenska Pistolskytteförbundets ordinarie förbundsmöte söndagen den 16 juni 
2019 klockan 10.00. 

1  Sammanträdet öppnas 
- Parentation

2 Utdelning av förtjänsttecken 

3 Val av ordförande för mötet 

4 Val av sekreterare för mötet 

5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet och vara rösträknare 

6 Upprop samt justering av röstlängd 

7 Fråga om mötet behörigen har utlysts 

8 Fastställande av dagordningen 

9 Redovisning och behandling av styrelsens verksamhetsberättelse 2018 

10 Redovisning och behandling av årsbokslut 2018 

11 Föredragning av revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2018 

12 Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen och fastställande av resultat- och 
balansräkningen 

13 Redovisning uppdrag till styrelsen från Förbundsmötet 2018 (föreligger ej) 

14 Frågor som styrelsen hänskjutit till Förbundsmötet (föreligger ej) 

15 Behandling av motioner 

16 Behandling av reviderad budget för 2019 samt preliminär budget för 2020 

17 Beslut om förenings- och förbundsavgift för år 2020 samt när den senast skall betalas. 

18 Val av förbundsordförande för ett år 

19 Val av styrelseordförande för ett år 

20  Val av ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen  

21 Val av två revisorer och två suppleanter för dessa 

22 Val av ordförande för valnämnden 

23 Val av kretsar att utse ledamöter i valnämnden 

24 Övrigt 

25 Avslutning 

Mötet kommer att ajournera sig för lunch. 

Bilaga 1
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2018 

Fältskyttar bekämpar mål. 

Under 2018 har medlemsantalet fortsatt öka, tävlingsdeltagandet är intensivt och 
ekonomin är stark. Verksamheten till stöd för Försvarsmakten, med tillhandahållande 
av instruktörer och utbildning av ammunitionsmän, ligger på en oförändrad nivå. 
Miljöfrågorna har under året inte lagt några nya hinder för verksamheten, men stora 
orosmoln finns när det gäller bly.  

Påverkansarbetet att hålla Polismyndighetens hantering av vapenlicensärenden 
rättssäker, rättvis och mindre hindrande för individ och verksamhet, har fortsatt och 
läget är hanterbart, men arbetet är långsiktigt.  

Polismyndighetens ökade intresse för skjutbanor är svårförklarligt och inger viss oro. 

Media har under året behandlat skyttet relativt väl, tack var framgångar både inom 
säkerhets- och opinionsbildningsområdet. 

Verksamhetsutveckling 
Förbundsstyrelsen inledde 2012 ett arbete med att ta fram ett måldokument för för-
bundet, där övergripande mål har brutits ner i delmål med ökad konkretiseringsgrad. 
Dokumentet är fastställt och 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.  

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. Nästa Skjuthandbok 
kommer att gälla från 1 januari 2020. 

Fyra landsdelskonferenser har genomförts. Dessa möjliggör kommunikation mellan 
kretsar och förbundsledningen. Föreningar och medlemmar har liksom tidigare år fått 
information via NP, krets- och föreningsutskick, hemsidan och Facebook. 
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Tävlingskommitténs John-Åke Andersson och Per-Anders Svensson vid SM. 

Förbundsmötet studerar budgetförslaget 

Implementeringen av medlemsadministrativt program (MAP) har fortsatt. Programmet 
har ersatt tidigare kanslisystem, årsrapporteringssystem och andra småsystem samt 
möjliggjort framtida utveckling. MAP är Web-baserat, håller en relevant 
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säkerhetsnivå, kräver rimliga utbildningsinsatser och är attraktivt för föreningarna att 
använda även för den löpande medlemsadministrationen under året.  

Utvecklingsarbetet har tagit längre tid än förutsett, men vid årets utgång fanns en 
mycket stor del av beställd funktionalitet. 

Förbundsledningen har liksom tidigare år lagt stor vikt vid att synas i samhället. 
Förbundet var traditionsenligt representerat med fanvakt vid nationaldagsfirandet på 
Skansen i Stockholm, en medverkan med stort symbolvärde. Fanvakten hämtades 
som vanligt ur Stockholms Allmänna Pistolskytteklubb. 

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. 

Förbundet har skaffat sig en för skytterörelsen viktig kompetens avseende 
miljöfrågor. Vår med Skyttesportförbundet gemensamma miljörådgivare Janne 
Kjellsson har under året ersatts av Melker Skoglund. De har utgjort en viktig resurs 
för föreningarna när de råkar ut för miljörelaterade problem.  

Förbundsledningen bevakar kontinuerligt utvecklingen vad gäller miljöfrågorna. 

Frågan om bly har tyvärr återigen hamnat högst upp på agendan. Inom FN och EU 
samt även i Sverige finns krafter som klassar bly som ett gift som snarast måste 
fasas ut. Den svenska Kemikalieinspektionen, som är mycket drivande i blyfrågan, 
har lämnat förslag till EU:s kemikaliemyndighet ECHA1 som lett till att den senare fört 
upp metalliskt bly på listan över ämnen som inger mycket stor oro2, vilket i förläng-
ningen kan leda till att användningen av ämnet förbjuds eller starkt begränsas.  

Vidare har ECHA tillskrivit EU-kommissionen att jaktammunition innehållande bly bör 
förbjudas och att ett sådant förbund bör övervägas för övrig civil ammunition. 

Slutligen önskar ECHA att förbudet att använda ammunition med blyhagel i våtmark 
utvidgas till all ammunition, dels att begreppet våtmark utvidgas till att gälla i princip 
all terräng i Norden och norra delen av de brittiska öarna. 

Förbundets uppfattning är att ansvarsfullt hanterat är metalliskt bly i ammunition inget 
hot mot människor och djur.  

Internationellt för vi kampen mot blyförbud främst genom det aktiva medlemskapet i 
WFSA. 

1 European Chemical Agency 
2 Substances of very high concern, SVHC. 
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Vapenlagstiftningsfrågor 
Vapenlagstiftningen och dess tillämpning har alltid varit en fråga som förbundet 
behövt bevaka och hantera. 2018 har det främst rört regeringens arbete med 
vapenlagen samt Polismyndighetens handläggningstider. 

Från 2016-2017 gäller ett antal ändringar till FAP 551-3 kapitel 5. Dessa ändringar 
(PMFS 2016:4) innebär att Polismyndigheten kvantifierat vad som behövs för att 
skytten ska anses aktiv i Vapenlagens mening, och vad som krävs för att skytten ska 
bedömas ha ett framtida behov av vapnet. Åtgärderna har haft en positiv effekt på 
förutsägbarheten för skyttarna. 

Även Polismyndighetens handläggningstider har varit ett stort problem i många delar 
av landet. Läget har försämrats under året, och det har, enligt Polismyndigheten, 
berott på personalbrist och på årets vapenamnesti. 

Förbundet har även under 2018 i samverkan med övriga auktoriserade förbund 
träffat Polismyndighetens ansvariga för vapenfrågor. 

EU fastställde 2017 förändringar i Vapendirektivet. Flertalet av ändringarna är 
verkningslösa mot brott men med konsekvenser för vapenägarna. Exempel är förbud 
mot halvautomatiska vapen som liknar helautomatiska, förbud mot magasin som 
rymmer mer än 20 skott (10 för långa vapen), förbud mot distanshandel mellan 
privatpersoner, krav på obligatoriska läkarkontroller vid licensgivning och -förnyelse 
etc. Samtidigt finns undantagsmöjligheter för sportskytte och försvarsviktig 
verksamhet. 

Regeringens utredare, hovrättsrådet Kazimir Åberg, lämnade i januari förslag till hur 
ändringarna i direktivet bör implementeras i svensk lagstiftning. Han skulle endast 
föreslå sådant som måste göras, men gick i vissa fall längre. I juni lämnade han även 
förslag i vissa andra delar i lagstiftningen, bl. a. synnerliga skäl. Han fick inte lämna 
förslag som innebär att kraven sänks. Förbundet har, tillsammans med andra sam-
manslutningar träffat utredaren och har yttrat sig över remisserna. 

På grund av den långdragna regeringsbildningen under hösten 2018 kom 
Justitiedepartementet inte att lägga fram något lagförslag före årsskiftet. 

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 och kommer så att göra även framledes. 

Förbundet har även biträtt enskilda medlemmar med råd i vapenrättsliga frågor, men 
behovet har varit begränsat. 

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 
har FMI medverkat i GU-F (Grundläggande soldatutbildning för frivillig-personal) och 
då utbildat sammanlagt 140 elever i vapentjänst pistol. Våra FMI har genomgående 
erhållit goda vitsord för sina insatser. För att möta ett eventuellt ökat utbildnings-
behov har under året ytterligare 4 FMI utbildats. Vidare har 14 FMI genomgått 
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repetitionsutbildning. Totalt disponerar Förbundet sammanlagt 43 högt kvalificerade 
FMI. Dessa har kvalitetssäkrats genom Markstridsskolans försorg. Förbundet 
förfogar dessutom över en instruktör som planeras att utses till examinator av 
Markstridsskolan. 

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 tid sju 
personer utbildats till instruktörer. Under 2018 har verksamheten främst inriktats på 
planering av genomförande av verksamhet 2019 exempelvis har framtagning av 
utbildningsplaner för grundkurs i ammunitionslära framtagits 

Även Hemvärnet stöddes med tävlingsarrangemang, nämligen Rikshemvärns-
chefens Mästerskap med Pistol 88 (Fältskjutning och Militär Snabbmatch). Här 
lämnade Pk Ena direkt stöd till Ledningsregementet. 

Riksmästerskap Pistol för Hemvärnet 
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På central nivå förs uppdragsdialogerna med Högkvarterets Frivilligavdelning, och 
när det gäller allmän samverkan med brigadgeneral Stefan Andersson. 

Förbundet får från och med 2011 organisationsstöd 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. 

Medlemsutveckling 
Förbundet rapporterade den 31/12 2018 totalt 19 376 (18 628) aktiva skyttar3.  Det 
totala antalet rapporterade medlemmar är drygt 28 000. 

Svenska juniormästare i Precision, ”Team Lander”, Säffle PK. 

Rekrytering 
Under en dryg tioårsperiod har Förbundet kunnat glädja sig åt en nettoökning på 
drygt 4 000 aktiva medlemmar. Detta är helt föreningarnas förtjänst. All rekrytering 
sker och måste ske lokalt. Nyrekryteringen är av direkt avgörande betydelse för 
Förbundets framtid. Om det inte funnits en flaskhals när det gäller tillgången på 
skjutbanor och instruktörer i närheten av våra stora befolkningscentra skulle 
rekryteringen vara väsentligt större.  

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 hitta en 
förening som har kapacitet att ta emot nya skyttar avseende skjutbanor, lånevapen 
och instruktörer. Nästa kritiska punkt är att motivera dessa att stanna och övervinna 
de trösklar som finns i utvecklingen som skytt. Allt för många hoppar av när guld-
märkesserierna inte kommer så snabbt som individen förväntat sig. 

3 Inrapporterade t.o.m. 2019-05-14. Sex föreningar har ännu inte rapporterat. 
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Skytte är glädje. 

En viktig rekryteringsfrämjande åtgärd är att säkerställa att föreningarna har tillgång 
till utbildade instruktörer och aktuellt utbildningsmaterial. Riks- och kretsinstruktörer 
har under året gjort stora insatser inom det området.  

Ekonomi 
Förbundets ekonomi är stabil och styrelsen är fast besluten att bibehålla denna 
stabilitet. Inte obetydliga resurser investeras även i år i ett modernt verksamhets-
system, varför även årets resultat blivit negativt4.  

Samarbete 
Förbundet har under året samarbetat ad hoc med övriga skytte- vapensamlar- och 
jägarorganisationer, men även med handel och industri. Samarbetet, som känne-

4 Se årsbokslut för räkenskapsåret 2018 
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tecknats av en konstruktiv anda, har haft inriktning främst mot vapenlagstiftnings-
frågor, men även bly. 

I Skytteorganisationernas Samarbetskommitté (SOS) ingår Svenska Pistolskytte-
förbundet, Svenska Skyttesportförbundet, Svenska Skidskytteförbundet och Svenska 
Svartkruts Skytte Federationen. Förbundets ansträngningar att vitalisera SOS har 
inte gett önskat resultat, och formen kan betraktas som vilande.  

Förbundet har under året deltagit i Anläggningstekniska Rådets (ATR) arbete. 

Samarbetet med övriga frivilliga försvarsorganisationer sker inom ramen för Frivillig-
organisationernas Samarbetskommitté (FOS). Inom FOS hanteras frågor av gemen-
samt 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  

Mike Winnerstig presenterar verksamheten för WFSA. 

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. 
Förbundet är ”röstande medlem”. 

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. Årsmötet 2018 genom-
fördes vid Koronovalls slott i Skåne, med SPSF som värd. 
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Utbildning 
Den 26 maj genomförde utbildningskommittén Riksinstruktörskonferens i Stockholm 
med syftet att bl.a. se över utbildningsmaterial samt behov av nya Riksinstruktörer. 

Uppdaterat utbildningsmaterial för vapenkontrollanter och fältskjutningsbanläggare 
finns att ladda ner från hemsidan.  

Utbildningsverksamheten på såväl lokal som regional och central nivå stöttas genom 
SISU Idrottsutbildarna. 

Förbundsmötet 
Förbundsmötet 2018 hölls 17 juni på Skogshem & Wijk på Lidingö. Dagen före hölls 
kretskonferensen, där ett antal för förbundet viktiga frågor diskuterades. 

Tävlingsverksamhet 

Inne eller ute? 

Rikstävlingen på hemortens banor 
2018 års rikstävling genomfördes 5 maj till 6 juni. 
Totalt deltog 285 (284) föreningar med 6184 (6030) starter. 
1888 plaketter och 1320 hederspriser delades ut i den individuella tävlingen. 
273 lag deltog (föregående år 269).  

I lagtävlingen har 110 plaketter och 21 hederspriser delats ut. 

Totalt har priser till ett värde av 165 381 kr delats ut. 
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Antal starter m.m. 

Vgrp/Klass      1  2       3    Vet y         Vet ä     Totalt 2018  Totalt 2017 

Standardmedalj i silver 700  Standardmedalj i brons   1444 

Rikstävlingen med luftpistol 
Årets rikstävling för ungdomar genomfördes under 1 december 2018 - 28 februari 
2019. Antalet starter var 39 

Klass Antal 

Svenskt mästerskap i precisions- och fältskjutning samt militär snabbmatch 
Skaraborgs och Älvsborgs Pistolskyttekretsar stod som arrangör för SM i precisions- 
och fältskjutning samt militär snabbmatch. Tävlingarna genomfördes i Skövde 10 – 
15 juli. 

Antal starter i precisionstävlingen var 674 (632) ökning med 42 och i fältskjutning 
1476 (1315) ökning med 161. Totalt 2150 (1947 starter), vilket innebar en ökning 
med 203 jämfört med fjolåret. 

Antalet deltagande lag var i precision 83 (79) en ökning med 4. I fält 199 (192) en 
ökning med 7. Totalt 282 (271) vilket innebar en ökning med 11. 

Svenska Mästare Precisionsskjutning 

Vapengrupp A (154 deltagare) 
Ind Johan Ahlbeck, Torna Hällestads Psk 
Lag Psk Svea Ing 1 

Vapengrupp B (161 deltagare) 
Ind Joackim Norberg, Atlas Copco Psk 
Lag Atlas Copco Psk 

A 1 44 133 75 38 33 323 325 
A 2 18 86 51 34 27 216 225 
A 3 191 618 329 120 98 1356 1340 
B 104 546 333 143 116 1242 1262 
C 602 1162 414 280 244 2702 2585 
Dam C 98 147 35 15 17 312 257 
Jun C 29 4 0 33 36 

Totalt 6030 6030 

9 7 
11 10 
13 9 
15 5 
17 6 
20 1 
25 1 

Totalt 39 
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Vapengrupp Dam C (40 deltagare) 
Ind Annika Almstrand, Sandhems Psk 
Lag Sthlm polisens Skf 

Vapengrupp C (212 deltagare) 
Ind Johan Ahlbeck, Torna Hällestads Psk 
Lag Torna Hällestads Psk 

Vapengrupp Jun C (19 deltagare) 
Ind Pernilla Lander, Säffle Psk 
Lag Säffle Psk 

Vapengrupp Vet Y C (43 deltagare) 
Ind Göran Lindblad, SJ Pk Luleå 
Lag FOK Borås 

Vapengrupp Vet Ä C (45 deltagare) 
Ind Ove Granberg, Eskilstuna Psk 
Lag SAAB Pk  

Fältskjutning 

Vapengrupp A (305 deltagare) 
Ind Anders Eriksson, Mölndals Skf 
Lag Atlas Copco Psk 

Vapengrupp B (253 deltagare) 
Ind Joe Furborg, FOK Borås 
Lag Bodens SSK 

Vapengrupp Dam C (54 deltagare) 
Ind Ann-Kristin Jansson, Lövsta Skf 
Lag Lövsta Skf 

Vapengrupp C (437 deltagare) 
Ind David Lindström, Bodens SSK 
Lag Bodens SSK 

Vapengrupp R (289 deltagare) 
Ind Thomas Beck, Atlas Copco Psk 
Lag Atlas Copco Psk  

Vapengrupp Jun C (22 deltagare) 
Ind Martin Forsbacke, Nordmarkens Psk 
Lag Örebro PSSK 

Vapengrupp Vet Y C (53 deltagare) 
Ind Sören Rehn, Tidaholms Psk 
Lag FOK Borås 

Vapengrupp Vet Ä C (63 deltagare) 
Ind Ragnar Olsson, Fjugesta Psk 



Dnr 108:015/19  13 
Lag F21 Skf 
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Svenskt mästerskap i Magnumfältskjutning 

Bunkerspringan är lätt att missa. 

SM i magnumfältskjutning arrangerades av Gävleborgs Pistolskyttekrets genom 
Bollnäs Pistolskytteklubb 18 – 19 augusti. Antalet individuella starter var 385 (421), 
en minskning med 36 jämfört med fjolåret. Antalet lag var 75 (74). 

Svenska Mästare 

Vapengrupp M1, SA .41 - .44 46 deltagare (52) 
Ind Folke Weinholt, Torsby Psk 
Lag Eskilstuna HeVF 

Vapengrupp M2, DA .41 - .44 55 deltagare (59) 
Ind Jano Mikaj, Katrineholms Pk 
Lag Borås Ps 

Vapengrupp M3, SA .357 43 deltagare (48) 
Ind Rolf Hallman, Borås Ps 
Lag Borås Ps 

Vapengrupp M4, DA .357 63 deltagare (68) 
Ind Andreas Johansson, Eskilstuna HeVF 
Lag Eskilstuna HeVF 

Vapengrupp M5, Frigrupp 9 mm - .455 53 deltagare (63) 
Ind Jano Mikaj, Katrineholms Pk 
Lag Torsby Psk Lag 1 

Vapengrupp M6, 9 mm - .455 Auto 52 deltagare (56) 
Ind Jano Mikaj, Katrineholms Pk 
Lag Borås Ps 
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Vapengrupp M7, .357-.44 73 deltagare (75) 
Ind Gunnar Karlsson, Eskilstuna HeVF 
Lag Borås Ps 

Svenskt mästerskap i Militär snabbmatch 
Skaraborgs och Älvsborgs Pistolskyttekretsar stod som arrangör. Tävlingen 
genomfördes i Skövde 10 – 11 juli. 

Vapengrupp A 87 deltagare (83) 
Ind Andreas Granberg, Piteå Pk 
Lag Lunds Pk 

Vapengrupp B 89 deltagare (95) 
Ind Joe Furborg, FOK Borås 
Lag Örebro Pistol-och Sportskytteklubb 

Vapengrupp C 147 deltagare (136) 
Ind Joackim Norberg, Atlas Copco Psk 
Lag F16 Pk 

Vapengrupp R 92 deltagare (94) 
Ind Lennart Skoglund, Ålems Skf 
Lag Örebro Pistol-och Sportskytteklubb 

Vapengrupp Dam C 19 deltagare (13) 
Ind Maria Öberg, Bodens SSK 
Lag Sthlm polisens Skf 

Vapengrupp Jun C 10 deltagare (10) 
Ind Simon Jander, Örebro PSSK 
Lag Örebro Pistol-och Sportskytteklubb 

Vapengrupp Vet Y C 25 deltagare (23) 
Ind Torben Rundqvist, Vårgårda Psk 
Lag FOK Borås 

Vapengrupp Vet Ä C 38 deltagare (28) 
Ind Curt Ögren, SAAB Pk 
Lag SAAB Pk 

Svenskt mästerskap i springskytte 
Springskytte-SM arrangerades på uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet av I 2 
Skf och gick av stapeln 25 augusti på Sanna skjutbana Karlstad. 63 skyttar, 9 lag-
tävlingslag och 8 stafettlag deltog. 

Svenska Mästare 

Individuell 
D J 2 deltagare Frida Pollack Pk Pricken 
D 35 6 deltagare  Helena Pollack Pk Pricken 
Hjun 1 deltagare Benjamin Råsbo Råsbo Psk 
H 21 8 deltagare David Rexander Linköpings Skf 
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H 35 22 deltagare Jan Jorsäter Örebro PSSK 
H 50 15 deltagare Lars Persson I 2 Skf 
H 65 5 deltagare Våge Strålin Arvika Psk 
H70 5 deltagare Sven-Olof Olofsson Örebro PSSK 

Lagtävling 
Sthlm polisens Skf (Anders Beckman, Conny Rosén, Per Norman) 

Stafett 
I 2 Skf (Marcus Wilhelmson, Lars-Olof Gävert, Lars Persson) 

Svenskt mästerskap i PPC  
Tävlingen arrangerades på uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet och Värm-
lands Pistolskyttekrets av Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb 26-27 juli med 368 
(331) starter i 8 vapengrupper.

10:an är inte stor på 45 meter 

Svenska mästare 

Revolver 1500 
Jens O´Konor, Atlas Copco Psk 53 deltagare 

Pistol 1500 
Thomas Svensson, Linköpings Skf 59 deltagare 

Open Match 
Johan Ahlbeck, Torna Hällestads Psk 48 deltagare 

Distinguished Revolver 
George Ekström, Linköpings Skf 27 deltagare 

Distinguished Pistol 
Jens O´Konor, Atlas Copco Psk 44 deltagare 
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Standard revolver 4” 
Johan Ahlbeck, Torna Hällestads Psk 43 deltagare 

Standard revolver 2,75” 
Thomas Svensson, Linköpings Skf 37 deltagare 

Standard Semi-Automatic Pistol (SSA) 
Thomas Svensson, Linköpings Skf  57 deltagare 

Riksmästerskap i Magnumprecision 
Tävlingen arrangerades på uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet av Klinte 
Skyttegille 2-3 juni med 142 starter i 7 vapengrupper. 

Vapengrupp M1, SA .41 - .44 18 deltagare 
Ind Mats Jönslars, Kalix Ps 
Lag Hallsberg Pk 

Vapengrupp M2, DA .41 - .44 23 deltagare 
Ind Mike Winnerstig, Sthlm polisens Skf 
Lag Torsby Psk 

Vapengrupp M3, SA .357 17 deltagare 
Ind Bo Engström, Luleå Pk 
Lag Kalix Ps 

Vapengrupp M4, DA .357 32 deltagare 
Ind Patrik Fält, Storfors Psk 
Lag Storfors Psk 

Vapengrupp M5, Frigrupp 9 mm - .455 27 deltagare 
Ind Ante Persson, Torsby Psk 
Lag Torsby Psk Lag 

Vapengrupp M6, 9 mm - .455 Auto 25 deltagare 
Ind Mats Egnell, Motala Pk 
Lag Torsby Psk 

Vapengrupp M7, .357-.44 35 deltagare 
Ind Mats Egnell, Motala Pk 
Lag Storfors Psk 

Internationell tävlingsverksamhet 
Under året har förbundet deltagit med landslag i Nordiska Mästerskapen i fält-
skjutning samt i EM PPC.  

EM i PPC i S:t Olof 16-19 augusti 
Tävlingen arrangerades av Österlens Pistolskytteklubb på uppdrag av WA1500 och 
Svenska Pistolskytteförbundet, och med stöd av Torna Hällestads Psk och indi-
viduella skyttar från både Sverige och utlandet. Utöver europeiska länder deltog 
bland annat Australien och Kanada. 
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Revolver 1500 
1:a plats Johan Ahlbeck, Torna Hällestads Psk Europamästare 
2:a plats Håkan Johansson, Halmstad SSK 
3:e plats Jens O´Konor, Atlas Copco Psk 

Pistol 1500 
2:a plats Johan Ahlbeck, Torna Hällestads Psk 
3:e plats Jens O´Konor, Atlas Copco Psk 

Open Match 
1:a plats Thomas Svensson, Linköpings Skf Europamästare 

Standard revolver 4” 
1:a plats Andreas Granberg, Piteå Pk Europamästare 
2:a plats Thomas Svensson, Linköpings Skf 

Standard revolver 2,75” 
1:a plats Thomas Svensson, Linköpings Skf Europamästare 

Standard Semi-Automatic Pistol 
2:a plats Johan Ahlbeck, Torna Hällestads Psk 

Nordiskt mästerskap i fältskjutning 
Nordiska mästerskapet i fältskjutning genomfördes i Dall (Danmark), den 15 
september. 

Lagsammansättning:  Överledare John-Åke Andersson 

Ledning: Marie Brunsson John-Åke Andersson Per-Anders Svensson 

Damer  Seniorer  Juniorer 
Madeleine Johansson Tommy Hansen Martin Forsbacke 
Liselott Såmark Henrik Arvidsson Leopold Joandi 
Ann-Kristin Jansson Mikael Nilsson Victor Hahn 
Veronika Ferdén David Lindström Simon Jander 

Resultat 
Damer 
Sverige Guld Norge Silver Danmark Brons 
Seniorer  
Sverige Guld Danmark Silver Norge Brons 
Juniorer 
Sverige Guld Norge Silver Danmark Brons 

Individuella segrare 
Damer 
Ann-Kristin Jansson Sverige 
Seniorer 
David Lindström Sverige 
Juniorer 
Simon Jander Sverige 
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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 silver 
Eva Klint, Sunderbyn 

Jubileumsmedalj 
Stefan Törngren. Stockholm 
Ola Wälimaa, Tystberga 

Förbundsstyrelsens plakett i guld 
Lars T Andersson, Västra Frölunda 

Årets ungdomsledare 
Maria Prandl-Norrgård, Rönninge 

Förtjänstplaketter 

SM i Magnumfältskjutning i Bollnäs 
Silverplakett Bronsplakett 
Jan Kjellberg Peter Lindqvist 
Birgitta Kjellberg Erik Lindqvist 

Per Lindberg 
Daniel Whern 
Martin Strandow 
Ivar Olsson 

SM i PPC i Hagfors 
Silverplakett Bronsplakett 
Roland Pettersson Roger Persson 
Johan Nilsson Fredrik Gullberg 
Kristina Everbrink Andreas Frank 

Bo Johansson 

SM Fält, Precision och Militär snabbmatch i Skövde 
Silverplakett Bronsplakett 
Sören Rehn  Tomas Ånhed 
Per Holm  Hartwig Krüger 
Susanne Svensson Christian Mohr 
Lars Carlsson Ann-Catrine Assarsjö 
Björn Lundberg Åke Nordin 
Lennart Gustavsson Lars Larson 

Sonny Svensson 
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Styrelsens sammansättning 

Förbundsstyrelsen har haft följande sammansättning 

Vald av Mandattid  
Förbundsmötet till Förbundsmötet 

Förbundsordförande 

Stefan Kristiansson, Stockholm 2018 2019 

Styrelseordförande 

Mike Winnerstig, Stockholm 2018 2019 

Ordinarie ledamöter 

Anders Khemi, Boden 2018 2020 
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Per-Anders Svensson, Vinslöv 2018 2020 

John-Åke Andersson, Mariannelund 2018 2020 

Susanne Svensson, Falköping 2018 (Avliden januari 2019) 

Henrik Käck, Laholm 2018 2020 
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Claes-Håkan Carlsson, Karlstad 2017 2019 

Sören Wahlberg, Borås 2017 2019 

Jim Eriksson, Ilsbo 2017 2019 

Lena Sjögren, Borlänge 2017 2019 
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Göran Lindskog, Härnösand 2017 2019 

Suppleanter 

Bengt Flodin, Boden 2017 2019 

Thomas Svensson, Linköping 2017 2019 
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Per Andersson, Vollsjö 2018 2020 

Erik Everbrink, Hagfors 2018 2020 

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, Claes- Håkan 
Carlsson, Anders Khemi, Sören 
Wahlberg 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), Erik 

Everbrink, Bengt Flodin, Per-Anders 
Svensson, Thomas Svensson, Guy 
Persson, Bo Walger 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), 
Bo Walger och riksinstruktörerna. 

Förvaltningskommittén har bestått av 
Nils-Anders Ekberg (ordförande), 
Birgitta Rundberg och Jerry 
Andersson. 

Teknisk expert har varit Sören 
Wahlberg. 

Presstalesman har varit Mike 
Winnerstig 

Förbundets överklagandenämnd har 
bestått av Hases Per Sjöblom 
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(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 2018 
bestod av Sonny Svensson 
(sammankallande), Karl-Gunnar 
Johansson (syd), Marie Brunsson 
(Väst), Jan Edmundsson (öst) och 
Gunnar Andersson (norr). Därifrån till 
förbundsmötet 2019 har valbered-
ningen bestått av Sonny Svensson 
(sammankallande), Toni Caic (syd), 
Marie Brunsson (Väst), Jan 
Edmundsson (öst) och Marcus 
Claeson (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. World Forum on Shooting 
Activities exekutivkommitté: Nils-
Anders Ekberg. 

Förbundets kansli 
Vid förbundskansliet tjänstgjorde under 
året generalsekreterare Nils-Anders 
Ekberg, biträdande generalsekreterare 
Bo Walger, kansliföreståndare Teresa 
Engström och kansliassistent Yvonne 
Ericsson. För särskilt uppdrag har 
Hans Drugge anställts på deltid. 

Kansliet är lokaliserat till 
Sandhamnsgatan 61, där en 
ändamålsenlig kontorslokal hyrs hos 
Stettin Fastigheter AB. 

Tidningen Nationellt Pistolskytte 
Medlemstidningen heter Nationellt 
Pistolskytte (NP). Den kom under 2018 
ut med fyra nummer och sändes ut till 
samtliga aktiva skyttar. Med en 
upplaga på 20 000 exemplar är NP 
Sveriges största skyttetidning. Andra 
viktiga informationskanaler är 
Förbundets nya hemsida, Facebook 
samt kansliets krets- och 
föreningsutskick. 

Anslutna föreningar 
Antalet anslutna föreningar den 31 
december 2018 var 478 (494). 

Årsavgift 
Enligt Förbundsmötesbeslut betalade 
varje förening en grundavgift om 600 kr 
samt därutöver 260 kr för varje aktiv 
medlem (baserat på årsrapport 2018). 
Detta belopp inkluderar årsprenumera-
tion på NP och premie för ansvars- och 
olycksfallsförsäkringar 

Pistolskyttekortet 

Medlemskap i andra organisationer 
• Arbetsgivaralliansen.
• Folk och Försvar
• Folkspel
• Frivilligorganisationernas

samarbetskommitté (FOS)
• National Shooting Sports

Foundation (NSSF)
• SISU Idrottsutbildarna
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• Skytteorganisationernas

samarbetskommitté (SOS)
• World Association PPC 1500
• World Forum on Shooting

Activities

Bilaga: 

Årsstatistik 2018 

Årsstatistiken innehåller inte 
information om de sex föreningar som 
ännu inte årsrapporterat. 



Svenska
ÅrsstatistikPistolskytteförbundet 2018

16 May 2019

Kretsnummer Krets Föreningar Totalt antal
medlemmar

Antal aktiva
medlemmar

Aktiva män
>= 26 år

Aktiva kvinnor >=
26 år

Aktiva män
<=25 år

Aktiva kvinnor <=
25 år

Avlossade skott

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

1 Stockholms Pistolskyttekrets 87 86 7371 4925 4192 4048 3677 3516 398 409 86 90 31 33 2977426 3317535

2 Uppsala Läns Pistolskyttekrets 14 13 1154 855 710 615 595 511 86 70 22 24 7 10 236420 250250

3 Södermanlands Pistolskyttekrets 14 14 718 709 511 494 455 439 35 37 16 14 5 4 573826 642622

4 Östergötlands Pistolskyttekrets 15 14 1461 1367 971 948 839 820 90 84 26 31 16 13 566780 568085

5 Jönköpings Läns Pistolskyttekrets 18 18 879 792 762 721 646 629 72 56 35 24 9 12 465240 458720

6 Kronobergs Läns Pistolskyttekrets 10 10 665 638 333 334 295 293 18 15 14 24 6 2 382995 410665

7 Kalmar Läns Norra Pistolskyttekrets 5 5 294 293 200 188 170 162 16 15 8 5 6 6 255900 194300

8 Kalmar Läns Södra Pistolskyttekrets 12 12 505 490 319 319 277 268 27 32 12 15 3 4 286000 280450

9 Gotlands Pistolskyttekrets 7 7 295 318 196 222 176 196 13 16 5 8 2 2 167950 205850

10 Blekinge Pistolskyttekrets 6 6 264 247 245 236 223 211 17 15 3 9 2 1 225932 180456

11 Kristianstads Pistolskyttekret 22 23 1091 1075 782 837 651 673 82 95 37 53 12 16 1204470 918000

12 Malmöhus Pistolskyttekrets 35 36 2225 2123 1852 1842 1620 1601 165 172 52 47 15 22 1572386 1442615

13 Hallands pistolskyttekrets 10 10 431 382 353 332 321 305 23 19 8 7 1 1 199705 237480

14 Göteborg Och Bohusläns Pistol.Krets 23 23 1443 1415 1185 1175 1035 1015 115 119 27 31 8 10 442786 1001152

15 Älvsborgs Pistolskyttekrets 12 12 701 668 533 505 462 433 54 52 16 19 1 1 582266 634909

16 Västgöta-Dals Pistolskyttekrets 12 12 425 429 342 349 296 304 32 29 13 13 1 3 219000 213550

17 Skaraborgs Pistolskyttekrets 15 15 589 485 430 420 368 357 35 36 23 22 4 5 269338 213689

18 Värmlands Pistolskyttekrets 19 19 1197 1116 749 794 635 676 69 68 37 38 8 12 599463 606605

19 Örebro Läns Pistolskyttekrets 15 15 743 938 569 596 500 508 46 54 16 26 7 8 457584 535653

20 Västmanlands Pistolskyttekrets 15 15 754 704 507 460 445 399 45 43 11 12 6 6 394520 350050

21 Dalarnas  Pistolskyttekrets 21 21 1296 1329 740 759 638 655 77 77 17 20 8 7 617613 674948

22 Gävleborgs Pistolskyttekrets 18 18 1062 954 763 739 666 659 53 34 34 35 10 11 827127 793259

23 Västernorrlands Läns Pistolskyttekrets 14 13 749 803 408 409 346 352 42 34 17 19 3 4 490645 496527

24 Jämtlands Läns Pistolskyttekrets 13 14 396 470 343 353 279 294 30 35 27 20 7 4 344440 163950

25 Västerbottens Läns Pistolskyttekrets 21 21 747 743 645 629 552 538 74 69 14 15 5 7 984920 992650

26 Norrbottens Pistolskyttekrets 19 19 878 750 736 696 614 592 74 65 44 37 4 2 827654 933467

Summa 472 471 28333 25018 19376 19020 16781 16406 1788 1750 620 658 187 206 16172386 16717437
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Svenska Pistolskytteförbundet 
Org.nr 802002-6657 

Resultaträkning 

Rörelseintäkter 
Anslag och bidrag 
Årsavgifter från klubbar 
Försäljning, märken, priser, proppar mm 
NP, prenumerationer o annonsintäkter 
Rikstäv !ingen 
Summa föreningens intäkter 

Skytteverksamhetens kostnader 
Inköpskostnad för sålda varor 
Nationellt Pistolskytte 
Utbildnings- och tävlingskostnader 
Sammanträden och kommitteer 
Övriga skyttekostnader 

Övriga rörelsekostnader 
Lokalkostnader 
Administrationskostnader 
Personalkostnader 
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

Rörelseresultat 

Finansiella poster 
Realisationsresultat 
Räntor och utdelningar 
Räntekostnader och liknande resultatposter 
Summa finansiella poster 

Resultat efter finansiella poster 

Årets resultat 

Not 2018-01-01 
-2018-12-31

1 457 756 
5 118 120 
1 544 396 

234 832 
369 010 

8 724 114 

-627 660 
-1 385 228 

-666 578 
-902 847 
-202 461 

3 784 774 

-779 046 
-3 506 818 
-3170377

-36 875 
-7 493 116 

-2 553 775

328 660 
.447 381 

-2 946 
773 095 

-1 780 680 

-1 780 681 

1 ( 5 )  

2017-01-01 
-2017-12-31

1435511 
4 986 920 
1678291 

298 410 
380 740 

8 779 872 

-673 696 
-1315495

-849 993 
-828 661 
-72 004 

3 739 849 

-990 830 
-2 536 544 
-3 004 348 

-36 875 
-6 568 597 

-1 528 574 

283 224 
399 400 

-928 
681 736 

-846 839 

-846 8 3 9 l
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Balansräkning Not 2018-12-31 2017-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 2 36 876 
Summa materiella anläggningstillgångar 1 36 876 

Finansiella a nliigg ningstillgå nga r 
Långfristiga värdepappersinnehav 3 14 247 340 16 646 490 
Summa finansiella anläggningstillgångar 14 247 340 16 646 490 

Summa anläggningstillgångar 14 247 341 16 683 366 

Omsä ttnin gstillgå n ga r 

Varulager m. m. 
Märken, priser m m  1 712 249 1 552 893 
Summa varulager 1 712 249 1 552 893 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 153 181 412 267 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 558 876 348 832 
Summa kortfristiga fordringar 712 057 761 099 

Kassa och bank 
Kassa och bank 1 277 432 831 039 
Summa kassa och bank 1 277 432 831 039 

Summa omsättningstillgångar 3 701 738 3 145 031 

SUMMA TILLGÅNGAR 17 949 079 19 828 397 lt:_ 
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Balansräkning Not 2018-12-31 2017-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Fritt eget kapital 
Fritt eget kapital 18010 084 18 856 923 
Årets resultat -1780681 -846 839 
Summa fritt eget kapital 16 229 403 18 010 084 

Avsättningar 
Övriga avsättningar 4 225 000 225 000 
Summa avsättningar 225 000 225 000 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 1 009 984 761 706 
Övriga skulder 63 674 65 143 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 421 018 766 464 
Summa kortfristiga skulder 1 494 676 1593313 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 17 949 079 19 828397
1 c _  
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar 

4 (5) 

Årsbokslutet har upprättats enligt Bokföringslagen samt Årsredovisningslagen i tillämpade delar. 

Inventarierna skrivs av under två år. 

Fordringar har upptagits till de belopp vaimed de beräknas inflyta. 

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. 

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på 
balansdagen. Erforderligt avdrag för inkurans har gjorts. 

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer 

Ingående anskaffningsvärden 
Inköp 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående redovisat värde 

Not 3 Långfristiga värdepappersinnehav 

Namn 
Värdepappersdepå SEB 

Not 4 Övriga avsättningar 

Miljövårdsfond 

2018-12-31 

844 184 
0 

844 184 

-807 308 
-36 875 

-844 183 

1 

Bokfört 
värde 

14 247 340 

2018-12-31 

225 000 
225 000 

2017-12-31 

770 434 
73 750 

844 184 

-770 433 
-36 875 

-807 308

36 876

Marknads 
värde 

16645313 

2017-12-31 

225 000 
225 000 lt_ 
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Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom: 

2 (3) 

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, utfo1mar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelärnnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för vår revision för
att utfo1ma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala
oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsbokslutet. Vi drar också en slutsats, med grnnd i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande
tvivel om stiftelsens förmåga att fmtsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsbokslutet
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsbokslutet. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan
fortsätta verksamheten.

- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsbokslutet, däribland
upplysningarna, och om årsbokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Svenska Pistolskytteförbundet, Org.nr 802002-6657 



Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Svenska 
Pistolskytteförbundet för räkenskapsåret 2018. 

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen eller 
stiftelseförordnandet. 

Gr111ul för  uttalande 

3 (3) 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sve1ige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och 
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förbundets förvaltning och organisation. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende: 

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot förbundet eller om det finns skäl för entledigande. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot förbundet. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst 
på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där 
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande. 

Lars Lundqvist 
Auktoriserad revisor 

Peter Ohlsson 

Svenska Pistolskytteförbundet, Org.nr 802002-6657 





SPSF Budget 2019-2020 

Utfall 2018 Rev Budget 2019 Budget 2020 

Bidrag från Försvarsmakten och MSB 1 456 1 479 1 500 

Årsavgifter  5 118 5 281 5 400 

Försäljning märken 423 400 400 

Försäljning Skjuthandböcker  257 130 260 

Försäljning loggböcker 104 80 80 

Försäljning häfte grundutbildning 307 300 300 

Pistolskyttekort 108 100 100 

Annonser NP  227 227 277 

Rikstävlingen  368 368 368 

Övriga intäkter 356 335    289

Summa rörelseintäkter 8 724 8 700 8 974 

NP-kostnader  1 385 1 425 1 425 

Rikstävlingen  270 280 280 

SM 125 105 105 

Internationellt utbyte 354 365 365 

Internationellt samarbete  157 135 135 

Sammanträden 675 708 708 

Krets- och landsdelsbidrag  215 222 222 

Personalkostnad 3 170 3 140 3 184 

Lokaler 677 692 706 

IT (MAP, hemsida, datalagring) 2 918 1 000 450 

Övriga kostnader 2 015 1 731 1 710

Summa rörelsekostnader  11 241 9 803 9 290 

Rörelseresultat -2 517 -1 102 -316

Avskrivningar  37 37 37 

Rörelseresultat efter avskrivningar -2 553 -1 139 -353

Finansiella intäkter 776 400 400 

Resultat efter finansiella int & kostn -1 781 -741 45 

Årets resultat  -1 781 -741 45 

Bilaga 5





 SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET 

FÖRSLAG TILL AVGIFTER FÖR 2020 

Styrelsen föreslår oförändrad avgift för föreningarna avseende 2020, att erläggas till 
förbundskansliet senast 2020-03-31 

Föreningsavgift 600 kr per förening 
Avgift per aktiv* medlem 260 kr per aktiv medlem 
Avgift per aktiv* familjemedlem 200 kr per aktiv familjemedlem 

Avgiften erläggs endast av huvudföreningen. 

Bilaga 6
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Märkesavd. 08/553 401 64 
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Missiv motioner 

Innehåll 

A. FM yttrande över motion 1-14 jämte originalmotioner

B. FM yttrande över motion 15-20 jämte originalmotioner

Bilaga 7





Svenska 
Pistolskytteförbundet 

Postadress Besöksadress Telefon  08-553 401 60 Plusgiro 193019-7 
Box 27001 Sandhamnsgatan 61 Generalsekreterare 08-553 401 61 Bankgiro 811-2526 
102 51  STOCKHOLM 115 28 STOCKHOLM Birt. Generalsekreterare 08-553 401 62 Organisationsnr  80 20 02-6657 

Expedition 08-553 401 63 E-post  kansli@pistolskytteforbundet.se 
Märkesavdelningen 08-553 401 64 
Fax  08-553 401 69 

Bilaga 1 till SPSF dnr 102:008/19 

Motioner till förbundsmötet 2019 jämte förbundsstyrelsens yttranden. 

1. Max- och mingräns för träff i fältskytte
Södermanlands pistolskyttekrets förslag enligt underbilaga 1:1.

Motionen tar upp en skrivning i skjuthandboken där reglerna inte stämmer överens med
verkligheten. När man lägger en bana i fältskjutning finns det flera sätt att styra skjutningen på en
station. En av dessa är att styra skottfördelningen och där ingår både hur många man får skjuta men
även hur få man måste skjuta per figur. Detta framgår dock inte av reglerna i skjuthandboken.

Regeln som styr detta är D.10.4. Den regel som motionen hänvisar till, D.9.14 handlar om vad som
skall skrivas i förutsättningarna och skall naturligtvis spegla regelverket. Motionen föreslår dessutom
att högsta och lägsta antalet träff skall anges. Detta bör dock, enligt styrelsens uppfattning, vara upp
till varje banläggare hur man vill styra skottfördelningen.

Motionens intention att förutsättningen ska beskriva hur skottfördelningen får göras är i linje med
förbundsstyrelsens uppfattning.

Förbundsstyrelsen avstyrker motionen men förslår att den får i uppdrag att ändra D.10.4 så att
minsta antal träff per figur får anges. D.9.14 konsekvensändras i så fall.

2. Standard för förutsättningar
Södermanlands pistolskyttekrets förslag enligt underbilaga 1:2.

Att införa en standard kan vara bra i många fall men det riskera samtidigt att hämma utvecklingen.
Dessutom arrangeras fältskjutningar på alla nivåer från klubbtävlingar till svenska mästerskap. Detta
innebär olika krav på hur en förutsättning skall utformas.

Skjuthandboken innehåller dessutom vilka uppgifter som skall informeras till skyttarna samt även ett
förslag på hur detta kan se ut.

Förbundsstyrelsen avser att, oavsett motionens utgång, låta lägga upp förutsättningsmallar på
förbundets hemsida, fria att använda. Förbundsstyrelsen avstyrker motionen.

(14 underbilagor)
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3. Resultatberäkning på mästerskap i fältskytte
Södermanlands pistolskyttekrets förslag enligt underbilaga 1:3.

I dagens fältskytte finns det två sätt att räkna resultatet på, vanlig och poängfältskjutning. I vanligt fältskytte
gäller det att samla så många träff som möjligt och i poängfältskjutning gäller det att få så höga poäng som
möjligt. Detta kräver att man måste anpassa sitt skytte efter detta.

Att som banläggare kunna variera mellan vanlig och poängfältskjutning innebär att man får ytterligare ett
sätt att variera en tävling på.

Förbundsstyrelsen anser att bägge sätten att skjuta fält är rättvisa och innebär att den bästa skytten vinner
en tävling. Med anledning av detta avstyrks motionen.

4. Sammanslagning av veteranklasser
Södermanlands pistolskyttekrets förslag enligt underbilaga 1:4.

Veteranklassen baseras på vilken ålder deltagarna har och därmed är den klass som är närmast veteraner
äldre, veteraner yngre.

Förbundsstyrelsen tillstyrker motionen.

5.  Vapenkontroll stickprovsvis
Kristianstad läns pistolskyttekrets förslag enligt underbilaga 1:5

Kristianstadskretsen har under de senaste åren genomfört ett försök där man tar bort den obligatoriska
vapenkontrollen och ersatt den med utökade stickprovskontroller. Man tillhandahåller också
kontrollutrustning så att skytten själv kan kontrollera sin utrustning innan start. Det är dessutom skyttens
ansvar att vapnet fungerar på ett säkert sätt och att det följer de regler som finns.

Försöket som genomförts visar

• att man slipper de långa köer som kan uppstå i en vapenkontroll.

• att kompetenta vapenkontrollanter kan merutnyttjas ute på stationerna

• att en utökad stickprovskontroll innebär rättvisare tävlingar då man inte vågar chansa med ett vapen
som inte följer regelverket

Förbundsstyrelsens tillstyrker motionen. 
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6. Ändring av förfarande vid överklagan

Dalarnas pistolskyttekrets förslag enligt underbilaga 1:6 

Vid ett överklagande av en kretsstyrelses eller ett kretsårsmötes beslut är kretsstyrelsens uppgift att ta emot 
överklagan och med ett bifogat eget yttrande överlämna detta till förbundets överklagandenämnd. Det är 
därefter överklagandenämndens (i vissa fall förbundsstyrelsens) ansvar att bedöma tilläggsyrkanden och 
begära in de kompletteringar som behövs för ärendets slutliga avgörande. Erforderlig juridisk kompetens för 
detta finns i nämnden. 

Förbundsstyrelsen avstyrker motionen. 

7. Höjning av standardmedaljpoäng för kvalificering till riksmästarklass inom fältskytte

Göteborgs och Bohus läns pistolskyttekrets förslag enligt underbilaga 1:7

Motionären föreslår att kvalifikationen till riksmästarklass i fältskytte höjs från dagens tre

standardmedaljpoäng till fem standardmedaljpoäng.

Enligt motionären skulle denna åtgärd förhoppningsvis motverka överbelastning av deltagare i klass tre.

Förbundsstyrelsen ser inte att en minskning av deltagare i klass tre skulle göra att det blir färre antal

deltagare vid en fältskjutning. Det skulle minska antalet deltagare i klass tre men i motsvarande mån höja

antalet deltagare i klass 2.

Dessutom skulle det minska antalet kvalificerade skyttar som får delta vid Svenska Mästerskapet. Det är en

åtgärd som en arrangör troligen inte skulle gilla eftersom arrangörer önskar ha så många deltagare som

möjligt för att få ekonomi i arrangemanget.

Förbundsstyrelsen avstyrker därför motionen.

8. Utdelning av medaljer vid mästerskap
Norrbottens pistolskyttekrets förslag enligt underbilaga 1:8

Motionären föreslår att medaljer skall delas ut till de tre bästa individuella deltagarna och lagen, oavsett

antalet startande, och om antalet deltagare är färre än tre, till de som deltagit.

En förutsättning för medaljutdelning är att det varit en tävling. Enligt SHB C.3.6.3 krävs vid individuellt SM att

det skall vara minst 5 startande i en vapengrupp/klass, vid landsdels- och kretsmästerskap får respektive

styrelse bestämma en lägre gräns. Uppnås inte tillräckligt antal startande erbjuds deltagarna att före start

överflyttas till annan klass.
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Styrelsen anser att det är viktigt att bibehålla medaljerna värde, och att de därför endast ut delas efter 
verklig tävlan, inte efter deltagande. Med nuvarande regler stimuleras också skyttarna att söka förmå sina 
kamrater till ökat tävlingsdeltagande. 

Förbundsstyrelsen avstyrker motionen. 

9.  Priser i Magnumfältskjutning

Norrbottens pistolskyttekrets förslag enligt underbilaga 1:9

Motionen föreslår att kraven på graverade priser till de tre första i magnumfält, tas bort. Förslaget innebär
större frihet för arrangörerna, vilket styrelsen ser som positivt.

Förbundsstyrelsen tillstyrker motionen.

10. Registrering av rekord i magnumprecision

Norrbottens pistolskyttekrets förslag enligt underbilaga 1:10

Motionen föreslår att svenska rekord skall noteras i magnumprecision. Förbundsstyrelsen delar motionärens
uppfattning.

Förbundsstyrelsen tillstyrker motionen.

11. Registrering av innertior i Precisionsskjutning

Älvsborgs pistolskyttekrets förslag enligt underbilaga 1:11

Motionen föreslår att förändra särskiljningen i precision i första hand sker med innertior vid lika poäng på
motsvarande sätt som i militär snabbmatch och PPC, samt även i sportskyttegrenarna.

Förbundsstyrelsen tillstyrker motionen med tillägget att detta även skall gälla Magnumprecision.

12. Registrering av innertior i magnumprecision

Norrbottens pistolskyttekrets förslag enligt bilaga 1:12

Motionen föreslår att rekord och särskiljning i magnumprecision skall ske med innertior. Då vi ännu inte är
uppe i maxpoäng i någon av klasserna finns det i dagsläget inte någon anledning att särskilja rekord med
innertior, däremot är det rimligt att samtliga grenar särskiljs på samma sätt, vilket behandlas i motion nr 11.

Förbundsstyrelsen avstyrker motionen.
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13. Inskjutning inom magnumfältskytte

Stockholms pistolskyttekrets förslag enligt underbilaga 1:13.

Motionen föreslår att man skall ges möjlighet att skjuta in sitt vapen på en inskjutningsstation och att man
därmed skall kunna medge poängräkning på första stationen.

Den första stationen är utan poäng med tanke på att många magnumskyttar lånar vapen av varandra. Men
att man ändå skall vara så pass inskjuten så att man träffar sina figurer om man skjuter bra. Att tillföra
ytterligare en station som man inte räknar tillför inte skyttet mer än att det tar extra tid och kan kräva en
extra plats.

Förbundsstyrelsen avstyrker motionen.

14. Borttagande av krav på Hands Upstation vid magnumfältskytte

Stockholms pistolskyttekrets förslag enligt underbilaga 1:14

Motionen föreslår att kravet på Hands Upstation tas bort och ersätts med att en sådan är tillåten. Dessutom
yrkar man att det skall anges i inbjudan om Hands Up förekommer.

Förbundsstyrelsen anser att Hands Up är en naturlig del av magnumfält och då tanken är att det som måste
anges i inbjudan enbart är sådant som man kan ha svårt att genomföra av kroppsliga skäl.

Förbundsstyrelsen avstyrker motionen.



Södermanlands Pistolskyttekrets

Motion till pistolskytteförbundets förbundsmöte 2018 från Södermanlands Pistolskyttekrets. 

Max och min gräns för träff i fältskytte. 

Bakgrund 
Sedan lång tid tillbaka har begreppet ”min” träff används på en del fältskjutningar. I SHB finns inget 

regelstöd för detta. Förfarandet är ganska utbrett och kan nästan betraktas som praxis, detta bör 

avspegla sig i regelverket. 

Förslag 
Ändra D.9.14 tredje punkten från: ” Högsta antalet tillåtna träff per figur.” till ” Högsta och lägsta 

antalet tillåtna träff per figur.” 

Ändra D.10.4  Första meningen från: ”Högsta antal träff per figur skall anges i förutsättningarna.” till 

”Högsta och lägsta antal träff per figur skall anges i förutsättningarna.” 

Ordförande 

Jonas Wiberg 

Eskilstuna den 4 dec 2017 

Underbilaga 1:1



Södermanlands Pistolskyttekrets

Motion till pistolskytteförbundets förbundsmöte 2018 från Södermanlands Pistolskyttekrets. 

Standard för förutsättningar. 

Bakgrund 
Genom åren har man sett en del varianter på hur förutsättningar kan se ut. Från lättfattliga tabeller 

med tydliga visuella illustrationer av visningstider till maskinskrivna berättelser. Mer eller mindre 

lätta att förstå. Någon sorts lägsta nivå nåddes på SM 2017. Förutsättningen påminde mer om ett 

lösenord till ett nätverk än en förutsättning. Tyvärr helt obegriplig. 

Förslag 
Att Förbundet förtydligar D.9.14 och tar fram en standard på hur en utskriven förutsättning ska se ut. 
Samt hur en förutsättning som anslås på haltpålen ska se ut. Skapa mallar till förslagsvis Excel eller 
liknande program. 

Bilagor: Exempel på bra förutsättningar 1. Utskriven 2. Anslag vid haltpåle. 

Ordförande 

Jonas Wiberg 

Eskilstuna den 4 dec 2017 
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ÖSM ESKILSTUNA 2010
C-VAPEN

STATION MÅLGRUPPER FIGURER MAXTRÄFF SKJUTSTÄLLNING TID RESULTAT

A UPPD-FÖRSV I--2--I   I--2--I

B FAST I------------12------------I
A FAST I------------12------------I

B UPPD-FÖRSV I-----4----I
A FAST I-------------13-------------I
B FAST I-------------13-------------I
C FAST I-------------13-------------I

A FAST I-------------13-------------I
POÄNGRÄKNING

A UPPD-FÖRSV I---3---I      
B FAST I------------12------------I
C UPPD-FÖRSV I---3---I
A FAST I-------------13-------------I
B UPPD-FÖRSV 5    I----4----I    4
C FAST I-------------13-------------I

A FAST I------------12------------I
POÄNGRÄKNING SAMTLIGA FIGURER

A FAST I-------------13-------------I

B FAST I-------------13-------------I
A

DIREKTVÄXLANDE I--2--I--2--I--2--I--2--I--2--I
B
A FAST I------------12------------I
B FRAMSVÄNGANDE I----4----I      
C FAST I------------12------------I

44

STÅENDE UTAN

3 3 5 2 min 1

Totalt antal figurer:

1 2 4 2

2 2 4 2 STÅENDE 45⁰

STÅENDE 45⁰ 13

5 3 6 1 STÅENDE UTAN 12

6 3 4 2 STÅENDE 45⁰

4 1 1 6
STÅENDE UTAN 

45⁰

7 1 6 1
STÅENDE UTAN 

45⁰

8

9

10

2

2

3 12

5

6

2

2

1

STÅENDE UTAN 

45⁰

STÅENDE UTAN

STÅENDE UTAN

3

MÅLSPEL

13

10

13

12

13

12

12



STATION 2 
2 MÅLGRUPPER 
4FIGURER 
Max 2tr/fig 

A 
B 

FRAMSV.-BORTSV. 
FAST 

ELD OCH ELD UPPHÖR KOMMENDERAS. 

STÅENDE 

C A visas 3 gånger 2s med 3s emellan.

B A visas 2 gånger 4s med 3s emellan.

AoR A visas 2 gånger 5s med 3s emellan.

B.A.R kortare avstånd 

STATION 2 

FASTA 

STÅENDE 45 ° 

C 11 sek 

B 13 sek 

AoR 16 sek 

2 MÅLGRUPPER 
3 FIGURER 
MAX 2tr/fig. 

STATION 2 
2 MÅLGRUPPER 
4FIGURER 
MAX 2tr/fig MIN 1 tr/fig 

A UPPD.-FÖRSV. 
BFAST 

STÅENDE UTA ' STÖDHAND 

C A visas 6 första av tot 12 sek.

B A visas 6 första av tot 13 sek.

AoR A visas 8 första av tot 18 sek.



Södermanlands Pistolskyttekrets

Motion till pistolskytteförbundets förbundsmöte 2018 från Södermanlands Pistolskyttekrets. 

Resultatberäkning på mästerskap i fältskytte. 

Bakgrund 
På mästerskap idag kan man använda både vanlig räkning, även kallad svensk räkning eller 

poängräkning, även kallad norsk räkning. När poängmodellen används så kan en skytt med mindre 

antal träff slå en skytt som råkat bomma fel tavla. På mästerskap borde antalet träff vara det 

viktigaste. Dessutom vore det bra om samma förfarande används på mästerskapen. 

Förslag 
Att regel D.6.11 ändras från: 

D.6.11 Resultatberäkning
Vid tävling i poängfältskjutning skall resultatet anges i poäng. Varje träffad figur ger en poäng och varje träff, en poäng. 
Resultatet anges i sammanräknad poäng.  

Till: 

D.6.11 Resultatberäkning
Vid tävling i poängfältskjutning skall resultatet anges i poäng. Varje träffad figur ger en poäng och varje träff, en poäng. 
Resultatet anges i sammanräknad poäng. Får ej användas på mästerskap.

Att texten inom parentesen tas bort i D.6.11.2.4 

D.6.11.2.4 Mästerskap
Vid tävling om svenskt mästerskap, landsdels- eller kretsmästerskap skall i fältskjutning vid lika högsta antal träffar (lika antal
poäng i poängfältskjutning), särskjutning om samtliga medaljer äga rum.

Vid tävling om föreningsmästerskap bör sådan särskjutning ske.

Ordförande 

Jonas Wiberg 

Eskilstuna den 4 dec 2017 

Underbilaga 1:3



2017-08-30 

Motion till Pistolskytteförbundet årsstämma 2018 

Enligt skjuthandboken avsnitt X 2.3 skall veteraner äldre (Vä) flyttas till sin respektive C-klass om 

det är färre än 5 skyttar i klass Vä. Vi föreslår i stället att veteraner äldre i första hand flyttas till 

klassen veteraner yngre där detta är möjligt. 

Owe Hultman 

Eskilstuna Pistolskytteklubb 

Godkänd av Södermanlands Pistolskyttekrets 

Ordförande  

Jonas Wiberg 

Eskilstuna den 4 dec 2017 

Underbilaga 1:4



MOTION 

Till Svenska Pistolskytteförbundets årsmöte 2018 lämnar Kristianstads 

Pistolskyttekrets nedan motion att behandlas vid årsmötet: 

Yrkande: 

- Vi yrkar att reglerna för vapenkontroll vid tävling ändras till att:

efter beslut av kretsstyrelsens arrangör har rätt att genomföra

vapenkontrollen som stickprovsvis genomförd kontroll. Kontrollen skall

kunna genomföras när som helst från upprop till direkt efter att skytten

avlossat sista skott. Stickprovet skall omfatta minst 15% av antalet starter

i respektive vapengrupp. Utrustning skall finnas på anvisad plats så att

skyttarna själv före start kan genomföra en egenkontroll av sitt vapen.

Bakgrund: 

Kretsen har på dispens genomfört stickprovskontroll på kretstävlingar i exklusive 

mästerskap under 2 års tid. Vi är mycket nöjda med utfallet. Skyttarna uppskattar att 

väntetider etc. har kunnat reduceras genom ovan nämnda förfarande. Vi har också 

märkt en klar förbättring av skyttarnas förberedelser inför tävling där man nu 

kommer med vapen som är i godkänt skick innan man anländer till tävlingsplatsen. 

På tävlingsplatsen finns även möjlighet till egenkontroll före start. Att chansa om ett 

t.ex. trycket håller för kontrollvikten, det upplever vi nu är borta då man nu riskerar

att kunna bli diskvalificerad under tävlingsmomentet. Rättvisan upplevs av skyttarna

skall ha blivit bättre vid tävling då kontroll kan förekomma var som när som helst

under tävlingsmomentet. Arrangören upplever sig ha, genom stickprovskontrollerna,

lättare att planera tävlingsarrangemanget.

Kristianstads Pistolskyttekrets 

Underbilaga 1:5
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Motion angående: 
Ändring av förfarande vid överklagan 

Åberopad paragraf i SHB: 
I detta fall inte SHB utan normalstadgar 

Normalstadgar för förening 

§ 19 Överklagande

Årsmötets och styrelsens beslut kan överklagas av medlem i föreningen. Den som har nekats 

medlemskap kan överklaga det beslutet. Hur överklagande ska behandlas avgörs av 

styrelsen. Styrelsens beslut i den delen kan inte överklagas. Överklagande sker till kretsen 

eller till annan organisation som föreningen är ansluten till, beroende på ärendets karaktär. 

Ett överklagande ska ges in till föreningens styrelse inom tre veckor från det att beslutet slut-

justerades. Styrelsen vidaresänder överklagandet till överinstansen med ett eget yttrande 

och aktuella handlingar så snart möjligt och senast inom två veckor efter att överklagandet 

kom in. 

Normalstadgar för krets 

§ 14 Överklagande

Kretsårsmötets och kretsstyrelsens beslut kan överklagas av förening som är medlem i

kretsen. Föreningen företräds av sin styrelse. Även enskild medlem i förening i kretsen kan

överklaga sådana beslut. Överklagandet sker till förbundets överklagandenämnd och ges in

till kretsen. Nämndens beslut kan inte överklagas. Innan nämnden tar ställning bör

kretsstyrelsen ha fått möjlighet att yttra sig. Ett överklagande ska ha kommit in till förbundet

inom tre veckor efter det att protokollet med beslutet slutjusterades under förutsättning att

protokollet har sänts ut till berörda föreningar inom en vecka efter slutjusteringen. I annat

fall gäller tre veckor från det att protokollet sändes ut.

Talan i tvist mellan medlem och kretsen eller mellan förening och kretsen får inte väckas vid 

allmän domstol. Sådan tvist ska – om medling inte lyckas  –  överlämnas till förbundets 

överklagandenämnd. 

Underbilaga 1:6
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Bakgrund: 
Idag kan kretsförening eller en enskild medlem av en kretsförening lämna in en överklagan 

till kretsstyrelsen.  

I normalstadgar för förening och krets framgår att överklagan ska inkomma inom tre veckor. 

Vi har alltid utgått från att samtliga handlingar med yrkande ska inkomma inom tre veckor, 

inte att medlem skickar in ett yrkande inom tre veckor och sedan ytterligare information och 

nya yrkanden underlag fem veckor senare och att de då kallas kompletteringar. 

Beskrivning: 
I det fall som ledde till denna motion, hade medlem skickat in en överklagan med ett 

yrkande, i tid. Föreningsstyrelsen skickade med sitt beslut och underlag. Fem veckor senare 

inkom medlemmen med en s.k. komplettering. Denna komplettering tog då upp ytterligare 

ett yrkande som inte framförts tidigare.  

Kretsstyrelsen fattade beslut på det första yrkande som inkommit i tid och skickade därefter 

beslut till medlemmen. Medlemmen överklagade då till överklagandenämnden, i tid. 

I överklagan till överklagandenämnden framförde medlemmen ytterligare ett yrkande, 

utöver de två tidigare yrkanden medlemmen inkommit med tidigare. Kretsstyrelsen ansåg 

att vi ska enbart besluta om det första yrkandet (som inkommit i tid), inte de påföljande två 

yrkanden som enligt regler i stadgar inte inkommit i tid.  

Överklagandenämnden läste dock samtliga yrkanden och kom fram till ett beslut grundat på 

samtliga yrkanden till skillnad från föreningsstyrelse och kretsstyrelse som fattade beslut 

grundat på det första yrkandet (som inkommit i tid). 

Vi kan förstå att en medlem önskar komplettera befintligt (redan inskickat) yrkande, inte 

nytt yrkande. Dock måste det sättas en tidsfrist för dessa kompletteringar. När kan det anses 

vara rimligt för kretsstyrelsen att anta att den har fått samtliga handlingar?  

Om först föreningsstyrelsen och senare kretsstyrelsen ska invänta kompletteringar samt nya 

yrkanden och sedan fatta beslut om de nya yrkandena och/eller tilläggsupplysningar så kan 

dessa ärenden aldrig avgöras. Vare sig föreningsstyrelse eller kretsstyrelsen vet inte när 

medlemmen är klar då det i dagsläget står medlemmen fritt att inkomma med 

kompletteringar och yrkanden varje vecka i oändlighet. 
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Yrkande: 
Vi yrkar att, pistolskytteförbundets årsmöte fastställer ändring av ”Normalstadgar för krets” 

eller på annat sätt publicerar så att det framgår att samtliga handlingar med yrkanden och 

kompletteringar som önskas åberopas ska vara kretsstyrelsen tillhanda inom tre veckor för 

att beaktas.  

Antagen av Dalarnas Pistolskyttekrets styrelse den 12 december 2018. 

Lena Sjögren, ordförande 

Insänd till förbundskansliet den ……………………….  / …………….. 
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Norrbottens Pistolskyttekrets ställer sig 

bakom motionen!  

Boden den 27 januari 2019 

Anders Khemi  

Kretssekreterare 

Underbilaga 1:8



Norrbottens Pistolskyttekrets ställer sig bakom 

motionen!  

Boden den 27 januari 2019 

Anders Khemi Kretssekreterare 

Underbilaga 1:9



Norrbottens Pistolskyttekrets ställer sig bakom 

motionen!  

Boden den 27 januari 2019 

Anders Khemi Kretssekreterare 

Underbilaga 1:10



Svenska Pistolskytteförbundet 

Motion till förbundsmötet 2019 

Undertecknad föreslår att reglementet för särskiljning i precisionsskjutning ändras för att 
överensstämma med internationella reglementet. 
Det finns ingen anledning att ha egen särskiljning i precision när det finns en regel som gäller i 
alla andra skyttegrenar.  
Vi tillämpar det redan i Militär Snabbmatch och Snabbskjutning. 

Individuell särskiljning precisionsskjutning 

a) Högst antal innertior.

b) Högsta värdet av de fem (5) senaste skotten, räknade baklänges i 5-skottsserier till de
tävlande är åtskilda.

Samma särskiljning tillämpas vid lagtävling. 

Dalsjöfors 2017-12-23 

Tomas Ånhed Sonny Svensson 

Underbilaga 1:11



Norrbottens Pistolskyttekrets ställer 

sig bakom motionen. 

Boden den 27 januari 2019 

Anders Khemi kretssekreterare 

Underbilaga 1:12
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Komplettering: Motioner till förbundsmötet 2019 jämte 
förbundsstyrelsens förslag till beslut. 

15. Max- och mingräns för antalet träff i fältskytte

Gävleborgs pistolskyttekrets förslag enligt underbilaga 1:15.

En motion med motsvarande innebörd har lämnats in av Södermanlands

Pistolskyttekrets, se motion nr 1.

Förbundsstyrelsen föreslår att motionen behandlas i likhet med motion 1.

16. Fasta gränser för standardmedalj i PPC

Gävleborgs pistolskyttekrets förslag enligt underbilaga 1:16.

Motionären pekar på en omotiverad skillnad mellan PPC och andra banskyttegrenar.

Förbundsstyrelsen tillstyrker motionen.

17. Deltagande i kretstävling
Gävleborgs pistolskyttekrets förslag enligt underbilaga 1:17.

En motion med likvärdigt innehåll avslogs vid förbundsmötet 2017. Då yttrade sig

förbundsstyrelsen enligt följande:

” 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 anser inte att något tillkommer som förändrar bedömningen. Med

anledning av detta avstyrks motionen.

Dnr 130:010/19
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18. Kvalificering till klass 3 i MilSnabb och Precisionsskjutning
Gävleborgs pistolskyttekrets förslag enligt underbilaga 1:18.

Det kommer alltid att finnas skyttar som ligger runt den kvalifikationsgräns som finns mellan
klass 2 och 3. En del är över gränsen och andra under den men det finns ändå klara regler för
när man skall tillhöra en viss klass. Har man klarat kraven så flyttas man till klass 3.

Att uppnå kraven under svåra yttre förhållanden kan vara minst lika svårt som om man skjuter
någon poäng högre om allt är perfekt.

Att låta den förstnämnda välja om man skall vara i klass 2 eller 3 är orättvist främst mot de
som skjuter i klass 2.

Förbundsstyrelsen avstyrker motionen.

19. Krockar i tävlingsprogrammet
Gävleborgs pistolskyttekrets förslag enligt underbilaga 1:19

Frågan diskuterades för inte så länge sedan i förbundsstyrelsen. Styrelsen kom då fram till att
en matris som motionären föreslår blir mycket svår att förhålla sig till. Det blir kollisioner med
andra tävlingsarrangörer, men det är i stort sett omöjligt att undvika.

Tävlingsprogrammet innehåller så många tävlingar att om motionen skulle antas så skulle det
innebära konsekvenser för ett antal arrangörer. De skulle inte kunna arrangera tävling på ett
datum som skulle passa med tanke på tillgång till skjutterräng och dylikt.

Varje kretsstyrelse har idag till uppgift att lägga ihop ett tävlingsprogram som passar för den
egna kretsen och sedan skicka detta till förbundet för godkännande. Om möjligt så är det att
föredra om man tar kontakt över kretsgränserna för att få till ett optimalt skjutprogram.

Förbundsstyrelsens avstyrker motionen.

20. Grundläggande sjukvårdsutbildning till skjutledare
Gävleborgs pistolskyttekrets förslag enligt underbilaga 1:20

FS delar motionärens uppfattning att säkerheten är viktig. Att förbundets medlemmar tar den
på allvar visas också i och med att olyckor vid organiserad skjutning är ett närmast okänt
fenomen. Däremot förekommer, från tid till annan, akuta sjukdomsfall.

Motionären föreslår att SPSF ska undersöka behovet av sjukvårdsutbildning och att skapa en
sjukvårdsutbildningsorganisation. Förbundsstyrelsen anser att det redan finns
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utbildningsresurser inom de frivilliga försvarsorganisationernas ram, både hos 
Civilförsvarsförbundet och Röda Korset, varför det inte finns någon anledning att bygga upp en 
egen utbildningskompetens. Då kompetens är en färskvara är det bättre för kvalitén att 
utbildning genomförs av färre aktörer. 

Förbundet har i tidningen NP genomfört reportage och information om kurser i Hjärt- och 
Lungräddning och Första Hjälpen, och avser att upprepa detta med jämna mellanrum. Det 
viktiga är att det finns HLR-kunniga personer bland medlemmarna, liksom i samhället i övrigt, 
så att någon är på plats när behov uppstår, oaktat om det är en skjutledare eller inte. 

När det gäller sjukvårdsutrustning krävs redan idag (enligt SäkB Friv Skytte 2.7) att 
sjukvårdsutrustning ska finnas tillgänglig på eller intill skjutplats. Sådan utrustning finns 
tillgänglig i den allmänna handeln, och det finns därför inget skäl till central anskaffning och 
lagerhållning (sjukvårdsmateriel åldras och måste bytas ut med jämna mellanrum). 

 Vid förbundets egna tävlingar, Svenska Mästerskap, redovisar arrangören hur 
sjukvårdsberedskapen avses organiseras. Fokus ligger på larmning och möjligheten till snabb 
avtransport från hela tävlingsområdet. 

Med anledning av ovanstående, och efter en bedömning av risk- och tidsfaktorer, föreslår 
Förbundsstyrelsen att motionen avslås. 



Motion angående minträff ett i fältskytte 

Bakgrund: På många håll används träffalternativet min 1 vid fältskytte, dvs. att alla mål måste 

bekämpas. I SHB finns inte detta alternativ med, då det endast finns stipulerat max träff. 

Då det är ett bra sätt att variera fältskjutningar bör det alternativet finnas med i SHB. 

Förslag: För in följande textstycke i SHB: Min1, samtliga mål skall bekämpas. Då samtliga 

figurer inte har bekämpats dras motsvarande antal träff (samma som de icke bekämpade 

figurerna) bort från den figur som har flest träff. Vid färre träffar än sex skall de bommade 

skotten anses avfyrade mot icke bekämpade figurer. 

Exempel1:  

Station med fyra figurer.  

Skytten skjuter 5 träff i 1 figur  

Antal träff: 5 träff – 2 ej bekämpade mål= 3 träff (1 mål anses bekämpat med det bommade 

skottet)   

Exempel2:  

Station med fyra figurer.  

Skytten skjuter 6 träff i 3 figurer fördelade 3,2,1   

Antal träff: 6 träff – 1 ej bekämpat mål= 5 träff (träff dras från den figur som har flest antal 

träffar så skytten inte drabbas av dubbel bestraffning träff+figur) 

Tor Kangas 

Ordförande 

Ljusdals Psk 

Bilaga 1:15



Motion angående fasta poänggränser för standardmedaljer 
i PPC 

Vi föreslår att fasta poänggränser införs i samtliga PPC-grenar för beräkning av 

standardmedaljer i brons respektive silver. 

Bakgrund: Då PPC är en gren inom pistolskytteförbundet med poängräkning och likartade 

förutsättningar, oavsett antal startande, bör förutom den nuvarande beräkningsmetoden med 

bästa 1/9 respektive 1/3 även fasta poänggränser sättas för standardmedaljsberäkning.   

Förslag till beslut: 

 Att motionen tillstyrks samt att det tillsätts en utredning som fastställer vilka

poängnivåer i respektiver gren som ska generera standardmedaljer i silver respektive

brons.

Tor Kangas 

Ordförande  

Ljusdals Psk 

Bilaga 1:16



Deltagande i kretstävling
Problem

Enligt SHB C.3.1.4 är det inte möjligt för skyttar från en krets att delta i kretstävlingar i en krets som inte angränsar till 
den krets skytten tillhör:

"Kretstävling är sådan tävling, som anordnas av krets eller förening (föreningar) inom kretsen på uppdrag 
av eller efter medgivande av kretsstyrelsen, och i vilken skyttar tillhörande samtliga föreningar inom 
kretsen får delta. I kretstävling får efter kretsstyrelsens beslut även föreningar från angränsande kretsar 
delta."

Vi anser att ovanstående är ett problem. Även skyttar firar semester, och vi har flera exempel på skyttar som tillhör 
kretsar som inte angränsar till Gävleborg, men som ändå regelbundet semestrar i Gävleborg och vill delta i 
kretstävlingar hos oss. Fredrik Persson och Tony Lundberg är två exempel. Problemet är att SHB rent formellt inte 
tillåter sådant deltagande. Samma sak gäller för skyttar som flyttar till en krets där det tar tid att bli medlem i en lokal 
förening – exempelvis Stockholm. I sådant fall fortsätter de tillhöra sin tidigare klubb, och kan följdakligen inte delta i 
kretstävlingar i den krets de för närvarande bor.

I praktiken efterlevs inte reglerna på den här punkten, vilket är en bra sak. Förbundets syfte är trots allt att verka för 
tävlande, inte mot. Vi tycker dock att det är skadligt att ha regler som inte följs, så vi anser att reglerna bör ändra för att 
göra det tydligt att vi kan delta i kretstävlingar oavsett var i landet vi befinner oss – förutsatt att arrangören tillåter det.

Motivering

Förbundets syfte är att uppmuntra skytte med pistol och revolver. Att förhindra våra medlemmar från att tävla är 
oförenligt med det syftet. Vid diskussion under förbundsmötet 2017 uppfattade vi att det fanns ett konsensus att vi vill 
att skyttar ska kunna delta på tävlingar i så stor utsträckning som möjligt. Vi anser därför att det finns goda skäl att 
ändra reglerna så att de överensstämmer med förbundets målsättning och den konsensus som vi uppfattade fanns.

Den huvudsakliga invändningen vi har fått höra är att en ändring skulle ta bort skillnaderna mellan kretstävlingar och 
nationella tävlingar, och göra att arrangörer kan frångå de krav som finns för att arrangera nationella tävlingar men ändå
bjuda in skyttar från hela landet.

Vi hävdar att det här är felaktigt tänkt. I de fall som skulle påverkas av ändringen är det idag tillåtet att arrangera två 
nationella tävlingar – vilket rimligen måste tolkas som att tävlingarna inte anses konkurrera. Som ett exempel kan vi i 
Gävleborg arrangera en nationella tävlingar på samma datum som en nationell tävling arrangeras i Stockholm – men vi 
får inte arrangera en kretstävling och låta Stockholmsskyttar delta i den för att det då skulle konkurrera?!? 
Resonemanget känns helt orimligt.

Varför ska man då anmäla tävlingsdatum i god tid och arrangera nationella tävlingar, om man kan arrangera 
kretstävlingar och bjuda in samma skyttar? Vi ser två anledningar till det:

1. Att anmäla tävlingsdatum i tid gör att datumet får större spridning i och med att det publiceras i förbundets
tävlingskalender.

2. En nationell tävling ska vara fredad från konkurrerande tävlingar. Se SHB C.3.5.4:

"Vid fastställande av dag för kretstävling tillses, att sådan tävling inte anordnas samma dag som
nationell tävling eller landsdelstävling äger rum inom närområdet. närliggande krets.(sic) Med
närområde avses tävling som konkurrerar inom ett avstånd som enligt vedertagna karttjänster tar
mindre än 2 timmar med bil.
Förening, som har för avsikt att anordna kretstävling, skall insända ansökan härom till vederbörlig
kretsstyrelse på tid, som av denna föreskrivs."

Vi anser därför att det fortfarande finns goda skäl att som arrangör välja att anmäla tävlingar som nationella tävlingar, 
även om skyttar från hela landet skulle tillåtas delta i kretstävlingar. Framförallt lär alla arrangörer som är intresserade 
av att freda sina tävlingar även fortsättningsvis anmäla sina tävlingar som nationella, eftersom det är det enda sättet att 
få ett fredat tävlingsdatum.

Yrkande

Med ovanstående motivering yrkar vi att:

a) Formuleringen i C.3.1.4 ändras till "andra kretsar" i stället för "angränsande kretsar".

Alternativt

b) Förbundsstyrelsen uppdras att formulera en lämplig ändring av C.3.1.4 för att tillåta deltagande, och införa
densamma i SHB 2020
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Motion angående kvalificering till klass 3 i militär 
snabbmatch samt precisionsskjutning 

Bakgrund: Skyttar blir klass tre-skyttar utan att ha den minsta möjlighet att konkurrera i den 

klassen. Det delas emellanåt ut standardmedaljer på resultat som ligger långt under de 

stipulerade poänggränserna i precision och milsnabb. Exempelvis så var gränsen för 

standardmedalj i brons på hemortensbanor 2018 11 poäng under den fasta poänggränsen i 

vapengrupp C. 

Förslag: Skyttar som kvalificerat sig till klass 3 endast genom att erhållit standardmedaljer i 

brons på resultat under de fasta poänggränserna (alternativt ett antal poäng under de fasta 

poänggränserna) ges möjlighet att välja om de nästkommande år deltar i klass 2 eller klass 3. 

Detta innebär även att om man väljer att skjuta i klass 2 så är man inte kvalificerad att delta i 

SM nästföljande år. De erhållna standardmedaljerna är fortfarande poänggrundande för t.ex 

standardmedalj i guld. 

Gävleborgs Pistolskyttekrets 
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Motion angående krockar i tävlingsprogrammet 

Bakgrund: Våra tävlingsgrenar blir fler och många av våra skyttar specialiserar sig på sina grenar. Det här gör att behovet av tävlingstillfällen 

ökar. Då det ofta inte är praktiskt möjligt att lägga tävlingar på vardagar återstår helgerna att lägga tävlingar på. Detta har gjort att det uppstått ett 

behov av att inom samma område arrangera flera tävlingar samma dagar. 

Förslag: För att få en struktur på vilka arrangemang som kan utföras på samma dag inom den stipulerade tvåtimmarsgränsen enligt SHB har vi 

skapat en matris för vilka tävlingar som får arrangeras samma tävlingsdag. 

Grundförutsättningar: 

 SM-tävlingar får inte krocka med varandra.

 Tävlingar på kretsnivå får respektive kretsstyrelse besluta om, dock får tävlingar inom samma krets kollidera enligt nedanstående schema.

Tävlingar på krets- och nationell nivå som får genomföras på samma dag 

Precision Fältskjutning Milsnabb PPC  Magnumfält Magnumprecision Springskytte 

Precision Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja 

Fältskjutning Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja 

Milsnabb Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja 

PPC Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja 

Magnumfält Ja Nej Ja Ja Nej Nej Ja 

Magnumprecision Nej Ja Ja Ja Nej Nej Ja 

Springskytte Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Tor Kangas 

Ordförande 

Ljusdals Psk 
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Motion till SPSF gällande grundläggande 
sjukvårdsutbildning till skjutledare.
Säkerheten är viktig i vår sport och utförs väl tack vare de regler och bestämmelser vi har inom vårt förbund.

Men vad gör vi när olyckan väl sker? Har vi som enskild förening och tävlingsarrangör den kompetens att bistå med 
akuta insatser till dess att ambulanspersonal tar över om något skulle hända?
Av samma anledning vi arbetar för att förebygga risker inom vår sport måste vi likväl vara beredda på att hantera dessa 
när det väl sker, oavsett typ eller sannolikhetsgrad.

Undertecknad argumenterar med följande riskexempel:

1. Hög medelålder vilket innebär högre prevalens när det kommer till hjärt-/kärlsjukdomar, KOL samt diabetes
och andra åldersrelaterade sjukdomar.

2. Vi är fler inblandade i ett enstaka skjutmoment. Det räcker med ETT misstag från EN skytt för att orsaka
allvarlig skada på en eller flera skyttar i ett led (ex. vådaskott pga osäker hantering och riktning av vapnet).

3. De flesta skytteanläggningar ligger i yttre områden vilket kan medföra längre ankomsttid för
ambulansinsats. Detta kan vara dyrbar tid för den drabbade om inte hjälp finns på plats.

4. Hjärt- eller andningsstopp kan hända vem som helst, när som helst.

Målet med denna motion är att SPSF i självvald tid undersöker behovet av sjukvårdsutbildning för verksamheten. 
Detta genom att exempelvis kartlägga redan befintlig kompetens som finns tillgänglig (ex. redan sjukvårsutbildade samt
aktiva medlemmar inom Hemvärnet) och anpassar behovet efter detta.
Slutvisionen är att efter behovsbedömning ha sjukvårdsutbildade skjutledare på plats inför exempelvis tävling med 
standardiserat och/eller anpassat sjukvårdskit tillgängligt för tävlande och andra deltagare på aktivt skytteområde.  

Undertecknad föreslår två alternativ:

1. Om SPSF önskar bilda ett nationellt övergripande sjukvårdsprogram utses 10-12 representanter till
instruktörsutbildning i antingen:
a) HLR + Första Hjälpen (L-ABC / L-ABCDE)
b) HLR + TCCC (Tactical Combat Casualty Care). Denna utbildning är bättre lämpad om förbundet anser att
akut behandling av penetrationsskador (ex. skottskador) är av prioritet.

Förväntningarna på de som blir uttagna och genomgår denna utbildning, är att efter utbildningen ska kunna tas 
i anspråk för att utbilda skjutledare och funktionärer i samband med större tävlingar och vid annan 
förbundsintern utbildning, för att på ett kostnadsfritt sätt sprida sjukvårds-/förstahjälpenkompetens bland 
förbundets utbildare och funktionärer. Egna initiativ för att bedriva klubbinterna sjukvårdsutbildningar 
uppmuntras.

2. För lokal organisering tar vi hjälp från Svenska Första Hjälpen-rådet inom Civilförsvarsförbundet för att bistå
respektive krets inom förbundet som anser sig ha behov av utbildning.
De kan bistå med HLR + Första Hjälpen.

KOSTNADSEXEMPEL ALTERNATIV 1 Detta är ungefärliga priser med moms inkluderat.

Instruktörsutbildning HLR+FH / HLR+TCCC ~ 10 000 SEK per deltagare
Utbildningskit med HLR-dockor  typ ”Mini-Anne”åt instruktör ~  7000 SEK
(för 10 deltagare åt gången, kan användas flera gånger)
TOTAL KOSTNAD PER INSTRUKTÖR ~17000 SEK

FÖRBUNDETS KOSTNAD FÖR ATT UTBILDA 12 INSTRUKTÖRER ~ 204 000 SEK
DÄREFTER INGA YTTERLIGARE KOSTNADER UTÖVER SJUKVÅRDSKIT.

Sjukvårdskit   ~  400 – 1500 SEK 
Pris på detta varierar beroende på vad för typ av utbildning som önskas och vad för typ av skador vi vill prioritera.
Hur många som ska köpas in av/åt respektive förening är öppet för diskussion.

Undertecknad
Erik Norbäck 
Forsa Pistolskytteklubb (Gävleborgs Pistolskyttekrets)
Hudiksvall, 30 januari 2018
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Valberedningens förslag vid Förbundsmötet 2019 

Förbundsordförande 

Stefan Kristiansson Omval 

Styrelseordförande 

Mike Winnerstig Omval 

Ordinarie ledamöter 

Claes-Håkan Carlsson  (Väst) Omval 

Tomas Svensson (Öst) Nyval 

Lena Sjögren  (Öst) Omval 

Jim Eriksson  (Öst) Omval 

Sören Wahlberg (Väst) Omval 

Erik Everbrink (Väst) Fyllnadsval (Susanne Svensson) 

Suppleanter 

Bengt Flodin  (Norr) Omval 

Anna Ölund  (Norr) Nyval 

Marie Brunsson (Väst) Fyllnadsval (Erik Everbrink) 

Undanbett sig omval 

Göran Lindskog 

För valberedningen 

Sonny Svensson 
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Anmälan skickas till:
Svenska Pistolskytteförbundet

Box 27001
102 51 Stockholm 
E-post: kansli@pistolskytteforbundet.se

Härmed meddelas att pistolskyttekrets representeras av följande ombud

Allergier
Ordinarie

Namn Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Adress

Tfn

E-post

1:a suppl
Namn Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Adress

Tfn

E-post

2:a suppl
Namn Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Adress

Tfn

E-post

Anmälan till kretskonferens och förbundsmöte 2019 

Insändes omgående. Dock inne senast 22 maj.

Boka biljett själva, det är billigaste färdsätt som gäller. Förbundet står för resa, logi och mat för två deltagare från varje krets.

Deltar i 
middag 
lördag

Deltar i 
lunch 
söndag

Om ni åker tåg ringer ni 0771-75 75 55 och uppger kund nr 677-427.  Om ni flyger ringer ni 0770-727 727 och uppger kund nr 36148656009466

Deltar i 
kretskonfe
ransen

Övernatt-
ning             
lör-sön

Deltar i 
Förbunds
mötet
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