Svenska Pistolskytteförbundet
Förbundsstyrelsen

2017-02-07

Bilaga till protokoll 1/2017

Förbundsstyrelsens yttranden och förslag till beslut avseende motioner
inlämnade till förbundsmötet 2017.
Motion 1, om klass M7 i magnumfält och magnumprecision.
Motionären, Stockholms pistolskyttekrets, yrkar (alternativ 1) att ”vapnets utförande i klass M7 skall
likställas med det utförande som gäller för revolver i det nationella skyttet (fält och precision) i
övrigt. Fortfarande givet att man skjuter med kaliber från .357 Magnum” eller (alternativt 2) att ordet
”omodifierat” stryks ur vapenbeskrivningen.
Förbundsstyrelsens yttrande
Tanken med klass M7 inom magnumskyttet är att det skall vara möjligt att skjuta med sin vanliga
revolver. Då det godkänt att byta riktmedel i exempelvis fält och precisionsskyttet samt att det är
svårt för en vapenkontrollant eller en skytt att veta om ett vapen har godkända riktmedel så inser vi
problemet med dagens regler.
Förbundsstyrelsen föreslår därför att motionerna bifalls

Motion 2, angående ändring av regler för vapengrupp M7 i magnumfält och magnumprecision.
Motionären, Norrbottens pistolskyttekrets yrkar ”att lydelsen i Skjuthandboken avsnitt E.4.1.7 ändras
till: ”Revolver .357-.44 Magnum, max piplängd 165 (6.5 tum)”. I övrigt bör reglerna för
vapengruppen, precis som för övriga vapengrupper i magnumskyttet, följa de allmänna
bestämmelser som anges i Skjuthandboken avsnitt E.4”
Förbundsstyrelsen yttrande
Se motion 1 ovan.

Motion 3, Förslag till motion angående vapengrupp M7.
Motionären, Östergötlands pistolskyttekrets, yrkas ”att regelverket för vapengrupp M7 skall medge
att riktmedel får modifieras eller bytas ut inom samma ramar som för vapengrupp R.”
Förbundsstyrelsen yttrande
Se motion 1 ovan.

Motion 4, om lägsta och högsta kaliber i vapengrupp M5 i Magnumprecision och Magnumfält.
Motionären yrkar ”att kravet på kaliber .355-.455 i vapengrupp M5 (frigrupp) för både magnumfält
och magnumprecision skall ersättas av uttrycket ”centralantänd ammunition”.”
Förbundsstyrelsens yttrande
Träffsannolikheten på ett okänt avstånd ökar om kulbanan är rakare, och mindre rekyl minskar
påverkan av olikheter i greppet och risken för flinch. Om .327 Federal (motsvarande) blir tillåten blir
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den sannolikt också närmast nödvändig för att vinna. Det finns ingen anledning att göra dagens M5vapen obsoleta.
Dagens skjutbanor för skytte upp till 50 meter är vanligtvis godkända för kalibrar upp till .45. Inga
civila banor är godkända för kalibrar över .50. De aktuella patronerna över .455 ur ett
säkerhetsperspektiv (Dmax, risk för studs) har inte studerats.
Vapen med en kaliber över .455 är inte mer konkurrenskraftiga än vapen i kaliber .38-.455, snarare
mindre. Våra skyttar har idag inte dessa vapen för målskjutning (behov har saknats). Det tillför därför
inte sporten något att öppna regelverket för dessa vapen.
Förbundsstyrelsen föreslår därför att motionen avslås.

Motion 5, om lägsta kapacitet i Magnumprecision
Motionären yrkar ”att kravet på ammunitionskapaciteten om sex skott i vapengrupperna M1-M8
skall tas bort. I första hand skall revolvrar med femskottstrumma tillåtas. I andra hand skall
frigruppen M5 tillåta pistoler med enkelskottsmekanism, t ex T/C Contender.
Förbundsstyrelsens yttrande
Att det skjuts 5 skott per serie i magnumprecision innebär att vapnet skall kunna laddas med minst 5
patroner. Därmed finns det ingen anledning att kräva att det måste gå att ladda med fler än det. Men
detta innebär samtidigt att det måste gå att ladda med detta antal.
Förbundsstyrelsen föreslår därför at motionen bifalls vad gäller att ta bort kravet på att det skall gå
att ladda med 6 skott i grenen Magnumprecision.
Förbundsstyrelsen föreslår däremot att motionen avslås vad gäller den delen som föreslår att det
skall vara godkänt att skjuta med enskottsvapen i vapengrupp M5.

Motion 6, angående antal stationer för standardmedalj på magnumfältskjutning.
Motionären yrkar ”att texten gällande magnumfältskjutning under C.5.1 ändras till:
”Magnumfältskjutning: Minst 6 skjutstationer med 6 skott vid varje station.”
Förbundsstyrelsens yttrande
I bestämmelserna för standardmedaljer finns det regler för den minsta omfattning tävlingen skall ha
för att det skall vara en tävling där man kan kvalificera sig till SM-start och riksmästarklassen. Att
skjuta 6 stationer på en magnumfältskjutning kan utan tvivel räknas till en tävling med tillräcklig
storlek för att räknas till en kvalificerande tävling
Förbundsstyrelsen förslår därför att motionen bifalls

Motion 7, Förslag till ändringar i Skjuthandboken
Motionären, Stockholms pistolskyttekrets, yrkar att ”kommandona i Snabbskjutning och Nationell
Helmatch ändras så att de blir lika de i Militär Snabbmatch”.
Förbundsstyrelsens yttrande
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Vilka kommandon som används i de olika grenarna beror ofta hur övriga regelverk såg ut när
respektive gren infördes. Detta innebär att vi i vissa fall har olika kommandon även i likartade grenar.
Det finns i detta fall ingen direkt anledning till att det skall skilja sig åt.
Förbundsstyrelsen förslår därför att motionen bifalls

Motion 8, angående standardmedaljer i Militär Snabbmatch
Motionären, Västgöta-Dals pistolskyttekrets, yrkar ”att även halvmatch skall vara
standardmedaljgrundande”.
Förbundsstyrelsen yttrande
I bestämmelserna för standardmedaljer finns det regler för den minsta omfattning tävlingen skall ha
för att det skall vara en tävling där man kan kvalificera sig till SM-start och riksmästarklassen. Att
skjuta 1/2-match militärsnabb har dock en allt för liten omfattning för att räknas till en kvalificerande
tävling.
Förbundsstyrelsen förslår därför att motionen avslås.

Motion 9, angående märken i Militär Snabbmatch
Motionären, Gävleborgs pistolskyttekrets, yrkar att ett skyttemärke tas fram för grenen Militär
Snabbmatch.
Förbundsstyrelsens yttrande
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning och föreslår att motionen bifalls.

Motion 10, Revolverklassen i fältskytte, förlängda skjuttider
Motionären, Älvsborgs pistolskyttekrets, yrkar; ”förläng minsta tillåtna skjuttid så att fördelen av låg
rekyl inte blir avgörande.”
Förbundsstyrelsens yttrande
Ett problem idag är många gånger att reglerna i skjuthandboken inte följs. Ett exempel på detta är då
en fältskjutning har korta skjuttider utan att avståndet minskat i motsvarande grad. Detta skulle dock
upptäckas om banläggningen skickas in till krets eller förbund för godkännande (Skjuthandboken
C.3.5.2). Det problem som tas upp i motionen skulle minska avsevärt om man bara följer de regler
som finns.
Förbundsstyrelsen föreslår därför att motionen avslås.

Motion 11, Revolverklassen i fältskytte, minsta kaliber är .22
Motionären, Älvsborgs pistolskyttekrets, yrkar; ”Tillåt även kaliber .22” (i vgr Revolver, FS
anmärkning).
Förbundsstyrelsens yttrande
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Vapengrupp Revolver har sitt ursprung i vapengrupp B, men vapnets konstruktion gör att det inte är
lika enkelt att skjuta så snabb som det går att göra med en halvautomatisk pistol. Men med tanke på
klassens kaliberomfattning finns det ändå vissa skjutskillnader inom klassen men där det fortfarande
går att placera sig bra med även om man skjuter kalibrar från .38 och uppåt. Att tillföra .22 lr, som
med halvautomater har en egen vapengrupp, skulle dock innebära så stora skillnader så att dagens
revolverskytte skulle riskera att utplånas.
Förbundsstyrelsen föreslår därför att motionen avslås.

Motion 12, angående anslagsenergi i vapengrupp A
Motionären, Dalarnas Pistolskyttekrets, yrkar att ”anslagsenergin justeras till 400 Joule” (från 420
Joule) i vapengrupp A.
Förbundsstyrelsens yttrande
Gränsen för anslagsenergin, för A ammunition 420 Joule, är satt med hänsyn tagen till den
ammunition som fanns på marknaden vid det tillfället då beslut om gränsen togs. Kravet var att det
skulle vara möjligt att köpa godkänd ammunition men bibehållen tjänstekaraktär.
När man tittar på merparten av den ammunition som finns att tillgå idag är anslagsenergin i stort sett
på samma nivå. Detta förutom i några fall där man på senare tid tagit fram ammunition främst för
tävlingsbruk, vars karaktär är att den skall vara lågt laddad och därmed ge lägre rekyl.
Ingenting har heller ändrats i kraven att det är upp till varje skytt att säkerställa att den ammunition
man köper eller laddar skall hålla fastlagda krav i eget vapen.
Förbundsstyrelsen föreslår därför att motionen avslås.

Motion 13, angående deltagande i annan krets kretstävling.
Motionären, Gävleborgs pistolskyttekrets, yrkar att ”skrivningen i SHB C.3.1.4 ska ändras från
”angränsande kretsar” till ”andra kretsar”.
Förbundsstyrelsens yttrande
Det förslag som motionären lämnat skulle innebära att gränsen mellan nationell tävling och
kretstävling skulle suddas ut. Detta skulle dessutom innebära att den kontroll för att undvika krockar
mellan stora tävlingar, som idag ligger på förbundet, skulle försvinna helt.
Förbundsstyrelsen föreslår därför att motionen avslås.

Motion 14, angående att införa två lagtävlingar för veteraner vid mästerskapstävlingar
Motionären, Norrbottens pistolskyttekrets, yrkar att det införs ”två lagtävlingar för Veteraner vid
mästerskapstävlingar i Bana och Fält. En lagtävling för Veteraner Äldre och en för Veteraner Yngre.”
Förbundsstyrelsens yttrande
Med anledning av att veteranklasserna är klasser som växer och de flyttade åldersgränserna för
yngre och äldre har det blivit svårare för äldre veteranerna att hävda sig i de lagtävlingar som finns.
Det är därför lämpligt att införa delade lagtävlingar i samtliga mästerskap där det finns äldre och
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yngre veteraner.
En av orsakerna till dagens regler var att möjliggöra att små föreningar skulle kunna få till ett lag med
en mix av yngre och äldre skyttar. Detta bör vara möjligt även i framtiden men att man då tävlar i
lagtävlingen för veteran yngre.
Förbundsstyrelsen föreslår därför att motionerna bifalls och omfattar mästerskap i de grenar där
tävling mellan veteranlag förekommer. Detta kompletterat med regler för att möjliggöra att en skytt
som startar i klass äldre veteran skall kunna ingå i ett yngre veteranlag (oaktat att skytten då skjutit
med stödhand).

Motion 15, angående regler för lagtävlingar för Veteraner vid mästerskapstävlingar i precision och
fält.
Motionären, Västernorrlands läns pistolskyttekrets, yrkar att ”Skjuthandbokens avsnitt C.3.6.6.1
ändras så att vid uppräkning av aktuella lagtävlingar, Vet ändras till VetY och Vet Ä. Den exakta
formuleringen och eventuella följdändringar överlämnas till regelkommittén.”
Förbundsstyrelsens yttrande
Se motion 14.

Motion 16, angående springskytte
Motionären, Dalarnas pistolskyttekrets, yrkar att ”regelkommittén ges i uppdrag att, efter eventuell
utredning, göra de ändringar som behövs så att ovan nämnda paragrafer harmoniseras” (avser
K.6.1.1 – banlängd i springskytte, och O.5.6.1 Springskyttemärke – banlängd).
Förbundsstyrelsens yttrande
Det är orimligt att ett deltagande i en tävling inte skall berättiga till att märkesfordringarna uppfylls i
samma gren. Med anledning av detta bör reglerna för springskyttemärket kompletteras så att
märken kan tas genom att man uppfyller kraven antingen enligt dagens prov för märket eller att
enligt krav som gäller för en tävling i springskytte.
Förbundsstyrelsen föreslår därför att motionen bifalls. Med inriktning att komplettera dagens krav
med nya krav.

Motion 17, angående påföljdsblankett.
Motionären, Jönköpings pistolskyttekrets, yrkar att förbundet tar fram en påföljdsblankett för
delgivning till skytten av beslutad påföljd.
Förbundsstyrelsens yttrande
Ett bra förslag för att säkerställa att disciplinärenden hanteras på ett strukturerat sätt och att de
uppgifter som behövs samlas in i samband med ärendet.
Förbundsstyrelsen föreslår därför att motionen bifalls.
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Motion 18, angående en av förbundet utökad utbildningssatsning för kretsar och föreningar.
Motionären, Jönköpings pistolskyttekrets, yrkar att ”förbundsmötet ger förbundet i uppdrag att
utöka satsningen på utbildning till kretsar och klubbar. Gärna i samarbete med olika
studieorganisationer.”
Förbundsstyrelsens yttrande
Motionären argumenterar för en ökad utbildningssatsning på bl. a. föreningsfunktionärer och för ett
ökat samarbete med exempelvis SISU/Idrottsutbildarna. Sedan ett antal år finns ett sådant
samarbete redan etablerat med möjligheter till stöd till utbildningar. Det finns också sedan tidigare
framtaget utbildningsmaterial vid förbundet så även här finns möjligheter att utnyttja detta. Sedan
pekar dock motionen på att det finns ett förnyat behov av information om dessa frågor till kretsar
och föreningar vilket förbundsstyrelsen ska åtgärda under året.
Förbundsstyrelsen anser därmed att motionen är besvarad.
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