EN INTRODUKTION TILL PISTOLSKYTTE
Volvo Pistolklubb
2017-01-16
tanken med denna skrift är att ge dig en liten inblick i de krav/förväntningar som ställs
på dig/du kan ställa som blivande pistolskytt.

Varför Pistolskytte?
Ja, som för det mesta finns det inget entydigt svar:

Bra svar kan vara:
• Kamratskap
• Vill träna och tävla
• Vill ha en rolig och meningsfull fritidssysselsättning

Dåliga svar kan vara:
• Häftigt att ha egen puffra
• Bra att ha eget vapen för man vet ju aldrig...
• Vill imponera på kompisarna

Informationen är uppdelad i:
1. Pistolsektionen
2. Nybörjarskytte
3. Licens och eget vapen
4. Träning och interna/externa tävlingar
5. Kostnader för de olika momenten
6. Övriga aktiviteter
7. Styrelsen och dess funktion

1. Pistolsektionen, Volvo IF
Tidigare var vi en sektion under Volvo IF. Volvo IF finns idag inte kvar och vi är numera en helt
fristående förening.
Vi har en egen skjutbana, belägen i Torslandaområdet inte långt från Sörredsgården.
Vi är ca 250 medlemmar varav 100-talet ganska aktiva.

2. Nybörjarskytte
Förutsättningar:

För att kallas till nybörjarskytte/träning krävs

DELS…
DELS…
OCH…

att du skickat in en ansökan om medlemskap samt
att du antagits som medlem och betalat medlemsavgiften.
Du blir därigenom försäkrad för ev. skador som kan inträffa i
samband med skytteaktiviteter.
Beroende på antalet nybörjare kan viss väntetid uppstå innan du
kan börja.

MEN…
Genomförande:

Du kommer att tillsammans med våra instruktörer först gå igenom
ett antal grundläggande moment.
1. Säkerhet, vapen o uppträdande
2. Vapen och ammunitions teori
3. Rikt- och avfyrningsteknik
4. Rutiner och regler på/för skjutbanan
5. Torrtränig med vapen

Först därefter blir det aktuellt att skjuta ett par skott.
Sedan återstår träning och åter träning
Under träningen lär du dig att stadigt förbättra dina resultat.
För att på ca 1/2 år nå resultat i nivå med guldfodringar *) krävs i regel att du deltar i så många
övningstillfällen som möjligt samt även i våra interna tävlingar.
Ofta får du räkna med längre tid. Dessutom sker nybörjar- träning endast under sommartid (april - sep)
så kommer du igång sent så blir det ett uppehåll under vintern.
*) se under punkt 3 nedan
Vapen för träningsskjutning lånar du av klubben där du också köper nödvändig ammunition.
Tavlor, klisterlappar etc. får du på banan.
Däremot är det bra om du har med dig hörselskydd typ kåpor.

3. Licens och eget vapen
För att skaffa eget vapen är det ett antal villkor som skall uppfyllas.
A:

Du skall minst ha varit aktiv medlem i klubben i 6 månader. Med aktivt
medlemskap menas att du regelbundet skall deltaga i klubbens tränings- och
tävlingsverksamhet, samt även vid någon av våra 4 arbetstillfällen per år.

B:

Du skall ha dokumenterad genomgång av nybörjarutbildning

C:

Du skall ha dokumenterade resultat som motsvarar guldfodringar,
DELS…
DELS…
OCH…

3 serier med 46 poäng på precisionstavla
3 serier på snabbskyttetavla/fältmål
Med dokumenterade menas att resultaten kan styrkas på för våra
instruktörer acceptabelt sätt.

D:

Våra instruktörer skall anse att du på ett säkert sätt kan hantera vapen och tillämpa
säkerhetsföreskrifterna.

E:

En vilja att se pistolskyttet som ett långsiktigt engagemang dvs. något som i princip
varar mer än 5 år, gärna livet ut.

När du fyller ovan krav kan du ansöka om ett intyg om aktivt medlemskap hos vår sekreterare.
Med detta intyg och din licensansökan blir resten en affär mellan dig och Polisen som utfärdar ev.
licens och även kan ställa krav på vapenskåp för förvaring.
Det Polisen tittar på är BEHOVET AV VAPEN, dvs. du skall uppfylla kraven om AKTIVT
MEDLEMSKAP samt ha behov av vapen.
Observera att om du begär utträde ur klubben och inte går med i en ny så upphör ditt BEHOV och
Polisen kan återkalla din licens. Dessutom ställs givetvis krav på ett nyktert och skötsamt levnadssätt
och allmän laglydnad.

4. Träning och tävling, interna/externa, olika discipliner
Träning
Tränar gör du oftast på vår bana som nybörjare under speciella dagar i veckan, som vapenägare i
princip när du vill.
Tävling
Interna tävlingar sker på vår egen bana och det är viktigt att du ser dem som träningstillfällen. Var inte
för fixerad på eget och framförallt andras resultat i början. Du kommer att bli bättre.
Många nöjer sig med träning och intern tävling.
Men för att bli riktigt bra och även få större utbyte av sporten skall du även delta i externa tävlingar,
dvs. sådana som anordnas av andra klubbar. Det är här det roliga börjar.
Discipliner
Det finns flera typer av skjutning.
• Dels det som följer det nationella reglementet, NATIONELLT SKYTTE.
• Dels det som följer det internationella reglementet, SPORTSKYTTE.
I tabellens högerkant
X
utövas på vår bana
Ö
endast viss träning på vår bana
E
kan för närvarande inte utövas på vår bana, alt. vi har inga instruktörer för denna form
Banskytte
Precisionstavla

25 meter
5 skott/serie om 5 min. 4-6 ser.

Nationellt

X

Snabbskytte
Snabbskyttetavla

25 meter
5 skott/serie om 5x3 sek. 4-6 ser.

Nationellt

X

Sportpistol
Precisionstavla/
Snabbskyttetavla

25 meter
5 skott/serie om 5 min. 6 ser.
/5 skott/serie om 5x3 sek. 6 ser.

Int. Sportskytte

X

Standardpistol
Precisionstavla

25 meter
Int. Sportskytte
5skott/ser. 4x150sek + 4x20sek + 4x10sek

X

Grovpistol
Se Sportpistol

25meter
Se Sportpistol

Int. Sportskytte
> kal 22

X

Fripistol
Precisionstavla

50 meter
10 skott/serie 6 ser. under 2 tim.

Int. Sportskytte

Ö

Snabbpistol
5 st. Snabbskyttetavlor

25 meter
1 skott/tavla 8, 6, 4 sek. x 4 ser.

Int. Sportskytte

Ö

Spring/Skidskytte
Skidskyttetavla

25 meter
3x6 skott, 3x1 km

Nationellt

X

Fältskytte
Fältskyttemål
Snitslad bana > 1 km

c:a 15-75 meter
8-10 stationer x 6 skott

Nationellt

Ö

Magnumfält
Se Fältskytte

c:a 25-100 meter
Se Fältskytte

Nationellt

Ö

Dynamiskt skytte

E

PPC

X

Ovanstående skjuts med pistoler och revolvrar med kaliber från .22 till .45.

Luftpistol
Luftpistoltavla

7.5m eller 10m
5 skott/serie

Int Sportskytte

E

Svartkrutskytte
Precisionstavla

25 meter
13 skott/ser. 10 räkn.

Sv. Svartkrutsfed.

X

För svartkrutsskytte används vapen av typ mynningsladdare och för enhetspatroner som laddas med
svartkrut.

5. Kostnad för de olika momenten som leder till första vapnet
A.

Medlemsavgift nybörjare inkl. skjuthandbok o bronsmärke

1000:-

B.

Licensavgift till Polisen

700:-

C.

Vapenskåp, beroende på fabrikat o storlek

3-5.000:-

D.

Nytt vapen.
Bättre begagnat vapen.

c:a 19.000:c:a 9.000:-

E.

Ammunition, 22LR

70:-/100 st

F.

Hörselskydd typ kåpa, vanlig
Hörselskydd med audiosystem

300:1.500:-

G.

Diverse småprylar

ca 800:-

SUMMA (beroende på vapen o vapenskåp)

16-28.000:-

6. Övriga aktiviteter
Som en del i den mera långsiktiga utbildningen ordnar vi
• Utbildning i ammunitions-laddning, aktuellt när du skjuter grövre vapen än 22 LR.
• Tema kvällar inom aktuella områden
I samband med tävlingar som ordnas på vår bana resp. andra klubbars banor är vi ofta med som
funktionärer etc. Även detta är ett steg i din utbildning.

7. Styrelsen och dess funktion
Vi har en ganska traditionell styrelse med ordförande, kassör, sekreterare och etc.
De personer du först kommer i kontakt med är våra instruktörer.
Styrelsens funktion i huvudsak är att:
• Verksamheten skall fungera, dvs. banan skall vara i bra skick
• Vapen o ammunition samt målmaterial skall finnas
• Skapa tillgång till utbildade instruktörer
• Säkerheten skall fungera och efterlevs
• Ansvara för inkomster o utgifter
• Föreslå medlems- och tävlingsavgifter
• Ansvara för kontakter med myndigheter och organisationer, bl.a. intyg om aktivt medlemskap
• Representera. klubben i Sv. Pistolskytte- resp. Sv. Sportskytteförbundets kretsorganisationer
Styrelsen väljs på årsmötet som äger rum 15-28 feb.
Förslag till styrelsen lämnar du antingen till någon i styrelsen alt, utnyttjar förslagslådan i klubbhuset.

Nästa sida fylls i och returernas till:
Jörgen Steiner
Koopmansgatan 4A
414 62 Göteborg

ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP I VOLVO PISTOLKLUBB
UNDERTECKNAD ANSÖKER HÄRMED OM INTRÄDE SOM MEDLEM I VOLVO PK

Namn _____________________________________________________________
Personnummer (10 siffror ) ____________________________________________
Bostadsadress _______________________________________________________
Postnummer ___________ Ort__________________________________________
Telefon (med riktnr) bostad _____________________________________________
Telefon mobil el. arbete ________________________________________________
E-post ______________________________________________________________
Eventuell tidigare föreningstillhörighet ____________________________________
Referens: ____________________________________________________________
Pistolskyttekortsnummer ________________
Tidigare erövrade pistolskyttemärken: guld, silver, brons_____________________
Som medlem förbinder du dig att följa förbundets och klubbens stadgar och bestämmelser samt vara
medveten om att dessutom följande gäller för att ansöka om vapenlicens.
1. Ny medlem i förening tidigast efter 6 månaders aktivt medlemskap (att regelbundet ha deltagit i
föreningens tränings- och tävlingsverksamhet) samt ha betalat föreningsavgifter.
2. Första vapen i kaliber .22.
3. Grovkalibrigt vapen tidigast efter 12 månaders aktivt medlemskap.
4. Medlemmen skall ha visat vilja att följa föreningens stadgar och utfärdade bestämmelser.
5. Medlemmen skall ha visat intresse och haft förståelse för föreningsarbetet och på begäran t ex ha
medverkat som funktionär eller hjälpt till med sysslor vid och runt skjutbanan, eller i övrigt visat aktivt
intresse för föreningen.
Innan nybörjarkursen påbörjas skall utbildningsavgiften på 1000:- inbetalas på klubbens girokonto
43155-1 enligt anvisningarna i kallelsen. Betala inte in utbildningsavgiften innan du fått kallelsen till
nybörjarkursen. Avgiften inkluderar grundkurs, utbildningsmateriel, vapenlån, ammunition, försäkring
och – efter godkänt prov - pistolskyttekortet.
Efter genomförd kurs behandlas ansökan. Om den bifalles betalas medlemsavgift för första
kalenderåret och du är försäkrad i enlighet med Svenska Pistolskytteförbundets skjuthandbok bilaga 10
och kan delta i klubbens aktiviteter.
Jag förbinder mig att noggrant följa av myndigheter utfärdade lagar och författningar, av förbunden
utfärdade regler samt Volvo PK:s stadgar och föreskrifter. Samtidigt försäkrar jag att jag inte är
straffad för våldsbrott, fått någon vapenlicens indragen eller straffad för någon annan handling som
medför förbud mot att hantera skjutvapen.

___________________________________________________ Datum ____________
Egenhändig namnunderskrift
Ansökan behandlad och beviljad/avslagen av styrelsen den ______________________

