Svenska
Pistolskytteförbundet
Stockholm 2019-02-28

Till samtliga Pistolskyttekretsar
Förbundsstyrelsen för kännedom

MISSIV

Detta utskick innehåller 6 ytterligare motioner samt förbundsstyrelsens yttranden över dessa.
Även dessa motioner var av kretsen insända i rätt tid, men nådde inte sin mottagare.
Förbundskansliet beklagar eventuella olägenheter för kretsar och föreningar

Motionerna kommer att behandlas på Förbundsmötet 2019-06-16. Kretsarnas
yttrande över motionera rapporteras till förbundskansliet,
kansli@pistolskytteforbundet.se , vänligen snarast efter genomfört
kretsårsmöte.

I likhet med 2018 distribueras detta kretsmeddelande endast via mail till
kretsarna samt läggs upp på förbundets hemsida under https://
www.pistolskytteforbundet.se/om-oss/forbundsmote/

Bilaga: "SPSF dnr 130:010/19 Komplettering: Motioner till förbundsmötet 2019 jämte
förbundsstyrelsens yttranden"
Nils-Anders Ekberg
Generalsekretere
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Dnr 130:010/19

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.
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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
Postadress
Box 27001
102 51 STOCKHOLM

Besöksadress
Sandhamnsgatan 61
115 28 STOCKHOLM

Telefon
Generalsekreterare
Birt. Generalsekreterare
Expedition
Märkesavdelningen
Fax

08-553 401 60
08-553 401 61
08-553 401 62
08-553 401 63
08-553 401 64
08-553 401 69

Plusgiro
193019-7
Bankgiro
811-2526
Organisationsnr
80 20 02-6657
E-post kansli@pistolskytteforbundet.se

Svenska
Pistolskytteförbundet
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.
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Bilaga 1:15

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 1:16

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 1:17

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.
2.

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

Bilaga 1:18

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

Bilaga 1:19

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

Nej

Tor Kangas
Ordförande
Ljusdals Psk

Ja

Bilaga 1:20

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.
2.
3.
4.

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

2.

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.
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
Utbildningskit med HLR-dockor typ ”Mini-Anne”åt instruktör
(för 10 deltagare åt gången, kan användas flera gånger)
TOTAL KOSTNAD PER INSTRUKTÖR

~ 10 000 SEK per deltagare
~ 7000 SEK
~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

