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Upplägg del 2
Välkommen till det kompletterande materialet för utbildningen Skyttekort – Pistol. Här hittar du
grenspecifika bestämmelser kring säkerhet, ammunition och tävlingsgrenar i pistol.

Denna del av utbildning är grenspecifik och är ett obligatoriskt komplement till den generella delen
av utbildningen.
Detta kort är obligatoriskt för att kunna söka tävlingslicens i SvSF.

Kompletterande material Pistol

Regelboken för internationellt skytte (Svensk översättning av vissa kapitel finns).
Träffsäkert – SvSF:s webb-tv magasin
Vapenlagen och dess tillämpning
Blanketter för licensansökan, lånelicens

Fördjupningsmaterial

Om ni vill arbeta mer med något område än vad som erbjuds här, kan ni hitta fördjupningsmaterial på
hemsidan: www.skyttesport.se.

Vem får ta Skyttekortet Pistol

1. Endast förening ansluten till SvSF har rätt att genomföra utbildning för Skyttekort – Pistol.
2. Förutsättningen för att få ta Skyttekortet - Pistol är medlemskap i förening ansluten till
Svenska Skyttesportförbundet.
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4. Säkerhet, vapen och ammunition
Säkerhet - Luftpistol
Av en skytt krävs ansvarskänsla, noggrannhet och kunskap om vapen och ammunition. Var och en som
deltar i skjutningar ansvarar för att allt görs för att förebygga olyckor och skador. Med tanke på säkerheten
måste alla vapen alltid handhas med största varsamhet.

Av säkerhetsskäl ska grundregeln alltid vara ”Utgå alltid från att ett vapen är laddat och rikta aldrig
vapen mot personer eller emot något som kan vållas skada”, och hantera vapnet och din omgivning med
respekt.

Säkerheten vid skjutning är viktig. Det förtjänar att upprepas. Detta påpekas kraftfullt i våra regler och vi har
ett gemensamt ansvar för att den upprätthålls. Det åligger alltså på var och en att känna till
säkerhetsbestämmelserna och att vara uppmärksam på att de följs.
Fem säkerhetsregler:

1. Utgå alltid från att ett vapen är laddat. Kontrollera alltid att vapnet är oladdat efter skjutning och innan
du lämnar över till eller tar emot vapnet från någon annan.

2. Det är förbjudet att rikta ett vapen mot personer eller i annan riktning så att det kan innebära fara
eller vålla skada. Vapen skall alltid hanteras i säker riktning.

3. Var varsam med vart vapnets pipa pekar under hanteringen.
4. En skjutledare ska utses om ni är två eller flera som skjuter samtidigt. Är du ensam på banan ansvarar
du själv för säkerheten.
5. När du skjuter inom SvSF måste säkerhetslina placeras i loppet när vapnet är oladdat. Säkerhetslinan
ska vara så lång att den syns i båda ändarna av pipan.

Vapen, ammunition och utrustning - Luftpistol
Det finns en mängd olika vapenfabrikat och de fungerar olika beroende på tillverkare och modell. Lär dig hur
vapnet fungerar innan du börjar använda vapnet.

Luftpistolen
Alla luftpistoler bygger på användandet av en
komprimerad gas (luft eller koldioxid, CO2), det
vanligaste är vapen som använder sig av
komprimerad luft i tub. Dessa tuber pumpas upp
separat och monteras på luftpistolen. Det finns
även varianter som använder engångspatroner.
En annan variant av komprimerad luft är pistoler
med spännarm, där man komprimerar luften
inför varje skott. Avtrycket ska hålla minst 500 gram. Det finns även krav på pistolens längd och
vikt samt kolvens utformning, se ISSF reglemente, kap. 8.
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Ammunition

Kalibern på luftpistolsammunitionen är 4,5 mm (.177) och den ska vara tillverkad
av bly eller annat mjukt material.
Tänk på att bly är ett giftigt material, så tvätta händerna noggrant efter att ha
handskats med blykulorna!

Utrustning

Det allra viktigaste är att ha ett par bra hörselskydd så att du skyddar din hörsel.
Även i lufthallen är det mycket viktigt med hörselskydd, trots att smällarna inte
upplevs så höga är ljudet farligt för din hörsel. Som ny medlem i en skytteförening
har man i regel möjlighet att få låna enkel utrustning som behövs för att kunna
skjuta.

Säkerhet - Krutpistol
Säkerheten vid skjutning är viktig. Det åligger alltså på var och en att känna till säkerhetsbestämmelserna
och att vara uppmärksam på att de följs.

Av säkerhetsskäl ska grundregeln alltid vara ”Utgå alltid från att ett vapen är laddat och rikta aldrig
vapen mot personer eller emot något som kan vållas skada”, och hantera vapnet och din omgivning med
respekt.
Fem säkerhetsregler:

1. Utgå alltid från att ett vapen är laddat. Kontrollera alltid att vapnet är oladdat efter skjutning och
innan du lämnar över till eller tar emot vapnet från någon annan.
2. Det är förbjudet att rikta ett vapen mot personer eller i annan riktning så att det kan innebära fara
eller vålla skada. Vapen skall alltid hanteras i säker riktning.
3. Var varsam med vart vapnets pipa pekar under hanteringen.
4. En skjutledare ska utses om ni är två eller flera som skjuter samtidigt. Är du ensam på banan
ansvarar du själv för säkerheten.
5. Säkerhetspropp eller säkerhetslina ska alltid sitta i, utom mellan kommando ”ladda” och ”stopp”
alternativt ”eld upphör”.

Tänk också på att det alltid ska vara tomt bakom målet.
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Vapen, ammunition och utrustning - Krutpistol
Det finns en mängd olika vapenfabrikat och de fungerar olika beroende på tillverkare och modell. Lär dig hur
vapnet fungerar innan du börjar använda vapnet.
Sikt

Kor

Slutstycke

Pipa

Kol

Vikter

Varbyge
Avtryckar
Rörmagasin, ett exempel på magasin

Ammunition
Kalibern på ammunitionen till en kal .22 är 5,56 mm. Kulan är tillverkad av bly.
Ammunitionen är inte hundraprocentig utan har en viss egenspridning.
Tänk på att bly är ett giftigt material, så tvätta händerna noggrant efter att ha
handskats med blykulorna!

Utrustning

Det allra viktigaste är att ha ett par bra hörselskydd så att du skyddar din
hörsel.

Som ny medlem i en skytteförening har man i regel möjlighet att få låna
utrustning som behövs för att kunna skjuta.

En klocka kan vara bra om man vill ha koll på skjuttiden.

Kikare kan vara ett värdefullt verktyg för att utvärdera träffläge.

Det finns en del i reglementet som begränsar klädsel och annan extra
utrustning, t.ex. så att inte skytten ges någon obehörig fördel framför övriga
skyttar. För detaljer, se ISSF dresscode.

Diskutera:
Läs både i SvSF:s och i SPSF:s regelböcker vad som står om klädsel.
•
•

Vilka skillnader finns mellan organisationernas klädselbestämmelser?
Vilka möjligheter finns det att låna utrustning i din förening?
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Tävling – Krut- och Luftpistol
Säkerhet
Vid en tävling måste man följa de kommandon som ges. Om man inte följer kommandona ökar risken för
olyckor och risken finns därför att man blir diskvalificerad och får lämna tävlingen och banan.

Efter att skyttarna blivit kallade till skjutplatsen och skjutledaren meddelat att man får hantera vapen (tas
oftast i samma mening, men inte alltid), får du hantera pistolen. Vid kommando förberedelsetid start
respektive ladda får du avlägsna säkerhetslinan. Inom SPSF får du fylla på magasin mellan stationerna i
fältskjutning, undantag finns även i vissa finaler. Du får absolut inte röra vapen eller magasin när det finns
folk framför på bana.
Efter att man har markerat tavlorna kommer oftast skyttarna in i skjuthallen i omgångar, och att då röra
vapen eller ammunition innebär diskvalificering.

Markering

Vid markering får man inte röra tavlan innan markören har markerat träffarna. Man får, och ska, naturligtvis
titta på tavlan och om tveksamhet om en valör finns även begära tolkning av valören. Det är skyttens ansvar
att se till att protokollföraren som skriver ner markörens avläsningar har skrivit rätt valörer!

Funktionsfel
Det är lite olika regler i de olika grenarna, men generellt i krutgrenarna ska man hålla kvar vapnet i
skjuthanden, riktat framåt i skjutriktningen och lyfta sin fria arm för att göra funktionärerna
uppmärksamma på problemet.

Ett funktionsfel måste åtgärdas innan man kan gå fram och klistra tavlorna. Generellt gäller att man gör
patron ur på vapnet och kollar så att inte någon patron sitter kvar i patronläget innan man lägger ner
pistolen med säkerhetsproppen/-linan isatt.

Var uppmärksam på att funktionsfelsreglerna skiljer sig mellan SvSF och SpSF och att dessa måste studeras
innan deltagande i tävling.
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Efter skjutning

Innan man får packa undan pistol, magasin och ammunition ska dessa visiteras av funktionärerna. Detta sker
vanligtvis efter man har markerat sista serien i tävlingen. När det gäller luft- och fripistoler så brukar
skyttarna få lämna dessa på skjutplatsen tills alla har skjutit färdigt, därefter visiteras vapnen.
Om man packar undan pistolen etc. utan att de har kontrollerats av funktionär kan man diskvalificeras.

Tänk på att: Säkerhetspropp eller säkerhetslina ska alltid sitt i, utom mellan kommando ”ladda” och ”stopp”
alternativt ”eld upphör”.

Skjutteknik – Krut- och Luftpistol
Grunden till att bli en god skytt ligger i att lära sig en god skjutteknik. För att bli en bra pistolskytt krävs
mycket träning. Skjuttekniken innefattar bland annat:
- Skjutställning
- Grepp
- Riktning
- Andning
- Avfyring
- Uppföljning

Dessa moment går in i varandra vid avlossandet av ett välriktat skott, men för att behärska skjuttekniken bör
varje moment tränas och utvecklas.

För varje träningspass är det väsentligt att bestämma sig för vilket moment man skall träna på; t.ex.
avfyring, siktbild etc.

Anledningarna till att man tränar kan variera men ofta vill man att träningen ska leda till någon form av
resultatförbättring. Då kan det vara bra att känna till några saker om träning.

Träning innebär att kroppen lär och vänjer sig vid att göra det man utför på träningen. Om tillvänjningen
ska ske effektivt måste träningen ske regelbundet, d.v.s. upprepas varje vecka. Man kan därför inte förvänta
sig märkbara resultatförbättringar från en träning till en annan utan måste se träningen på lite längre sikt,
ha tålamod.

Skjutställning

Skjutställningen är mycket individuell, man ska dock sträva efter att hitta en naturlig skjutställning som inte
ger onödig belastning eller vridning. När man lyfter vapnet mot tavlan ska man stå så att vapnet hamnar i
mitten av tavlan (i sidled). Ett sätt att kolla detta är att fatta vapnet och lyfta det mot tavlan med stängda
ögon. Öppna siktögat och se vart pipan pekar, om den pekar utanför tavlan sidledes flyttar du fötterna runt
en tänkt axel i golvet så att du lyfter upp vapnet rätt i tavlan.
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Grepp
Vapnet ska hållas med ett avslappnat men fast grepp, men inte så hårt så att skakningar eller kramp uppstår.
Kolven ska i möjligaste mån passas in så att den passar skyttens hand (kanske inte möjligt fullt ut med
lånade föreningsvapen) för att ge samma fattning varje gång man tar upp det.

Riktning

Sikte och korn är de hjälpmedel som du har för att rikta in vapnet så noggrant som möjligt. Kornet ska
placeras mitt i siktskåran med överdelen i jämhöjd med siktbladet. Korrigera riktbilden genom att ändra
riktområde eller ändra riktmedlen om träffpunkten inte överensstämmer med riktområdet.

Det är inte möjligt att hålla både korn, sikte och tavla i fokus samtidigt, så fokusera på att hålla korn och sikte
skarpa. Tavlan kommer då att vara lite oskarp, men det gör inte någonting. Finriktning bör inte hålla på
längre än 12-15 sekunder, efter den tiden börjar ögat att tappa synskärpa.
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Andning

Andas lugnt mellan skotten. Att andas som vanligt under tiden som man finriktar och avfyrar går inte.
Använd dig av lugnet mellan utandning och inandning för avfyringen genom att ta ett djupt andetag då du
lyfter vapnet, grovrikta och gör ett avslappnat uppehåll i andningen under finriktningen och avfyringen.

Sättet på vilket man håller andan kan inverka på skjutresultatet. Det naturliga sättet för många är att ta ett
djupt andetag och hålla kvar luft i lungorna. När man skjuter försöker man göra precis tvärtom, det vill säga
avsluta med en långsam utandning. Anledningen är att det är svårt att slappna av med lungorna fulla av luft.
Man blir som en uppblåst ballong. Med en utandning underlättas däremot avslappningen och det blir lättare
att hålla pistolen stilla.

Avfyring

När du kommit in i riktområdet startar du tryckökningen mot avtryckaren. Man strävar efter att avfyringen
ska ske när siktbilden är perfekt. Avfyringen skall göras med en lugn, stadig rörelse med pekfingret utan att
vapnet rubbas ur sitt läge. Medan finriktningen mot riktområdet pågår skall trycket ökas undan för undan
mot avtryckaren tills skottet slutligen går. Endast pekfingret skall arbeta med detta. Vapenfattningen i övrigt
skall vara oförändrad. Ingen ökad kramning av kolven eller andra rörelser. Koncentrera dig helt på kornet i
siktskåran till dess att pistolen avfyrats. Avfyringen bör göras 3-8 sekunder efter det att finriktningen
påbörjats.

Avfyringen ska samordnas med riktningen och detta är något som kräver mycket träning. När avfyringen
fungerar som bäst sker den automatiskt, d v s utan att man behöver tänka på den. På de pistoler som vi
använder är det tryckpunkt. Det innebär att man, efter att ha fört avtryckaren bakåt en bit, känner ett lätt
motstånd (tryckpunkten). Med avtryckaren i det läget sker finriktningen. Olika vapen kräver sedan olika
mycket kraft för att avfyringen ska ske. Detta går att justera med hjälp av en skruv. Om man inte har en egen
pistol är det bra om man kan låna samma vapen varje gång man skjuter. Då är det lättare att vänja sig vid
trycket och få avfyringen att ske automatiskt.

För att uppnå största möjliga likhet från skott till skott är det noga med att man håller på samma sätt om
kolven och att pekfingret placeras på samma ställe på avtryckaren varje gång.

Uppföljning

De eventuella fel som gör att skott inte träffar där det var tänkt uppstår oftast i avfyringsögonblicket. Därför
behöver man vara särskilt uppmärksam just då, för att kunna få en förklaring till varför träffen sitter där den
gör. Försök hålla kvar pistolen någon sekund och efterrikta. Du läser helt enkelt av siktbilden och vad som
händer just när skottet går. Med hjälp av informationen försöker man sedan komma fram till var skottet ska
sitta på tavlan innan man kontrollerar. Var ärlig mot dig själv!
För att man ska känna kontroll över skjutningen är det oerhört viktigt att den egna analysen och skottets
verkliga läge på tavlan stämmer överrens. Bra skott ska sitta i mitten och dåliga skott ska sitta vid sidan av,
så enkelt är det. Det gäller bara att se till att de flesta skotten blir bra.

Efter skjutning
Kom ihåg att alltid kontrollera att vapnet är visiterat och att säkerhetspropp/-lina sitter på plats innan det
tas från skjutplatsen! (Säkerhetsreglerna!)
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5. Tävlingsgrenar
Svenska Skyttesportförbundets grenar
Det finns ett stort utbud av tävlingsgrenar att välja mellan för den som är intresserad. Att tävla är roligt. Ofta
pirrar det lite i magen när man ska börja sin tävlingsomgång. Det hör till, så känner alla och det leder i regel
till att man skärper sig lite extra.
Vill du inte åka på tävlingar går det utmärkt att träna och ta märken på hemmabanan. Notera att det finns
krav på dokumenterad tränings- eller tävlingsaktivitet för att få vapenlicens.
Här nedan presenteras de grenar som finns på sportskytteprogrammet. För mer detaljer hänvisas till
respektive regelbok.

Olympiska grenar
Snabbpistol

25 meters avstånd, varje skytt har fem stycken internationella snabbskjutningstavlor i bredd och ett skott
skjuts mot varje tavla i varje femskottsserie. En match omfattar 60 skott, uppdelat på två halvmatcher om 30
skott som i sin tur är uppdelade i två serier på 8 sekunder, två serier på 6 sekunder och två serier på 4
sekunder. Inför varje halvmatch får skytten skjuta en provserie på 8 sekunder.

Vapnet ska vara en standardpistol i kaliber .22 LR, avfyringstrycket ska vara minst 1000 gram.

Sportpistol (damer)
25 meters avstånd, består av två moment:

1. 30 skott precisionsskjutning mot den 10-ringade internationella precisionstavlan, uppdelat i sex
stycken femskottsserier. Skjuttiden är fem minuter per serie.
2. 30 skott snabbskjutning mot den internationella snabbskjutningstavlan, uppdelat i sex stycken
femskottsserier i vilka tavlan visas fem gånger á 3 sekunder.

Inför respektive moment får skytten skjuta fem provskott. Skjuts internationellt av endast damer.
Vapnet ska vara en standardpistol i kaliber .22 LR, avfyringstrycket ska vara minst 1000 gram.
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Luftpistol

Herrar, herrjuniorer, damer och damjuniorer skjuter först obegränsat antal provskott på 15 minuter, och
därefter 60 tävlingsskott på 1 timme 15 minuter (elektroniska tavlor) eller 1 timme och 90 minuter
(papperstavlor).

Vapnet är en luftpistol i kaliber 4.5 mm, med antingen kolsyra eller tryckluft i någon form som
framdrivningsmedel.

I samtliga tidigare nämnda grenar skjuts finaler, dessa ser olika ut i de olika grenarna.

Internationella icke olympiska grenar
Fripistol

50 meters avstånd, skjuts mot den 10-ringade internationella precisionstavlan. Vapnen har i stort sett inte
några begränsningar förutom att de ska vara av kaliber .22 LR och endast får laddas med ett skott i taget.
Precis som för luftpistol inleds med 15 minuter förberedelse- och provskottstid. Skjuttiden för matchen är
sedan 105 min (papperstavla) eller 90 minuter (EST). Matchen omfattar 60 tävlingsskott. På frammarsch är
de elektroniska tavlorna, där skytten har en monitor där träffen markeras, men det mest vanliga i Sverige är
papperstavlor som oftast hanteras från en skjutgrav. Därmed behöver skytten inte själv gå fram till tavlorna
utan kan kontrollera sina träffar med hjälp av kikare.

Grovpistol (herrar)
25 meters avstånd, består av två moment:

1. 30 skott precisionsskjutning mot den 10-ringade internationella precisionstavlan, uppdelat i sex
stycken femskottsserier. Skjuttiden är fem minuter per serie.
2. 30 skott snabbskjutning mot den internationella snabbskjutningstavlan, uppdelat i sex stycken
femskottsserier i vilka tavlan visas fem gånger á 3 sekunder.

Inför respektive moment får skytten skjuta fem provskott.

Vapnet ska vara en pistol i kaliber .32 - .38 (motsvarande ca 8 mm – 9.2 mm), avfyringstrycket ska vara
minst 1000 gram.

Standardpistol
25 meters avstånd, skjuts mot den 10-ringade internationella precisionstavlan och består av tre moment:

1. 20 skott som skjuts i fyra femskottsserier där varje serie har en skjuttid på 150 sekunder (2½
minut).

2. 20 skott som skjuts i fyra femskottsserier där varje serie har en skjuttid på 20 sekunder.
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3. 20 skott som skjuts i fyra femskottsserier där varje serie har en skjuttid på 10 sekunder.

Inför första tävlingsserien får skytten skjuta en provserie på 150 sekunder.

Vapnet ska vara en standardpistol i kaliber .22 LR, avfyringstrycket ska vara minst 1000 gram.

Snabbluft

Snabbpistol finns också med luftpistol på 10 meter
(snabbluft). Det är dock ingen olympisk gren men går till
precis som snabbpistol förutom att tiderna är 10, 8 resp.
6 sek. Avfyringstrycket ska vara minst 500 gram.

Falling target (skjuts endast i Norden)

Vid SM skjuts en grundomgång och en finalomgång. I grundomgången ingår fritt antal provskott under 5
minuter, 25 tävlingsskott med 40 sek per skott. Prick 1-3 har 32 mm hålstorlek och prick 4-5 har 16 mm
hålstorlek, d.v.s. motsvarande 9 och 10 på tavlan.

Finalomgången skjuts av de 8 bästa skyttarna från grundomgången. Denna består av kvartsfinal, semifinal
och final. Antal skott per omgång är 10.

SvSF:s tävlingslicens

Tävlingslicens krävs för att få delta i Svenska Skyttesportförbundets tävlingar utanför egen
förening, dvs. tävlingar där skyttar från andra klubbar deltar. Tävlingslicensen krävs från det år
man fyller 15 år. Tävlingslicensen löser man genom Tävlingskalendern (IndTA). För att få
tävlingslicensen krävs det att skytten har pistolskyttekortet, det kort som du just nu utbildar dig
för.
Att bara träna med en förening eller tävla inom klubben kräver inte någon tävlingslicens.

SvSF:s klassindelning
Gren

Klass 3

Klass 2

Fripistol

540

520

Nybörjare+ övriga

Grovpistol

565

545

Nybörjare+ övriga

Snabbpistol
Sportpistol H
Sportpistol D

Standardpistol H
Standarpistol D
Luftpistol H
Luftpistol D
Lp stöd

550
570
560
550
535
560
550
-

535
550
540
530
515
540
520
-

Klass 1

Nybörjare+ övriga

Junior
Fyller högst 20 under året
Fyller högst 20 under året

Nybörjare+ övriga

Fyller högst 20 under året

Nybörjare+ övriga

Fyller högst 20 under året.
Gemensam för HJ och DJ.

Nybörjare+ övriga
Nybörjare+ övriga
Nybörjare+ övriga
Nybörjare+ övriga

-
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Fyller högst 20 under året

Fyller högst 20 under året
Fyller högst 20 under året
-

Dessutom finns veteranklasser från H55 respektive D55 och uppåt (för Sv. Veteranmästerskapen finns även
H45 och D45). Kontinuerligt uppdaterade klassindelningar finns i Tävlings-PM Pistol, som finns att ladda ner
från hemsidan.
Klassindelningen baseras på tävlingsresultat (externa tävlingar) från föregående år. Har en skytt väl kommit
upp i klass 2 i en gren kan skytten inte gå ner i klass 1 igen (grenbaserat).

Luftpistolskytte för ungdomar
Klass

Omfattar

Ställning

Ålder

LP11

Flickor och pojkar

Sittande

Fyllt högst 11 år det år tävlingen
startar

LP15F

Flickor

Stående

Fyllt högst 15 år det år tävlingen
startar

LP13

Flickor och pojkar

LP15P

Damjunior yngre

Herrjunior yngre
Damjunior äldre

Herrjunior äldre

Pojkar

Flickor
Pojkar

Flickor
Pojkar

Sittande

Fyllt högst 13 år det år tävlingen
startar

Stående

Fyllt högst 15 år det år tävlingen
startar

Stående

Fyllt högst 17 år det år tävlingen
startar

Stående

Fyllt högst 17 år det år tävlingen
startar

Stående

Fyllt högst 20 år det år tävlingen
startar

Stående

Fyllt högst 20 år det år tävlingen
startar

Svenska Ungdomscupen
Klass

Omfattar

Ställning

Ålder

LP11

Flickor och pojkar

Sittande

Fyllt högst 11 år det år tävlingen
startar

LP15F

Flickor

Stående

Fyllt högst 15 år det år tävlingen
startar

LP13

LP15P
LP17F

LP17P
LP20F

Flickor och pojkar
Pojkar

Flickor
Pojkar

Flickor

Sittande

Fyllt högst 13 år det år tävlingen
startar

Stående

Fyllt högst 15 år det år tävlingen
startar

Stående

Fyllt högst 17 år det år tävlingen
startar

Stående

Fyllt högst 17 år det år tävlingen
startar

Stående

Fyllt högst 20 år det år tävlingen
startar
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LP20P

Pojkar

Stående

Fyllt högst 20 år det år tävlingen
startar

LP25P

Pojkar

Stående

Fyllt högst 25 år det år tävlingen
startar

LP25F

Flickor

Stående

Fyllt högst 25 år det år tävlingen
startar

Ovanstående klasser används vid rena ungdomstävlingar, som t.ex. Svenska Ungdomscupen. Deltagarna får
endast starta i en klass. Den klass som skytten startat i vid säsongens början i oktober behålls säsongen ut, d
v s till april nästkommande år.

SvSF:s vapengrupper
SvSF har till skillnad från SPSF, inte några vapengrupper, då varje gren skjuts med förutbestämd kaliber.
Endast en pistol är unik för sportskyttets grenar, nämligen nedanstående fripistol. Övriga pistoler/revolvrar
inom sportskyttets grenar används också inom nationellt skytte. Beskrivning av dessa vapen hittas i "SPSF:s
vapengrupper" lite senare i detta kapitel. Undantag; kalibrar överstigande .38, samt mantlad ammunition.

Fripistol
5,6 mm (.22 long) vapen med kantantändning som överensstämmer med SvSF reglemente, kap. 8, får
användas.

Svenska Pistolskytteförbundets grenar
SPSF har ett flertal olika grenar som man tävlar inom Sverige och i vissa fall Norden. PPC skjuts även
internationellt.

Precisionsskjutning

Precisionsskjutning överensstämmer med precisionsmomentet i sport/grovpistol i SvSF program. Det
varierar dock mellan 4-10 serier i en tävling samt skjuttiden är 5 minuter.

15

Snabbskjutning

Snabbskjutning är skjutning mot internationella snabbskjutningstavlan. Snabbskjutning överensstämmer
med snabbskjutningsmomentet i sport/grovpistol i SvSF program.

Fältskjutning

Det är skjutning på korta tider mot fasta och/eller rörliga mål uppställda
stationsvis på olika avstånd i skogsterräng eller i anslutning till skjutbana.
Skjuttiden varierar ofta mellan 6-15 sekunder och man skjuter 6 skott per
station. Ofta är det tillåtet att använda stödhand.

Nationell helmatch
Nationell helmatch är en kombination av andra grenar med 4 serier i vardera precisions-, snabb- och
fältskyttemomentet. Fältskyttemomentet skjuts mot en tavla med 4 figurer, en femskottsserie mot vardera
figuren och tiderna är 18, 16, 14 och 12 sek.

Militär snabbmatch

Militär snabbmatch är en form av snabbskjutning som kan utövas i 4 vapengrupper, A, B, C och R. I
vapengrupperna A och R är stödhand tillåten. Målet utgörs av den internationella snabbskjutningstavlan.
Avstånd 25 m. Skjuttiderna är 10 sek, 8 sek respektive 6 sek. Utgångsställningen är 45 grader.

Precision Pistol Competition (PPC)
PPC genomförs på 5 olika avstånd, 3 yards, 7 yards, 15 yards, 25 yards och 50 yards. Skjuttiderna är korta
och ställningarna varierar. Det förekommer sju olika vapengrupper.

Magnumfältskjutning
Magnumfältskytte är precisionsskjutning mot fältskyttemål på olika avstånd i terrängen med grovkalibriga
vapen, främst sådana som är avsedda för magnumammunition.

Skidskytte och springskytte

Dessa grenar är kombinationer av skidåkning eller löpning på uppkörda spår och banor samt skjutning mot
självmarkerande fallmål, fältskyttemål eller kombinationer av dessa. Straffminuter för bommade figurer
läggs till skjuttiden. Fem skott per station gäller.

Luftpistolskytte

Luftpistolskytte överensstämmer med Luftpistol i SvSF program.

Falling target

Falling Target överensstämmer till största del med Falling Target i SvSF program, dock skiljer sig måtten. I
regel används riktprickarna 48, 32, 32, 32 och 16 mm inom SPSF.

Mer om SPSF:s olika tävlingsgrenar finns i Skjuthandboken.
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SPSF:s klassindelning

I ban- och fältskjutning gäller följande klassindelning:
Klass 1:
Nybörjarskyttar som ännu inte erövrat något märke eller har uppfyllt fordringarna för brons- resp.
silvermärket.

Klass 2:
Skyttar som året innan uppfyllt fordringarna för guldmärket men inte för klass 3.

Klass 3:
Riksmästarklassen. Kvalificering genom 3 erövrade standardmedaljpoäng i precisions- eller fältskjutning,
alternativt placering i bästa tredjedelen, i öppen klass vid SM föregående år.

Junior:
Skytt är junior till och med det år han/hon fyller 20 år. Är du junior har du rätt att tävla i den klassen även
om du meriterat dig för klass 2 och 3.

Damklass:
Det finns damklass 1-3 . Damer får även starta i öppen klass.

Veteraner:
Veteran är den guldmärkesskytt (både dam och herr) som senast under föregående år fyllt 60 år. Först gäller
beteckningen veteran yngre (Vet Y) till och med det år man fyller 70. Därefter klassas man som veteran äldre
(Vet Ä).
Juniorer, damer och veteraner tävlar i den egna klassen endast i vapengrupp C.
Luftpistolskytte för ungdomar

Se klassindelning tidigare i kapitlet.

Skid- och springskytte
I skid- och springskytte gäller följande klassindelning:
D och H Junior

(15-20 år)

D och H50

(50-59 år)

D och H21
D och H35
D och H60
D och H65

(21-34 år)
(35-49 år)
(60-65 år)
(66- år)

SPSF:s vapengrupper
Man tävlar dels i klasser, men också i olika vapengrupper. Detaljerna i bestämmelserna för vapengrupperna
är omfattande och kan studeras i skjuthandboken, men en grov beskrivning ser ut så här:

A
Grovkalibriga pistoler av tjänstevapentyp som skall kunna skjutas med mantlad ammunition med lägst 420
joules mynningsenergi. Kolven får inte ha tumhylla eller handstöd och avtrycket måste hålla lägst 1,36 kg.
Kaliber .30-.45.
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B
Grovkalibriga pistoler och revolvrar. Kolven får ha anatomisk utformning d v s med både tumhylla och
handstöd. Avtryck: lägst 1,0 kg. Kaliber .30-.45.

C
Finkalibriga pistoler och revolvrar. Endast kaliber .22 long rifle. Kolvbestämmelserna är samma som för
grupp B. Avtryck: lägst 1,0 kg.

R
Grovkalibriga revolvrar (gäller endast fältskjutning). Kolven får vara anatomiskt utförd som i klass B och C.
Avtryck: lägst 1,36 kg. Kaliber .30-.45.
M
Grovkalibriga pistoler och revolvrar i enlighet med SHB E.4 Vapengrupper specifika bestämmelser.
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Pistolskytte – mer än att bara skjuta
Att vara medlem i en pistolskytteförening innebär mycket mer än att bara skjuta pistol. Alla människor är
unika och kan bidra med sina egenskaper och förmågor till att utveckla föreningen och dess verksamhet. Det
gäller bara att ta tillvara dessa egenskaper och kunskaper.

Pistolskytte bedrivs som ideell verksamhet i föreningarna. Vi samlas för att skjuta men även för att bland
annat hålla skjutbanorna i ordning eller utbilda nya skyttar. Den roligaste biten är ändock att åka ut till
andra föreningar och tävla. Men det innebär också att din förening bjuder tillbaka och arrangerar
inbjudningstävlingar. Då krävs det dels arbete med förberedelser och dels många funktionärer under
tävlingsdagen. Anmäl dig som funktionär, du får lära dig vad som krävs och det finns många olika
arbetsuppgifter. Du möter nya kamrater, och upptäcker nya utmaningar för ditt skytte.

Du har snart tagit det första utbildningssteget inom skyttesporten. Du har fått den kunskap som du måste ha
för att kunna delta i skyttet på ett ansvarsfullt och säkert sätt.

Säkert vill du så småningom lära dig mer! Då finns det vidareutbildning inom flera områden. Det kan vara
föreningskunskap, ledare- och tränarutbildningar, mental träning och jury/domarutbildning, m.m.

Det bästa sättet att få reda på vilken utbildning som är på gång är att kontakta den utbildningsansvarige i ditt
distrikt eller på kansliet.

Svenska Skyttesportförbundet samarbetar också med SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund. SISU
erbjuder många möjligheter till utbildning inom idrottsrelaterade ämnesområden.

När du som är en utbildad skytt känner att du vill dela med dig av din erfarenhet till andra är det viktigt att
du verkligen ställer upp för föreningen och att föreningen också använder sig av din goda vilja att göra detta.
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Överenskommelse SvSF - SPSF
Pistolskyttekortet har tidigare varit gemensamt för de båda organisationerna. Emellertid har
Skyttesportförbundet beslutat införa ett, för sektionerna gemensamt Skyttekort. Detta innebär att den
pistolskytt som vill skjuta såväl nationellt pistolskytte som sportskytte behöver ha såväl Pistolskyttekortet
som Skyttekortet.
För att i möjligaste mån förenkla för berörda pistolskyttar har följande överenskommelse träffats mellan
SPSF och SvSF:

• De båda organisationernas grundutbildningsmaterial skall innehållsmässigt överensstämma.
Däremot är provhäftena organisationsspecifika.
• SvSF accepterar genomgången grundutbildning hos SPSF för Pistolskyttekortet som kvalificerande
för Skyttekortet-Pistol. Det omvända gäller i dagsläget inte (se nedan).
• Pistolskytt som avlagt godkänt prov för Pistolskyttekortet och önskar SvSF:s tävlingslicens ska då
bekräfta innehav av Pistolskyttekortet genom att skicka in fotostatkopia på sitt Pistolskyttekort till
SvSF:s kansli.
• Pistolskytt som avlagt godkänt prov för Skyttekortet-Pistol och även vill ha Pistolskyttekortet ska då
komplettera med att avlägga SPSF:s prov. Skytten skickar därefter in fotostatkopia på sitt Skyttekort
jämte godkänt prov för Pistolskyttekortet samt intyg om uppfyllda fordringar för pistolskyttemärket
i brons till Pistolskytteförbundets kansli som utfärdar och levererar ett Pistolskyttekort mot gällande
expeditionsavgift.
• Nämnda expeditionsavgift skall ha lika storlek för båda organisationerna (i nuläget 50 kr).
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