Svenska
Pistolskytteförbundet
Bilaga 1 till SPSF dnr 102:008/19

Motioner till förbundsmötet 2019 jämte förbundsstyrelsens yttranden.
(14 underbilagor)

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.
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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.
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Underbilaga 1:1

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 1:2

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

ÖSM ESKILSTUNA 2010
C-VAPEN
MÅLSPEL

STATION MÅLGRUPPER FIGURER MAXTRÄFF SKJUTSTÄLLNING
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1
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Totalt antal figurer:

44

TID

A UPPD-FÖRSV

I--2--I
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B
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A
B
C
A
B
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FAST
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A
DIREKTVÄXLANDE

B
A FAST
B FRAMSVÄNGANDE
C FAST
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I-------------13-------------I
POÄNGRÄKNING
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I------------12------------I
I----4----I
I------------12------------I

12

RESULTAT

Underbilaga 1:3

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 1:4

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 1:5

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 1:6

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 slutjusterades. 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.

1

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.

2

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
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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
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