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UPPLÄGG DEL 2
Välkommen	  till	  det	  kompletterande	  materialet	  för	  utbildningen	  Skyttekort	  –	  Pistol.	  Här	  hittar	  du	  gren-‐

-‐
ning	  av	  avtalet	  mellan	  Svenska	  Skyttesportförbundet	  (SvSF)	  och	  Svenska	  Pistolskytteförbundet	  (SPSF).	  

utbildningen.	  	  

Skyttekort	  –	  PISTOL

När	  du	  genomgått	  denna	  utbildning	  har	  du	  rätt	  att	  skjuta	  inom	  både	  SvSF	  och	  SPSF*.	  Detta	  kort	  är	  obli-‐
gatoriskt	  för	  att	  få	  skjuta	  i	  båda	  organisationerna.	  För	  att	  få	  tävla	  i	  SvSF	  krävs	  dock	  att	  du	  betalar	  för	  en	  
tävlingslicens.	  

*För	  att	  få	  utbildningsbeviset	  från	  SPSF	  krävs	  att	  skytten	  skjuter	  till	  sig	  SPSF:s	  pistolskyttemärke	  i	  brons.	  För	  
bronsmärket	  krävs	  att	  två	  skjutmoment	  klaras	  av,	  det	  ena	  är	  tre	  precisionsserier	  som	  pistoltavla	  på	  25	  meter	  
med	  minst	  34	  poäng	  på	  varje	  samt	  tre	  serier	  på	  25	  meter	  på	  ett	  cirkelmål	  på	  en	  minut	  där	  stödhand	  är	  till-‐
låten.

Kompletterande material PISTOL
Regelboken	  för	  internationellt	  skytte	   	   	   Finns	  på	  www.issf-‐sport.org	  

	  
Vapenlagen	  och	  dess	  tillämpning	  	   	   	   Hittas	  på	  www.lagen.nu	  
Tidningen	  Svensk	  Skyttesport	  	   	   	   Finns	  hos	  varje	  förening	  
Blanketter	  för	  licensansökan	  och	  lånelicens	   	   Hittas	  på	  skyttesport.se	  information	  
Svenska	  Pistolskytteförbundets	  Skjuthandbok	   Beställs	  på	  www.pistolskytteforbundet.se	  

	  
Fördjupningsmaterial

Om	  ni	  vill	  arbeta	  mer	  med	  något	  område	  än	  vad	  som	  erbjuds	  här,	  kan	  ni	  hitta	  fördjupnings-‐	  
material	  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	  säkerhe-‐
ten	  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	  säker-‐
hetsbestämmelserna	  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	  	  
inne	  bära	  fara	  eller	  vålla	  skada.	  Vapen	  skall	  alltid	  hanteras	  i	  säker	  riktning.	  

3. Var	  varsam	  med	  vart	  vapnets	  pipa	  pekar	  under	  hanteringen.

4. -‐
svarar	  du	  själv	  för	  säkerheten.	  

5. När	  du	  skjuter	  inom	  SvSF	  måste	  säkerhetslina	  placeras	  i	  loppet	  när	  vapnet	  är	  oladdat.	  Säkerhetsli-‐
nan	  ska	  vara	  så	  lång	  att	  den	  syns	  i	  båda	  ändarna	  av	  pipan.	  

VAPEN, AMMUNITION OCH UTRUSTNING - LUFTPISTOL

hur	  vapnet	  fungerar	  innan	  du	  börjar	  använda	  vapnet.

Luftpistolen 
Alla	  luftpistoler	  bygger	  på	  användandet	  av	  en	  kom-‐
primerad	  gas,	  det	  vanligaste	  nu	  för	  tiden	  är	  vapen	  
som	  använder	  sig	  av	  komprimerad	  luft	  i	  tub.	  Dessa	  
tuber	  pumpas	  upp	  separat	  och	  monteras	  på	  luftpi-‐
stolen.	  En	  äldre	  variant	  av	  komprimerad	  luft	  är	  pi-‐
stoler	  med	  spännarm,	  där	  man	  komprimerar	  luften	  

för	  komprimerad	  luft	  använder	  sig	  av	  kolsyra	  (CO2).	  
Avtrycket	  ska	  hålla	  minst	  500	  gram.
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Ammunition 
Kalibern	  på	  luftpistolsammunitionen	  är	  4,5	  mm	  (.177)	  och	  
den	  ska	  vara	  tillverkad	  av	  bly	  eller	  annat	  mjukt	  material.	  
Ammunitionen	  är	  inte	  hundraprocentig	  utan	  har	  en	  viss	  
egenspridning.	  Ju	  duktigare	  skytt	  man	  blir	  desto	  större	  blir	  
precisionskraven	  på	  vapen	  och	  ammunition.	  Det	  faktum	  att	  
ammunition	  från	  en	  och	  samma	  burk	  kan	  ge	  olika	  resultat	  
beroende	  på	  vilket	  vapen	  som	  används	  gör	  att	  det	  kan	  vara	  
idé	  att	  provskjuta	  vapen	  och	  ammunition	  i	  en	  skottstol	  för	  
att	  få	  fram	  den	  bästa	  kombinationen.	  Samtidigt	  ska	  poäng-‐
teras	  att	  det	  inte	  är	  möjligt	  att	  kompensera	  dålig	  skjutteknik	  
med	  bra	  ammunition.	  Utprovad	  ammunition	  är	  i	  första	  hand	  
till	  för	  de	  som	  redan	  har	  en	  god	  skjutteknik.

	  
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.
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.	  Skor	  och	  skytteglasögon	  är	  utrustning	  som	  skyttar	  som	  
bestämt	  sig	  för	  att	  satsa	  på	  skyttet	  gärna	  införskaffar.	  	  
	  

 
 
 
SÄKERHET - KRUTPISTOL
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	  säker-‐
hetsbestämmelserna	  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.
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Fyra 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. -‐
svarar	  du	  själv	  för	  säkerheten.

Tänk	  också	  på:	  

Att	  det	  alltid	  ska	  vara	  tomt	  bakom	  målet.

-‐
ren.	  

VAPEN, AMMUNITION OCH UTRUSTNING - KRUTPISTOL

hur	  vapnet	  fungerar	  innan	  du	  börjar	  använda	  vapnet.

Varbygel

Vikter

Sikte Korn

Avtryckare

Slutstycke

Pipa
Kolv

Rörmagasin,	  ett	  exempel	  på	  magasin
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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.	  Ju	  duktigare	  skytt	  man	  blir	  
desto	  större	  blir	  precisionskraven	  på	  vapen	  och	  ammuni-‐
tion.	  Det	  faktum	  att	  en	  ammunitionssort	  kan	  ge	  olika	  resul-‐
tat	  beroende	  på	  vilket	  vapen	  som	  används	  gör	  att	  det	  kan	  
vara	  idé	  att	  provskjuta	  vapen	  och	  ammunition	  i	  en	  skottstol	  
för	  att	  få	  fram	  den	  bästa	  kombinationen.	  Utprovad	  am-‐
munition	  är	  i	  första	  hand	  till	  för	  de	  som	  redan	  har	  en	  god	  
skjutteknik.

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	  möjlig-‐
het	  att	  få	  låna	  enkel	  utrustning	  som	  behövs	  för	  att	  kunna	  
skjuta.	  Efterhand	  som	  Du	  blir	  en	  duktigare	  skytt	  ökar	  även	  
kraven	  på	  utrustningen.	  Genom	  förhållandevis	  små	  kom-‐
pletteringar	  i	  utrustningen	  kan	  man	  göra	  det	  lättare	  att	  nå	  
höga	  resultat.	  

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

Kikare	  är	  nödvändigt	  för	  att	  kunna	  göra	  en	  noggrann	  utvär-‐
dering	  av	  skottet.

När	  man	  har	  bestämt	  sig	  för	  att	  satsa	  ordentligt	  på	  skytte	  
handlar	  det	  om	  lite	  större	  investeringar,	  som	  egen	  pistol	  

begagnad	  utrustning	  till	  lite	  lägre	  pris.

skytten	  någon	  obehörig	  fördel	  framför	  övriga	  skyttar.

	  
DISKUTERA:	  	  

Läs	  både	  i	  SvSF:s	  och	  i	  SPSF:s	  regelböcker	  vad	  som	  står	  om	  klädsel.	  
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TÄVLING - KRUT- OCH LUFTPISTOL

Säkerhet 
Vid	  en	  tävling	  är	  det	  viktigt	  att	  följa	  de	  kommandon	  som	  ges	  (oavsett	  om	  det	  är	  en	  luftpistoltävling	  eller	  

får	  lämna	  tävlingen	  och	  banan.

Du	  får	  inte	  röra	  vapen	  eller	  ammunition	  innan	  dess	  att	  skjutledaren	  kommenderar	  ladda.

Efter	  att	  man	  har	  markerat	  tavlorna	  kommer	  oftast	  skyttarna	  in	  i	  skjuthallen	  i	  omgångar,	  och	  att	  då	  röra	  

Markering 
Vid	  markering	  får	  man	  inte	  röra	  tavlan	  innan	  markören	  har	  läst	  av	  träffarna.	  Man	  får,	  och	  ska,	  naturligt-‐

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	  uppmärk-‐
samma	  på	  problemet.

Ett	  funktionsfel	  måste	  åtgärdas	  innan	  man	  kan	  gå	  fram	  och	  klistra	  tavlorna.	  Generellt	  gäller	  att	  man	  gör	  
-‐

Var	  uppmärksam	  på	  att	  funktionsfelsreglerna	  skiljer	  sig	  mellan	  SvSF	  och	  SpSF	  och	  att	  dessa	  måste	  stude-‐
ras	  innan	  deltagande	  i	  tävling.

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	  bru-‐
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kar	  skyttarna	  få	  lämna	  dessa	  på	  skjutplatsen	  tills	  alla	  har	  skjutit	  färdigt,	  därefter	  visiteras	  vapnen.

Tänk	  på	  att:	  Säkerhetspropp	  (lina	  för	  luftpistol)	  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	  skjuttekni-‐
ken	  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	  tillvänjning-‐
en	  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.
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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	  au-‐
tomatiskt	  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	  

Grepp	  
Vapnet	  ska	  hållas	  med	  ett	  avslappnat	  men	  fast	  grepp,	  men	  inte	  så	  hårt	  så	  att	  skakningar	  eller	  kramp	  upp-‐
står.	  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.
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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.

Andning	  

Använd	  dig	  av	  lugnet	  mellan	  utandning	  och	  inandning	  för	  avfyringen	  genom	  att	  ta	  ett	  djupt	  andetag	  då	  
-‐

ringen.	  

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	  avfy-‐

-‐

Vapenfattningen	  i	  övrigt	  skall	  vara	  oförändrad.	  Ingen	  ökad	  kramning	  av	  kolven	  eller	  andra	  rörelser.	  Kon-‐
centrera	  dig	  helt	  på	  kornet	  i	  siktskåran	  till	  dess	  att	  pistolen	  avfyrats.	  Avfyringen	  bör	  göras	  3-‐8	  sekunder	  

Avfyringen	  ska	  samordnas	  med	  riktningen	  och	  detta	  är	  något	  som	  kräver	  mycket	  träning.	  När	  avfyring-‐
en	  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	  

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.
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För	  att	  uppnå	  största	  möjliga	  likhet	  från	  skott	  till	  skott	  är	  det	  noga	  med	  att	  man	  håller	  på	  samma	  sätt	  om	  

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	  sikt-‐
bilden	  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	  

Efter skjutning	  

det	  tas	  från	  skjutplatsen!	  (Säkerhetsreglerna!)
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5. TÄVLINGSGRENAR

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS GRENAR

roligt.	  Det	  får	  inte	  kännas	  som	  ett	  tvång.	  Ofta	  pirrar	  det	  lite	  i	  magen	  när	  man	  ska	  börja	  sin	  tävlingsom-‐

Vill	  du	  inte	  åka	  på	  tävlingar	  går	  det	  utmärkt	  att	  träna	  och	  ta	  märken	  på	  hemmabanan.	  
	  

respektive	  regelbok.	  

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.	  Skjuttiden	  är	  två	  timmar	  och	  omfattar	  då	  obegränsat	  antal	  provskott	  samt	  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.	  Skjuts	  internationellt	  av	  
endast	  herrar.

	  
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	  halvmat-‐
cher	  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.	  Skjuts	  interna-‐
tionellt	  av	  endast	  herrar.

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

Det	  är	  dock	  ingen	  olympisk	  gren	  men	  går	  till	  precis	  som	  snabbpi-‐
stol	  förutom	  att	  tiderna	  är	  10,	  8	  resp.	  6	  sek.	  Avfyringstryck	  500	  
gram.	  

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

1.  
stycken	  femskottsserier.	  Skjuttiden	  är	  fem	  minuter	  per	  serie.

2.   -‐
skottsserier	  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	  1000	  gram.

I	  snabbpistol	  skjuter	  man	  på	  
fem	  stycken	  tavlor	  som	  denna,	  
som	  står	  bredvid	  varandra.

Mekanisk	  papptavla	  (till	  vänster)	  respektive	  	  
elektronisk	  tavla	  (ovan).
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Luftpistol	  
10	  meters	  avstånd,	  skjuts	  mot	  den	  10-‐ringade	  internationella	  luftpistoltavlan.	  Herrar	  och	  herrjuniorer	  
skjuter	  obegränsat	  antal	  provskott	  och	  därefter	  60	  tävlingsskott	  på	  1	  timme	  45	  minuter,	  damer	  och	  
damjuniorer	  skjuter	  obegränsat	  antal	  provskott	  och	  därefter	  40	  tävlingsskott	  på	  1	  timme	  15	  minuter.	  
Skjuts	  av	  både	  damer	  och	  herrar.

Vapnet	  är	  en	  luftpistol	  i	  kaliber	  4.5	  mm,	  med	  antingen	  kolsyra	  eller	  tryckluft	  i	  någon	  form	  som	  framdriv-‐
ningsmedel.

INTERNATIONELLA ICKE OLYMPISKA GRENAR 
Grovpistol (herrar) 
25	  meters	  avstånd,	  består	  av	  två	  moment:

1.  
stycken	  femskottsserier.	  Skjuttiden	  är	  fem	  minuter	  per	  serie.

2.   -‐
skottsserier	  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	  
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.

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	  1000	  gram.

Falling target (skjuts endast i Norden) 

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.

-‐
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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	  sin	  förening,	  och	  man	  får	  då	  automatiskt	  tidningen	  ”Svensk	  Skyt-‐

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 	  Klass	  1 Junior

Fripistol 540 520 	  Nybörjare+	  övriga Fyller	  högst	  20	  under	  året
Snabbpistol 550 535 	  Nybörjare+	  övriga Fyller	  högst	  20	  under	  året
Grovpistol 565 545 	  Nybörjare+	  övriga
Sportpistol	  H 570 550 	  Nybörjare+	  övriga Fyller	  högst	  20	  under	  året
Sportpistol	  D 560 540 	  Nybörjare+	  övriga Fyller	  högst	  20	  under	  året
Standardpistol	  H 550 530 	  Nybörjare+	  övriga Fyller	  högst	  20	  under	  året.	  Ge-‐

mensam	  för	  HJ	  och	  DJ.Standarpistol	  D 535 515 	  Nybörjare+	  övriga

Luftpistol	  H 560 540 	  Nybörjare+	  övriga Fyller	  högst	  20	  under	  året
Luftpistol	  D 365 345 	  Nybörjare+	  övriga Fyller	  högst	  20	  under	  året

kommit	  upp	  i	  klass	  2	  i	  en	  gren	  kan	  skytten	  inte	  gå	  ner	  i	  klass	  1	  igen	  (grenbaserat).

På	  nästa	  sida	  följer	  klassindelning	  i	  luftpistolskytte	  för	  ungdomar.
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Luftpistolskytte för ungdomar

Klass Omfattar Ställning Ålder

LP11 Flickor	  och	  pojkar Sittande Fyllt	  högst	  11	  år	  det	  år	  tävlingen	  startar
LP13 Flickor	  och	  pojkar Sittande Fyllt	  högst	  13	  år	  det	  år	  tävlingen	  startar
LP15S Flickor	  och	  pojkar Stående	  med	  stödhand Fyllt	  högst	  15	  år	  det	  år	  tävlingen	  startar
LP15F Flickor Stående Fyllt	  högst	  15	  år	  det	  år	  tävlingen	  startar
LP15P Pojkar Stående Fyllt	  högst	  15	  år	  det	  år	  tävlingen	  startar
LP17F Flickor Stående Fyllt	  högst	  17	  år	  det	  år	  tävlingen	  startar
LP17P Pojkar Stående Fyllt	  högst	  17	  år	  det	  år	  tävlingen	  startar
LP20F Flickor Stående Fyllt	  högst	  20	  år	  det	  år	  tävlingen	  startar
LP20P Pojkar Stående Fyllt	  högst	  20	  år	  det	  år	  tävlingen	  startar
LP25F Flickor Stående Fyllt	  högst	  25	  år	  det	  år	  tävlingen	  startar
LP25P Pojkar Stående Fyllt	  högst	  25	  år	  det	  år	  tävlingen	  startar

Deltagarna	  får	  endast	  starta	  i	  en	  klass.	  Den	  klass	  som	  skytten	  startat	  i	  vid	  säsongens	  början	  i	  oktober	  
behålls	  säsongen	  ut,	  dvs.	  till	  april	  nästkommande	  år.

	  

SVSF:S VAPENGRUPPER
-‐

volvrar	  inom	  sportskyttets	  grenar	  används	  också	  inom	  nationellt	  skytte.	  Beskrivning	  av	  dessa	  vapen	  
hittas	  på	  sidan	  20.	  Undantag;	  kalibrar	  överstigande	  .38,	  samt	  mantlad	  ammunition.	  
	  
Fripistol	  
5,6	  mm	  (.22	  long)	  vapen	  med	  kantantändning	  som	  överensstämmer	  med	  SvSF	  reglemente	  moment	  8.4	  
får	  användas.
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SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDETS GRENAR  

Precisionsskjutning	  

varierar	  dock	  mellan	  4-‐10	  serier	  i	  en	  tävling	  samt	  skjuttiden	  är	  6	  minuter	  istället	  för	  5.	  

Snabbskjutning	  är	  skjutning	  mot	  internationella	  snabbskjutningstavlan.	  Snabbskjutning	  överensstäm-‐

	  
Fältskjutning	  

mål	  uppställda	  stationsvis	  på	  olika	  avstånd	  i	  skogsterräng	  eller	  i	  anslutning	  
till	  skjutbana.	  Skjuttiden	  varierar	  ungefär	  mellan	  6-‐15	  sekunder	  och	  man	  
skjuter	  6	  skott	  per	  station.	  Ofta	  är	  det	  tillåtet	  att	  använda	  stödhand.

Nationell	  helmatch	  är	  en	  kombination	  av	  andra	  grenar	  med	  4	  serier	  i	  var-‐
dera	  precisions-‐,	  snabb-‐	  och	  fältskyttemomentet.	  Fältskyttemomentet	  skjuts	  

-‐
derna	  är	  18,	  16,	  14	  och	  12	  sek.	  

Militär	  snabbmatch	  är	  en	  form	  av	  snabbskjutning	  som	  kan	  utövas	  i	  alla	  tre	  vapengrupperna.	  Målet	  
utgörs	  av	  den	  internationella	  snabbskjutningstavlan.	  Avstånd	  25	  m.	  Skjuttiderna	  är	  10	  sek,	  8	  sek	  respek-‐
tive	  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	  grovkali-‐
briga	  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	  

Markering	  på	  fältskjutning.	  
Foto:	  Peter	  Siegel
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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.	  

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.	  sil-‐
vermärket.

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

Klass	  3:	  
-‐

ning,	  alternativt	  placering	  i	  bästa	  tredjedelen,	  i	  öppen	  klass	  vid	  SM	  föregående	  år.

Junior:	  

även	  om	  du	  meriterat	  dig	  för	  klass	  2	  och	  3.

Damklass:	  

Veteraner:	  
Veteran	  är	  den	  guldmärkesskytt	  (både	  dam	  och	  herr)	  som	  senast	  under	  föregående	  år	  fyllt	  55	  år.	  Först	  
gäller	  beteckningen	  veteran	  yngre	  (Vet	  Y)	  till	  och	  med	  det	  år	  man	  fyller	  65.	  Därefter	  klassas	  man	  som	  

	  
Juniorer,	  damer	  och	  veteraner	  tävlar	  i	  den	  egna	  klassen	  endast	  i	  vapengrupp	  C.

	  
Luftpistolskytte för ungdomar

Se	  klassindelning	  på	  sidan	  18.
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Skid- och springskytte

I	  skid-‐	  och	  springskytte	  gäller	  följande	  klassindelning:

D	  och	  H	  Junior (15-‐20	  år)
D	  och	  H21 (21-‐34	  år)
D	  och	  H35 (35-‐49	  år)
D	  och	  H50 (50-‐59	  år)
D	  och	  H60 (60-‐65	  år)
D	  och	  H65 (66-‐	  år)

SPSF:S VAPENGRUPPER
Man	  tävlar	  dels	  i	  klasser,	  men	  också	  i	  olika	  vapengrupper.	  Detaljerna	  i	  bestämmelserna	  för	  vapengrup-‐
perna	  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.

B	  
Grovkalibriga	  pistoler	  och	  revolvrar.	  Kolven	  får	  ha	  anatomisk	  utformning	  d.v.s.	  med	  både	  tumhylla	  och	  

C	  

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.4.2
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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	  verksam-‐
het.	  Det	  gäller	  bara	  att	  ta	  tillvara	  dessa	  egenskaper	  och	  kunskaper.	  
	  
Du	  har	  snart	  tagit	  det	  första	  utbildningssteget	  inom	  skyttesporten.	  Du	  har	  fått	  den	  kunskap	  som	  du	  mås-‐
te	  ha	  för	  att	  kunna	  delta	  i	  skyttet	  på	  ett	  ansvarsfullt	  och	  säkert	  sätt.	  
	  

	  
	  
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.



23

ÖVERENSKOMMELSE SvSF – SPSF
Pistolskyttekortet	  har	  tidigare	  varit	  gemensamt	  för	  de	  båda	  organisationerna.	  Emellertid	  har	  Skyt-‐
tesportförbundet	  beslutat	  införa	  ett,	  för	  sektionerna	  gemensamt	  Skyttekort.	  Detta	  innebär	  att	  den	  pistol-‐
skytt	  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:

-‐
skyttekortet.

-‐
kortet-‐Pistol.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

-‐
kräfta	  innehav	  av	  Pistolskyttekortet	  genom	  att	  skicka	  in	  fotostatkopia	  på	  sitt	  Pistolskyttekort	  till	  SvSF:s	  
kansli.

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	  

-‐
peditionsavgift.
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