Riktlinjer för Nybörjarskytte och skjututbildning i Eskilstuna
Pistolskytteklubb 2018-19.
1. Rekrytering och intresse anmälan.
Rekryteringen sker via anslag i Munktellarenan samt på Hugelsta. Det kan också tänkas ske
via annons dagspressen. Även annons kommer att finnas på vår hemsida med kontaktvägar.
Rekryteringsperioden pågår under hela året fram till slutet av augusti. Ansökan görs på
särskild blankett som erhålls av funktionär i EPK eller hämtas från EPK:s hemsida.
Intresseanmälan skall innehålla de uppgifter som finns på ansökningsblanketten och vara EPK
tillhanda senast den 31 augusti.
Ansökan om medlemskap skall lämnas personligen till funktionär i klubben. Ansökan via post
eller e-post godkänns inte som giltig ansökan.
Alla sökande kommer att kallas till en infoträff där EPK berättar om utbildningen, kraven och
annat som kan vara av intresse för blivande medlemmar.
2 Antagning av nya medlemmar samt antagning som nybörjarskytt.
Antagning av ny medlem till nybörjarutbildningen väljs in som provmedlem under
utbildningstiden (ca 6 månader) efter avslutad och godkänd utbildning övergår det i
fullvärdigt medlemskap i Epk.
På grund av tillgången av skjutplatser för krut i Munktellarenans skyttelokaler är varje grupp
begränsad till ca 12 st. nybörjarskyttar. En grupp om ca 12 st. nybörjare per år är vad EPK
kan ta emot för utbildningen, som antas pågå i c:a 6 månader totalt.
Meddelande till antagna skyttar sker i september månad. Övriga sökande kan erbjudas
medlemskap i klubben om de i övrigt godkänts av styrelsen. Dessa erbjuds då att delta i
luftvapenskytte i väntan på plats i krutskytteutbildningen. Dessa medlemmar har då förtur vid
nästa kursstart i krutskyttet.
3 Kursupptakt för nybörjarskyttet.
Kursstarten för nybörjargruppen sker september-oktober, eller då vi fyllt kvoten av antagna
nybörjare i klubben. Dock senast i januari månad nästkommande år. Kursen inleds med en
informationsträff (se punkt 4).
4 Informationsträff.
Kursupptakt för nybörjarskyttet inleds med en informationsträff torsdagen den 6 september
klockan 19.00 i skyttehallen i Munktellarenan. Infoträffens innehåll ska ske enligt nedan
angivna punkter:
Pistolskyttets inriktning i EPK.
Information om EPK som skytteklubb.
Organisationerna där vi som klubb ingår.
Våra verksamheter och var vi bedriver vår verksamhet.
Om kostnaderna för nybörjarkursen. (se under punkt 5).
Grundläggande säkerhetskrav för kursen och medlemmarna.
Utbildningens längd och innehåll samt krav.
Vad utbildningen leder till för den enskilde medlemmen.
Vad kostar det att bedriva skytte som sport..?
5. Kursavgift för nybörjarskytte samt betalningsvillkor.
Utöver gällande medlemsavgift i klubben 800 kr, tillkommer en kostnad för själva
grundutbildningen för nybörjarskyttet. Kursavgiften är 4200 kr (fyratusen tvåhundra kronor)
för en utbildningstermin.
I denna kostnad ingår ammunition för krutskyttet till och med den 18 april 2019.
Betalningen kan delas upp i tre betalningsperioder enligt följande eller betala allt vid första
betalningstillfället.
1. Första perioden betalas 1400 kr (ettusen fyrahundra kronor).
Det skall vara klubben tillhanda före kursupptakten måndagen den 17 september.
(Se under ”Förtydliganden och Tillägg”)
2. Vid andra betalningstillfället betalas 1400 kr (ettusen fyrahundra kronor), som skall vara
klubben tillhanda senast den 30 november.

3. Vid tredje betalningstillfället betalas 1400 kr (ettusen fyrahundra kronor), som skall vara
klubben tillhanda senast 28 februari.
Betalning som inte sker enligt överenskommen plan kan innebära avstängning från fortsatt
utbildning i nybörjarkursen.
Betalning sker till konto 54 31 05-1 (ange kursavgift del?? & namn)
6. Personligt deltagarkort/Resultatkort.
För varje skytt som ingår i nybörjargruppen upprättas ett s.k. personligt deltagarkort. Det är
av största vikt att ett fotografi finns med för varje nybörjare.
Uppgifter om kontaktvägar till anhöriga personer.
På ett särskilt resultatkort noteras såväl skjutresultat som närvaro vid teoriträffar, m.m.
7. Nybörjarutbildningens innehåll och genomförande.
Inomhussäsongen september – april.
Grundläggande skjututbildning sker inomhus i Munktellarenans skyttelokaler på måndagar
mellan kl. 19.30 – 22.00.
Teoretisk utbildningsdel hålls i Munktellarenans skjuthall (lektionssal).
Tiderna för teorilektionerna är preliminära tider.
Utomhussäsongen april - september.
Den fortsatta skjututbildningen sker nu utomhus vid Hugelsta skyttecentrum på onsdagar kl.
18.00 – 21.00 då nybörjarna deltar i EPK:s seriebanskjutningar förhoppningsvis med egna
vapen.
Vissa onsdagar kommer det att läggas in teoripass enl. planerat schema för repetition av
teoridelen.
OBS! Tider samt perioder för inomhus – och utomhussäsongen är preliminära och är
beroende av väderleksförhållanden samt ändringar i planeringen. EPK förbehåller sig rätten
att fritt ändra i planeringen enl. ovan. Detta meddelas dock alla berörda i god tid innan.
8. Krutskytteutbildningens genomförande och krav.
Skytteutbildningen genomförs av EPK:s klubbtränare och dennes eventuella medhjälpare.
Efter grundläggande genomgång om skjutteknik, fattning och andning skall nybörjaren i
nedan nämnd ordning skjuta upp för:
Bronsmärke d.v.s 3 st serier á 34 p / serie. (precisionsskytte)
Silvermärke d.v.s 3 st serier á 40 p / serie (precisionsskytte)
Guldmärke d.v.s 3 st serier á 46 p / serie. (precisionsskytte)
Denna del av utbildningen bedrivs under inomhussäsongen till största delen.
Nästa fas i utbildningen, Snabbserier (duellskjutningen), utförs under utomhussäsongen.
Det sker enligt nedan angivna krav:
Bronsmärke d.v.s 3 st serier á 34 p / serie. (duellskytte / snabbserier)
Silvermärke d.v.s 3 st serier á 40 p / serie (duellskytte / snabbserier)
Guldmärke d.v.s 3 st serier á 46 p / serie. (duellskytte / snabbserier)
För att föreningen sedan skall kunna skriva ut ett Föreningsintyg för att kunna ansöka om
licens för ett eget vapen så krävs minst 80 % närvaro under kursverksamheten.
För medlemmar som inte klarat av precisionsserierna under inomhussäsongen, ges dessutom
möjlighet att komplettera sina resultat på onsdagar genom deltagande i klubbens
seriebanskjutningar.
Alla nybörjare skall också vid minst 5 tillfällen delta i klubbens seriebanskjutningar på
onsdagar. Därutöver skall varje nybörjare delta vid ett tillfälle vid en fältskyttetävling. Endera
som skytt eller som funktionär.
9. Teoretisk utbildningsdel.
I nybörjarutbildningen ingår Svenska Pistolskytteförbundets skjuthandbok, förutom
krutskytteutbildningen, även en teoretisk del. Den sker i enlighet med SPSF:s material
”Pistolskyttekortet – utbildningshäfte”.
Teorin leds av klubbtränaren och dennes medhjälpare samt av
speciella föreläsare i olika ämnen.

Antalet teorilektioner planeras till mellan 6 – 8 st, och sker under perioden för
inomhussäsongen. Efter avslutad teori genomgår alla skyttar ett skriftligt prov.
Under pågående utomhussäsong kommer repetition av teoridelen att ske enligt planering.
I slutet av nybörjarutbildningen sker det slutgiltiga teoriprovet för godkännande till det s.k.
”Gröna Kortet” eller även kallat Pistolskyttekortet.
Varje skytt kommer att under utbildningen få ett eget exemplar av Svenska
Pistolskytteförbundets skjuthandbok.
10. Avstängning från nybörjarskyttet/skjututbildningen.
EPK:s styrelse eller klubbtränaren förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan avstänga
en medlem från nybörjarskyttet/skjututbildningen i nedan följande fall:
A. Medlem som i upprepade fall, och trots tillsägelse, åsidosätter gällande
säkerhetsbestämmelser för pistolskytte.
B. Medlem som icke hörsamar eller åtlyder klubbtränarens eller dennes medhjälpares
kommandon och instruktioner under skjutövningar.
C. Medlem som under skjutövningar uppträder på ett hotfullt sätt eller medvetet åsidosätter
säkerheten för övriga medlemmar eller klubbfunktionärer. Medlem som blir avstängd från
fortsatt skjututbildning behåller dock sitt medlemskap i klubben om styrelsen i övrigt inte
anser annat. Inbetalda avgifter såsom medlemsavgift samt kursavgifter återbetalas inte till
medlem som blir avstängd enligt ovan ställda punkter.
11. Icke godkänd nybörjare...?
Nybörjarskytt som under planerad utbildningstid inte klarat av vare sig skyttekraven eller den
teoretiska delen kan erbjudas plats i ny utbildningsgrupp. I detta fall betalar medlemmen på
nytt kursavgift enligt gällande regler, om detta skett av eget ointresse eller försummelse i
närvaron under utbildningen.
Nybörjarskytt som anses ha svårighet att, inom avsatt utbildningstid, klara kraven för
godkännande kan i samråd med klubbtränaren erbjudas extra träningstid eller utbildning.
Detta kan dock medföra extra kostnader för ammunition, vapenavgifter och tränarkostnader.
12. Utbilningstillfällen 2018-19 Munktellarenan måndagar mellan 19.30–22.00
September: 17,24
Oktober:
1,8,15,22,29
November: 5,12,19,26
December: 3,10,17
Januari:
7,14,21,28
Februari:
4,11,18,25
Mars:
4,11,18,25
Ändringar av datum/dagar kan ske.
Utbildningsdag Hugelsta Fältskytte & Banskyttetävlingar Datum 2019-??-??
Utbildningsdag Hugelsta Sportskyttegrenar Datum 2019-??-??

Förtydliganden och Tillägg.
a.) Det är av största vikt att alla nybörjarskyttar inbetalt sin medlemsavgift till klubben innan
någon skjutövning får påbörjas. Detta är av försäkringsskäl.
b.) De dagar och tider som angetts för utbildningens genomförande kan i speciella fall variera
eller ändras tillfälligt av EPK. Detta meddelas dock i god tid till de berörda nybörjarna.
c.) Nybörjare som kan antas inte klara av skjutkraven under gällande utbildningstid
(c:a 6 månader), kan vara i behov av extra träning på andra dagar är de normalt angivna.
Detta sker då i samförstånd med klubbtränaren eller dennes medhjälpare.
d.) Nybörjare som på egen begäran väljer att avbryta sin skytteutbildning pga. ointresse eller
annat skäl, kan ej räkna med att återfå erlagda avgifter för såväl medlemskap som
kursavgifter.
Dessa riktlinjer för nybörjarskyttet/skjututbildningen är antagna av Eskilstuna
Pistolskytteklubbs styrelse.
Eskilstuna den 22 augusti 2018
Styrelsen i Eskilstuna Pistolskytteklubb

1.1

6.3

Aktivt medlemskap och Föreningsintyg

1.1.1
6.3.1
Allmänt
Aktivt medlemskap i en pistolskytteförening är en absolut förutsättning för en enskild att få tillstånd
att inneha enhandsvapen för målskytte.
Utöver medlemskap skall 18 års ålder ha uppnåtts och godkända prov för pistolskyttemärket i Guld
avlagts. Vidare skall den som söker vapenlicens ha gjort sig känd som pålitlig, omdömesgill och
laglydig.
1.1.2
6.3.2
Utfärdande av Föreningsintyg
Föreningsintyg om aktivt medlemskap i skytteförening (motsv.) (2 kap. 3 § vapenförordningen
1996:70) utfärdas av föreningens styrelse eller efter delegation föreningens ordförande och/eller
sekreterare.
Intygen utfärdas på blanketter som polismyndigheten tillhandahåller t ex via Internet.
Utfärdar föreningens styrelse föreningsintyg skall protokollsutdrag från styrelsemötet där detta
framgår tillställas polismyndigheten.
Delegerar styrelsen rätten att utfärda föreningsintyg skall protokollsutdrag från styrelsemötet där detta
framgår tillställas polismyndigheten.
Kopia av intygen skall arkiveras och besluten protokollföras.
Föreningen skall skicka intygen till polismyndigheten.
Föreningsintyg utfärdas till medlemmar enligt nedanstående:
•

•
Ny medlem i förening tidigast efter 6 månaders aktivt medlemskap samt att
medlemsavgiften är betald.

•

•

•

•
Sökanden som flyttat över från en förening till en annan får tillgodoräkna sig den tiden
han/hon varit medlem i den första föreningen.

•

•
Att sökanden har uppfyllt kraven för Svenska Pistolskytteförbundets guldmärke
och/eller Svenska Skyttesportförbundets silvermärke för internationell sport- eller grovpistol
eller för fripistol under den senaste tvåårsperioden. Motsvarande tävlingsresultat vid officiella
tävlingar eller märkesuppskjutningar för grenledare är exempel på uppfyllda krav.

•

•
Att sökanden genomgått utbildning och avlagt prov för Svenska Pistolskytteförbundets
pistolskyttekort. Numret på kortet skall anges på intyget.

•

•

•

•
Att sökanden är aktiv medlem och har regelmässigt de senaste 6 månaderna deltagit i
föreningens skjutningar med vapen som förekommer i förbundens regi. Medlem skall för att
betraktas som aktiv ha visat intresse för föreningens verksamhet och på något sätt hjälpt till i
verksamheten. Regelmässighet innebär att medlem minst vid tre tillfällen deltagit i tävlingar
på lägst klubbnivå.

•

•
Att vapnet överensstämmer med tekniska bestämmelser och tävlingsbestämmelser för
nationellt skytte och/eller sportskytte. Är vapnet av tveksam tävlingskaraktär skall sökanden
kunna uppvisa sådan skjutskicklighet att han eller hon kan klara guldmärkesfordringarna med
denna typ av vapen.

•

•
Om tveksamhet råder beträffande personen i fråga eller behovet, kan föreningsstyrelsen
vägra utfärda intyg. På begäran skall denna vägran motiveras.

•

•
Det är inte av primärt intresse att stödja den enskilde medlemmen till ett vapeninnehav
som inte är motiverat av ett klart behov.

Att licens för vapen nr två kan sökas tidigast efter 12 månaders aktivt medlemskap.

Att sökanden skall ha följt föreningens stadgar och utfärdade bestämmelser.

