
Ett informationsblad för dig som är ny i Eskilstuna Pistolskytteklubb  EPK. 

 

 

 

Eskilstuna Pistolskytteklubb bildades 1945 med ett verksamhetsmål, att organiserat 
erbjuda skytteintresserade en möjlighet att utvecklas genom träning och tävling. 
Idag ett halvt sekel senare bedriver vi nästan all form av skytte med enhandsvapen, 
Luft, Ban, Fält, Magnumfält, Fripistol, Snabbpistol, Sport, Standard. 
Förklaringar till ovanstående grenar samt annan information som kan vara till hjälp 
i Er framtida karriär som skytt i EPK presenteras i denna skrift om Eskilstunas 
största Pistolskytteklubb. 
 
 
   
 
MEDLEMSKAP 
 
Du söker medlemskap som aktiv medlem genom en skriftlig ansökan, ansöknings-
blankett erhålles genom medlemsansvarig eller utbildningsansvarig och skall läm-
nas ifylld till skjutledare eller motsvarande. 
Styrelsen beviljar eller avslår din ansökan vid nästkommande styrelsemöte, med-
lemsavgiften betalar du först efter att du erhållit klubbens inbetalningskort. 
 
 
 



MÖTEN 
 
EPK:s styrelse har möten cirka 1 gång per kvartal , inför varje möte kan du som 
medlem framföra dina åsikter och förslag till någon av styrelsemedlemmarna, som 
i sin tur tar upp dina frågor på styrelsemötet. 
En gång per år ,före april månads utgång, har EPK årsmöte dit du som medlem får 
en personlig kallelse. Vill du att styrelsen tar upp någon speciell fråga kan du 
skicka en skriftlig motion till styrelsen senast 1 februari. 
 
 
VERKSAMHETSPLAN 
 
EPK:s styrelse upprättar en verksamhetsplan inför det kommande året och innehål-
ler 
ungefär följande: 
 

• Viktiga datum för möten m.m. 
• Viktiga kommande tävlingar 
• Tävlingar som vi i EPK skall arrangera 
• Utbildningsfrågor 
• Ekonomi 

 
Planen anslås på anslagstavlor vid Hugelsta och Munktellarenan i början av  
varje verksamhetsår. 
 
 
SKYTTEFÖRBUND 
 
I Sverige finns det 2 skytteförbund vilka EPK är en av medlemmarna, dessa är 
SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET (SPSF) och   
SVENSKA SPORTSKYTTEFÖRBUNDET (SSF). 
 
Svenska Pistolskytteförbundet är det äldsta av dem och brukar kallas med be-
grepp som  "Nationella förbundet". Dess främsta mål är att främja skyttet inom 
Sverige. SPF:s två huvudsakliga skyttegrenar är Banskjutning och Fältskjutning, 
dessutom definieras följande egna grenar:   Magnumfältskjutning, Enskild fält-
skjutning, Skidskytte, Springskytte, Snabbskjutning och Luftpistolskjutning. 
Antalet aktiva skyttar är störst inom det nationella skyttet, därför kan inte alla akti-
va skyttar beredas möjlighet att deltaga i exempelvis SM. För att underlätta nomi-
neringen av skyttarna till SM har bl a en klassindelning införts, denna har i sin tur 
dessutom indelats i olika vapengrupper. Detta för att dessa grupper skjuts med oli-
ka vapen med olika svårighetsgrad. 



Dessa klass- och vapenindelningar samt skyttarnas egna meriter ligger till grund 
för dels uppflyttning i riksmästarklass och dels deltagande i  Svenska Mästerska-
pen i banskjutning och fältskjutning. 
 
Svenska Sportskytteförbundet organiserar alla internationella skyttegrenar. Des-
sa skjutdicipliner följer samma regler oavsett var de utövas i världen. Skyttegre-
narna är följande: 
Fripistol, Snabbpistol, Standardpistol, Sportpistol och Luftpistol. Sportpistol inde-
las dessutom i Sportpistol Fin och Sportpistol Grov. 
Generellt gäller att kaliber .22 utom i Sportpistol Grov och Luftpistol. Svenska 
Mästerskapen är öppna men för att ha rätten att deltaga måste man erhållit sport-
skyttelicensen. 
Internationellt gäller följande klassindelning: Seniorer, Damer, Damjuniorer och 
Herrjuniorer. 
På nationsnivå förekommer det variationer av detta, bland annat förekommer en 
veteranklass. 
Inom sportskyttet uttages ett landslag varje år, för att nomineras dit skall skytten 
deltaga i obligatoriska kvaltävlingar, de mest populära landslagsuppdragen är OS, 
VM, EM och NM men även landskamper förekommer.   
 
 
 
SKYTTEGRENAR INOM EPK 
 
EPK erbjuder möjlighet att utöva alla skyttegrenar vilka definieras som förbundens 
skytteverksamhet enligt ovan. Observera däremot att alla skjutgrenar inte har aktiv 
verksamhet inom EPK helt enkelt för att det inte finns några utövare. 
 
SPF:s skyttegrenar: 
 

• Luftpistolskytte är skytte med luft eller kolsyrepistol och skjuts på 
10m:s bana i Munktellarenan. 

 
• Banskjutning är skytte mot pistoltavlor på 25m:s avstånd och ut-

övas på skjutbanan i Hugelsta. 
 

• Fältskjutning skjuts på fältmässiga mål i skogen med samma va-
pentyper som i banskytte på korta tider och utövas i skogarna runt 
Hugelsta skjutbana. 

 
• Magnumfältskytte är en skytteform som utövas i valfri skjutställ-

ning på militära mål med vapen från 9mm till 454" (11.3 mm) i pi-
stolklassen och från 357" (9.03 mm) till 445"(11.3 mm) i revolver-



klassen och skjuts på avstånd från 15 till 180 meter. Skytten måste 
lösa ut sitt Guldmärke för att få tävla i magnumfältskytte. 

 
SSF:s skyttegrenar: 

 
• Luftpistolskytte är skytte med luft eller kolsyrepistol och skjuts på 

10m:s bana i Munktellarenan. En olympisk OS-gren. 
 

• Fripistol skjuts med endast kaliber .22 på 50m:s bana mot samma 
mål som på 25m banskjutning och utövas på Hugelsta skjutbana. En 
OS-gren. 

 
• Snabbpistol skjuts på 25m:s bana mot 5 samtidiga vändande mål. 

Kaliber .22 gäller och skjuttider är 4,6 eller 8 sekunder. En OS-gren 
 

• Sportpistol indelas i Fin (.22) och Grov. Skjutmomentet indelas i 2 
delar vilka är 30 skott mot precisionstavla och 30 skott mot vändan-
de figur på 25 meter. Sportpistol för damer är OS-gren. 
 

• Standardpistol skjuts på vändande precisionstavla och skjuttider är 
150, 20 och 10 sekunder. 
   

    
 

AKTIVITETER INOM EPK 
 
Det erbjuds en mängd tillfällen att deltaga vid tävlingar både i och utanför EPK:s 
regi. 
Varje år arrangeras klubbtävlingar där endast medlemmar får tävla mot varandra. 
Dessa kan anses vara de tillfällen där man har möjlighet att träna inför större täv-
lingar på nationell nivå. 
Klubbtävlingarna är arrangerade av medlemmar i klubben och grenledaren i varje 
gren är den som utser ansvariga för tävlingsuppläggningen. 
Vi strävar efter att nybörjarna skall vara delaktiga vid såväl tävling som tävlings-
läggning, givetvis i samarbete med någon/några erfarna skyttar. 
Därför kommer alla säkerligen att bli utsedda som tävlingsläggare någon gång per 
år. 
När deltagande skall ske i tävling för första gången ställer utbildningsledarna upp 
dom "faddrar" och visar hur tävlingen går till väga. Den utbildning som EPK be-
driver syftar till att skapa ett brett kunnande om de olika skyttegrenar som bedrivs 
och de bestämmelser som gäller. Klubben informerar även om nödvändig utrust-
ning, licensansökningar, pistolskyttetävlingar samt hur man ytterligare kan utveck-
la sig som skytt. 
 



 
NATIONELLA TÄVLINGAR 
 
Finner man det roligt att tävla på klubbnivå så står dörren öppen för ett skytte även 
utanför stadsgränsen, i alla förekommande grenar finns det en flora av tävlingar 
runt om i landet och detta är ett mycket trevligt sätt att utveckla sitt skytte på. 
Program visande datum och plats för alla årets närliggande och viktiga tävlingar 
presenteras i EPK:s skjutprogram som skickas till alla medlemmar i början av året. 
 
 
AKTIVT MEDLEMSKAP 
 
Aktivt medlemskap i en pistolskytteförening är en absolut förutsättning för en en-
skild att få tillstånd att inneha enhandsvapen för målskytte. 
Utöver medlemskap skall 18 års ålder ha uppnåtts och godkända prov för pistol-
skyttemärket i Guld avlagts. 
 
Medlemskapet bör ha varat i minst 6 månader och under tiden bör den sökande re-
gelbundet deltagit i föreningens skjutningar. Den sökandes förening skall även be-
driva skytte med sådant vapen som ansökan avser och ha tillgång till godkänd 
skjutbana. 
Vidare skall den som söker vapenlicens ha gjort sig känd som pålitlig, omdömes-
gill och laglydig. I undantagsfall kan underåriga få vapen licens men då måste om-
ständigheterna vara speciella. 
 
Uppgifter om medlemskapet, träningsfliten och skjutprovet, att föreningen bedriver 
skytte med aktuell vapentyp och disponerar godkänd skjutbana bör intygas av fö-
reningens ordförande. Vanligen godtages intyg av föreningssekreteraren eller 
skjutinstruktören. 
Förbundet rekommenderar att styrelsen beslutar att viss angiven befattningshavare 
eller person har uppdrag att avge sådant intyg samt bevara kopia av intygen och att 
protokollföra beslutet. 
 
En pistolskytteförening blir genom anslutning till pistolskytteförbundet berättigad 
att få tillstånd att inneha vapen och ammunition och överlåta ammunition för an-
vändning på organisationens skjutningar. En aktiv medlem i en ansluten förening 
har möjlighet att förvärva och inneha vapen och därmed ammunition till sitt vapen. 
 
 
EPK är som bekant tvungen att vara ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet för 
att kunna bedriva sin verksamhet i den formen som sker idag. EPK är också anslu-
ten till Svenska Sportskytteförbundet men här är klubben ansluten av egen vilja. 
 



Utgående från detta faktum är EPK i sin tur skyldig att förvalta förbundens anvis-
ningar på bästa tänkbara sätt. EPK förvaltar denna skyldighet genom att bland an-
nat utforma sina egna stadgar. Stadgarna får givetvis inte heller vara utformade hur 
som helst utan måste i sin tur godkännas av förbunden. 
Sammanfattningsvis kan det sägas att EPK ställer minst samma krav på innebörden 
av "aktivt medlemskap" som förbunden men det är upp till föreningen att utforma 
sin verksamhet, alltså vilka medel föreningen använder sig av för att uppnå målet. 
 
LICENSANSÖKAN 
 
Intyg om behov av vapen skall endast utfärdas till aktiva medlemmar enligt nedan-
stående: 
 
1. Ny medlem i förening tidigast efter 6 månaders aktivt medlemskap 

samt att medlemsavgiften är betald. 
 
2. Att sökanden har uppfyllt fordringarna för guldmärke efter 12 måna-

ders medlemskap. 
 
3. Att licens för grovkalibriga vapen kan sökas efter 12 månaders med-

lemskap. 
 
4. Att sökanden skall ha följt föreningens stadgar och utfärdade bestäm-

melser. 
 
5. Att sökanden skall ha visat intresse och haft förståelse för föreningsar-

betet och på begäran medverkat som funktionär eller hjälpt till med 
sysslor vid och runt skjutbanan, eller i övrigt ha visat ett aktivt intresse 
för föreningen. 

 
6. Sökanden som flyttat över från en förening till en annan får tillgodo-

räkna sig den tiden han/hon varit medlem i den första föreningen. 
 
7. Om tveksamhet råder beträffande personen i fråga eller behovet, kan 

föreningsstyrelsen vägra utfärda intyg beträffande behov. På begäran 
skall vägran motiveras. 

 
8. Intyget skall utfärdas i samarbete av minst 2 personer ur styrelsen eller 

av styrelsen utsedda. 
 
9. Det är inte av primärt intresse att stödja den enskilde medlemmen till 

ett vapeninnehav som inte är motiverat av ett klart behov. 
 
 



ATT SÖKA LICENS - HUR GÖR MAN ?? 
 
1. Skjut dina serier i Munktellarenan eller i Hugelsta. Se till att de noteras 

på din resultatlapp. 
 
2. Gör det du anser vara skäligt i form av aktivitet inom föreningen. Hjälp 

till på tävlingar eller vid andra föreningsarrangemang. Visa att du har 
intentionen att vara en aktiv skytt i föreningen. 

 
3. Skjut de tävlingar du behöver och se till att skjutledaren eller annan 

ansvarig noterar att du deltagit. 
 
4. Be sekreteraren att ge dig en ansökningsblankett. Se till att grenledaren 

för aktuell kaliber skriver på samt att sekreteraren gör detsamma. 
 
5. Gå till Polisens reception och be om ett formulär som kallas licensan-

sökan. Fyll i detta så noga du kan, be om hjälp om det är något du inte 
förstår. Bifoga ditt intyg från EPK och betala avgiften direkt.   


