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Skellefteå Pistolskytteförening är ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet, Svenska 
Sportskytteförbundet och I.P.S.C-förbundet. Klubben har aktiva skyttar inom samtliga 
förbund, men inga representanter i respektive förbund. Styrelsen har under året haft 
sju protokollförda styrelsemöten.  
 
Skellefteå Pistolskytteförenings skyttar har under 2011 haft ett framgångsrikt år med 
flera framstående placeringar i både kretstävlingar, Norrlandsmästerskap, SM och 
VM-tävlingar. 

VM-trea 
Den på pappret mest framstående prestation utförde Lennart Sjölund när han 
placerade sig som trea på VM i PPC som avgjordes i Stockholm. Lennart sköt 
suveräna 1452 poäng och slog personrekord med tolv poäng.  

Årets Skytt 
Årets skytt avgjordes först när sista skottet avlossats på sista fältskjutningen i Bureå. 
Inför sista fältskjutningen krävdes att Burt skulle skjuta minst 45 träff om Roger C 
Åström sköt fullt.  
När resultaten räknades samman hade Burt 47 träff och Roger C 48 träff vilket gav 
Burt totalsegern i årets skytt med 1187 poäng två poäng före Roger C Åström. Patrik 
Frost slutade som trea med 1172 poäng.  
I nybörjarklassen segrade David Forsström med 1 101 poäng, före Stefan Sjölin, 1099 
poäng och Erik Bergström, 1086 poäng. 

AC-Maraton 
Skellefteå arrangerade den första av de fyra deltävlingarna och den vanns av Sven 
Carlsson. Sven Carlsson knep silverplatsen när Maratontävlingen avgjordes i Vindeln. 
Sven sköt 1 138 poäng. Segrade gjorde Jonas Larsson, Malå på 1 444 poäng. 
 
Kretsmästare och Norrlandsmästare 
P-O Gustavsson, uppskattad föredragshållare och skjutinstruktör tävlar numera för 
Skellefteå och tog hem kretsmästerskapet i fält A-vapen i Lycksele. I Revolverklassen 
på kretsmästerskapet i Nordmaling tog Per Sjöqvist, P-O Gustavsson och Roger C, 
hem lagguldet. 
På Norrlandsmästerskapet som avgjordes i Boden och Luleå segrade Måns Åberg i 
precision C-vapen för äldre veteraner. Patrik Frost, Stefan Sjölin och Sven Carlsson 
tog silverplaketten i lag precision C-vapen. I Revolver fält tog Burt Johansson, 
Lennart Röös och Roger C Åström en silverplakett i lag.  
 



Veteran SM 
På SM för veteraner som avgjordes i Uppsala tog Per Sjöqvist guld i luftpistol H 70 
och brons i grovpistol H 70, Måns Åberg sköt till sig guld i luftpistol herrar 65 och ett 
brons i standardpistol. Skellefteågänget visade jämnhet och styrka när Måns Åberg 
och Per Sjöqvist tog lagguld i luftpistol och grovpistol. I standardpistol tog duon en 
silverplakett. Tidigare under året segrade Måns och Per i allsvenska luftpistolserien i 
klassen H 130. 
 
IPSC 
Under sommaren 2011 hölls IPSC utbildning i Mullvaden av instruktör Mårten 
Sehlstedt där 2 medlemmar deltog vilket innebär att nu är 4 skyttar i Skellefteå PSF 
innehavare av tävlings/tränings licens för IPSC skytte. 
Under 2010 togs styrelsebeslut på att ansöka om medlemskap för föreningen till IPSC 
Sverige. Ansökan beviljad av IPSC Förbundet. 
Sedan september 2011 så har IPSC skytte en egen träningstid i Mullvaden (söndagar 
13-15) och där har de licensierade skyttarna tränat varje vecka hela hösten. 
IPSC träningen fortsätter under 2012. 
Mårten Sehlstedt representerade Skellefteå PSF på IPSC-SM som i år sköts i 
Eskilstuna. Mårten placerade sig på 53 plats av åttiotvå startande i standardklassen. 
Totalt deltog 255 skyttar. 

Klubbtävlingar 
Under vintern deltog ett antal av klubben medlemmar i utbildning för att skjuta 
Standardpistol, Sportpistol och Militär snabbmatch. Varje gren inleddes med att Per 
Sjöqvist höll ett föredrag om teknik och metod. Introduktionskvällarnas teoripass 
avslutades med träning i skjuthallen under ledning av Per Sjöqvist. Under tre därpå 
följade onsdagar tävlade deltagarna i grenen för att fjärde träffen utbildas av Per i 
nästa disciplin. Tävlingarna sköts i två klasser, öppen och nybörjare och i 
standardpistol segrade Sven Carlsson, före Patrik Frost och Thomas Hedin. I 
nybörjarklassen segrade Johan Kvande före Henrik Forsberg och Gunilla Burman.  
I sportpistol segrade Roger C Åström före Patrik Frost och Sven Carlsson. I öppna 
klassen vann Conny Norberg, före Henrik Forsberg och Gunilla Burman. 

I Militär snabbmatch segrade Patrik Frost före Greger Marklund och Roger Lövbom. I 
nybörjarklassen segrade Henrik Forsberg före Gunilla Burman och Per-Olov Östlund. 

Nybörjarskyttet 
Under hösten hade mer än ett fullts skjutlag anmält sig. Mats Brännström körde från 
början av hösten två gruppen på måndagskvällarna. Under hösten har dock ett antal 
nybörjare fallit bort och efter årsskiftet är det åtta nybörjare kvar. Intresset för 
nybörjarskyttet är stort och man tar redan upp anmälningar till nästa års kurs med start 
i månadsskiftet augusti- september 2012.  

Mullvaden och Vitberget 
Under säsongen har skjutanläggningen på Vitberget granskats och godkänts av 
polisen. Kvar återstår att avlägsna gräs, buskar och vegetation upp till drygt halva 
höjden av skjutvallen. Grävmaskinist är vidtalad och gett löfte om att utföra arbetet 
till självkostnadspris.  



På Mullvaden är planerna för kommande säsong att måla om golvet i en ljus grön färg 
och att sänka skjutbänkarna. Föreningen har fått löfte om färg från fastighetsägaren 
till att måla golvet.  

Ny hemsida 
Under våren har föreningen arbetat med en ny hemsida som lanserades i samband 
med att utesäsongen inleddes. På hemsidan finns klubbens och kretsens skjutprogram. 
Där hittar man även information och kontaktuppgifter om klubben och styrelsen. 
Nybörjare får kunskaper om pistolskytte och information om hur de ska gå till väga 
för att bli medlemmar och pistolskyttar. Under fliken Skytteformer finns även en 
beskrivning av de skytteformer som förekommer. 
För klubbens medlemmar finns en sida med länkar till de vanligaste blanketterna man 
behöver för ansökan om licens, föreningsintyg och vapenlån.  

Styrelsen 


