
 

Skellefteå Pistolskytteförening 
 
                               Verksamhetsberättelse 2020 

Styrelse Roger C Åström Ordförande 
 Jimmy Ruljeff  Sekreterare 
 Gunilla Burman Kassör 
       Simon Dahlberg Ledamot  
 Greger Marklund Ledamot  
 Patrik Frost  Ledamot 
    Patrik Viklund  Ledamot 

Skellefteå Pistolskytteförening är ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet, Svenska 
Skyttesportförbundet och I.P.S.C-förbundet, och Västerbottens Pistolskyttekrets. 
Klubben har aktiva skyttar inom samtliga förbund, men inga representanter i 
respektive förbund. Styrelsen har under verksamhetsåret haft sex protokollförda 
styrelsemöten. Skellefteå Pistolskytteförening har 133 (inklusive 4 ungdomar) 
betalande medlemmar.  

Årets Skytt 
40 klubbmedlemmar deltog i årets skytt där Andreas Jonsson till slut stod som klar 
vinnare. Andreas vann på fina 1 201 poäng före Burt Johansson, 1 168 poäng och 
Roger C Åström, 1 167 poäng. Andreas segrade i banskyttedelen med 1 013 och i 
fältskyttedelen med 188 träff.  
I nybörjarklassen segrade Göran Johanson med 1 143 poäng före Laila Johansson, 1 
407 poäng. På tredje plats slutade Fredrik Bergsten med 1 077 poäng. Göran 
Johansson var bäst i precision med 979 poäng och i fält med 164 träff. Fältskyttet 
utfördes som tidigare år i grusgropen i Ostvik. 
 
Klubbtävlingar 
Andreas Jonson segrade i Vintercupen med 1 703 poäng, före Sven Carlsson, 1 653 
poäng och David Andersson, 1 652 poäng. Nybörjarklassen vanns av Laila Johansson, 
1 587 poäng med Göran Johansson på andra plats med 1 561 poäng och Niklas 
Nordgren som trea med 1 456 poäng. Mellandagssmällen, tvingades klubben tyvärr 
ställa in på grund av pandemin. Ett antal av klubbens medlemmar deltog även i 
Hemortens tävlingar, samt i Corona Cup som anordnades av Umeå Pistolskytteklubb. 

IPSC-skytte 
Verksamheten under året har varit hög, både med träningstillfällen (söndagar f m), 
sanktionerade klubbtävlingar och deltagande i externa tävlingar. Antalet tillgängliga 
externa tävlingar blev givetvis ganska få på grund av Covid-19, så det är i huvudsak 
Lycksele Dynamiska som haft möjlighet att ordna större tävlingar som klarar gällande 
restriktioner. IPSC har för närvarande 21 licenserade skyttar. Det genomfördes 8 st 
klubbtävlingar under året, med i genomsnitt 8 deltagare per klubbtävling. Av dessa 8 
klubbtävlingar var 4 klubbmästerskap. 

Lycksele Dynamiska anordnade en vår- och en hösttävling Level 2, som vanligt 
arrangemang av högsta klass. Stor uppslutning från Skellefteå med 13 respektive 11 
skyttar per match. Det genomfördes 4 klubbtävlingar i Steel Challenge. 



Patrik Viklund blev klubbmästare i IPSC Standard, Mårten Sehlstedt blev 
klubbmästare i IPSC Revolver. Olle Lindqvist tog hem klubbmästerskapet i IPSC 
Classic och i klassen Produktion segrade Mårten Sehlstedt.  

Under hösten tillkom en träningstid på tisdagar, och den hann vi utnyttja under ca 1,5 
månad innan restriktionerna kring Covid-19 tvingade oss att pausa de organiserade 
träningarna. Innan den pausen så kördes en handfull träningar som hade ett 
förannonserat innehåll, och ett upplägg som gav fina möjligheter att träna viktiga 
moment samt testa och utvärdera nya tekniker. I snitt 6 deltagare per träningskväll. 
Sammantaget ett IPSC år med som vanligt hög aktivitet, och tyvärr med färre 
aktiviteter än vanligt, men vi siktar på nya fina förutsättningar för 2021 och framåt. 

PPC-skytte 
PPC-serien har omfattat sex vapenklasser. Andreas Granberg världsmästare och 
europamästare från Piteå segrade i fyra vapenklasser och Marcus Dannberg, Piteå tog 
hem segern i de två återstående. Lennart Sjölund och Kent Fällman hade var sin 
tredjeplats. Ett tiotal skyttar deltog i serien som på grund av pandemin avslutades i 
mars.   

Barn- och Nybörjarskyttet 
Under hösten tog klubbens utbildningsansvarige, Johan Kvande, ansvar för två 
grupper nybörjarskyttar. Lars Palo har under året ansvarat för klubbens 
ungdomssatsning i lufthallen. Nybörjarskyttet pausades på grund av hälsoläget. 
Styrelsen beslutade under hösten att det i fortsättningen ska krävas att de som anmäler 
sig till nybörjarskyttet ska kunna inför ordförande och sekreterare visa upp ett intyg 
från polisens belastningsregister. Detsamma gäller även för den som ansvarar för 
ungdomsverksamheten.  
 
Skjuttider 
I samband med att skjuttiderna ändrades i Mullvaden fick Parasportföreningen sin tid 
flyttad till onsdagskvällar. Burträsk fick sin tid flyttad till söndagar och Rönnskär fick 
tiden på fredagskvällarna. PPC skjuter på torsdagskvällar och IPSC på tisdagskvällar 
och söndagsförmiddagar. Samtidigt beslutades att nybörjarskyttet ska organiseras om 
och inledas med att nybörjarna får skjuta luft fram till årsskiftet.  
 
Investeringar i Mullvaden 
Under året har det installerats en ny digital styrenhet för vändtavlorna i Mullvaden. I 
samband med det betalade länsstyrelsen ut de sista av de 30 000 kronor vi fått för 
renovering av lokalerna. Samtidigt med den förbättringen konstruerades nya tavelställ 
med stomme av markisoleringsskivor. Uppfinningen fungerar väl och har minskat 
skräp och träflisor på golvet.  En ny kraftigare fläkt finns även monterad framme vid 
tavlorna.  Klubben har även investerat i sex nya Feinwerkbau luftpistoler till 
nybörjarskyttarna. Ett tavelställ har konstruerats så att man även kan skjuta luft inne i 
kruthallen. I första hand avsett för nybörjarskyttet. En ny dator har köps in till 
kontoret. Från våren leasas en ny kaffeautomat i fikarummet. Vi har även investerat i 
en ny bokningssida på hemsidan för onsdagsskyttet vintertid.  
 
Investeringar på Vitberget 
Under våren gjordes det sista arbetet klart med containern på Vitberget. Under slutet 
av sommaren beställdes cirka 300 kubikmeter bark till skjutvallen. Sista dagarna i 
augusti röjdes skjutvallen från träd och sly. I slutet av september revs det gamla 



tavelstället. Strax innan kommunens skidspår skulle anläggas kördes barken in på 
vallen. Återstår dock att till våren med grävmaskin lyfta all bark på plats och bygga 
nya tavelställ. Innan säsongen var slut hanns även med att få klart med el till banan. 
160 meter elkabel grävdes ned och ett fungerande eluttag finns nu inne i kontainern.  

 

Nya rutiner 
Styrelsen har under året arbetat fram nya rutiner för hur föreningen ska arbeta med 
föreningsintyg. Rutiner är även framtagna för utbildning av skjutledare för event och 
hur eventskyttet ska bedrivas. Helt nya rutiner för utbildningen av nybörjare samt ett 
dokument om kravet på utdrag ur belastningsregistret för nya medlemmar. Ett förslag 
till nya stadgar har även tagits fram.  

 

Roger C Åström  Gunilla Burman  Jimmy Ruljeff 
 
 
 
Patrik Frost   Greger Marklund  Simon Dahlberg 

 

Patrik Viklund 

 

 

 


