
HISTORIA SKELLEFTEÅ PISTOLSKYTTEFÖRENING 

Den 3 april 1941 bildades en interimsstyrelse för att bilda Skellefteå Pistolskytteförening. 

Interimsstyrelsen bestod av Dettlew Hector, Alarik Smedh och Knut Hällgren.  

Dettlew Hector benämner sig själv som initiativtagare för bildandet av en pistolskytteförening i 

Skellefteå. 

Den 10 maj 1941 skickades ansökan till Svenska Pistolskytteförbundet. Styrelsen bestod då av 

följande: 

Ordförande   Gunnar Sundqvist, stadskamrerassistent/löjtnant 

Vide Ordförande  Dettlew Hector, tandtekniker  

Sekreterare   Alarik Smedh, poliskonstapel 

Skattmästare (dvs.kassör)  Harald Olander, köpman 

Ledamöter   Torsten Öberg, kontorist 

  Rickard Rosenberg, poliskonstapel 

Suppleant  Erik Stenlund, kontorist 

  Henning Hedensjö, konditor 

Den 17 maj 1941 fick styrelsen bifall av Svenska Pistolskytteföreningen för att bilda Skellefteå 

Pistolskytteförening och tilldelades föreningsnumret 341. 

Medlemsantal  

1941 ca 35-40st medlemmar. 

1943 94st medlemmar. Medlemsavgiften var 3.30/år. På den tiden registrerades medlemmarnas 

titlar t ex köpmän, poliskonstaplar, ingenjörer, målarmästare, skräddare, konsul, skohandlare, 

bilägare, bussägare, kamrer, bankdirektör, frisörmästare, stadsfiskal, direktör mfl. De få medlemmar 

som var damer hade titeln ”fru”. 

1974 180st medlemmar och medlemsavgiften var 20kr/år och inträdesavgiften var 25 kr. 

1982 200st medlemmar 

1983 75st aktiva skyttar 

2021 har Skellefteå Pistolskytteförening ca 125 medlemmar. 

 

I Folkrörelsearkivet på Nordanå Forskarrum finns stora mängder material från 1941 – 1978 att läsa. 

Bland annat resultatlistor, korrespondens, protokoll, tidningsurklipp, kartor, styrelsesammansättning 

etc.  Kontakta Folkrörelsearkivet innan ditt besök, så hämtar de fram allt material från arkivet. 

 

Här är några exempel av händelser i föreningens historia. 

1953 Kretsmästerskap i fält. 40 skott, minst 6 stationer. Två skola vara rörliga. OBS fågelfigurer äro 

förbjudna. Vandringspris ”Konrad Nilssons Minne”. 



1953 Klubbmästare i fält, Arvid Hallefors, 26 träff. 

1953 5 maj, ansökan om tillstånd för lotteri om 3000st lotter. 1kr/lott.  

Vinstplan: 1 moped 993.75, 1 tält 98kr, 50 blindarbeten och 45 sorterade vinster. 

1954 20 september. ”Banan klar för avsyning” (vid skyttegillet/Hyttlidgatan) av överste löjtnant Carl 

Gunnar Wallman. Arbetet påbörjades 1951, men har inte kunnat slutföras förrän 1954 med anledning 

av bland annat ett nytt bostadskvarter norr Lasarettet, nya gator och att vägen till banan varit 

avspärrad.” 

1957 Brev från förbundsstyrelsen ”Varken Pistolskytteförbundet, skytteförbundens överstyrelse 

kände till något om de nya bestämmelserna som gäller from 1 januari 1958 att polischef ska 

godkänna skjutbana som inte tillhör krigsmakten.” 

1957 Upprustning av skjutbanan till en kostnad av 1657.55. ”Medlemmar har skänkt material, ställt 

bilar till förfogande för sandkörning och nedlagt mycket frivilligt arbete på banan. Reparation av 

målbod samt utbyte av rörliga figurställ har uppskjutits, då det inte fanns tillräckligt med pengar.” 

Banan var i behov av underhåll då den användes av poliskår, hemvärn och driftvärn, lottakår, 

befälutbildningsföreningen m fl. 

1958 Tillstånd söks för chokladlotteri. 10.000st lotter a 50öre/st. Behållningen ska gå till rep och 

underhåll av målbodar och pistolskyttebanan. 

1959 inbjuder Skellefteå Psf till kretsmästerskap i skolskjutning (d.v.s. det som idag kallas precision) 

med pistol. Startavgift 4kr/start. 

1964 Brev till magistraten i Skellefteå stad: ”vördsamt anhålla om tillstånd att medelst bred transport 

förflytta den av föreningen ägda stugan vid föreningen förutvarande skjutbana vid skyttegillet till 

nuvarande skjutbana vid stadens sandtag bakom Vitberget. (Hyttlidgatan – Vitbergsvägen – 

sandtaget bakom Vitberget.) Stugan är 8 m lång, 6 m bred och 5 m hög.” 

Detta beviljades av poliskommisarien. 

 

1967 Hyr i ”ishallen”. 

1973 Offert kraftframdragning till pistolskyttebana Vitberget av Skellefteå Kraftverk: 11.300kr. 

1974 Förfrågan till Boliden att sponsra upprustning av Vitbergsbanan: ”Ämnar bygga ut skjutbanan 

på Vitberget, finansieras med tävlingar, eget arbete, tiggeri och gåvor. Uppskattat till ca 40.000 kr.” 

Boliden svarade ”nej”. 



 

1975 SM pistolfält på skidor och Norrlandsmästerskapen i skol- och fältskjutning hålls för att 

finansiera renoveringen av Vitberget. 

1976 Västerbottensserien skjuts. Startavgift 25/lag, Damer gratis. Inbjudan avslutas med orden ”med 

guldvittring i mynning hälsning”. 

1977 Skellefteå Psf köper halva gillestugan med tillhörande uthus i Bureå för 5000kr av Bureå 

Skyttegille. 

1977 Inventarier 

 

1977 brev från Skellefteå skyttegille som ber att Skellefteå Psf ska flytta sin tid i Eddahallen tisdagar 

20 - 22. Skyttegillets ungdomsverksamhet har tilldelats tiden 17 - 18 och ”den timmen kan icke 

nyttjas då ungdomarna först ska hem från skolan och sedan läsa läxor”. 



1977 Följande kan läsas: ”Svårt att rekrytera deltagare till styrelsen. Arbetet måste fördelas utanför 

styrelsen också. Kontaktmän utses för banskytte, fältskytte, sportskytte, luft, skid – och 

tvågrensskytte)” 

1979 Ansökan om varulotteri 5000st lotter a 1kr. 

1981 Ansökan om medlemskap i föreningen ska ske skriftligt bland annat med försäkran till 

”noggrann efterrättelse gällande författningar, föreskrifter etc.” 

1982 Skrivelse till kommunen: Hyr sedan 15 år en lokal i ishallen. Kommunen säger upp lokalen  

p.g.a. att styrketräningslokaler behövs. En katastrof för Skellefteå Psf! 

Brev till fritidsnämnden. ”Vi är 200 medlemmar, har ett stort antal skyttar i riksmästarklass. Vi har 

luftskytte vid Brännanskolan under vintern, vid inomhustävlingar hyrs Eddahallen. 

Vi vill ha allt under samma tak och har hittat Bröderna Lundbergs lokaler på Mullberget som ägs av 

Skellefteå Industrihus (tom lokal). Vill ha en kommunägd lokal för att kunna hålla hyran på en rimlig 

nivå.” 

1983 Inomhusbanan i Mullvaden invigs! 75 aktiva skyttar. Invigningsskottet sköts av 

förbundssekreterare Sten Edstam Stockholm. Premiärskottet blev en 9:a. 

 

 
 

 

1984 Motion från medlem: registreringsavgift för nybörjare 30kr, nybörjarna kommer inte igen utan 

provar bara. Vi vill ha seriösa skyttar. Klubbjackor som skyttar betalar själva. Onsdagskjutningar görs 

till serietävlingar inom klubben med ett vandringspris. 



1987 Norrlandsmästerskapen i Pistolskytte bana och fält. Det finns ett brev med ansökan att få 

använda skjutbanan i Tåme skjutfält. 

 

Läs mer i det gedigna materialet som finns i Folkrörelsearkivet på Nordanå Forskarrum! 

 

 

 

 


