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Under året har styrelsen bestått av följande personer: 
Ordförande  Patrik Wiking  
Vice ordförande  Peter Ekwall 
Sekreterare  Pia Lindén 
Kassör  Joakim Sandvold 
Banfogde Göran Hammarlund 
Suppleant Ambjörn Skoglund 
Suppleant Bo Lindström 
 
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda styrelsemöten samt ett antal arbetsmöten. 
Antalet medlemmar har under året varit 122 st. (143 st. året innan) varav 12 kvinnor och 6 juniorer. 
 
Styrelsen har bl.a. fattat följande beslut: 
Styrelsen har beslutat att satsa en del av föreningens pengar på underhåll av lokalerna. 
Uppdatera stadgarna som är från 1994 till förslaget som kommer från förbundet. Beslut tas av 
årsmötet om uppdatering av stadgar. 
Att titta närmare på om vi kan bygga en 50-metersbana. 
 
Tävlingar och träningar: 
Klubben har även genomfört en inbjudningstävling i egen regi. Trettondagssmällen. 
Trettondagssmällen hade 106 starter. Enaträffen var vi tvungna att ställa in pga. resursbrist. 
Trettondagssmällen kunde genomföras mycket tack vare engagerade medlemmar. 
 
Styrelsen vill rikta ett mycket stort tack till alla medlemmar som ställde upp som funktionärer på 
våra tävlingar. 
 
Klubben har även genomfört 42 st organiserade klubbtävlingar. Bl.a. Magnumtävling, Finsaluten samt 
Grovsaluten och även Duellkuppen. Vi har även haft en Luciaskjutning. 
I Hemortens banor redovisade vi 37 starter (29 året innan). Bästa placering fick Leif Norén med en 
6:e plats i sin klass. 
 
 Vi har haft skjutledare på plats under säsongen, varje tisdags- och torsdagskväll samt även på 
helgerna. 
 
Ungdomssatsningen i luftpistolskytte är välbesökt. Det finns några som är riktigt duktiga. 
Ungdomarna har varit i iväg på 2st tävlingar med bra placeringar.  Det som saknas är fler 
ungdomsledare. Vill inte fler medlemmar ställa upp som ungdomsledare så kommer vi tvingas att 
avsluta ungdomssatsningen. 
 
 
 
 
 



Verksamhetsberättelse PK-Ena 2013 

2 
 

 
 
 
 
Klubben har även genomfört en prova-på-dag i samarbete med skytteunionen som var ett mycket 
lyckat evenemang. Vi har idag fler sökande till vår nybörjarutbildning än vi hinner att  utbilda.  
 
Vi har även genomfört en nybörjarutbildning med 8 deltagare.  
 
Grill- och städdagarna har varit tre till antalet. Den i april var välbesökt med ca 16-20 medlemmar 
som dök upp. På grill- och städdagen som var under hösten var det ett mindre antal som dök upp då 
datumet krockade med annat. Totalt sett så har antalet medlemmar som kommer på städdagarna 
ökat. 
 
 
Skjuthallen: Vi har  bytt belysningen i hallen.  
  
 
 
 
 

Med vänliga hälsningar styrelsen 
 
 
 

......................                    ......................              ......................                   .......................... 
 Patrik Wiking                      Peter Ekwall                  Pia Lindén                          Joakim Sandvold 
 
 
........................                   .......................                ........................ 
Bo Lindström                      Ambjörn Skoglund         Göran Hammarlund 



Redovisning av Sportskytteverksamhet inom PK-Ena 2013.  
 
Under tävlingsåret 2013 har 6 av PK-Ena medlemmar löst Skyttesportförbundets tävlingslicens. 
Utnyttjandet av tävlingslicensen bland medlemmarna har varierat kraftigt från ingen tävling till flitigt 
tävlande.  
PK-Ena har 2013 haft ”ledigt” från att arrangera DM Grov/sport som genomfördes i Uppsala.  
Under året har en medlem i PK-Ena (Ola Eneroth) gått Skyttesportförbundets domarutbildning och erhållit 
C-licens. 
Några resultat och placeringar under året som är värda att nämnas:   
Birgers Grov  Affe (3) 558 
Birgers Fri  Affe (4) 525 
Vårmönstring Grov Affe (2) 570 
DM Fri  Affe (4) 531 
EM-kval Grov  Affe 559 + 564 
FMM ”Mil SM” Grov Affe (3) 567 
DM Grov  Affe (1) 570 
Sport-SM Grov Affe (30) 555 
Vet-SM Fri  Affe (1) 537 
Vet-SM Sport H55 Affe (1) 566   
Vet-SM Sport H70 Per-Åke (3) 533, Bo G. (4) 533 Lag H65 (2) 
Vet-SM Std  Affe H55 (2) 532, Bo G. H70 (3) 444 Lag H55 (1)  
RegM Öst Grov Affe (1) 565   
DM Västmanland Grov Affe 569 
Upplands Cup LP Affe (1) 563 
 
Verksamhetsplan PK-Ena Sportskytte 2014 

Tävlingsarrangemang: 
PK-Ena har 2014 fått tillbaka genomförandet av DM Grov/sport som är planerat till 2014-06-06. 
 
Övrig tävlingsverksamhet: 
Inbjudan till Allsvenska pistolserien är ännu inte utlagd, bevakas via www.allsvenskapistolserien.se alt 
Skyttesportförbundets hemsida. 
Birgers (Grov/Sport/Fri) på Grimsta genomförs lö 26/4. 
Vårmönstring kommer att genomföras i Uppsala Faxan helgen 17-18/5. 
Sport-SM genomförs i år i Göteborg Öckerö tiden 28-31/8.  
Veteran-SM genomförs helgen 15-17/8 i Vara. Veteran-SM är öppet för alla från 45 år och brukar vara en 
mycket trevlig tävling där man tävlar med sina jämnåriga (D/H 45, D/H 50, D/H 55 etc).  
Under Vet-SM genomförs samtliga pistolgrenar dvs även luft.  
Övrigt: 
Träning i sportskyttegrenarna enligt PK-Ena kalendarium. 
Ytterligare tävlingar, tex DM finns i våra näraliggande distrikt tex Sthlm och Västmanland för den som vill 
ha flera tävlingstillfällen. 
Sprid gärna denna information till övriga skyttar, så kanske vi kan öka intresset för sportskytte inom PK-
Ena. 
Läs gärna på Skyttesportförbundets hemsida, under ”Pistol” finns mycket information bla inbjudningar och 
resultat. 



Verksamhetsplan 2014 

 

PK Ena ska under året göra följande. 

 
Tävlingar:  
Klubben kommer att genomföra DM i sportskytte. 
Klubben har egna tävlingar ” Ena träffen” samt ”Trettondagssmällen” samt en del mindre 
klubbtävlingar som genomförs varje år.   

 
Träningar:  
Klubben har schemalagda träningstillfällen 2 kvällar i veckan under säsongen. Tisdagar och 
torsdagar. Måndagar så delar IPSC skyttarna och svartkrutsskyttarna på tiden. 

 
Utbildningar: 
Klubben brukar genomföra två nybörjarutbildningar per år. En på våren och en på hösten. 

Det kommer ske en utbildning på kretsnivå för vapenkontrollanter. Klubben kommer ta hjälp 
av Sisu idrottsutbildarna för att identifiera utbildningsbehovet i klubben.  En intern utbildning 
i föreningsteknik för alla medlemmar. 

 
Ungdomssatsning: 
Klubben har satsat hårt på luftpistolskjutning för ungdomar i åldern 10-18 år.  
Ungdomssatsningen läggs ner om inte flera medlemmar engagerar sig som ungdomsledare. 
 
Underhåll av byggnader: 
Det finns fortfarande ett  underhållsbehov av lokalerna.  Vad som blir gjort är en fråga om hur 
många medlemmar som kommer på grill- och städdagarna. 

Taket på stora målboden kommer att få ett nytt tak då åtgärderna med att täta taket inte har 
hjälpt, utan det läcker fortfarande. 

Vi planerar att vi ska sätta upp ett virkesställ bakom stora målboden. 

 
Övrigt: 
Klubben deltar i Skytteunionens arbete. 

Unionen kommer att ha en gemensam arbetshelg den 26-27 april. Då ska skyltningen runt 
området gås igenom och dokumenteras. 

Klubben medverkar på Skytteunionens prova-på-dag som går ut på att deltagarna får prova på 
de olika klubbarnas verksamhet. 
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