
Omhändertagande av kompetens samt förbättrad 
tävlingsverksamhet 

 
 
1. Varför? 

I några år har tävlingsverksamheten i PK Ena varit en svag punkt. Endast ett fåtal personer har 
tävlat för klubben och det har oftast skett mer på ett privat plan, individuellt, och inte som en 
klubbaktivitet. 
Ett mönster kan även skönjas där duktiga skyttar börjar i PK Ena och sedan försvinner till 
andra klubbar med tydligare tävlingsinriktning. Det innebär att vi tappar värdefull kompetens 
och viktiga ambassadörer för vår klubb. 
Denna skyttekompetens skulle kunna användas för att bygga upp PK Enas interna 
kunskapsbank och lyfta de egna skyttarna. 
 
Vi har även senaste årets devalvering av PK Enas namn bland andra klubbar tack vare 
utredningen i kretsen mm. Ute på tävlingar får PK Enas medlemmar ofta frågan om hur det 
går i klubben, om vi ”finns kvar” och hur stämningen är.  Vi behöver stärka vårt varumärke! 
 
Idag finns ingen tydlig satsning på tävlingsverksamhet och det finns inga anordnade träningar.  
Det finns inga incitament för medlemmar att bli bättre skyttar förutom deras egen önskan och 
strävan.  
 
 
2. Hur? 

För att stärka viljan att ständigt bli bättre och utvecklas som skytt bör vi ha olika steg för 
premiering av framgång. 
Låt oss se det som en trestegsraket. Utvecklingsraketen! 
 

1. Tävlings- och träningsgruppen. 
I första steget måste man som medlem kunna ha någonstans att vidarutveckla sig. Om 
man är aktiv tävlingsskytt och intresserad av att tävla så är det idag upp till en själv att 
skaffa sig kunskap och träning.  
Här behövs en gruppering där man satsar lite mer på träningstillfällen och lagtävlan. 
Vi instiftar en ”tävlings- och träningsgrupp” bestående av 12 av de mest aktiva 
tävlingsskyttarna i en så bred skytteform som möjligt. Önskvärt är därför 
skjutskicklighet inom snabbskytte, precisionsskytte och fältskytte under 
Pistolskytteförbundet och Skyttesportförbundet, för en så bred profilering som möjligt. 
Ur denna grupp sätter lagledaren samman de lag som PK Ena ska ställa upp med i 
respektive tävling.  
Till denna gruppering ska det också finnas fasta träningstider för teknikträning. 
För att kvalificera sig till gruppen är det viktigt att man uppfyller kriterier som visar på 
personligt och seriöst intresse för den egna utvecklingen inom sporten.  
En lämplig gränsdragning kan vara:  
- minst tre starter under Pistolskytteförbundet samt  
- en start under Skyttesportförbundet, samtliga under föregående år.  
 
Första året tillsätts denna grupp på prov genom individuell uttagning i samarbete 



mellan styrelsen och lagledaren. Medlemskapet i tävlingsgruppen löper under ett 
kalenderår. 
 

 
2. Premiering. 

I nästa steg kommer premier för olika nivåer av framgång.  
Förslagsvis kan man tänka sig ett uppmärksammande när en medlem tar sin första 
standardmedalj i en gren genom att klubben då betalar en startavgift (ca 100kr) till en 
kommande tävling. Samt första gången en medlem vinner sin klass. Dels för att visa 
att klubben uppskattar den personliga satsningen och dels för att visa för de som ännu 
inte nått ända fram att det finns all anledning till bibehållen träning och deltagande vid 
exempelvis klubbskjutningarna för ökad skjutskicklighet. 
Detta premierar även deltagande vid externa tävlingar. En medlem ska kunna 
tillgodogöra sig maximalt 2 premieringar. 
 

3. Fria starter. 
Klubben betalar för samtliga individuella starter en skytt har under ett kalenderår. För 
att kvalificera sig till det krävs skytte i Riksmästarklass eller motsvarande poäng i 
standardmedaljer, samt minst 10 starter under Pistolskytteförbundet och minst 3 starter 
under Skyttesportförbundet under föregående år. Max 4 personer varje år. Medlemmar 
som har fria starter ingår även i ”Tävlingsgruppen”. 
 

 
 
En viktig detalj att komma ihåg är att samtliga medlemmar har samma möjligheter att 
kvalificera sig till de olika stegen i utvecklingsraketen. Det är öppet för alla! 
Inför varje år så står alla platser till förfogande. Ingen har företräde till någon plats. Det styrs 
helt och hållet av de egna prestationerna. 
 
Om antalet kvalificerade överstiger antalet tillgängliga platser så bör särskiljning ske genom 
att räkna antal standardmedaljer i första hand. Antalet starter i skyttesport i andra hand. 
Antalet starter i nationellt i tredje hand.  
 
Anledningen till denna modell av särskiljning är att av de kvalificeringskrav som ställs är det endast 
standardmedaljer som påvisar någon form av skjutskicklighet, därav har den störst påverkan. Därefter starter i 
skyttesport då vi bör eftersträva att utöka vårt deltagande i desamma, då detta är de olympiska grenarna.  
Framöver kan det tänkas att det även används något slags etablerat rankingsystem inom Skyttesport som del i 
särskiljningen. 
 
 
3. Yrkan 

- Att styrelsen beslutar att omgående starta upp ”Tävlings- och träningsgruppen” enligt 
förslag ovan för att denna ska kunna ”sätta sig” till säsongen börjar. 

- Att styrelsen beslutar att från och med säsongen 2016 införa premiering enligt förslag 
ovan. 

- Att styrelsen beslutar att från och med säsongen 2016 införa Fria starter enligt förslag 
ovan. 

- Att styrelsen beslutar att utse en lagledare för Tävlingsgruppen. 
 



 

PK Ena Styrande dokument – Träningsgruppen 

 

Träningsgruppen 
 

Tillgänglighet:  

12 platser 

Omfattning: 

Kalenderår 

Krav:  

• Aktiv medlem i PK Ena.  

• Skyttesportlicens med minst en tävlingsstart föregående år.  

• Minst 3 externa starter under Pistolskytteförbundet föregående år.  

• Lämplig ambassadör med ett professionellt uppträdande på tävling. 

• Intresserad av att tävla externt. 

• Intresserad av personlig utveckling inom pistolskyttet. 

Gruppens sammansättning och övriga riktl injer: 

Gruppen leds av en lagledare som är den som har huvudansvaret för gruppen samt tar ut lag inför de 
tävlingar där lagstarter genomförs.  
Tid ställs till gruppens förfogande för teknik- och skjutträning. Vårterminens träningstillfällen infaller 
på tisdags- och torsdagskvällar efter ordinarie klubbskjutning. Höstterminens träningstillfällen 
bestäms löpande med hänsyn tagen till dagsljuset. 
Lagavgifter betalas av klubben, (ej individuella starter).  

Det åligger medlemmarna att meddela kassören om PG/BG-kontonummer, summa samt textmassa 
vid inbetalning till lagtävling. Om kassören inte fått dessa uppgifter i god tid innan tävling åligger det 
medlemmarna att själva betala in lagavgifterna och meddela kassören om utläggen.  

 



Styrande dokument – Premiering vid tävling 
 

Premiering 
 

Tillgänglighet: 

Samtliga medlemmar 

Omfattning: 

Medlemskapets längd 

Krav:  

• Aktiv medlem i PK Ena. 

• Medlemmen har erövrat sin första standardmedalj. 
 
eller 
 

• Medlemmen har erövrat sin första klassvinst. 

Information 

Medlemmen tilldelas en premie i form av en betald tävlingsstart i en kommande extern tävling, 
motsvarande kretstävling eller liknande, när denne: 

- Vunnit sin första standardmedalj, oavsett valör, klass och vapengrupp. 

- Vunnit sin första klassvinst, oavsett valör, klass, och vapengrupp.  

Det totala antalet premier en medlem kan få är två. Klubben premierar endast den första 
standardmedaljen och den första klassvinsten. 

I de fall medlemmens första standardmedalj och första klassvinst sammanfaller så har medlemmen 
två betalda tävlingsstarter tillgodo. 

Medlemmen ska själv betala in tävlingsavgiften och därefter skicka in notis om utlägg till kassören 
som ersätter medlemmen med startavgift motsvarande tillgodohavandet. 

 



PK Ena Styrande dokument – Fria starter 
 

Fria starter 
 

Tillgänglighet:  

4 platser 

Omfattning 

Kalenderår 

Krav: 

• Aktiv medlem i PK Ena. 

• Minst 3 standardmedaljpoäng föregående år. 

• Skyttesportlicens med minst tre tävlingsstarter föregående år.  

• Minst tio externa starter under Pistolskytteförbundet föregående år.  

• Lämplig som ambassadör med ett professionellt uppträdande på tävling. 

• Intresserad av att tävla externt. 

• Intresserad av personlig utveckling inom pistolskyttet. 

Information 

Klubben bekostar samtliga tävlingsstarter under kalenderåret för tävlingar under 
Pistolskytteförbundet och Skyttesportförbundet, för medlem som kvalificerat sig för Fria starter. 
Det åligger medlemmen att meddela kassören om PG/BG-kontonummer, summa samt textmassa vid 
inbetalning till tävling. Om kassören inte fått dessa uppgifter i god tid innan tävling åligger det 
medlemmen att själv betala in startavgifter och meddela kassören om utläggen.  

 

 


	Tävlingssatsning PK Ena.pdf
	Omhändertagande av kompetens samt förbättrad tävlingsverksamhet
	1. Varför?
	2. Hur?
	3. Yrkan


	Styrande dokument träningsgruppen
	PK Ena Styrande dokument – Träningsgruppen
	Träningsgruppen


	Styrande dokument premiering
	Styrande dokument – Premiering vid tävling
	Premiering


	Styrande dokument fria starter
	PK Ena Styrande dokument – Fria starter
	Fria starter



