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Verksamhetsberättelse	  

Pistolklubben	  Ena	  2016	  
PK-‐	  Ena	  Styrelse	  

Under	  året	  har	  styrelsen	  bestått	  av	  följande	  personer:	  

Ordförande	   	   Fredrik	  Anderstedt	  

Vice	  ordförande	  	   Joakim	  Sandvold	  

Sekreterare	   	   Magnus	  Hellmark	   t.o.m.	  augusti	  2016	  

Kassör	  	   	   Jonas	  Wetterholm	   Utbildningsansvarig	  

Ledamot	   	   Per	  Olov	  Barkås	   t.f.	  sekreterare	  fr.o.m.	  september	  

Suppleant	   	   Alf	  Kling	   	   Skyttesekreterare	  sport	  

Suppleant	   	   Thomas	  Nilsson	   Säkerhetsansvarig	  

Suppleant	   	   Ambjörn	  Skoglund	   Ombud	  skytteunionen	  

Adjungerat	  till	  styrelsen:	  

Banfogde	   	   Patrik	  Wiking	  

	  

Styrelsens	  arbete	  

Styrelsen	  har	  under	  året	  haft	  10	  protokollförda	  styrelsemöten	  samt	  ett	  antal	  arbetsmöten.	  

Årsmöte	  för	  verksamhetsåret	  2016	  genomfördes	  den	  19mars	  2016.	  Under	  året	  har	  även	  2	  st.	  
medlemsmöten	  genomförts,	  11	  juni	  2016	  och	  11	  november	  2016.	  

Framtidsgruppen	  bildad	  2015,	  har	  arbetat	  med	  att	  ta	  fram	  långsiktig	  utvecklingsplan	  för	  PK	  Ena	  
skjutbana,	  inklusive	  hur	  nya	  arrendet	  kan	  användas	  samt	  hur	  finansiering	  av	  eventuella,	  större,	  
utbyggnader	  kan	  ske.	  
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Medlemmar	  

Antalet	  medlemmar	  har	  under	  året	  varit	  138	  st.	  (150	  st.	  året	  innan)	  varav	  15	  kvinnor	  (24	  året	  
innan)	  6	  hedersmedlemmar	  och	  6	  juniorer.	  

	  

Ekonomi	  

Klubbens	  ekonomi	  är	  stabil	  och	  i	  balans.	  

	  

Utbildning	  

En	  stationschefsutbildning	  inför	  Ena-‐träffen,	  en	  CAS-‐kurs	  för	  10	  elever	  samt	  två	  IPSC-‐kurser	  
med	  totalt	  9	  elever	  har	  genomförts	  under	  året.	  

Två	  nybörjarutbildningar	  har	  genomförts	  under	  året	  med	  totalt	  17	  elever.	  Höstens	  utbildning	  
omfattade	  enbart	  damer.	  

	  

Klubb-‐	  och	  ungdomsverksamhet	  

Under	  året	  har	  3	  st.	  städ-‐	  och	  arbetsdagar	  genomförts,	  då	  bl.a.	  vallarna	  underhållits	  och	  sand	  
fyllts	  på.	  

Klubben	  har	  genomfört	  en	  prova-‐på-‐dag	  och	  har	  också	  genomfört	  en	  ungdomsdag,	  i	  samarbete	  
med	  Svenska	  jägarförbundet	  och	  Riksjägarna,	  där	  ungdomar	  fick	  prova	  på	  olika	  skytteformer,	  
bland	  annat	  pistol.	  

Ungdomssatsning	  med	  luftpistol	  fortgår	  och	  under	  året	  har	  träning	  genomförts	  i	  
luftvapenlokalen.	  Ett	  särskilt	  tack	  riktas	  till	  ledarna	  som	  möjliggör	  verksamheten!	  

	  

Tävlingsarrangemang	  

Följande	  inbjudningstävlingar	  har	  arrangeras	  i	  egen	  regi:	  

Trettondagssmällen	  –	  en	  nationell	  kombinationstävling	  

KrM	  i	  springskytte	  

KrM	  Milsnabb	  

Enaträffen	  –	  en	  deltävling	  i	  kretsens	  fältskytteserie.	  
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DM	  Grov/Sport	  

	  

Förutom	  ovanstående	  tävlingar	  har	  det	  arrangerats	  ett	  stort	  antal	  klubbtävlingar	  inom	  samtliga	  
discipliner	  med	  högt	  deltagande.	  

	  

Styrelsens	  slutord	  

Styrelsen	  vill	  framföra	  ett	  stort	  tack	  till	  alla	  föreningsfunktionärer,	  skyttar	  och	  andra	  som	  
arbetat	  ideellt	  för	  pistolskyttes	  inom	  PK-‐Ena	  under	  året!	  

	  

Enköping	  den	  10	  mars	  2017	  	  

	  
(Underskrivet	  av	  styrelsens	  medlemmar	  på	  originalhandlingen)	  

	  

Fredrik	  Anderstedt	   	   Joakim	  Sandvold	  

Fredrik	  Anderstedt,	  ordförande	   Joakim	  Sandvold,	  vice	  ordförande	  

	  

Per	  Olov	  Barkås	   	   Jonas	  Wetterholm	  

Per	  Olov	  Barkås,	  sekreterare	   Jonas	  Wetterholm,	  kassör	  

	  

Alf	  Kling	   	   	   Thomas	  Nilsson	  

Alf	  Kling,	  suppleant	   	   Thomas	  Nilsson,	  suppleant	  

	  

Ambjörn	  Skoglund	  

Ambjörn	  Skoglund,	  suppleant	  
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Tävlingsverksamhet	  

Pistolklubben	  Ena	  2016	  
Redovisning	  av	  Banskytteverksamhet	  

Under	  tävlingsåret	  2016	  har	  ett	  stort	  antal	  tränings-‐	  och	  tävlingstillfällen	  arrangerats	  inom	  
ramen	  för	  PK-‐Ena	  klubbverksamhet.	  I	  huvudsak	  har	  ti,	  to	  och	  sö-‐kvällar	  samt	  lördagar	  nyttjats	  
för	  denna	  verksamhet.	  

	  
Några	  framstående	  Banskytteresultat	  under	  2016:	  

Håtunaleken:	  A	   3	  Alf	  Kling	  (278)	  

	   	  B	   6	  Alf	  Kling	  (275)	  

Majtävling	  Grimsta	  x-‐tävl:	  	  A1	  1	  Alf	  Kling	  167	  (180),	  A2	  4	  Alf	  Kling	  153	  (180)	  

Hemortens:	   Lag	  A3	  	   4	  PK	  Ena	  (822)	  

	   Lag	  B	   40	  PK	  Ena	  (771)	  

	   Lag	  C	   43	  PK	  Ena	  (821)	  

	   Vy	  A1	   1	  Alf	  Kling	  (269),	  8	  Leif	  Norén	  (258)	  

	   2	  A2	   34	  Anders	  Staaf	  (240)	  

	   Vy	  A2	   3	  Alf	  Kling	  (258)	  

	   1B	  A3	   29	  Richard	  Pettersson	  (212),	  33	  David	  Sandström	  (209)	  

	   1S	  A3	   4	  Daniel	  Wallander	  (272)	  

2	  A3	   122	  Per	  Ekstrand	  (255),	  226	  Joakim	  Sandvold	  (244),	  251	  Jonas	  
Wetterholm	  (241),	  281	  Mikael	  Öberg	  (237),	  299	  Ulf	  Skoglund	  (235),	  	  

484	  Patrik	  Wiking	  (187)	  

Vy	  A3	   2	  Alf	  Kling	  (281),	  27	  Leif	  Norén	  (269),	  121	  Ambjörn	  Skoglund	  (188)	  

Vä	  A3	   30	  Per-‐Åke	  Skoog	  (254)	  

1B	  B	   11	  Carl	  Björklund	  (243)	  

1S	  B	   1	  Daniel	  Wallander	  (280),	  11	  Anders	  Johansson	  (264)	  
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2	  B	   299	  Patrik	  Wiking	  (240),	  396	  Ulf	  Skoglund	  (226),	  447	  Jonas	  
Wetterholm	  (209)	  

Vy	  B	   3	  Alf	  Kling	  (282)	  

Vä	  B	   24	  Per-‐Åke	  Skoog	  (265)	  

1B	  C	   60	  David	  Sandström	  (259),	  112	  Fredrik	  Pettersson	  (246),	  125	  Leif	  
Schenning	  (244),	  136	  Richard	  Pettersson	  (242),	  235	  Joakim	  
Andersson	  (220)	  

1S	  C	   9	  Daniel	  Wallander	  (274),	  93	  Anders	  Johansson	  (257)	  	  

2C	   153	  Per	  Ekstrand	  (272),	  196	  Mikael	  Öberg	  (270),	  264	  Joakim	  
Sandvold	  (267),	  290	  Mats	  Svensson	  (267),	  393	  Richard	  Wesche	  (263),	  
492	  Magnus	  Johansson	  (259),	  567	  Ulf	  Skoglund	  (256,	  667	  Jonas	  
Wetterholm	  (252),	  872	  Fredrik	  Anderstedt	  (239),	  978	  Patrik	  Wiking	  
(229),	  1037	  Joakim	  Wilén	  (220)	  

Vy	  C	   33	  Alf	  Kling	  (275),	  229	  Ambjörn	  Skoglund	  (245),	  275	  Per	  Olov	  Barkås	  
(231)	  

Vä	  C	   30	  Per-‐Åke	  Skoog	  (270)	  

	  
Uppsalaträffen:	  	   2A	  6	  Mikael	  Öberg	  (285),	  	  

	   	   2C	  5	  Mikael	  Öberg	  (311),	  11	  Jonas	  Wetterholm	  (279)	  

Uppsalasnabben	  (milsnabb):	  2C	  4	  Mikael	  Öberg	  (548)	  

KrM	  A:	   	   9	  Per	  Ekstrand	  (420),	  10	  Jonas	  Wetterholm	  (410),	  18	  Anders	  Staaf	  
(256)	  

KrM	  C:	   	   18	  Mikael	  Öberg	  (435)	  

KrM	  A	  Lag:	   	   3	  PK-‐Ena	  (Ekstrand,	  Wetterholm,	  Staaf	  840)	   	  

KrM	  Milsnabb	  A:	   4	  Daniel	  Wallander	  (533)	  

KrM	  milsnabb	  B:	   4	  Daniel	  Wallander	  (551)	  

KrM	  milsnabb	  C:	   5	  Daniel	  Wallander	  (551),	  9	  Mikael	  Öberg	  (545),	  18	  Bo	  Ringsgård	  (520),	  	  

	   	   19	  Richard	  Wesche	  (518)	  

KrM	  milsnabb	  Lag	  C:	   4	  (Wallander,	  Öberg,	  Ringsgård	  1616)	  

KrM	  milsnabb	  R:	   10	  Bo	  Ringsgård	  (400),	  11	  Richard	  Wesche	  (332)	  
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Kretsserieban:	   C2	  11	  Mikael	  Öberg	  (809),	  26	  Jonas	  Wetterholm	  (777),	  30	  Bosse	  
Ringsgård	  (749)	  

	   	   Vet	  Y	  4	  Ambjörn	  Skoglund	  (752)	  

	   	   B3	  1	  Alf	  Kling	  (862)	  

	   	   A3	  1	  Leif	  Norén	  (812),	  9	  Anders	  Staaf	  (732),	  10	  Joakim	  Wilén	  (724)	  

Kretsseriemilsnabb	  	   C2	  6	  Mikael	  Öberg	  (1645),	  9	  Bo	  Ringsgård	  (1560),	  13	  Richard	  Wesche	  
(1475)	  

	   	   C1	  1	  Daniel	  Wallander	  (1680),	  4	  Anders	  Johansson	  (1580)	  

	  
Redovisning	  av	  Fältskytteverksamhet	  

SM	  i	  Kristianstad.	  

Tre	  skyttar	  från	  klubben	  deltog.	  

Placeringar:	  	  

Klass	  A:	  	  Daniel	  Wallander	  81,	  Joakim	  Sandvold	  123	  ,	  Anders	  Johansson	  200,	  totalt	  310	  
startande.	  Lag	  22	  av	  37	  

Klass	  B:	  Daniel	  Wallander	  80	  ,	  Anders	  Johansson	  204,	  totalt	  254	  startande.	  

Klass	  R:	  Joakim	  Sandvold	  198,	  Anders	  Johansson	  291,	  totalt	  312	  startande	  

Klass	  C:	  Daniel	  Wallander	  56,	  Joakim	  Sandvold	  193,	  Anders	  Johansson	  318,	  totalt	  461	  startande.	  
Lag	  34	  av	  63.	  

	  
ÖSM	  i	  Orsa	  

Två	  skyttar	  från	  klubben	  deltog.	  

C1:	  Daniel	  Wallander	  1	  och	  Anders	  Johansson	  2.	  	  

C	  Öppen	  klass:	  Daniel	  Wallander	  12,	  Anders	  Johansson	  38,	  totalt	  65	  startande.	  

B1:	  Daniel	  Wallander	  1,	  Anders	  Johansson	  2.	  

B	  Öppen	  klass:	  Daniel	  Wallander	  10,	  Anders	  Johansson	  49,	  totalt	  60	  startande.	  

	  
Kretsfältserien	  

Skjuts	  vid	  6	  olika	  tillfällen	  under	  säsongen	  och	  de	  5	  bästa	  resultaten	  räknas.	  
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Många	  fina	  placeringar	  för	  PK	  Ena,	  bland	  annat:	  

A1:	  Daniel	  Wallander	  1,	  Anders	  Johansson	  2,	  Jonny	  Danielsson	  3	  

A2:	  Joakim	  Sandvold	  1	  

B1:	  Daniel	  Wallander	  1,	  Anders	  Johansson	  3	  

C1:	  Anders	  Johansson	  2	  

C2:	  Joakim	  Sandvold	  2	  

R1:	  Anders	  Johansson	  1,	  Jonny	  Danielsson	  3	  

Klubbens	  skyttar	  har	  dessutom	  gjort	  många	  fina	  resultat	  på	  andra	  externa	  tävlingar	  under	  
säsongen.	  	  

	  
PK	  Ena	  klubbfältserie:	  

Skjuts	  vid	  10	  tillfällen	  under	  säsong	  och	  de	  6	  bästa	  resultaten	  räknas.	  

A/R:	  Daniel	  Wallander	  1,	  William	  Sandström	  2,	  Anders	  Johansson	  3.	  

C/B:	  Daniel	  Wallander	  1,	  Anders	  Johansson	  2,	  William	  Sandstöm	  3.	  

	  
Under	  2016	  genomförde	  klubben	  också	  den	  största	  Enaträffen	  någonsin.	  Tävlingen	  var	  
mycket	  uppskattad	  av	  deltagarna	  och	  klubben	  fick	  mycket	  beröm	  för	  det	  fina	  arrangemanget	  
och	  det	  proffsiga	  stationsarbetet.	  

Ett	  stort	  tack	  till	  alla	  som	  jobbade	  med	  tävlingen.	  

	  
Redovisning	  av	  Springskytteverksamhet	  

Under	  2016	  har	  klubben	  haft	  2	  aktiva	  springskyttar,	  som	  genomfört	  några	  egna	  klubbträningar.	  
Dessutom	  har	  vi	  tävlat	  mycket	  aktivt	  i	  Stockholmspolisens	  tävlingar.	  

I	  augusti	  arrangerade	  PK	  Ena	  Kretsmästerskap	  i	  springskytte.	  Tävlingen	  lockade	  8	  deltagare.	  
Dessutom	  deltog	  Jonas	  Wetterholm	  och	  Per	  Ekstrand	  i	  SM	  i	  springskytte.	  

Jonas	  Wetterholm	  placerade	  sig	  på	  18	  plats	  i	  klass	  H35,	  och	  Per	  Ekstrand	  kom	  på	  4:e	  plats	  i	  
klass	  H21.	  
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Redovisning	  av	  Sportskytteverksamhet	  

Under	  tävlingsåret	  2016	  har	  11	  (11st	  2015)	  av	  PK-‐Ena	  medlemmar	  (seniorer)	  löst	  
Skyttesportförbundets	  tävlingslicens.	  Utnyttjandet	  av	  tävlingslicensen	  bland	  medlemmarna	  har	  
varierat.	  	  

PK-‐Ena	  har	  2016	  arrangerat	  DM	  Grov/Sport	  2016-‐06-‐04.	  	  

Tävlingen	  har	  de	  senaste	  två	  åren	  stabiliserat	  sig	  på	  ca	  20	  starter	  fördelat	  på	  två	  skjutlag.	  

	  
Några	  framstående	  Sportskytteresultat	  under	  2016:	  

Birgers	  Grov:	  2	  Alf	  Kling	  (557)	  

Birgers	  Fri:	  4	  Alf	  Kling	  (529)	  

DM	  Grov:	  1	  Daniel	  Wallander	  (561),	  2	  Alf	  Kling	  (553),	  3	  Anders	  Johansson	  (519),	  5	  Leif	  Norén	  
(506)	  

DM	  Sport:	  2	  Daniel	  Wallander	  (558),	  3	  Alf	  Kling	  (553),	  5	  Anders	  Johansson	  (529)	  

DM	  Sport/vet:	  1	  Ambjörn	  Skoglund	  (447)	  

DM	  Lag	  Sport	  PK-‐Ena	  på	  en	  andraplats	  endast	  4	  poäng	  (1640)	  efter	  segrande	  USK	  1.	  

	  
Redovisning	  av	  Ungdomsverksamhet	  

Träningar	  

Under	  2016	  har	  det	  genomförts	  ett	  30-‐tal	  träningsskjutningar	  enligt	  fastställt	  program.	  	  

Det	  har	  varit	  en	  hel	  del	  som	  kommit	  och	  provat	  på	  luftpistol	  men	  det	  är	  få	  som	  fastnat.	  

En	  större	  prova	  på	  övning	  som	  blev	  mycket	  uppskattad	  var	  att	  ”Ungdomskul”	  som	  drivs	  av	  
svenska	  kyrkan	  som	  kom	  på	  besök	  i	  Maj	  2016,	  med	  12	  ungdomar	  som	  fick	  prova	  på.	  

	  
Tävlingar	  

Ett	  stående	  årligt	  inslag	  har	  även	  under	  2016	  blivit	  ”Lilla	  Håtuna	  leken”.	  Tre	  startande	  hamnade	  
på	  placeringarna	  1,	  2	  och	  4	  plats	  i	  tre	  olika	  klasser.	  

Ungdomarna	  har	  skjutit	  Kval	  till	  Svenska	  ungdomscupen	  vid	  fyra	  tillfällen.	  

Samt	  finalen	  i	  Töreboda	  som	  är	  inofficiellt	  ungdoms	  SM,	  där	  PK	  Ena	  kvalade	  in	  med	  tre	  skyttar.	  
En	  av	  skyttar	  kom	  på	  andraplats	  och	  fick	  åka	  på	  träningsläger	  till	  skyttegymnasiet	  i	  Sävsjö	  en	  
helg	  med	  Jonas	  Fyrpil	  som	  instruktör.	  
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Redovisning	  av	  CAS-‐verksamhet	  

Under	  året	  har	  klubben	  representerats	  på	  3	  olika	  Cowboy	  Aktions	  Shoting:	  Borlänge,	  Torsby	  
samt	  SOTOW	  norr	  om	  Örebro.	  

Sektionen	  har	  idag	  3	  aktiva	  samt	  ytterligare	  7	  st.	  som	  gått	  Ro1	  kursen	  under	  2016.	  och	  är	  
berättigade	  att	  deltaga	  i	  tävlingar.	  
1	  skytt	  har	  varit	  på	  Samtliga	  3	  tävlingar	  där	  1	  tävling	  resulterade	  i	  Clean	  Match.	  (Plainsman,	  
Svartkrut)	  

Klubben	  har	  under	  2016	  genomfört	  en	  Kurs	  Ro1	  på	  försök	  med	  de	  nya	  utbildningsplanerna,	  
eftersom	  SWSf	  är	  ett	  nytt	  förbund	  och	  ännu	  inte	  hade	  ett	  fullgott	  utbildningsunderlag.	  	  
Samtliga	  kursdeltagare	  blev	  godkända.	  

Sektionen	  planerar	  att	  under	  2017	  genomföra	  en	  enkel	  endagarstävling	  under	  hösten,	  samt	  att	  
genomföra	  en	  ”Prova-‐på-‐dag	  inom	  klubben”.	  	  

Utöka	  målmaterial	  för	  CAS	  samt	  att	  på	  måndagar	  i	  samband	  med	  Svartkrutsskyttet	  ha	  träning	  
även	  för	  CAS.	  

	  
Redovisning	  av	  Svartkrutverksamhet	  

Vi	  har	  skjutit	  på	  måndag	  kvällar	  från	  början	  av	  april	  till	  september	  vid	  ett	  tjugotal	  tillfällen.	  
Under	  denna	  tid	  har	  vi	  även	  med	  ett	  lag	  skjutit	  Allsvenska	  Svartkrutsserierna	  i	  revolverklassen.	  
Det	  resulterade	  i	  en	  tredje	  plats	  i	  div	  5	  (av	  10	  div).	  
Vi	  har	  deltagit	  i	  fyra	  externa	  tävlingar	  med	  16	  starter	  bl.a.	  ÖSM.	  

Vi	  ser	  fram	  emot	  en	  ny	  säsong	  och	  hälsar	  nya	  skyttar	  välkomna	  att	  prova	  denna	  skytteform.	  

	  
Redovisning	  av	  IPSC-‐verksamheten	  

Under	  2016	  har	  PK-‐Ena	  med	  externt	  stöd	  genomfört	  en	  utbildning	  om	  två	  tillfällen	  vardera	  om	  
två	  dagar	  för	  totalt	  9	  medlemmar.	  Härutöver	  har	  en	  medlem	  genomfört	  utbildning	  vid	  annan	  
förening.	  	  
Därmed	  har	  antal	  aktiva	  skyttar	  med	  IPSC	  tävlingslicens	  ökat	  från	  6	  till	  16	  under	  2016.	  Efter	  
genomförd	  utbildning	  har	  organiserad	  träningsverksamhet	  genomförts	  

William	  Sandström	  har	  deltagit	  i	  3st	  tävlingar	  med	  bra	  resultat:	  
Placeringar:	  Hugelsta	  six	  stations.	  43:a	  av	  171st	  	  

	   	  Örebro	  Handgun	  Open.	  46:a	  av	  143st	  	  

	   	  Onyx	  2016.	  53:a	  av	  191st	  	  


