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Förord
Svenska Pistolskytteförbundets Skjuthandbok, elfte upplagan, är
fastställd att gälla från och med 1 januari 2002.
I de fall olikheter förekommer mellan skjuthandbokens senaste
upplaga och tidigare avseende bestämmelser, gäller denna utgåva
tills annat beslutats av SPSF.
Denna del innehåller medaljer, märken, plaketter och tillhörande
reglemente. Delen ingick tidigare i skjuthandboken men utges
separat i och med omarbetningen av elfte upplagan.
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Medaljer och märken

1

Skjuthandbok

Allmänna märkesbestämmelser
För att väcka och vidmakthålla skjutskickligheten har förbundet instiftat medaljer och märken. För kvalifikation för sådana gäller olika
kompetensprov. Bestämmelserna för dessa kompetensprov (märkesserier) framgår nedan. Vid skjutning av märkesserie gäller allmänt
bestämmelserna för respektive tävlingsform.

1.1

Allmänt
Prov för skyttemärken får genomföras på inomhusbana.
Standardmedaljer, skyttemärken och tävlingsplaketter beställs på
Märkesbeställningsblankett som insänds till förbundskansliet.
Då pistolskyttemärke i guld skidskytte-, fältskytte- och springskyttemärke i guld erövrats skall skyttens personnummer och namn anges
på blankettens baksida.
Blankettens uppgifter skall bestyrkas.
Märkesbeställning får insändas när som helst under året, men senast 15 januari året efter det provet genomförts. Medaljer, plaketter,
skyttemärken mm. löses till fastställda priser.
Gult registerkort upprättas genom förbundskansliets försorg för de
skyttar som erövrat guldmärke.
Kortet utsänds till respektive förening.
Föreningen skall därefter på kortet och för respektive märke anteckna
det år skytten fullgjort ytterligare prov samt matrikelnummer för den
förening i vilket provet genomförts.
Då skytt fullgjort prov för märke upptaget på registerkort insänds
kortet för registrering. Att registrering skett framgår av stämpel med
förbundets symbol.
Prov för mästarmärke skall även redovisas på särskild blankett för
mästarmärke.
I vad avser rikstävlingsmedalj och stormästarmärke antecknas uppgifter om dessa på registerkortet genom föreningens försorg.
Från förbundskansliet kan även beställas förbundets medlemsnål,
blazermärke, slips, dekaler, märkesfolder samt vissa priser.
För värnpliktiga, som fullgör första tjänstgöring och avlägger prov för
pistolskyttemärket i brons och silver, är årsavgiften och andel i försäkringarna inräknade i priset för dessa märken.
Förtjänsttecken får bäras till militär uniform i enlighet med Uniformsreglemente för Försvarsmakten – Utmärkelser.
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2

Svenska Pistolskytteförbundets
utmärkelsetecken

2.1

Förtjänstmedaljer

Förtjänstmedalj, guld
samt förtjänstmedalj,
guld, miniatyr.

2.1.1

Medaljreglemente
Förbundets medalj för förtjänster om förbundet och dess syften utdelas
enligt Hans Maj:t Konungens bemyndigande i guld eller silver.
Medaljen bärs enligt för svenska riddarordenstecken gällande föreskrifter. Här nedan förtydligande av dessa.
Medaljen bärs av såväl män som kvinnor:
• på vänstra sidan av bröstet
• till vänster om svenska ordnars riddartecken
• av flera medaljer bärs den förnämsta längs till höger och dessutom
gäller att guldmedalj bärs till höger om till samma huvudgrupp
hörande silvermedalj
• kvinnor bör inte bära smyckebroscher på vänster sida av bröstet
när medaljen bärs
• medaljen bärs vid förbunds- och kretsmöte samt förenings årsmöte
eller jubileum och fästs på kavajen strax nedanför bröstfickans
övre kant
• vid bärande av högtidsdräkt (frack) å privata eller officiella fester
bärs medaljen på samma sätt som ovan beskrivits
• medaljen får bäras till uniform liksom dess ordensband
• miniatyr av medaljen får bäras till såväl uniform som privat högtidsdräkt (i sistnämnda fallet på vänstra frackslaget strax nedanför
knapphålet)
• vid flera förtjänstmedaljer blir ordningsföljden från höger:
förbundets, kretsens, föreningens
• om innehavare av förbundets guldmedalj erhållit dess silvermedalj
under förutvarande regent får båda medaljerna bäras.
9
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Förtjänstplaketter

Svenska Pistolskytteförbundets förtjänstplakett delas ut i brons,
silver och guld (bilden).
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3

SM-medaljer och lagjetonger

3.1

SM-medaljer

Vid SM tävlas individuellt om Svenska Pistolskytteförbundets SMmedaljer enligt följande:
I precisionsskjutning i vapengrupperna A, B, och C
i vapengrupp C även Dam C, Vet YC, Vet ÄC och Jun C
I fältskjutning i vapengrupperna A, B, C och R
i vapengrupp C även Dam C, Vet YC, Vet ÄC och Jun C
I magnumfältskjutning i vapengrupperna M1, M2, M3, M4, M5
och M6
Se SHB D.5.3.3 Svenskt Mästerskap i magnumfältskjutning sid. 138.
I skid- respektive springskytte
i damklasserna D jun, D21, D35, D50, D60 och D65
i herrklasserna H jun, H21, H35, H50, H60 och H65
För att räknas som mästerskap skall minst fem tävlande ha startat.

3.1.2

Medaljer (graverade) utdelas enligt följande:
Guldmedalj till segraren, silvermedalj till andra och bronsmedalj till
tredje plats.
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SM-lagjetonger
Vid SM tävlar förutanmälda föreningslag om Svenska Pistolskytteförbundets SM-lagjetonger enligt följande (förening
får delta med flera lag i varje gren):
I precisionsskjutning
– lag om tre skyttar i vapengrupperna A, B, och C
– lag om 2 skyttar i Dam C, Vet C och Jun C
I fältskjutning
– lag om tre skyttar i vapengrupperna A, B, C och R
– lag om 2 skyttar i Dam C, Vet C och Jun C
I magnumfältskjutning
– lag om tre skyttar i vapengrupperna M1, M2, M3, M4, M5 och
M6
– I skid- respektive springskytte
– lag om tre skyttar oavsett ålder
– stafettlag om 3 skyttar i klass H21-49
– stafettlag om 2 skyttar i klass Djun, Hjun, D50 och H50

3.2.2

Medaljer (graverade) utdelas enligt följande:
–
–
–
–

Minst fem startande lag: Guldmedaljer till första, silvermedaljer till
andra och bronsmedaljer till tredje lag.
Fyra startande lag: Guldmedaljer till första, silvermedaljer till andra
lag.
Tre startande lag: Guldmedaljer till första lag.
Ett eller två startande lag: medaljer utdelas ej.

12

Svenska Pistolskytteförbundet

4

Bestämmelser för
Rikstävlingsmedaljen

Berättigad till rikstävlingsmedaljen i silver är skytt som vid Rikstävlingen
på hemortens banor har uppnått ett sammanlagt resultat av minst
Vapengrupp A 1
254 poäng
Vapengrupp A 2
248 poäng
Vapengrupp A 3
260 poäng
Vapengrupp B
270 poäng
Vapengrupp C
276 poäng
Skytt i klass veteran Y erhåller rikstävlingsmedalj vid ett samlat resultat
som med 6 poäng underskrider ovan angivna resultat.
Skytt i klass veteran Ä erhåller rikstävlingsmedalj vid ett samlat resultat
som med 8 poäng underskrider ovan angivna resultat.
Rikstävlingsmedalj skall lösas till fastställt prisSkytt måste ha utlöst rikstävlingsmedalj för att kunna erhålla medalj
av högre valör.
Rikstävlingsmedalj i guld
Innehavare av rikstävlingsmedalj i silver som under fem år, oavsett om
i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för rikstävlingsmedaljen.
Rikstävlingsmedalj i guld med en stjärna
Innehavare av rikstävlingsmedalj i guld som under fem år, oavsett om
i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för rikstävlingsmedaljen.
Rikstävlingsmedalj i guld med två stjärnor
Innehavare av rikstävlingsmedalj i guld med en stjärna som under
fem år, oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för rikstävlingsmedaljen.
Rikstävlingsmedalj i guld med tre stjärnor
Innehavare av rikstävlingsmedalj i guld med två stjärnor som under
fem år, oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för rikstävlingsmedaljen.
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Rikstävlingsmedalj i guld med kvistar
Innehavare av rikstävlingsmedalj i guld med tre stjärnor som under
fem år, oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för rikstävlingsmedaljen.
Rikstävlingsmedalj i guld med kvistar och en stjärna
Innehavare av rikstävlingsmedalj i guld med kvistar som under fem
år, oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för rikstävlingsmedaljen.
Rikstävlingsmedalj i guld med kvistar och två stjärnor
Innehavare av rikstävlingsmedalj i guld med kvistar och en stjärna som
under fem år, oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för
rikstävlingsmedaljen.
Rikstävlingsmedalj i guld med kvistar och tre stjärnor
Innehavare av rikstävlingsmedalj i guld med kvistar och två stjärnor
som under fem år, oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna
för rikstävlingsmedaljen.
Rikstävlingsmedalj i blå emalj med kvistar
Innehavare av rikstävlingsmedalj i guld med kvistar och tre stjärnor
som under fem år, oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna
för rikstävlingsmedaljen.
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Bestämmelser för standardmedalj i
brons och silver
Svenska Pistolskytteförbundets standardmedalj utdelas vid
kretstävlingar, landsdelstävlingar, nationella tävlingar och
rikstävlingar i av förbundet sanktionerade tävlingsgrenar.
(Se SHB B.1.1.1 Skytteverksamhet sid. 28.)
Standardmedalj i brons och silver graveras på frånsidan med tävlingsgren i vilken den erövrats och
utlösts.
Under föregående år erövrade medaljer i det antal
som framgår av klassindelningen kvalificerar skytt
till riksmästarklass och deltagande i SM enligt SHB
B.1.2.1.5 Klass 3 (Riksmästarklass) sid. 31.
Standardmedalj utdelas i samtliga klasser.
Vid föreningstävling får medaljen utdelas endast vid en
precisionsskjutning, en fältskjutning, en magnumfältskjutning, en springskyttetävling och en skidskyttetävling
per år. Sådana erövrade medaljer gäller inte som
delkvalifikation för märkesprov, riksmästarklass eller
deltagande i SM.
Tävlingsomfattning.
Precisionsskjutning: Minst 6 serier enligt bestämmelserna för pistolskyttemärket.
Fältskjutning: Minst 6 skjutstationer med 6 skott vid varje
skjutstation.
Magnumfältskjutning: Minst 8 skjutstationer med 6 skott vid varje
station.
Skid- och springskyttetävling enligt bestämmelserna i SHB D.6.2.1
Tävlingsbestämmelser sid. 141.

5.1.1

Beräkning av antalet standardmedaljer
Vid SM och landsdelsmästerskap skall alltid standardmedaljberäkning
ske separat för varje mästerskap i vapengrupp C (Öppen C, Dam C,
Vet(Y+Ä) C och Jun C ) trots vad som sägs i 5.1.2.1 nedan.

5.1.1.1

Precisionsskjutning
Samtliga deltagare som fullföljt tävlingen sammanföres oavsett klasstillhörighet vapengruppsvis (A, B och C), för SM och landsdelsmästerskap gäller dock 5.1.1 ovan. Vid mästerskapstävling beräknas antalet
standardmedaljer enligt resultat efter 7 serier.

5.1.1.2

Snabbskjutning
Samtliga deltagare som fullföljt tävlingen sammanförs oavsett klasstillhörighet vapengruppsvis (A, B och C).
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5.1.1.3

Fältskjutning
Samtliga deltagare som fullföljt tävlingen, sammanförs oavsett klasstillhörighet vapengruppsvis (A, B, C och R), för SM och landsdelsmästerskap gäller dock 5.1.1 ovan.

5.1.1.4

Nationell Helmatch
Samtliga deltagare som fullföljt tävlingen, sammanförs oavsett klasstillhörighet vapengruppsvis (A, B, C och R).

5.1.1.5

Magnumfältskjutning
Deltagarna sammanförs vapengruppsvis.

5.1.1.6

Skidskytte med pistol och springskyttetävling
Deltagarna sammanförs klassvis.

5.1.1.7

Luftpistol
Deltagarna sammanförs i två olika klasser beroende på antalet skjutna
skott (40 eller 60).

5.1.2

Beräkningsmetod
Sammanslagning av klasser får inte ske om inte förutsättningen
(svårighetsgrad) varit densamma för alla i gruppen, undantag VÄ
som i fältskjutning får skjuta med stödhand. För SM och landsdelsmästerskap se även 5.1.1 ovan.
Berättigad till standardmedaljen i silver och brons är den bästa niondelen resp. bästa tredjedelen av antalet skyttar i varje av ovanstående
grupper (för skidskytte- och springskyttetävling i klasser) samt de som
uppnått samma poängtal som dessa.
• Vid fältskjutning gäller samma träffantal
• Vid poängfältskjutning gäller samma antal poäng.
• Vid magnumfältskjutning gäller samma antal träff, träffade figurer
och poäng.
• Vid beräkningen avrundas till närmast lägre hela tal.

5.1.2.1

Exempel på beräkning av antalet standardmedaljer.
Alla deltagare sammanförs vapengruppsvis på en gemensam resultatlista. (Annars är risken stor för felberäkning). Med denna lista som
utgångspunkt beräknas antalet medaljer.
Se dock 5.1 ovan vad gäller SM och landsdelsmästerskap.
Juniorer, Damer och Veteraner inräknas i vapengrupp C endast om
de skjutit med samma förutsättning som övriga C-skyttar (VÄ se dock
punkt 5.1.1 ovan). Vid SM och landsdelsmästerskap skall damer och
veteraner bilda egen grupp för beräkning av standardmedaljer.
35 deltagare sammanlagt i vapengruppen
35÷3 = 11,6 avrundas till 11 = Preliminära totala antalet medaljörer
(brons + silver)
35÷9 = 3,9 avrundas till 3 = Preliminära antalet silvermedaljörer
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Då kan den gemensamma resultatlistan se ut så här:
1. Karlsson
48/21 S
2. Pettersson
47/21 S
3. Nilsson
47/21 S
4. Skatebo
47/20 S
5. Berg
46/21 B
6. Olsson
46/21 B
7. Bergman
45/21 B
8. Vinde
43/20 B
9. Carman
43/20 B
10. Söderman
42/20 B
11. Holmberg
41/20 B
12. Lundman
41/19 B
13. Fall
40/20
14. Söderbo
39/19
Exemplet visar att såväl antalet silver- som bronsmedaljer ökat jämfört
med den preliminära beräkningen. Sålunda har även nr 4 och nr 12
fått silver- resp. bronsmedalj. Detta beror på att de uppnått samma
antal träff som “ordinarie” medaljör.
Observera att antalet träffade figurer inte ligger till grund för beräkningen! (Vid poängfältskjutning gäller totalpoängen träff + träffade
figurer)
Sedan medaljerna på ovanstående sätt beräknats, uppdelas skyttarna
åter i respektive klasser då resultatlistan utskrivs. Markera medaljerna
med S eller B enligt exemplet.

5.2

Bestämmelser för standardmedaljen i guld, samt i
guld med överstycke med krans

5.2.1

Standardmedalj i guld
Poängberäkning för standardmedalj i guld räknas från 1 januari,
1989.
En standardmedalj i brons ger en poäng och en
standardmedalj i silver ger två poäng.
Samtliga standardmedaljpoäng enligt 5.1 Bestämmelser för standardmedalj i brons och silver sid. 15
summeras.
För erhållande av standardmedalj i guld krävs 50
poäng.
Poängen för standardmedalj registreras hos vederbörlig
förening. Med stöd av styrkt meritförteckning beställs medaljen hos förbundskansliet.
Blankett för meritförteckning tillhandahålls av kansliet. Medaljen tillhandahålls enbart i förgyllt kontrollerat silver.
Standardmedalj i guld registreras centralt.
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Standardmedalj i guld med överstycke med krans

Får lösas vid uppnådda 100, 150, 200, 300, 400,
500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 och
2000 poäng med ingraverat poängtal.
Poängregistrering sker i vederbörlig förening.
Medaljen beställs på samma sätt som standardmedalj i guld.
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6

Särskilda märkesbestämmelser

6.1

Bestämmelser för Pistolskyttemärket

6.1.1

Grundmärken
Pistolskyttemärket, som utarbetats i samråd
med och godkänts av Riksheraldikern, har
ovanstående utseende. De korslagda
vapnen är hjullåspistoler från Gustav II
Adolfs rustkammare, numera förvarade
i Livrustkammaren.
Pistolskyttemärket, som är bevis på
uppnådd färdighet i skjutning med av
Svenska Pistolskytteförbundet godkända
vapen, har till ändamål att väcka och vidmakthålla intresset för och främja skjutskickligheten med dessa. Pistolskyttemärket utdelas
av förbundet.
Pistolskyttemärket är av tre olika valörer, brons, silver och guld.
Bronsmärket kan erövras första året.
Silvermärket kan erövras året efter att bronsmärket erövrats.
Guldmärket kan erövras året efter att silvermärket erövrats.
Godkänt guldmärkesprov skall rapporteras till förbundet för registrering.
Brons och silvermärket bör tillhandahållas av föreningen och utdelas
så snart fordringarna för dessa märken uppfyllts.
Berättigad att avlägga prov för pistolskyttemärket är varje medlem i
förening, ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet.

6.1.1.1

Krav
Kompetensserierna för pistolskyttemärket får skjutas på inomhusbana.
Pistol eller revolver enligt bestämmelserna i SHB B.2.3.1 Vapen för
precisions- och fältskjutning sid. 36 skall användas.
Alla serier skall skjutas i stående ställning. Vid precisionsserie får
stödhand inte användas. Inte heller får stöd förekomma i annan form,
t.ex. med pistolsnodd.
Vid tillämpningsserie är stödhand tillåten, färdigställning 45°.
Påbörjad serie skall skjutas utan avbrott.
För erhållande av pistolskyttemärke erfordras att skytt under kalenderår
vid tränings- och/eller tävlingsskjutning, anordnad enligt av Svenska
Pistolskytteförbundet fastställda bestämmelser, visat följande prov på
skjutskicklighet, nämligen:
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1. att i 3 precisionsserier mot Pistoltavla 25 m precision (SHB B.5.2
sid. 70) 25 m avstånd, 5 skott, 6 minuters skjuttid ha uppnått i varje
serie minst:
Märkesvalör
Brons
Silver
Guld

A
32
38
43

Vapengrupp
B
33
39
45

C
34
40
46

2. att i 3 tillämpningsserier
• antingen
– mot B 100 figur, 50 m avstånd, 6 skott, utgångsställning stående 45°
– eller mot 1/6 rak eller cirkelmål C 30, 25 m avstånd, 6 skott
utgångsställning stående 45°
ha erhållit i varje serie:
Märkesvalör
Brons
Silver
Guld

Antal träff
5
6
6

Skjuttid
60 sek
40 sek
Vgrp A och R 17 sek
Vgrp B och C 15 sek

• eller erövrat minst en standardmedalj i fältskjutning.
För erhållande av pistolskyttemärke i guld kan serierna under 1 och 2
ovan ersättas med följande prov: att två gånger ha i en skjutomgång,
omfattande 3 serier mot pistoltavla, avstånd 25 m, 5 skott, tid för första
serien 2,5 min., för andra serien 20 sek. och för tredje serien 10 sek.
uppfyllt följande fordringar:
Vapengrupp
A och R
B
C

Poäng sammanlagt
i en skjutomgång
121
127
130

De 3 serierna i en skjutomgång skjuts i följd med markering mellan
serierna. Skjutställning stående utan stödhand.
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6.1.2

Bestämmelser för Årtalsmärken
Prov för lägre årtalsmärke får påbörjas året efter
det år då guldmärket erövrats.
Anteckning om fullgjorda prov skall ske på
personligt gult registerkort (se sid. 8).
Skytt i äldre veteranklassen erhåller inteckning efter att ha uppfyllt fordringarna
för pistolskyttemärket i silver.
Lägre årtalsmärket med en stjärna
Innehavare av guldmärke som under tre
år, oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt
fordringarna för pistolskyttemärket i guld.
Lägre årtalsmärket två stjärnor
Innehavare av lägre årtalsmärket med en stjärna som under tre år,
oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för pistolskyttemärket i guld.
Lägre årtalsmärket med tre stjärnor
Innehavare av lägre årtalsmärket med två stjärnor som under tre år,
oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för pistolskyttemärket i guld.
Högre årtalsmärke i brons
Innehavare av lägre årtalsmärket med tre stjärnor som under tre år,
oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för pistolskyttemärket i guld.
Högre årtalsmärke i silver
Innehavare av högre årtalsmärket i brons som under tre år, oavsett om
i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för pistolskyttemärket i guld.
Högre årtalsmärke i guld
Innehavare av högre årtalsmärket i silver som under tre år, oavsett om
i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för pistolskyttemärket i guld.
Högre årtalsmärke i guld med en stjärna
Innehavare av högre årtalsmärket i guld som under tre år, oavsett om
i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för pistolskyttemärket i guld.
Högre årtalsmärke i guld med två stjärnor
Innehavare av högre årtalsmärket i guld med en stjärna som under
tre år, oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för pistolskyttemärket i guld.
Högre årtalsmärke i guld med tre stjärnor
Innehavare av högre årtalsmärket i guld med två stjärnor som under
tre år, oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för pistolskyttemärket i guld.
Högre årtalsmärke med krans
Innehavare av högre årtalsmärket i guld med tre stjärnor som under
tre år, oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för pistolskyttemärket i guld.
21

Medaljer och märken

Skjuthandbok

Högre årtalsmärke med krans och en stjärna
Innehavare av högre årtalsmärket med krans som under tre år, oavsett
om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för pistolskyttemärket i
guld.
Högre årtalsmärke med krans och två stjärnor
Innehavare av högre årtalsmärket med krans och en stjärna som
under tre år, oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för
pistolskyttemärket i guld.
Högre årtalsmärke med krans och tre stjärnor
Innehavare av högre årtalsmärket med krans och två stjärnor som
under tre år, oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för
pistolskyttemärket i guld.
Högre årtalsmärke med emaljerad krans
Innehavare av högre årtalsmärket med krans och tre stjärnor som
under tre år, oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för
pistolskyttemärket i guld.
Högre årtalsmärke med emaljerad krans och en stjärna
Innehavare av högre årtalsmärket med emaljerad krans som under
tre år, oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för pistolskyttemärket i guld.
Högre årtalsmärke med emaljerad krans och två stjärnor
Innehavare av högre årtalsmärket med emaljerad krans och en stjärna
som under tre år, oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna
för pistolskyttemärket i guld.
Högre årtalsmärke med emaljerad krans och tre stjärnor
Innehavare av högre årtalsmärket med emaljerad krans och två stjärna
som under tre år, oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna
för pistolskyttemärket i guld.
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6.2

Bestämmelser för Mästarmärket
Svenska Pistolskytteförbundets mästarmärke utdelas i tre olika
valörer, brons silver och guld enligt samma tidsnormer som gäller
för lägre årtalsmärket. Innehavare av pistolskyttemärket i
guld, som under 3 resp. 6 och 9 år, oavsett om i följd
eller inte, uppfyller nedanstående kompetensprov,
erhåller mästarmärket i brons resp. silver och guld.
Prov för mästarmärke får påbörjas året efter det då
guldmärket erövrats.
Den äger rätt att lösa märket som under året erövrat en standardmedalj i silver i fältskjutning och en
standardmedalj i silver i precisionsskjutning. (FM
1989).
De årliga kompetensproven omfattar:
1. Tävlingsresultat i precisionsskjutning (kompetensprov 1).
2. Serier på egen skjutbana eller vid tävling (kompetensprov 2).
3. Tävlingsresultat i fältskjutning (kompetensprov 3).
Anteckning om fullgjorda prov sker på personligt gult registerkort (se
sid. 8).
Skytt som inte utlöser pistolskyttemärke, får inte tillgodoräkna sig prov
för mästarmärke i brons resp. mästarmärke av högre valör.
Kompetensprov 1
Skytt skall ha uppfyllt en av följande tre prestationer:
– i Rikstävlingen på hemortens banor ha uppfyllt fordringarna för
rikstävlingsmedaljen
– vid riks-, nationell, landsdels- eller kretstävling i precisionsskjutning
vid två tävlingar ha uppnått lägst följande poäng
Tävlingens omfattning
Vapengrupp
6 serier
7 serier
10 serier
A
262
305
434
B
272
317
450
C
280
326
464
vid riks,- nationell, landsdels- eller kretstävling i precisionsskjutning
ha uppnått resultat lika med fordringarna för minst en standardmedalj
i brons.
Kompetensprov 2 (Se även förtydligande nr 10)
Skytt skall ha uppfyllt en av följande prestationer:
– att i 5 precisionsserier enligt bestämmelserna för pistolskyttemärket ha uppnått följande poäng:
Vapengrupp
A
B
C
–

Poäng per serie
45
47
48

att i 5 tillämpningsserier enligt bestämmelserna för pistolskyttemärket, erhållit 6 träffar i varje serie med följande skjuttider för
tillämpningsserierna
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Vapengrupp
Skjuttid sek
A
12
B
9
C
9
R
10
– att 3 gånger ha i en skjutomgång, omfattande 3 serier mot pistoltavla, avstånd 25 m, 5 skott, tid för första serien 150 sek, för andra
serien 20 sek och för tredje serien 10 sek, ha uppfyllt följande
fordringar:
Vapengrupp

Poäng sammanlagt i en
skjutomgång
A och R
126
B
132
C
135
De tre serierna i en skjutomgång skjuts i en följd med markering mellan
serierna. Skjutställning stående utan stödhand.
– att i tio (10) 5-skottsserier mot Snabbpistoltavla 25 meter (SHB
B.5.3 sid. 71), tid 3 sek per skott enligt bestämmelserna för snabbskjutning SHB D.3.2 sid. 108, ha uppfyllt följande fordringar:
Vapengrupp
A
B
C

Poäng per serie
48
49
49

Kompetensprov 3
Skytt skall vid riks-, nationell, landsdels- eller kretstävling i fältskjutning
ha uppnått resultat lika med fordringarna för standardmedalj i brons.

6.2.2

Mästarmärke i guld med stjärnor
Mästarmärke i guld med en stjärna
Innehavare av mästarmärket i guld som under fem år, oavsett om i
följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för mästarmärket.
Mästarmärke i guld med två stjärnor
Innehavare av mästarmärket i guld med en stjärna som under fem
år, oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för mästarmärket.
Mästarmärke i guld med tre stjärnor
Innehavare av mästarmärket i guld med två stjärnor som under fem
år, oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för mästarmärket.
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6.3

Bestämmelser för Stormästarmärket
Stormästarmärket utdelas som erkänsla för utmärkta prestationer vid
stora tävlingar under ett flertal år.
Inteckningspoäng i stormästarmärket erhålls enligt nedan
angivna grunder varvid
Tabell 1 gäller för tävlingar åren 1941 till och med
1971.
Tabell 2 från och med 1972.
I Rikstävlingen på hemortens banor räknas poäng
i klass 4 åren 1941 till och med 1944 samt i klass
5 åren 1945 till och med 1971. Från och med 1972
erhålls inte poäng i Rikstävlingen.
Vid sammanslagna tävlingar, till exempel då landsdelsmästerskaps- och kretsmästerskapstävling genomförs vid ett och samma tävlingstillfälle, skall för inteckning
i stormästarmärket placering räknas endast i den tävling, som ger
vederbörande skytt högsta inteckningspoäng.

Tabell 1

Poängtabell 1941-1971

Precisionsskjutning
Krets- Landdels- Svenskt
mskap mskap
mskap
poäng poäng
poäng
21
321
54321
Tabell 2

Rikstävlingen
poäng
321

Fältskjutning
KretsLandsmskap mskap
poäng poäng
321
54321

Svenskt
mskap
poäng
10 9 8 7 6
54321

Poängtabell fr.o.m. 1972

Precisions-, fält-, magnumfält- (fr.o.m. 1993), skid- och springskytte
(fr.o.m. 1994). Nationell helmatch fr.o.m. 2003.
Antal deltagare i
KretsLandsdelsSvenskt
respektive
mästerskap
mästerskap
mästerskap
vapengrupp
poäng
poäng
poäng
8 – 20
1
1
321
21 – 50
21
21
4321
51 – 100
321
321
54321
101 – 150
321
4321
654321
151 – 200
321
54321
7654321
201 –
4321
654321
87654321
När skytt nått 30 poäng är han berättigad att erhålla märket. Hans
förening skall då, med stöd av detaljerad meritförteckning, hos Svenska
Pistolskytteförbundet föreslå honom till erhållande av utmärkelsen.
(Blanketter för meritförteckning beställs från förbundsexpeditionen.)
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6.4

Bestämmelser för Elitmärket

6.4.1

Grundmärken
I syfte att stimulera guldmärkesskyttarna till bl. a. snabbskytte har ett s.k. elitmärke instiftats. Skjutningen, som får
utföras med av förbundet godkända
vapen, skall ske dels mot pistoltavla,
dels mot snabbskjutningstavla.
För erhållande av elitmärke erfordras
att skytt under kalenderår vid träningsoch/eller tävlingsskjutning, anordnad enligt av
Svenska Pistolskytteförbundet fastställda bestämmelser, visat följande
prov på skjutskicklighet, nämligen:
1. att i 5 precisionsserier enligt bestämmelserna för pistolskyttemärket ha uppnått följande poäng:
Märkesvalör
Brons
Silver
Guld

Poäng per serie
45
48
49

2. att i fem 5-skottsserier mot Snabbpistoltavla 25 meter (SHB B.5.3
sid. 71), tid 3 sek per skott enligt bestämmelserna för snabbskjutning SHB D.3.2 sid. 108, ha uppfyllt följande fordringar:
Märkesvalör
Brons
Silver
Guld

Poäng per serie
45
48
49

Endast ett märke kan under året erövras av skytt och märke av högre
grad endast av den, som förut innehar märke av närmast lägre grad.
Godkänt prov antecknas på personligt gult registerkort (se sid. 8).
Prov för elitmärke får avläggas första gången året efter det guldmärket
erövrats.
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6.4.2

Årtalsmärken
Elitmärket i guld med kvistar
Innehavare av elitmärket i guld som under tre år, oavsett om i följd
eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för elitmärket i guld.
Elitmärket i guld med kvistar och en stjärna
Innehavare av elitmärket i guld med kvistar som under tre år, oavsett
om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för elitmärket i guld.
Elitmärket i guld med kvistar och två stjärnor
Innehavare av elitmärket i guld med kvistar och en stjärna som
under tre år, oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för
elitmärket i guld.
Elitmärket i guld med kvistar och tre stjärnor
Innehavare av elitmärket i guld med kvistar och två stjärnor som
under tre år, oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för
elitmärket i guld.

27

Medaljer och märken

Skjuthandbok

6.5

Bestämmelser för Skidskyttemärket

6.5.1

Grundmärken
Prov för skidskyttemärke, som förekommer i
valörerna brons, silver och guld, får avläggas
endast av den, som tidigare uppfyllt fordringarna för pistolskyttemärke i brons.
Följande stipulationer gäller:
Skidlöpning på snitslad bana 3 x 2 km.
Vapen och ammunition enligt bestämmelserna i SHB B.2.4 Vapenbestämmelser sid.
37 medförs under skidlöpningen. Vapnet
skall vara oladdat. Laddning får endast ske
i eldställning på skjutplatsen.
Skjutning sker på tre skjutstationer efter 2, 4 och 6 km
mot endera av nedanstående mål
– mot skidskyttetavla (SHB B.5.8.1 sid. 78). 6 skott på varje skjutstation. Avstånd 25 m. Skjutställning stående, stödhand tillåten.
Stavstöd eller annan form av stöd får inte användas.
– mot 5-pricks fallmål eller skidskyttetavla finkaliber (SHB B.5.8.2
sid. 79). 5 skott på varje skjutstation. Avstånd 20 m. Skjutställning
stående, stödhand tillåten. Stavstöd eller annan form av stöd får
inte användas.
Innan skytt lämnar skjutstation skall kontroll ske att “patron ur” gjorts.
Skjutstationschef är ansvarig för att så sker.
Poängberäkning
Resultatet utgörs av summan av löppoäng och skjutpoäng. Tiden för
skjutningen inräknas i åktiden.
För varje hel minuts åktid erhålls en poäng.

Tabell 3

Skjutpoäng erhålls enligt nedanstående tabell
Mål
Alternativ
a)

Alternativ
b)

Träff inom ring
och 2
3
4
utanför ring 4
Ej träffad prick eller
prick som ej fallit

Poängfordran

Herrar
55
50
45

För bronsmärke, högst
För silvermärke, högst
För guldmärke, högst

Skjutpoäng
0
1
2
3
2

Damer
61
56
51

Silvermärket kan erövras direkt eller genom att fordringarna för
bronsmärket uppfylls under tre år.
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För att erhålla guldmärket skall skytt under ett föregående år ha erövrat
silvermärket. Guldmärke kan även erövras av skytt, som under tre år
uppfyller fordringarna för silvermärke.
Den som under kalenderåret uppnår lägst 47 års ålder erhåller
silvermärke för bronspoäng och guldmärke för silverpoäng.
Skytt i sådan ålder som innehar silvermärket är, efter att ha fullgjort
bronsmärkesfordringarna under 3 år, berättigad att erhålla guldmärket.
Märken beställs och registreras enligt sid. 8. Banan läggs lämpligen i
anslutning till skjutbanan. Skidskyttemärke i brons och silver bör kunna
lösas omedelbart efter avlagt prov.
Anm.: Prov för guldmärke och årtalsmärken får ersättas av sådan
placering vid riks-, nationell, landsdels- eller kretstävling i pistolfältskjutning på skidor som berättigar till standardmedalj i brons.

6.5.2

Årtalsmärken
Skidskyttemärket i guld med en stjärna
Innehavare av skidskyttemärket i guld som under tre år, oavsett om i
följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för skidskyttemärket i guld.
Skidskyttemärket i guld med två stjärnor
Innehavare av skidskyttemärket i guld med en stjärna som under tre
år, oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för skidskyttemärket i guld.
Skidskyttemärket i guld med tre stjärnor
Innehavare av skidskyttemärket i guld med två stjärnor som under tre
år, oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för skidskyttemärket i guld.
Skidskyttemärket i guld med blå emalj
Innehavare av skidskyttemärket i guld med tre stjärnor som under tre
år, oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för skidskyttemärket i guld.
Skidskyttemärket i guld med blå emalj med en stjärna
Innehavare av skidskyttemärket i guld med blå emalj som under tre
år, oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för skidskyttemärket i guld.
Skidskyttemärket i guld med blå emalj med två stjärnor
Innehavare av skidskyttemärket i guld med blå emalj med en stjärna
som under tre år, oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna
för skidskyttemärket i guld.
Skidskyttemärket i guld med blå emalj med tre stjärnor
Innehavare av skidskyttemärket i guld med blå emalj med två stjärnor
som under tre år, oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna
för skidskyttemärket i guld.
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6.6

Bestämmelser för Springskyttemärket

6.6.1

Grundmärken
Prov för springskyttemärket avläggs efter i princip samma bestämmelser som för skidskyttemärket, 6.5.1 sid. 28 varvid skidlöpning
ersätts av terränglöpning på snitslad bana 3 x 1 km samt
att skjutningen utförs efter 1, 2 och 3 km.
Poängfordran
För bronsmärke, högst
För silvermärke, högst
För guldmärke, högst

6.6.2

Herrar
40
35
30

Damer
46
41
36

Årtalsmärken

Springskyttemärket i guld med en stjärna
Innehavare av springskyttemärket i guld som under tre
år, oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna
för springskyttemärket i guld.
Springskyttemärket i guld med två stjärnor
Innehavare av springskyttemärket i guld med en stjärna som under
tre år, oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för springskyttemärket i guld.
Springskyttemärket i guld med tre stjärnor
Innehavare av springskyttemärket i guld med två stjärnor som under
tre år, oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för springskyttemärket i guld.
Springskyttemärket i guld med blå emalj
Innehavare av springskyttemärket i guld med tre stjärnor som under
tre år, oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för springskyttemärket i guld.
Springskyttemärket i guld med blå emalj med en stjärna
Innehavare av springskyttemärket i guld med blå emalj som under tre
år, oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för springskyttemärket i guld.
Springskyttemärket i guld med blå emalj med två stjärnor
Innehavare av springskyttemärket i guld med blå emalj med en stjärna
som under tre år, oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna
för springskyttemärket i guld.
Springskyttemärket i guld med blå emalj med tre stjärnor
Innehavare av springskyttemärket i guld med blå emalj med två stjärnor
som under tre år, oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna
för springskyttemärket i guld.
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6.7

Bestämmelser för Fältskyttemärket

6.7.1

Grundmärken
Fältskyttemärket är instiftat för att stimulera
intresset för tävling i fältskjutning.
Följande stipulationer gäller:
Prov för fältskyttemärke får endast
avläggas av den, som under föregående kalenderår uppfyllt fordringarna
för pistolskyttemärke i brons och som
har fyllt 15 år.
Fältskyttemärket förekommer i valörerna brons, silver och guld samt med
påbyggnad.
Märkesprov får avläggas vid riks-, nationella, landsdels- och kretstävlingar i fältskjutning.
Endast ett märke kan under året erövras av skytt och märke av högre
valör endast av den, som förut löst märke av närmast lägre valör.
För att erhålla fältskyttemärket krävs att skytten vid tre olika tävlingar
under samma kalenderår uppfyller kraven för resp. märke, nämligen:
Antal träff/poäng i vapengrupp A
Tävlingens omfattning
6 stn
7 stn
8 stn
9 stn

10 stn

Märke
Brons
Silver
Guld

(60 tr)
32
40
46

(36 tr)
19
23
27

(42 tr)
22
27
31

(48 tr)
25
31
36

(54 tr)
29
36
41

Antal träff/poäng i vapengrupp B och C
Tävlingens omfattning
6 stn
7 stn
8 stn
9 stn
10 stn
Märke
Brons
Silver
Guld

(36 tr)
22
27
31

(42 tr)
25
31
36

(48 tr)
29
36
41
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(54 tr)
32
40
46

(60 tr)
36
45
51

Antal poäng i
procent av
maximal
poängsumma
52
65
75

Antal poäng i
procent av
maximal
poängsumma
60
75
86
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Antal träff/poäng i vapengrupp R
Tävlingens omfattning
6 stn
7 stn
8 stn
9 stn

10 stn

Märke
Brons
Silver
Guld

(60 tr)
34
42
49

(36 tr)
20
25
29

(42 tr)
23
29
34

(48 tr)
27
34
38

(54 tr)
30
38
44

Antal poäng i
procent av
maximal
poängsumma
56
70
80

Godkänt prov antecknas på personligt gult registerkort (se sid. 8).

6.7.2

Årtalsmärken
Fältskyttemärket i guld med en stjärna
Innehavare av fältskyttemärket i guld som under tre år, oavsett om i
följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för fältskyttemärket i guld.
Fältskyttemärket i guld med två stjärnor
Innehavare av fältskyttemärket i guld med en stjärna som under tre
år, oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för fältskyttemärket i guld.
Fältskyttemärket i guld med tre stjärnor
Innehavare av fältskyttemärket i guld med två stjärnor som under tre
år, oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för fältskyttemärket i guld.
Fältskyttemärket i guld med kvistar
Innehavare av fältskyttemärket i guld med tre stjärnor som under tre
år, oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för fältskyttemärket i guld.
Fältskyttemärket i guld med kvistar och en stjärna
Innehavare av fältskyttemärket i guld med kvistar som under tre år,
oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för fältskyttemärket i guld.
Fältskyttemärket i guld med kvistar och två stjärnor
Innehavare av fältskyttemärket i guld med kvistar och en stjärna som
under tre år, oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för
fältskyttemärket i guld.
Fältskyttemärket i guld med kvistar och tre stjärnor
Innehavare av fältskyttemärket i guld med kvistar och två stjärnor som
under tre år, oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för
fältskyttemärket i guld.
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6.8

Bestämmelser för Precisionsskyttemärket
(Se även förtydligande nr 9).

6.8.1

Grundmärken
Precisionsskyttemärket är instiftat för att
öka intresset för tävling i precisionsskjutning.
Följande stipulationer gäller:
Prov för Precisionsskyttemärke får
endast avläggas av den, som under
föregående kalenderår uppfyllt fordringarna för pistolskyttemärke i brons.
Precisionsskyttemärket förekommer i valörerna brons, silver och guld, samt i guld med en, två och tre stjärnor.
Märkesprov får avläggas vid riks-, landsdels-, nationella och kretstävlingar i Precisionsskjutning.
Endast ett märke kan under året erövras och märke av högre valör
endast av den, som förut löst märke av lägre valör.
För erhållande av precisionsskyttemärket krävs att skytten vid tre
olika tävlingar under samma kalenderår uppfyller kraven för respektive märke, enligt följande:
Poänggränser för vapengrupp A
Märke
Brons
Silver
Guld

Tävlingens omfattning
6 serier
7 serier
10 serier
194
226
322
231
269
383
262
305
434

Poänggränser för vapengrupp B
Märke
Brons
Silver
Guld

Tävlingens omfattning
6 serier
7 serier
10 serier
200
233
332
237
276
393
274
319
454

Poänggränser för vapengrupp C
Märke
Brons
Silver
Guld

Tävlingens omfattning
6 serier
7 serier
10 serier
206
240
342
243
283
403
280
326
464

Godkänt prov antecknas på personligt gult registerkort (se sid. 8).
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Skjuthandbok

Årtalsmärken
Precisionsskyttemärket i guld med en stjärna
Innehavare av precisionsskyttemärket i guld som under tre år, oavsett
om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för precisionsskyttemärket
i guld.
Precisionsskyttemärket i guld med två stjärnor
Innehavare av precisionsskyttemärket i guld med en stjärna som
under tre år, oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för
precisionsskyttemärket i guld.
Precisionsskyttemärket i guld med tre stjärnor
Innehavare av precisionsskyttemärket i guld med två stjärnor som
under tre år, oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för
precisionsskyttemärket i guld.
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6.9

Bestämmelser för märke i Nationell helmatch

6.9.1

Grundmärken
Märket i Nationell helmatch är instiftat för att
öka intresset för precisions- och fältskjutning
samt som en introduktion till de internationella grenarna. Skjutningen som utförs
med av förbundet godkända vapen, skall
ske dels mot pistoltavla, dels mot snabbskjutningstavla samt mot fältfigurtavla
enligt följande grunder nämligen:
Sammanlagt resultat av
– fyra 5-skottsserier mot pistoltavla enligt
bestämmelserna i SHB D.3.1 Särskilda regler för
precisionsskjutning sid. 107. Provserie tillåten.
– fyra 5-skottsserier mot snabbskjutningstavla enligt bestämmelserna i SHB D.3.2 Särskilda regler för snabbskjutning sid. 108.
Provserie tillåten.
– fyra 5-skottsserier mot fältfigurtavla, avstånd 25 meter, utgångsställning 45°. Tid för respektive serie är 18, 16, 14 och 12 sek. i
nämnd ordning. Skytten väljer själv i vilken ordning målen ska
beskjutas. Provserie är inte tillåten.
Prov för märke i Nationell helmatch får endast avläggas av den, som
under föregående kalenderår uppfyllt fordringarna för pistolskyttemärke i brons.
Märket i Nationell helmatch förekommer i valörerna brons, silver och
guld, samt i guld med en, två och tre stjärnor.
Märkesprov får avläggas vid såväl träning som riks-, landsdels-, nationella och kretstävlingar i Nationell helmatch.
Endast ett märke kan under året erövras och märke av högre valör
endast av den, som förut löst märke av lägre valör.
För erhållande av märke i Nationell helmatch krävs att skytten vid
två olika tillfällen under samma kalenderår uppfyller kraven för
respektive märke, enligt följande:
Poänggränser för respektive vapengrupp
Märke
Brons
Silver
Guld

vapengrupp A
365
435
500

vapengrupp B
380
450
520
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vapengrupp C
390
460
530
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Skjuthandbok

Årtalsmärken
Märke Nationell helmatch i guld med en stjärna
Innehavare av märke nationell helmatch i guld som under tre år, oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för märke i nationell
helmatch guld.
Märke Nationell helmatch i guld med två stjärnor
Innehavare av märke nationell helmatch i guld med en stjärna som
under tre år, oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för
märke i nationell helmatch guld.
Märke Nationell helmatch i guld med tre stjärnor
Innehavare av märke nationell helmatch i guld med två stjärnor som
under tre år, oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för
märke i nationell helmatch guld.
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6.10

Bestämmelser för luftpistolmärket och
luftpistolmärket för ungdom

6.10.1

Luftpistolmärket
Luftpistolmärket är instiftat för att stimulera
intresset för inomhusskytte. Detta har till
uppgift att ge skyttarna möjlighet till träning under de tider av året, då utomhusskytte endast kan äga rum i begränsad
omfattning. Dessutom avser denna form
av skytte att hos ungdom väcka intresset
för pistolskyttet.
Luftpistolmärket är av tre valörer, brons, silver
och guld.
Berättigad att avlägga prov för luftpistolmärket i guld
är endast medlem i förening ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet. (Brons- och silvermärke får erövras även av icke medlem under
förutsättning att funktionär ur förening ansluten till förbundet leder
skjutningen.
Som vapen får användas luft- eller kolsyrepistol enligt bestämmelserna
i SHB B.2.4.7 sid. 43.
För erhållande av luftpistolmärket erfordras att skytt under kalenderåret i 5 precisionsserier mot 10-ringad internationell luftpistoltavla, se
SHB B.5.4 sid. 72, 10 skott, skjuttid högst 14 min, har uppnått i varje
serie minst:
Märkesvalör
Brons
Silver
Guld

Poäng per serie
66
76
88

Serierna skall skjutas i stående ställning utan stödhand eller annan
form av stöd.
Skytt får under samma kalenderår erövra märken av olika valörer.
Märke av högre valör får erövras utan att skytt tidigare erövrat märke
av lägre valör.
Uppgift å fullgjorda prov arkiveras av föreningen under ett år.
Märken beställs enligt kapitel Allmänt sid. 8. Märken bör om möjligt
utdelas vid skjutplatsen omedelbart efter fullgjort prov.

6.10.2

Årtalsmärken
Endast ett årtalsmärke erövras per år och märke av högre valör endast
av den, som förut innehar märke av lägre valör.
Årtalsmärke luftpistol
Innehavare av luftpistolmärket i guld som ånyo uppfyllt fordringarna
för luftpistolmärket i guld.
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Årtalsmärke luftpistol med en stjärna
Innehavare av årtalsmärke luftpistol som ånyo uppfyllt fordringarna
för luftpistolmärket i guld.
Årtalsmärke luftpistol med två stjärnor
Innehavare av årtalsmärke luftpistol med en stjärna som ånyo uppfyllt
fordringarna för luftpistolmärket i guld.
Årtalsmärke luftpistol med tre stjärnor
Innehavare av årtalsmärke luftpistol med två stjärnor som ånyo uppfyllt
fordringarna för luftpistolmärket i guld.
Årtalsmärke luftpistol med krans
Innehavare av årtalsmärke luftpistol med tre stjärnor som ånyo uppfyllt
fordringarna för luftpistolmärket i guld.
Årtalsmärke luftpistol med krans och en stjärna
Innehavare av årtalsmärke luftpistol med krans som ånyo uppfyllt
fordringarna för luftpistolmärket i guld.
Årtalsmärke luftpistol med krans och två stjärnor
Innehavare av årtalsmärke luftpistol med krans och en stjärna som
ånyo uppfyllt fordringarna för luftpistolmärket i guld.
Årtalsmärke luftpistol med krans och tre stjärnor
Innehavare av årtalsmärke luftpistol med krans och två stjärnor som
ånyo uppfyllt fordringarna för luftpistolmärket i guld.

6.10.3

Bestämmelser för luftpistolmärke för ungdom
Märket är instiftat för att stimulera ungdomsskyttet.
Märket är av tre valörer: brons, silver
och guld. Dessutom finns påbyggnadsmärke i guld med 1, resp. 2 och
3 stjärnor.
Brons-, silver- och guldmärke kan erövras under samma kalenderår. Märke av
högre valör kan erövras endast av den, som
tidigare utlöst märke av närmast lägre valör.
Märket bör utlämnas i direkt samband med fullgjort prov.
Berättigade att avlägga prov för märke är ungdomar till och med det
år del fyllt 13 resp. 15 år. För påbyggnadsmärke krävs medlemskap
i förening ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet eller Svenska
Sportskytteförbundet.
Föreningsfunktionär övervakar och leder all märkesskjutning. Som
vapen får användas luft- eller kolsyrepistol enligt bestämmelserna i
SHB B.2.4.7 sid. 43.
För erhållande av LUFTPISTOLMÄRKE FÖR UNGDOM erfordras att
skytt i fem 10-skottsserier mot internationell luftpistoltavla, se SHB
B.5.4 sid. 72, skjuttid 15 min per serie, har uppnått i varje serie minst
nedanstående poäng:
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Märkesvalör
Brons
Silver
Guld
Guld med en stjärna
Guld med två stjärnor
Guld med tre stjärnor

t o m 13 år
Sittande med
stöd eller
stående med
stödhand
76
82
88
92
94
97

t o m 15 år
Stående med
stödhand

Skjutställning enligt bestämmelserna för 80-iaden.

6.11

Rikstävlingsmedalj luftpistol

Framsida

Baksida
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84
88
90
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Bestämmelser för plaketter i
ban- och fältskjutning
I syfte att underlätta prisanskaffningen för föreningarna tillhandahåller
Svenska Pistolskytteförbundet plaketter i brons, silver (försilvrat brons)
och guld (förgyllt brons) att utdelas vid precisions- och fältskjutningar.
För utdelande gäller följande bestämmelser.
Individuell tävling
Plakett får utdelas:
– i guld (förgyllt brons) till segraren i varje klass
– i silver (försilvrat brons) till högst 10% av antalet deltagare i varje
klass
– i brons till högst 20% av antalet deltagare i varje klass
Lagtävling
Plakett får utdelas vid riks-, nationell, landsdels-, och kretstävling:
– i guld (förgyllt brons) till skyttarna i segrande lag
– i silver (försilvrat brons) till skyttarna i laget närmast efter segrande
lag
– i brons till skyttarna i de därefter närmast placerade lagen

7.1

Banskytteplakett

7.2

Fältskytteplakett
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