
HÄRNÖSANDS PISTOLSKYTTEKLUBB

 

För att kunna ansöka om intyg för vapenlicens ställer klubben följande krav: 

 

●     Varit medlem i Härnösands Pistolskytteklubb (alternativt annan Pistolskyttekubb, intyg erfordras) i minst 18 månader. 

●     Uppfyllt fodringarna för Pistolskyttemärke av valör Guld (se tabell nedan). 

●     Tagit Pistolskytteförbundets s.k. Gröna kort. 

●     Deltagit i klubbens aktiviteter så som arbetsdagar och tävlingsarrangemang. 

●     Deltagit i minst 3 stycken Nationella tävlingar. 

●     Deltagit i minst 4 stycken klubbtävlingar. 

●     Första egna vapnet skall alltid vara av kaliber .22. 

●     6 månader måste alltid passera mellan .22 och vapen av grövre kaliber. 

 

Nedanstående tabeller visar kraven för pistolskyttemärken:

 

Precisionsserier
Vapengrupp A B C
Bronsmärke 32 33 34
Silvermärke 38 39 40
Guldmärke 43 45 46

1. att i 3 precisionsserier mot pistoltavla, 25 m avstånd, 5 skott, 6 
minuters skjuttid ha uppnått i varje serie minst antal poäng.  
 

  

Tillämpningsserier
 Antal träff Skjuttid  
Bronsmärke 5 60 s  
Silvermärke 6 40 s  
Guldmärke 6 Vgr A,R 17 s Vgr B,C 15 s

2. att i 3 tillämpningsserier antingen mot helfigur i frontställning 
eller helfigur, närstrid, 50 m avstånd, 6 skott, utgångsställning 
stående 45°. eller mot 1/6 figur front eller cirkelmål C 30 (30 x 27 
cm), 25 m avstånd, 6 skott, utgångsställning stående 45°, ha 
erhållit i varje serie (se tabell) eller ha erövrat standardmedalj i 
fältskjutning.

  

Alternativt prov för guldmärke
Vapengrupp Poäng sammanlagt i en skjutomgång

A och R 121
B 127
C 130

För erhållande av Pistolskyttemärke i guld kan serierna under 1 och 
2 enligt ovan ersättas med följande prov: 
att två gånger ha i en skjutomgång, omfattande 3 serier mot 
pistoltavla 25 m, 5 skott, tid för 1:a serien 2,5 min, för 2:a serien 
20 sek och för 3:e serien 10 sek ha uppfyllt följande fordringar (se 
tabell). 
De 3 serierna i en skjutomgång skjuts i följd med markering mellan 
serierna. Skjutställning stående utan stödhand. 
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