Tingsryds Pistolskytteklubb verksamhetsberättelse
Verksamhetsåret 2019
Styrelsen för Tingsryds Pistolskytteklubb får härmed avge sin berättelse för verksamhetsåret 2019
Styrelsen har bestått av följande:
Ordförande Sven Johansson, Sekreterare Torbjörn Karelid, fr.o.m. november Martin Johansson
Kassör Sivert Johansson, Vice ordf. och miljöansvarig Ulf Nygren, Banchef Kurt Petersen
Webbansvarig Marcus Nygren. Suppleanter Dan Andersson och Anders Håkansson
Tingsryds Pistolskytteklubb är anslutna till Svenska Pistolskytteförbundet och Kronobergs
Pistolskyttekrets.
Styrelsen har haft 4 protokollförda möten under året, Medlemsantalet var vid årets slut 47 personer.
Klubben har haft torsdagskvällar och lördagsförmiddagar som arrangerade träningstillfällen, en
grupp för nybörjare har tränat på tisdagskvällarna. Under perioden november till mars har vi även
haft luftpistolträning i Konga.
Krets och klubbtävlingar arrangerade av Tingsryds psk.
Under året har klubben arrangerat två kretstävlingar åt Kronobergs Pistolskyttekrets.
2019-03-16/17 kretsfälttävling 1 och kretsmästerskapet i vapengrupp A, tävlingsplats Fridafors
2019-12-07 kretslufttävling 2, tävlingsplats Konga
Klubben har genomfört 7 klubbtävlingar under året.
6 april fältskytte vapengrupp C, tävlingsplats Fridafors
15 juni militär snabbmatch C, tävlingsplats Tingsryd
6 juli precisionsskytte A/R, tävlingsplats Tingsryd
10 augusti magnumfältskytte, tävlingsplats Fridafors. Skyttar från andra klubbar var också inbjudna.
24 augusti precisionsskytte C, tävlingsplats Tingsryd
21 september snabbskytte C, tävlingsplats Tingsryd
26 oktober fältskytte A/R, tävlingsplats Tingsryd
Totalt sköt 21 skyttar 79 starter, 4 skyttar sköt alla sju klubbtävlingarna.
Marcus Nygren blev årets klubbmästare, han vann alla klubbtävlingarna.
Poängsystem: 1:an 12 poäng, 2:an 10 p, 3:an 8 p, 4:an 6 p, 5:an 4 p, 6:an 3 p, 7:an 2 p, 8:an och
efterföljande får 1 poäng. Skyttens 4 bästa tävlingar räknas, bonuspoäng för skyttar som skjuter 4
eller mer tävlingar.
Resultatlistor och sammanställning finns på klubbens hemsida: tingsrydspsk.se
SM och SSM
På SM som i år gick i Eskilstuna (milsnabb) och Gävle (fält o prec.) deltog 3 skyttar från klubben
Marcus Nygren tog segern i militär snabbmatch vapengrupp A och blev även 2:a i vapengrupp C
På SSM i fältskytte som gick i Döderhult kan nämnas att Martin Johansson tog segern i klass R1.
Kretsmästare från Tingsryds psk
Marcus Nygren vann alla fyra kretsmästerskapen i fältskytte vapengrupp A, B, C och R
Marcus Nygren vann kretsmästerskapen i militär snabbmatch vapengrupp C, A och R

Marcus Nygren vann kretsmästerskapet i precisionsskytte vapengrupp A
Rikstävlingen på hemortens banor 2019
12 av klubbens skyttar deltog med sammanlagt 30 starter.
Vi hade 4 lag i vapengrupperna A2, A3, B och C, bäst gick det i vapengrupp C där vi hamnade på
plats 26 av 75 lag, poängen blev 836
Bland de bästa resultaten kan nämnas: inom parentes poängen.
Marcus Nygren 3 C plats 27 (287)
Marcus Nygren 3 A3 plats 10 (283)
” syster Bengt ” 2 B plats 17 (275)
” syster Bengt ” 2 A2 plats 3 (268)
Fredrik Strömberg 1B C plats 13 (270)
Fredrik Strömberg 1B A1 plats 2 (249)
Anders Håkansson 1S A2 plats 2 (249)
Martin Johansson 1B A2 plats 2 (234)
Sven Johansson VetY C plats 3 (286)
Sven Johansson VetY B plats 2 (285)
Sven Johansson VetY A3 plats 7 (276)
Hela resultatlistan kan läsas på förbundets hemsida pistolskytteförbundet.se
Standardmedaljer och klassindelning
” syster Bengt ” Fältskytte 1 silver. Precisionsskytte 2 silver och 1 brons
Martin J Fältskytte 4 brons, Milsnabb 8 brons
Ulf N Fältskytte 2 brons, Milsnabb 4 brons, Precisionsskytte 1 brons
Marcus N Fältskytte 19 silver + 2 brons, Precisionsskytte 5 silver + 1 brons, Milsnabb 14 silver
Kurt P Fältskytte 1 silver + 2 brons, Precisionsskytte 1 brons
Sivert J Fältskytte 1 brons, Precisionsskytte 1 silver
Sven J Precisionsskytte 3 silver + 1 brons, Luftpistol 2 brons
Fredrik S Precisionsskytte 2 brons, Fältskytte 1 brons
Anders H Luftpistol 1 brons
Silver = 2 poäng, Brons = 1 poäng. Klass 3 fält och prec. Minst 3 poäng, Klass 3 Milsnabb minst 2
poäng. Guldmärkesskyttar som har nått poänggränsen skjuter i klass 3. För skyttar i klass 1 är
uppflyttning frivillig. Veteranskyttar som skjuter vapengrupp A, B och R skjuter antingen i klass 2
eller 3. I vapengrupp C finns veteranklasser.
Märken
Under 2019 har det skjutits prov för pistolskyttemärket:
Guld 2 st. Silver 3 st. Brons 7 st.
Fältskytte inkl. inteckningar 6 st.
Precisionsskytte inkl. inteckningar 9 st.
Milsnabb inkl. inteckningar 3 st.
Elitmärket 1 st.
Föreningsintyg
11 föreningsintyg har utfärdats 2019, intygen protokollförs på nästkommande styrelsemöte.

Avlossade skott
Vapengrupp A 4000, vapengrupp B 700, vapengrupp C 25000, vapengrupp R 1800, vapengrupp M
200
Ekonomin
Vi har fortfarande stabil ekonomi. Dock har vi haft större utgifter 2019 beroende på omgrävningen
av skjutvallen. Vi har gjort en första betalning på ca: 15000 kr, nästa utbetalning sker 2020 och blir
på 15000-20000 kr. Vi har även gjort ett inköp på ett klubbvapen en .22 med växelsats i kal. .32 den
kostade 5500 kr. Tingsryds skytteförening har även höjt hyran för Konga till 5000 kr.
Vi kommer att ha lite mindre i kassan när betalningen för skjutvallen är klar, men inte mindre än att
vi klarar löpande utgifter och ammunitionsinköp. Styrelsen har inte heller diskuterat någon höjning
av medlemsavgiften då vi förhoppningsvis inte har några större utgifter framöver.
Ammunitionspriserna kan också behövas justeras beroende på inköpspriset vid inhandlandet.
Arbeten och övrigt
Under året har skjutvallen rustats upp. Första försöket i februari blev inte bra då ytlagret blev
alldeles för hårt. Torbjörn som förhandlade med Liljegrens lyckades få igenom en ny omgrävning
utan direkt kostnad. I september togs ytlagret bort och lades på toppen av vallen som därmed blev
lite högre, vilket var bra då höjden på vallen låg på gränsen. Ny omgrävning av vallen och därefter
lades sk. eu-grus på. Vi får betala för eu-gruset men för omgrävningen står vi istället för ett
skytteevent till Liljegrens. De får även sätta upp en reklamskylt vid skjutbanan om de vill. I slutet
av månaden besiktigades skjutbanan utan anmärkning, kostnad 250 kr. Skulle normalt gå på flera
tusen, men tack vare att polisen har tillgång till vår bana så fick Kurre till ett kanonpris.
Vridstället har renoverats av Kurre och allt trä har beklätts med plåt på baksidan. Nya tavelställ har
även tillverkats för att uppfylla kraven i säk. B
Under året har vi fått kraftigt begränsade skjuttider på banan i Fridafors. Det har omöjliggjort
fältskyttetävlingar då vi inte får skjuta annat än kaliber .22 utan en ljuddämpande skjutkur. Vi får
skjuta på vår tid på torsdagarna, men allt grovskytte måste skjutas från älgskyttekuren eller vid
inskjutningbänken på 300 metersvallen. Tillåtna skjutplatser blir högra delen av 300 metersvallen,
vid älgbanan och grisbanan. Tyvärr får vi stå tillbaka när Fridafors skytteförening vill rädda sitt eget
skytte i första hand. I slutet av året hade kommunen en miljötillsyn på vår bana, därför har vi en
egenkontroll som ska göras varje år. Vi fick ett par mindre anmärkningar när det gäller
dokumentationen, vi har till juni att inkomma med svar.
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