RAMSBERGS PISTOL och SPORTSKYTTEKLUBB
Bli med i Ramsbergs Pistol & Sportskytteklubb lär dig att skjuta och träffa trevliga kamrater!
Ramsbergs PSK bildades den 21 september 1936 som en sektion till Ramsbergs skytteförening och hade då
namnet Ramsbergs Pistolklubb
Som medlem i Ramsbergs PSK har du tillgång till subventionerad ammunition,
juniorer har fri ammunition (kal .22) på träningar och tävlingar, fria startavgifter både på hemma tävlingar och
bortatävlingar.
Medlemsavgiften kostar för juniorer t.o.m. 20 år 100 kr och för övriga 200 kr per år. Det går även att lösa
familjekort för 300 kr, detta gäller då för alla med samma hemadress.
Medlemsavgiften skall vara löst senast 31 januari.
Därtill kommer en avgift till Svenska Pistolskytteförbundet på för närvarande 260 kr för aktiv medlem och 200
kr för aktiv familjemedlem som skall betalas senast 30 november.
Som junior har du också alla startavgifter på tävlingar runt om i landet betalda av klubben.
Klubben har i sin ägo ett antal vapen som lånas ut på tävlingar och träningar.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FÖR ATT FÅ LÖSA LICENS OCH KÖPA ETT EGET VAPEN SÅ MÅSTE DU HA UPPFYLLT
FORDRINGARNA FÖR SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDETS GULDMÄRKE, ELLER
SVENSKA SPORTSKYTTEFÖRBUNDETS MÄRKE I SILVER. OCH VARIT AKTIV MEDLEM I 12
MÅNADER. DELTAGIT I KURS FÖR GRÖNT KORT OCH ERLAGT GODKÄNT PROV FÖR
DETTA . FÖRSTA VAPNET SKALL ENLIGT SKJUTHANDBOKEN, SE NEDAN, VARA ETT
VAPEN AV KALIBER .22 LR. GROVKALIBRIGT VAPEN KAN SÖKAS TIDIGAST EFTER 12
MÅNADERS AKTIVT MEDLEMSKAP.

UTDRAG UR SKJUTHANDBOKEN
Bilaga 8: Handlingsregler för pistolskytteföreningar vid
utfärdande av intyg för ansökan om vapenlicens
Inriktningen skall vara att:
• I första hand BEFRÄMJA TÄVLINGSVERKSAMHET.
• I andra hand BEFRÄMJA TRÄNINGSVERKSAMHET.
Intyg om behov av vapen skall endast utfärdas till aktiva medlemmar enligt nedanstående:
1. Ny medlem i föreningen tidigast efter sex (6) månaders aktivt medlemskap (=att regelbundet ha
deltagit i föreningens tävlings- och träningsverksamhet) samt betalda föreningsavgifter.
2. Första vapnet i kaliber .22
3. Grovkalibriga vapen tidigast efter tolv (12) månaders aktivt medlemskap.
4. Vapnet skall uppfylla de bestämmelser som framgår av Svenska Pistolskytteförbundets
regelverk (SHB) för aktuell gren/grenar.
5. Om tveksamhet råder beträffande vapnets lämplighet skall Förbundet kontaktas.
6. Medlemmen skall ha visat vilja att följa föreningens stadgar och utfärdade bestämmelser.
7. Medlemmen skall ha visat intresse och haft förståelse för föreningsarbetet och på begäran t.ex.
medverkat som tävlingsfunktionär eller hjälpt till med sysslor vid och runt skjutbanan, eller i övrigt
ha visat ett aktivt intresse för föreningen.
8. Medlemmen skall inneha pistolskyttekort.

9. Medlemmen skall ha uppfyllt fordringarna för Svenska Pistolskytteförbundets
guldmärke eller, för innehavare av guldmärket, uppfyllt fordringarna för årtalsmärke under något
av de senaste två åren.
10. Intyget skall utfärdas av föreningens styrelse vid styrelsesammanträde, eller i undantagsfall,
efter protokollförd delegation, av föreningens ordförande eller sekreterare. Utfärdade intyg skall
under alla omständigheter protokollföras.
11. Alla intyg skall sändas direkt till polismyndigheten
12. Medlem med tidigare vapenlicens och som fl yttat över från en förening till en annan får
tillgodogöra sig den tid (helt eller delvis) han/hon varit medlem i den första föreningen.
13. Om tveksamhet råder beträffande personen i fråga eller behovet, kan föreningsstyrelsen vägra
utfärda intyg beträffande behov. På begäran skall vägran motiveras.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------För att få skjuta med vapen med kaliber .22 så måste vederbörande ha fyllt 15 år, föreningens styrelse kan dock
medge att skytt får börja vid tidigare ålder. Skytt får inte skjuta med grövre kaliber än .22 förrän det år
vederbörande fyller 18 år
Alla märken som erövras betalas av den enskilde medlemmen, utom första brons, silver och guldmärket som
betalas av klubben. Silver och guldmärket delas ut vid årsmötet. Bronsmärket delas ut när fordringarna är
uppfyllda.
Klubben arrangerar varje år klubbtävlingar i luftpistol, precisionsskjutning med ett flertal olika kalibrar,
däribland grovrevolver, fältskjutning, standardpistol, sportpistol, springskytte och magnumfältskytte.
Vintertid bedriver klubben luftpistolskytte i luftskyttehallen i Lindesberg.
Klubben arrangerar också varje år tre nationella tävlingar "Ramsbergsträffen" fältskjutning som skjuts sista
helgen i april. Och ”Ramsbergsträffen” precisionsskjutning i mitten på maj.
Dessutom en Nationell mörkerfält i november.
Helgen efter midsommar arrangerar klubben en banfältskjutning kallad "Ramsbergs Grand Prix" som avslutas
med någon form av mat med trevlig samvaro. Vanligtvis som vår årsfest.
Sista vanliga klubbfältskjutningen för året skjuts i samband med luciahelgen varje år logiskt kallad
"Luciafältskjutningen" grundare av den tävlingen är Gunnar Wall. Gunnar instiftade ett vandringspris i form av
en malmljusstake. Det har de senaste åren till kommit en skjutning på nyårsafton, en mycket enkel fältskjutning
med 8 stationer poängfält.

Grönt kort för pistolskyttar
För att få träna och tävla i pistolskytte måste alla genomgå en teoretisk kurs och avlägga ett skriftligt prov
för att erhålla grönt kort
Gröna kortet är tänkt att vara som ett körkort för alla pistolskyttar och skall på begäran kunna uppvisas vid
alla tävlingar.
I kursavgiften ingår utbildningsmaterial och avgiften för provet.

Bestämmelser för Nationella Pistolskyttemärken
För erhållande av pistolskyttemärke erfordras att skytt under kalenderår vid tränings- eller
tävlingsskjutning uppfyller följande prov på skjutskicklighet, nämligen:
a) att i 3 precisionsserier mot pistoltavla 25 m avstånd, 5 skott, 5 minuters skjuttid ha uppnått i varje
serie minst:
Märke
Poäng A-vapen Poäng B-vapen Poäng C-vapen
För Bronsmärke
32
33
34
För Silvermärke
38
39
40
För Guldmärke
43
45
46
För personer som ett föregående år fyllt 55 år gäller 1 poäng mindre per serie, och
för personer som ett föregående år fyllt 65 år, 2 poäng mindre per serie.

b) att i 3 tillämpningsserier
mot 1/6 figur front eller cirkelmål C 30 (30*27 cm), 25 m avstånd, 6 skott utgångsställning stående
45, ha erhållit i varje serie:

För Bronsmärke
För Silvermärke
För Guldmärke

Antal träff
5
6
6

Skjuttid
60 sek.
40 sek.
Vapengrupp A och R 17 sek
Vapengrupp B och C 15 sek

Eller erövrat minst en standardmedalj i fältskjutning.
Påbörjad tillämpningsserie skall skjutas utan avbrott.
Endast ett märke kan erövras per kalenderår enligt mom. 6.1.1 i skjuthandboken
År 1 är det år som skytten är nybörjare och uppfyller fordringarna för bronsmärket, tar
pistolskyttekort m.m.
År 2 är skytten bronsmärkesskytt och uppfyller fordringarna för silvermärket.
År 3 är skytten silvermärkesskytt och uppfyller fordringarna för guldmärket.
År 4 är skytten normalt guldmärkesskytt (klass 2).
Detta är den kortaste tid enligt nuvarande bestämmelser för en skytt att bli klass 2 skytt. Tre år
bedöms också vara en rimlig längsta tid att vara kvar i klass 1. Den som inte klarar fordringarna för
guldmärket kan dock kvarstå i klass 1 längre tid.

Ramsbergs PSK
Medlemsansökan
Din anmälan behandlas på styrelsemötet efter att ansökan kommit föreningen till
handa.
Vänligen fyll gärna i formuläret på skärmen innan du skriver ut det för underskrift.
STYRELSEN KAN KOMMA ATT BEGÄRA UPPGIFTER FRÅN BELASTNINGSREGISTRET.

Namn
Adress
Postnr.
Postadress
Pers. nr.
Tele hem
Mobil nr:
Tele arbete
E-post:
Yrke:
Namn på medlemmar som ingår i familjekort:
Pers. nr./namn:
Pers. nr./namn:
Pers. nr./namn:
Pers. nr./namn:
Tidigare skyttemedlemskap:
Ev. nuvarande medlemskap i andra skytteklubbar:
Ditt nuvarande vapeninnehav:
Tidigare erövrade pistolmärken:
Söker medlemskap för att:
Övriga upplysningar:

Ort
Namnteckning

Datum

Ansökan skickas till Ramsbergs PSK. Sekreteraren, via e-post: sekreteraren@ramsbergspsk.org

