
Pistolskytte  
 − en sport för alla



VAPEN • KLÄDER • SKOR • KOFFERT 
AMMUNITION • OPTIK • FÖRHÖJNING • DIOPTER

GLASÖGON • STATIV • PUMP • KOMPRESSOR
TRÄNINGSSYSTEM • VAPENTILLBEHÖR

ALLT INOM SPORTSKYTTE
www.naggessportvapen.se

Vi utvecklar  
pistolskyttesporten
Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) är en riksorganisation för landets föreningar som driver 
verksamhet med pistolskytte inom de grenar som förbundet har på sitt program (nationellt 
skytte). Vår uppgift är att främja och utveckla skyttet med pistol och revolver. Därmed verkar 
vi för en ökad skjutskicklighet samt en ansvarsfull och säker hantering av vapnen. 
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Edsbergs Torg 11
192 52 Sollentuna

D I N  S K Y T T E O P T I K E R

Synundersökningar

Skytteglasögon

Kontaktlinser

08-35 84 50
opticway.se
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SPSF har 490 medlemsföreningar, med totalt cirka 30 000 medlemmar. Pistolskytte 
är en populär idrott och bidrar till samhället på många sätt. Den skapar en aktiv fritid 
för många människor, med en gemenskap som sträcker sig över åldersgränserna. Bland 
våra medlemmar finns hela åldersspannet, från ungdomar till veteraner. Som en frivillig 
försvarsorganisation gör SPSF och våra medlemmar även en insats för totalförsvaret. 

Bli medlem du också och ta del av allt det fantastiska som pistolskytte har att erbjuda!

Pistolskytte 
− en livsstil!
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Vill du satsa på att bli världsmästare? Eller ser du pistolskyttet som en kul hobby? Eller är den 
sociala gemenskapen det viktigaste? En av pistolskyttets främsta fördelar är att den lämpar sig 
för nästan alla.

Som medlem i någon av våra cirka 500 föreningar har du tillgång till en skjutbana så att du 
kan träna. Du får också gå en grundkurs i säkerhet, skjutteknik och tävlingsregler mm och du 
kan välja på ett stort utbud av tävlingar. Kanske står du sida vid sida med en världsmästare när 
du kör ditt träningspass, en närhet som få andra sporter kan erbjuda.

Ute i föreningarna arrangeras också mängder av roliga klubbaktiviteter, där du har chansen  
att lära känna personer med samma intresse som du själv.

3D-Score
När endast det bästa är gott nog

www.megamal.se

Optisk registrering av träffläge

Ingen gummi- eller pappersrulle

Mäter kulans hastighet

Precision i särklass

Vi anser detta är världens bästa tavla för 10 meter luft, 15 och 50 meter gevär!

Salg:  Telefon: +46 0721-911 689  Mejl: info@megamal.se
Godkänt av ISSF, NSF, DFS och SvSF primärt för 10 meter luft, men även15 och 50 meter gevär
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Ett föreningsliv   
− för alla smaker



Vi!

Hallå där!

Känner du till Skyttegymnasiet i Strömsund?

pistol • gevär • viltmål
Hos oss kan du kombinera studier med elitsatsning inom

Facebook Skyttegymnasiet StrömsundKontakt 0670-162 16, skyttegymnasiet@stromsund.se  Webb hjalmar.nu

Hör av dig så berättar vi mer!

Hjalmar Strömerskolan – Skyttegymnasiet • Box 520 • 833 24 Strömsund  
Hjalmar Strömerskolan • Skyttegymnasiet, nationell idrottsutbildning • Box 520 • 833 24 Strömsund  
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Tävla på en  
nivå som passar dig
Av våra runt 30 000 medlemmar är det ungefär hälften som väljer att tävla utanför den egna föreningen. 
Tävlingar sker på regional, nationell och internationell nivå, det är du själv som väljer vilka ambitioner 
du har med ditt pistolskytte. Tävlingarna sker i olika grenar. De flesta tävlar i mer än en gren, men 
få deltar i alla. 



VI HAR ALLT FÖR DITT SKYTTE, GENERALAGENT I SVERIGE FÖR
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◊ 

Fältskjutning är skjutning mot mål i terrängen, på korta tider, på  

varierande avstånd och i grupp.  Man förflyttar sig i grupp till fots  

mellan skjutplatserna.  

◊ 

Magnumfältskjutning är precisionsskjutning på långa avstånd mot olika  

mål i terrängen. Man förflyttar sig i grupp till fots mellan skjutplatserna. 

◊ 

Precisionsskjutning skjuts på bana mot tioringad tavla på 25 meter, stående med  

en hand. Man skjuter ett antal serier om fem skott under fem minuter. 

◊ 

Magnumprecision är motsvarande på 50 meter i valfri skjutställning med grovkalibriga vapen.   

◊  

Snabbskjutning skjuts mot snabbskjutningstavla på 25 meter  

och är till för att snabbt skjuta ett välriktat skott. 

◊ 

Nationell helmatch är en kombination av flera grenar. 

◊ 

Militär Snabbmatch skjuts i serier om fem skott på varierande,  

korta tider på 25-metersbana.

◊ 

PPC är ett precisionsskytte på bana med varierande skjuttider, avstånd  

och skjutställningar mot internationell PPC-tavla.

◊ 

Luftpistol är precisionsskjutning inomhus med luftpistol mot luftpistoltavla  

på 10 meters avstånd.

◊ 

Springskytte är skjutning på tid mot mål, främst fallmål. Skjutningen utförs individuellt. 

Förflyttningen mellan skjutstationer sker löpande. 

◊  

Skidskytte är motsvarande, men förflyttningen sker på längdskidor.
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Vill du bli medlem? 
Kontakta din lokala förening. Där kan du få ytterligare information, gå vår 

grundutbildning och komma igång. En lista på alla föreningar  
hittar du på vår hemsida, www.pistolskytteforbundet.se.

GECO
SPORT AMMUNITION

.45 Auto 
FMJ 14.9 g/230 gr

38 Special 
FMJ Flat Nose 10.2/158 gr

9mm Luger
FMJ 8.0 g/124 gr

9mm Luger
Hexagon 8.0 g/124 gr

SuperClean

Technology

GECO - ALL YOU NEED
GECO AMMUNITION HITTAR DU HOS DIN LOKALA HANDLARE ELLER PÅ 

WWW.GECO-MUNITION.DE


