
Bestämmelser för Springskyttemärket 

Grundmärken 

Prov för springskyttemärke, som förekommer i valörerna brons, silver och guld, får 

avläggas endast av den, som tidigare uppfyllt fordringarna för pistolmärke i brons. 

Följande stipulationer gäller: 

Löpning på snitslad bana 3x1 km. (Se bild) 

 
 

Vapen och ammunition enligt bestämmelserna i SHB B.2.4 medförs under löpningen. Vapnet 

skall vara oladdat, proppat och hölstrat samt tomt magasin. Laddning får endast ske i 

eldställning på platsen. 

Skjutning sker på tre skjutstationer efter 1, 2 och 3 km mot endera av nedanstående mål 

- mot skyttetavla (SHB B.5.8.1). (Se bild 1) 6 skott på varje skjutstation. Avstånd 25 m. 

Skjutställning stående, stödhand tillåten. 

- mot 5-pricks fallmål eller skyttetavla (SHB B.5.8.2). (Se bild 2 och 3) 5 skott på varje 

skjutstation. Avstånd 17,5 m. Skjutställning stående, stödhand tillåten.  

                      

a) Gamla olympiska skidskyttetavlan.    b)   Fallmål                                                                 c)   Tryckt 5-prickstavla 
Ring 1    125 mm                                            Två typer av fallmål får användas. Båda               5 tavelbilder i rad. 

Ring 2    250 mm                                            målen motsvarar bild 3 5-prickstavla.                   Ringdiameter 1   40 mm 

Ring 3    350 mm                                       *   5 riktprickar, med täckskiva, med                          Ringdiameter 2   110 mm 

Ring 4    450 mm                                            öppningsdiameter 112,5 mm.                                Svart färg: samtliga ringar. 

Svart färg, ringarna 1-3                           *   5 träffbrickor, utan täckskiva, med                        Träff räknas i hela pricken 110 mm. 

                                                                         En diameter av 110 mm. 

 

Innan skytt lämnar skjutstation skall kontroll ske att ”patron ur” gjorts och att vapnet är proppat och 

hölstrat.  

 

 



Poängberäkning 
Resultatet utgörs av summan av löppoäng och skjutpoäng. Tiden för skjutningen inräknas i löptiden. 

För varje hel minuts löptid erhålls en poäng. 

Skjutpoäng erhålls enligt nedanstående: 

Mål 

Alternativ    Träff inom ring                       Skjutpoäng 

a)        1 och 2                                    0 

       3                                               1 

       4                                               2 

       Utanför ring 4                        3 

Alternativ     Ej träffad prick eller prick     1 

b och c           som ej fallit 

Poängfordran                           Herrar       Damer 

För bronsmärke, högst             40                46 

För silvermärke, högst              35                41 

För guldmärke, högst                30                36 

Silvermärket kan erövras direkt eller genom att fordringarna för bronsmärket uppfylls under tre år. 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. 

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. 

 
 

 

 

Källa: Skjuthandbok Svenska Pistolskytteförbundet  Svenska Pistolskytteförbundet Skjuthandbok Medaljer, märken och plaketter 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 


