
ÅRSBERÄTTELSE PISTOL 2012 
 
Den nya organisationen med en sektion för pistol istället för grenansvarig är nu inne på sitt 
fjärde år. Informationsutbytet mellan sektionen och föreningarna har till största delen skett 
med e-post eller telefon.  
 
DM-aktiviteten ligger nu ganska stabilt kring drygt 40 starter. Största gren blev Luftpistol med 
18 starter följt av Sportpistol med 9 starter. Snabbpistolen blev utan deltagare även i år.  
 
Fjärde årets Östgötacup i Luftpistol med 5 stycken deltävlingar fördelade över länet är 
avslutad och priser utdelade. Tävlingen lockade 52 deltagare och 148 individuella starter, en 
liten minskning från förra säsongen. Finspångs PK har även i år på ett förtjänstfullt sätt 
ansvarat för ekonomi och resultatsammanställning. Tre av tävlingarna har även varit kval till 
Svenska Ungdomscupen.  
 
Vid Svenska Ungdomscupens final i Avesta placerade sig i klass LP 11 Edvin Åsenhed  
Mjölby på 1:a plats med fantastiska 398 poäng. I klass LP 20F kom Sofia Löwendahl Mjölby 
på 4:e plats med 362 p. 
 
Svenska Mästerskapen i luftpistol med 212 starter arrangerades den 23-25 mars av 
Linköpings SKF i Trädgårdstorp. Stort TACK för ett fint arrangerat SM.  
Klubben arrangerade även Regional kvaltävling i luftpistol den 3 november  
 
Stadium Sportcamp i Norrköping har under fyra veckor samlat över 80 ungdomar i aktiviteten 
skytte.  
 
Domarutbildning för pistol nivå C (nationell domare) har genomförts på Skyttecentrum i 
Linköping. Kursledare var Patrik Johansson och förbundsordföranden Jimmy Persson, med 
biträde av Lars Carlsson från försvarsmakten. 
Här följer namnen på distriktets nyutbildade domare: Mikael Nilsson Linköpings SKF,  
Henrik Silvervarg Linköpings SKF, Thomas Persson Linköpings SKF, Rioko Kato Linköpings 
SKF, Göran Johansson Mjölby PK 
 
Läger med 35 deltagande ungdomar arrangerades den 2-3 juni i Söderköping i samarbete 
med Jägarnas Riksförbund och Sv Skyttesportförbundet i grenarna Pistol, Gevär, Lerduvor, 
Viltmål och Bågskytte. Instruktörer deltog från Norrköpings Pistolklubb som även bidrog med 
lånevapen. 
 
Vid Svenska Skyttesportförbundets Pistolsektions årsmöte i Linköping den 24 mars deltog 
från Östergötlands Skyttesportförbund Mathias Jönsson, Roger Johansson och Björn 
Almgren. 
 
Under hösten meddelade våra båda förbund att man skulle gå skilda vägar när det gäller 
pistolskyttekortet. Det innebär att alla nya skyttar nu måste avlägga separata prov för 
Sportskyttet respektive Nationella skyttet. Ett beslut som inte gynnar skyttarna och som kan 
få mycket negativa följder i framtiden för Sportskyttet om inte föreningarna är på framkant 
och ser till att alla nybörjare tillåts skriva provet för båda förbunden. 
 
  
Med en förhoppning om ett GOTT NYTT SKYTTESPORTÅR 2013. 
 
 
Björn Almgren 
sektionsledare 


