Verksamhetsberättelse för Malmö Skyttegilles pistolsektion
Styrelsen för Malmö Skyttegilles pistolsektion avger härmed sin verksamhetsberättelse för
2017.
Styrelsens sammansättning under året har varit:
Ordförande
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Sektionsstyrelsen har under verksamhetsåret haft 11 protokollförda styrelsemöten,
konstituerande möte samt årsmöte. Ordföranden är ledamot i Malmö Skyttegilles styrelse.
Skytteverksamheten utövas i skyttegrenarna; precision, fält och PPC på E- och C-banan.
---------------------------------------Verksamhetsåret har avslutats i pistolsektionen och vi kan blicka tillbaka på ett år där
verksamheten, med antalet medlemmar och aktivitet, har ökat. Nya medlemmar har
tillkommit dels, genom vår nybörjarkurs i våras, dels har skyttar från andra skytteföreningar.
Närvaron på skytteträningarna har varit stor och ökande i jämförelse med tidigare år. För att
möta behovet av skytteträning har vi utökat säsongen med sommarmånaden juli samt
vintermånaderna november och december. Det är mycket glädjande att se fler skyttar,
nybörjare såsom etablerade, som söker sig till vår Sektion.
Sektionen arbetar med utbyte och uppgradering av klubbvapen då bl.a. de något äldre
pistolerna av märket Unique börjat bli lite för unika. Utöver .22 har även klubbens
vapengarderob avseende grövre kalibrar utökats.
Antalet medlemmar i sektionen har varit 120 personer och antalet avlossade skott har varit
46 000 varav 40 500 i vapengrupp C.
Antalet skjutledarledda skytteträningar i precision under verksamhetsåret har varit 51
stycken. Den sammanlagda antal närvaron är 809 stycken, fördelat på 56 medlemmar. Vi har
infört ett skjutledare schema, där nya skjutledare får assistera bredvid erfarna skjutledare. På
så sett kan antalet skjutledare ökas.

Det har även förekommit några skytteträningar i Fältskytte, vilket har fått ett positivt
bemötande av medlemmarna.
PPC (Precision Pistol Competition) har ökat i intresse bland medlemmarna. Träning sker en
gång i veckan, för dem som innehar utbildning med brukarkort.
Sju månadstävlingar i precision har genomförts i samband med träningstillfällena, samt de
populära Gåsa- och Skinkskjutningen vid slutet av året. Även den årliga hemmabanetävlingen, Hemortens Banor, har genomförts med ett stort antal deltagare.
Tillsammans med Malmö PK har sektionen arrangerat en kretsfältstävling (KF7) på hela
skjutbaneanläggningen på Spillepeng.
Två cupmatcher i PPC har genomförts och föll väl ut.
Både på E- och C-banan har underhåll utförts på utannonserade städdagar för att behålla
kvalitén på banorna. På C-banan har dessutom förbättringar skett på stolp- och tavelhållarna.
Intresset till utbildning på vår egenhändiga kurs till pistolskyttekortet, är alltjämt mycket
stort. Årets utbildning genomfördes under våren med 17 elever och samtliga blev godkända
för pistolskyttekortet. Interna utbildningar av medlemmar till funktionärer för träning och
tävling fortgår alltjämt, vilket är ett måste om Sektionen ska kunna utvecklas.
Antalet tävlingar, där skyttar från Sektionen har närvarit, har ökat och många fina resultat
har uppnåtts. Intresset för träning och tävling är stort, även hos de nyutbildade skyttarna,
vilket bådar gott inför framtiden.
Vi vill från Styrelsen säga ett stort tack till alla medlemmar för detta verksamhetsår och vi ser
framemot nästkommande tillsammans med Er.
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