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Verksamheten 2019
Under 2019 har kretsen genomfört sedvanliga mästerskap och även stått värd för SM i precision 
och fält som arrangerades i Gävle. Under de fyra tävlingsdagarna genomfördes 1981 starter utan 
några större problem. Från styrelsens sida vill vi rikta ett stort tack till alla som har ställt upp och 
arbetat med tävlingen, och då speciellt till medlemmarna i Gävle och Sandviken som har stått för 
en mycket stor del av arbetsinsatsen! Totalt har funktionärer från Gävleborgs och Uppsalas 
pistolskyttekretsar arbetat mer än 4000 h för att arrangera ett SM som vi har fått mycket positiv 
kritik för.

Extra roligt blev SM för några av våra medlemmar som inte bara ställde upp och arbetade under 
tävlingsdagarna, utan även hann med att tävla och erövra medaljer! Ett välförtjänt grattis till Hans
Larsson och Weith Andersson som erövrade individuella medaljer, och till Gävle PK och Ljusdals 
PSK som erövrade lagmedaljer!

Det är också roligt att se att kretsen ligger i framkant och utvecklar vår idrott. Resultatrapport-
eringen som användes under SM är utvecklad inom kretsen och fick mycket positiv kritik för att 
resultaten var snabbt tillgängliga. Flera skyttar kommenterade att det var spännande att följa 
tävlingarna live serie för serie; så snart resultaten matades in gjordes de tillgängliga på internet. 
Även lösningen för målställningar i precision har dragit till sig viss uppmärksamhet, och lösningen 
kan vara till hjälp för andra föreningar som precis som banorna i Gävle drabbas av de ändrade 
reglerna i SäkB.

Inför SM har ett antal utbildningar för funktionärer arrangerats, både av stationspersonal och 
vapenkontrollanter. Kretsen har dessutom fått en ny riksinstruktör: Tor Kangas. Det betyder att vi 
kommer att ta ett större ansvar för utbildning inom den östra landsdelen, och för att kunna 
fortsätta fylla kretsens egna behov av utbildning kommer vi att utbilda ytterligare 
kretsinstruktör(er).

Innan året var slut hann vi också välkomna en nygammal förening till kretsen: Hille Skyttegille 
antogs som ny förening i kretsen och SPSF under december. Föreningen har tidigare haft 
pistolverksamhet, men denna har varit vilande under de senaste 15+ åren. Nu har föreningen fått
en nytändning. Skjutbanan i Hille har rustats upp, och aktivitet med pistol pågår sedan ett tag 
tillbaka. Det känns bra inför framtiden att se att vår sport växer både med nya föreningar och nya 
medlemmar i existerande föreningar!

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 4 protokollförda sammanträden och i vanlig ordning 
skickat representanter till Förbundsmöte och ÖSM-årsmöte med tillhörande konferenser.

För styrelsen,

Patrik Manlig, ordförande
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