
Pistolskyttemärke  

 

För erhållande av pistolskyttemärket erfordras att skytt under kalenderår vid tränings - 
eller tävlingsskjutning, anordnad enligt av Svenska Pistolskytteförbundet fastställda 

bestämmelser, visat följande prov på skjutskicklighet, nämligen: 
a) att i 3 precisionsserier mot pistoltavla, 25m avstånd, 5 skott, 6 minuters skjuttid ha 

uppnått i varje serie minst: 

 

b) att i 3 tillämpningsserier mot cirkelmål C 30, 25m avstånd, 6 skott uttgångs-ställning 
stående 45%, ha erhållet i varje serie: 

 

eller erövrat standardmedalj i fältskjutning.  
Brons och silvermärke kan erövras under samma kalenderår, silver märke sedan 
bronsmärke först erövrats. Dessa märken bör tillhandahållas av föreningen och 

utdelas så snart fordringarna för märken uppfyllts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lägre årtalsmärke 
  

 

Innehavare av guldmärke, som under 3, resp. 6 och 9 år, oavsett om i följd eller inte, 
uppfyller guldmärkesfordringarna, erhåller lägre årtalsmärke med 1 resp. 2 och 3 

stjärnor. Prov för lägre årtalsmärke får påbörjas året efter det, då guldmärket erövrats. 
 

Skytt som inte utlöser pistolskyttemärke i guld, resp. lägre årtalsmärke, får inte 
tillgodoräkna sig för prov för lägre årtalsmärke med 1 resp. 2 och 3 stjärnor.  

 

 
 

Högre årtalsmärke 
  

  

 

Innehavare av lägre årtalsmärke med 3 stjärnor, som under 3, resp. 6 och 9 år, 
oavsett om i följd eller inte, uppfyller guldmärkesfordringarna, erhåller högre 

årtalsmärke i brons resp. silver och guld. Prov för högre årtalsmärke får påbörjas året 
efter det, då lägre årtalsmärke med 3 stjärnor erövrats. 

Högre årtalsmärke i guld med stjärnor  

 

Innehavare av högre årtalsmärke i guld, som under 3, resp. 6 och 9 år, oavsett om i 
följd eller inte, uppfyller guldmärkesfordringarna, erhåller högre årtalsmärke i guld med 

1 resp. 2 och 3 stjärnor. 

 

Högre årtalsmärke med krans 
  

  



 

Innehavare av högre årtalsmärket i guld med 3 stjärnor, som under 3 år, oavsett om i 
följd eller inte, uppfyller guldmärkesfordringarna, erhåller årtalsmärket i guld med 

krans. Den som ånyo uppfyller guldmärkesfordringarna, erhåller märket med 1 resp. 2 
och 3 stjärnor. 

 
 

Bestämmelser för högre årtalsmärke med emaljerad krans.  
Innehavare av högre årtalsmärket i guld med krans med 3 stjärnor, som under 3 år, 
oavsett om i följd eller inte, uppfyller guldmärkesfordringarna, erhåller årtalsmärket i 

guld med emaljerad krans. Den som därefter uppfyller guldmärkesfordringarna, 
erhåller märket med 1 resp. 2 och 3 stjärnor.  

 

 
 

Mästarmärke 
  

  

 
Svenska Pistolskytteförbundets mästarmärke utdelas i tre olika valörer, brons, silver 
och guld enligt samma tidsnormer som gäller för lägre årtalsmärket. Innehavare av 
pistolskyttemärket i guld, som under 3, resp. 6 och 9 år, oavsett om i följd eller inte, 

uppfyller nedanstående kompetensprov, erhåller mästarmärket i brons, resp. silver och 
guld. Prov för mästarmärke får påbörjas året efter det då guldmärket erövrats. 

 
De årliga kompetenserna omfattar: 

 
Innehavare av högre årtalsmärket i guld med krans med 3 stjärnor, som under 3 år, 
oavsett om i följd eller inte, uppfyller guldmärkesfordringarna, erhåller årtalsmärket i 

guld med emaljerad krans. Den som därefter uppfyller guldmärkesfordringarna, 
erhåller märket med 1 resp. 2 och 3 stjärnor.  

 
1. Tävlingsresultat i banskjutning. 

2. Serier på egen skjutbana eller vid tävling. 
3. Tävlingsresultat i fältskytte. 

 

 



Kompetensprov 1.  
Skytt skall ha uppfyllt en av följande tre prestationer: 

a) I Rikstävlingen på hemortens banor ha uppfyllt fordringarna för 
rikstävlingsmedaljen. 

b) Vid riks-, nationell, landsdels- eller kretstävling i banskjutning vid två tävlingar ha 
uppnått lägst följande poäng: 

 

c) Vid riks-, nationell, landsdels- eller kretstävling i banskjutning vid två tävlingar ha 
uppnått resultat lika med fordringarna för standardmedalj i brons. 

 
Kompetensprov 2. 

Skytt skall ha uppfyllt en av följande prestationer: 
a) Dels att i 5 tillämningsserier enligt bestämmelserna för pistolskyttemärket ha 

uppnått följande poäng: 

 

Dels att i 5 tillämpningsserier enligt bestämmelserna för pistolskyttemärket, erhållit 6 
träffar i varje serie med följande skjuttider för tillämpningsserierna.  

 
A-vapen 12 sek 
B-vapen 9 sek 
C-vapen 9 sek 

R-vapen 10 sek 

b) att 3 gånger ha i en skjutomgång, omfattande 3 serier mot pistoltavla, avstånd 25 
m, 5 skott, tid för första serien 150 sek, för andra serien 20 sek. och för tredje serien 

10 sek, ha uppfyllt följande fordringar: 

 

De tre serierna i en skjutomgång skjuts i en följ med markering mellan serierna. 
Skjutställning stående utan stödhand. 

c) I tio 5-skottsserier mot snabbskjutningstavla, avstånd 25 m, tid 3 sek. per skott 
enligt bestämmelserna i mom. 621-634 erhållit 49 poäng i vapengrupp B och C och 48 

poäng i vapengrupp A. 



 
Kompetensprov 3. 

Skytt skall vid riks-, nationell, landsdels- eller kretstävling i fältskjutning ha uppnått 
resultat lika med fordringarna för standardmedalj i brons. 

Skytt som inte utlöser pistolskyttemärke, får inte tillgodoräkna sig prov för 
mästarmärke i brons resp. mästarmärke av högre valör. 

 
 

Mästarmärke i guld med stjärnor. 

 
 
 

Stormästarmärke 
  

  

 

Stormästarmärket utdelas som erkänsla för utmärkta prestationer vid stora tävlingar 
under ett flertal år. 

Inteckningspoäng i stormästarmärket erhålls enligt nedan angivna grunder varvid 
tabell 1 gäller för tävlingar åren 1941 - 1971 och tabell 2 fr.o.m. 1972. I Rikstävlingen 

på hemortens banor räknas poäng i klass 4 åren 1941 - 1944 samt i klass 5 åren 1945 
- 1971. Fr.o.m. 1972 erhålls inte poäng i Rikstävlingen. 

Vid sammanslagna tävlingar, t.ex. då landsdelsmästerskaps- och 
kretsmästerskapstävling genomförs vid ett och samma tävlingstillfälle, skall för 
inteckning i stormästarmärket placering räknas endast i den tävling, som ger 

vederbörande skytt högsta inteckningspoäng. 
 

Tabell 1 Poängtabell 1941 - 1972 

 

Tabell 2 Pängtabell fr. o. m. 1972. 

 



 
 
 

Elitmärket 
  

  

 

  

I syfte att stimulera guldmärkesskyttar till bl. a. snabbskytte har ett s. k. elitmärke 
instiftats. Skjutningen, som får utföras med av förbundet godkända vapen, skall ske 

dels mot pistoltavla, dels mot snabbskjutningstavla enligt följande grunder, nämligen: 
 
 
 

a) fem 5-skottsserier mot pistoltavla, avstånd 25 m, tid 6 minuter per serie. 
b) fem 5-skottsserier mot snabbskjutningstavla, avstånd 25 m, tid 3 sek. per skott 

enligt bestämmelserna i mom. 621-634. 
 

Fordringarna per serie är för: 
Bronsmärke 45 poäng å tavla och 45 poäng å snabbskjutningstavla. 
Silvermärke 48 poäng å tavla och 48 poäng å snabbskjutningstavla. 
Guldmärke 49 poäng å tavla och 49 poäng å snabbskjutningstavla. 

 
Endast ett märke kan under året erövras av skytt och märke av högre grad endast av 

den, som förut innehar märke av närmast lägre grad. 

 

 
 

 

 

 



Skidskyttemärke 
  

  

 

Prov för skidskyttemärke, som förekommer i valörerna bron, silver och guld, får 
avläggas endast av den, som tidigare uppfyllt fordringarna för pistolskyttemärke i 
brons. Följande stipulationer gäller: 
 
1. Skidlöpning på snitslad bana 3 X 2 km. Vapen och ammunition enligt 
bestämmelserna i kap 4 medföres under löpningen. Vapnet skall vara oladdat. 
Laddning får endast ske på skjutplatsen. 
 
2. Skjutning sker på tre skjutstationer efter 2, 4 och 6 km mot skidskyttetavlan. 6 skott 
på varje skjutstation. Avstånd 25 m. Skjutställning stående, stödhand tillåten. Stavstöd 
eller annan form av stöd får inte användas. 
Innan skytt lämnar skjutstation skall kontroll ske att "patron ur" gjorts. Skjutstationschef 
är ansvarig för att så sker. 
 
3. Poängberäkning: 
Resultatet utgörs av summan av löp-poäng och skjutpoäng. Tiden för skjutningen 
räknas i åktiden. För varje hel minuts åktid erhålles en poäng. 

Skjutpoäng erhålles enligt nedanstående tabell: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

Springskyttemärke 
  

 

  

Prov för springskyttemärket avläggs efter i princip samma bestämmelser som för 
skidskyttemärket, varvid skidlöpning ersättes av terränglöpning på snitslad bana 3 X 1 

km samt att skjutningen utföres efter 1, 2 och 3 km. 
 

Poängfordran  
Herrar 

För bronsmärke högst 40 poäng. 
För silvermärke högst 35 poäng. 
För guldmärke högst 30 poäng. 

 
Damer 

För bronsmärke högst 46 poäng. 
För silvermärke högst 41 poäng. 
För guldmärke högst 36 poäng. 

 
Springskyttemärke i guld med stjärnor. 

Innehavare av springskyttemärke i guld, som under 3, resp. 6 och 9 år, oavsett om i 
följd eller inte, uppfyller fordringarna för detta märke, erhåller påbyggnadsmärke med 1 

resp. 2 och 3 stjärnor. Prov för påbyggnadsmärket får påbörjas året efter det 
springskyttemärket i guld erövrats. 

 
Springskyttemärke i guld med blå emaljbotten samt med stjärnor. 

Innehavare av springskyttemärke i guld med tre stjärnor, som under 3år, oavsett om i 
följd eller inte, uppfyller fordringarna för detta märke, erhåller springskyttemärke i guld 
med blå emaljbotten. Prov för märket får påbörjas året efter det springskyttemärket i 

guld med tre stjärnor erövrats. 
 

Innehavare av springskyttemärke i guld med emaljbotten, som under 3, resp. 6 och 9 
år, oavsett om i följd eller inte, uppfyller fordringarna för detta märke, erhåller 

påbyggnadsmärke med 1 resp. 2 och 3 stjärnor. Prov för påbyggnadsmärket får 
påbörjas året efter det springskyttemärket i guld med blå emaljbotten erövrats. 

 

 
 

 

 

  



Fältskyttemärket 
  

 

(Utrymmet inom tallriskransen utgörs av grön emalj.) 

Fältskyttemärket är instiftat för att stimulera intresset för fältskjutning. 
Följande stipulationer gäller: 
 
1. Prov för fältskyttemärke får endast avläggas av den, som under förgående 
kalenderår uppfyllt fordringarna för pistolskyttemärke i brons och som fyllt 15 år. 
 
2. Fältskyttemärket förekommer i valörerna brons, silver och guld samt i guld med en, 
två eller tre stjärnor. 
 
3. Märkesprov får avläggas vid riks-, nationella, landsdels- och kretstävlingar i 
fältskjutning. 
 
4. Endast ett märke kan under året erövras av skytt och märke av högre valör endast 
av den, som förut löst märke av närmast lägre valör. 
 
5. För att erhålla fältskyttemärket krävs att skytten vid tre olika tävlingar under samma 
kalenderår uppfyller kraven för resp. märke, nämligen: 

Antal träff/poäng i vapengrupp A 

 

  

Antal träff/poäng i vapengrupp B och C 

 



 

  

Antal träff/poäng i vapengrupp R 

 
 
 

Luftpistolmärke 
  

  

 
Luftpistolmärket är instiftat för att stimulera intresset för inomhusskytte. Detta har till 
uppgift att ge skyttarna möjlighet till träning under de tider av året, då utomhusskytte 

endast kan äga rum i begränsad omfattning. Dessutom avser denna form av skytte att 
hos ungdom väcka intresse för pistolskyttet. Luftpistolmärket är av tre valörer, brons, 

silver och guld. 

1. Berättigad att avlägga prov för luftpistolmärket i guld är endast medlem i förening 
ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet. ²) 

2. Som vapen får användas luftpistol och kolsyrepistol. Se mom 641. 

3. För erhållande av luftpistolmärket erfordras att skytt under kalenderåret i 5 
precisionsserier mot 10-ringad internationell luftpistoltavla (bilaga 1f), 10 skott, skjuttid 
högst 14 min, har uppnåtts i varje serie minst: 

För bronsmärke 66 poäng 
För silvermärke 76 poäng 
För guldmärke 88 poäng 

4. Serierna skall skjutas i stående ställning utan stödhand eller annan form av stöd. 

 



 
5. Märke av högre valör får erövras utan hinder av skytt inte tidigare erövrat märke av 
lägre valör. Skytt må under samma kalenderår erövra märken av olika valör. 
 
²) Brons och silvermärke får erövras även av icke medlem under förutsättning att 
funktionär ur förening ansluten till förbundet leder skjutningen. 

 
Bestämmelser för årtalsmärket med pistol. 

Innehavare av luftpistolmärket i guld, som ånyo uppfyller fordringarna för guldmärket 
erhåller årtalsmärket. Den som därefter ytterligare 1 resp. 2 och 3 år, oavsett om i följd 
eller inte, uppfyller guldmärkesfordringarna, erhåller årtalsmärke med 1 resp. 2 och 3 

stjärnor. Prov för årtalsmärke får avläggas året efter det då guldmärke erövrades. 
Endast ett märke erövras per år och märke av högre valör endast av den, som förut 

innehar märke av lägre valör.  
 
 

Bestämmelser för luftpistolmärke för ungdom. 
Märket är instiftat för att stimulera ungdomsskyttet. Märket är av tre valörer: brons, 

silver och guld. Dessutom finns påbyggnadsmärke i guld med 1 resp. 2 och 3 stjärnor. 
Brons-, silver- och guldmärke kan erövras under samma kalenderår. Märke av högre 
valör kan erövras endast av den, som tidigare utlöst märke av närmast högre valör. 

 
Märket bör utlämnas i direkt samband med fullgjort prov. 

 
Berättigad att avlägga prov för märket är ungdomar t.o.m. det år de fyllt 13 resp. 15 år. 

För påbyggnadsmärke krävs medlemskap i förening ansluten till Svenska 
Pistolskytteförbundet eller Svenska Sportskytteförbundet. 

 
Föreningsfunktionär övervakar och leder all märkesskjutning. Som vapen får användas 

luft- eller kolsyrepistol enligt bestämmelserna i mom. 641. 
 

För erhållande av "Luftpistolmärke för ungdom" erfordras att skytt i 5 10-skottsserier 
mot internationell luftpistoltavla enligt bilaga 1f, skjuttid 15 min. per serie, har uppnått i 

varje serie minst nedanstående poäng: 
 

Skjutställning enligt bestämmelserna för 80-iaden. 

t.o.m. 13 år t.o.m. 15 år 
Sittande med stöd eller stående med 
stödhand 

Stående med stödhand 

För brons 76 Poäng För brons 76 Poäng 
För silver 82 Poäng För silver 80 Poäng 
För guld 88 Poäng För guld 84 Poäng 
För guld 1* 92 Poäng För guld 1* 88 Poäng 
För guld 2* 94 Poäng För guld 2* 90 Poäng 
För guld 3* 97 Poäng För guld 3* 93 Poäng 

 

 
 



Rikstävlingsmedalj 
  

  

 
Berättigad till rikstävlingsmedaljen i silver är skytt som vid rikstävlingen på hemortens 

banor har uppnått ett sammanlagt resultat av minst:  

Vapengrupp  A1 ²) 254 Poäng 
Vapengrupp A2 248 Poäng 
Vapengrupp A3 260 Poäng 
Vapengrupp B 270 Poäng 
Vapengrupp C 276 Poäng 

Skytt i klass veteran Y erhåller rikstävlingsmedalj vid ett samlat resultat som med 6 
poäng underskrider ovan angivna resultat och skytt i klass veteran Ä som med 8 
poäng underskrider ovan angivna resultat.  
 
Skytt som erövrat silvermedalj och som ånyo uppfyller fordringarna för medaljen under 
5 år är berättigad till rikstävlingsmedalj i guld (förgyllt brons). 
 
Skytt som erövrat guldmedalj och som därefter under 5, 10 resp 15 år ånyo uppfyller 
fordringarna är berättigad till guldmedalj med en, två resp. tre stjärnor (i blå emalj). 
 
Skytt som erövrat guldmedalj med tre stjärnor och som därefter under 5, 10, 15 och 20 
år ånyo uppfyller fordringarna är berättigad till guldmedalj med kvistar res. med en, två 
eller tre stjärnor.  
 
Rikstävlingsmedalj skall lösas till fastställt pris.  
 
Skytt måste ha utlöst rikstävlingsmedalj för att kunna erhålla medalj av högre valör 

 

 

  

 


