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Klubben har under året haft en tillväxt både på medlemssidan och på verksamhetssidan. 

Klubben har under året haft ett välfyllt skjutprogram i form av cuper och träningar för 

klubbens medlemmar. 

Antalet medlemmar i klubben var vid årsskiftet över 100st. Glädjande är att klubben fått ett 

antal nya medlemmar som visat stort intresse för skyttet, och att intresset för våra 

inbjudanstävlingar ökar. 

Klubben har under åter visat mycket goda resultat på externa tävlingar, och Kristinehamn 

Pistolklubb har genomgående representerats högt i resultatlistorna. 

I december genomförde vi traditionsenligt vår skinkskjutning då hela 12 skyttar trotsade 

vädrets makter för att ställa upp. 

 

Arrangemang 

Klubben har under året arrangerat fyra magnumtävlingar. Två på våren tillsammans med 

Torsby PK, och två på hösten tillsammans med Storfors PK. 

Klubben har även arrangerat serieskjutning i Fältskytte om totalt 3 deltävlingar. 

Kristinehamns Pistolklubb arrangerade tillsammans med Degerfors Pistolskytteklubb och 

Karlskoga Pistolkubb en gemensam Fältcup som spände över tre tävlingar på tre olika orter. 

Vidare har klubben arrangerat Precisionsskyttetävling vid ett tillfälle. 

Klubben ansvarade dessutom för en station i Fältskytte SM i Sunne. 

Tävlingarna var uppskattade av skyttarna och fungerade bra arrangörsmässigt, och styrelsen 

tackar alla som deltog i arbetet med dessa och gjorde dem möjliga att genomföra. 

 

Klubbtävlingar 

Som tidigare år genomfördes fyra cuper som klubbmästerskap, Ban-, Fält-, Magnumfält- och 

Snubbycup. Totalt har 34 st av klubbens medlemmar deltagit i Cupskjutningarna med totalt 

hela 260 starter. 

Under året genomfördes även ett klubbmästerskap i Sportpistol. 

 

Klubbmästare Magnumfältcup: Per-Erik Söderberg 

Klubbmästare Fältcup: Tommy Nässén 

Klubbmästare Snubbycup: Per-Erik Söderberg 

Klubbmästare Bancup: Tommy Nässén 

Klubbmästare Sportpistol: Patrik Renman 

 

 

Externa tävlingar 

Vad gäller externa tävlingar så har ett stort antal av klubbens medlemmar representerat 

klubben på externa tävlingar, och tävlat framgångsrikt med goda resultat. 

Klubbens skyttar har totalt vunnit 76 standardmedaljer, fördelade på 15 skyttar över 24 

tävlingar. Utöver Standardmedaljerna har ett flertal skyttar presterat bra resultat i sina klasser.  

 



Mästerskap 

Klubben har presterat bra på olika mästerskap och större tävlingar under året. 

 Magnum SM där 4 skyttar från klubben deltog, med en hedrande 6.e plats som bästa 

resultat. 

 Svenska MagnumCupen där Per-Erik Söderberg som tog hem guldmedaljen i 6,5 tum. 

 Kretsmästerkap Fält i Vapenklass A och R lyckades Per-Erik Söderberg med bedriften 

att ta ett individuellt brons i vapenklass A. Klubben klarade sig bra i Lagtävlingarna 

och tog hem två mästerskapsmedaljer. Ett Silver och ett Brons 

 VSM Precision där en skytt från klubben deltog, med en hedrande 5.e plats som bästa 

resultat. 

 Kretsens Hemmabanetävling precision där vi knep 3st förstaplatser, 2 andraplatser och 

3st tredjeplatser. Dessutom hamnade vi på bronsplats i lagtävlingarna både i A-vapen 

och B-vapen 

 

Nybörjare 

Klubben har under våren genomfört utbildning och träning för ett tiotal nya skyttar. Detta har 

medfört att klubben även i år fått flera nya aktiva medlemmar.  

 

Veteranerna 

2015 har varit ett helt fantastiskt veteranår. Det är enormt kul att se att så många veteraner 

håller sitt skytte aktivt, vecka efter vecka. 

Totalt har 20 skyttar deltagit i någon eller några veteranträningar/tävlingar i klubben. 

Det har varit totalt 178 "starter" under året på våra veteranträningar/tävlingar. 

 

 

 

Styrelsen tackar alla som under året bidragit till klubben. 

För styrelsen 

 

 

 

Patrik Renman 

Ordförande 


