
TYSSLINGE SKYTTEKLUBB 
TILL DIG SOM VILL BLIMEDLEM I TYSSLINGE SKYTTEKLUBB 
 
När du vill bli medlem i Tysslinge Skytteklubb (TSK) händer detta: 
 
1. Du begär från polisen att få ett registerutdrag ur belastningsregistret (länk 
till detta finns under fliken ”Medlemsansökan” på klubbens hemsida), detta 
skall skickas in tillsammans med din ansökan som finns nedan. 
Medlemsansökan och registerutdraget (utdraget skall lämnas i oöppnat kuvert 
från polisen!) skickar du in till adressen:  
Tysslinge Skytteklubb
 Dragarvägen 18 
719 40 Garphyttan 
Observera alltså att du inte själv får öppna kuvertet från polisen, för då är ditt 
utdrag inte giltigt och du måste beställa ett nytt. 
2. Efter det att du skrivit din medlemsansökan och läst detta kom 
pendium så kommer du att få genomföra en grundläggande utbildning och 
genomföra ditt första skjutpass. Vapen i kaliber .22 får du låna av klubben. 
3. Din medlemsansökan blir behandlad vid nästa styrelsemöte.
Vänta med att betala medlemsavgiften tills du fått svar!
Medlemsavgiften betalar du till TSK:s postgirokonto nr: 54 60 95-1  
4. Så fort vi behandlat din ansökan får du ett brev från oss. Blir din ansökan  
bifallen är du medlem och kan börja skjuta. Om din ansökan mot all förmodan 
skulle bli avslagen och du redan har betalat återbetalas medlemsavgiften till 
dig. Ett eventuellt avslag kan inte överklagas. 
 
INFORMATION OM KLUBBENS VERKSAMHET M.M. 
Här får du veta mera om TSK, vår verksamhet, vilka typer av skytte vi bedri 
ver, märkesbestämmelser, vapenlicenser, vapenlagstiftning och klubbens 
policy i olika frågor. Den del som handlar om vapen och säkerhet vill vi att du 
läser extra noggrant. 
 
HISTORIK 
Tysslinge Skytteklubb startades 1945. Vi ingår via vårt moderförbund 
Svenska Pistolskytteförbundet i den frivilliga försvarsorganisationen som 
enligt SFS 1970:3 skall ”tjäna totalförsvaret, rekrytera och utbilda för 
totalförsvarets behöv samt bedriva försvarsupplysning”. Skytterörelsen är en 
av de största inom frivilligrörelsen i Sverige. 
 
VAPEN 
Förutom tävlings- och utbildningsverksamhet bedriver vi skjutträning.  
Sommartid sker detta vid vår egen skjutbana i Latorp. De vapen vi skjuter 
med är indelade i olika klasser, nämligen A, B, C samt Magnumvapen. I 
mindre skala bedriver vi även gevärsskytte. 
De vapen vi huvudsakligen använder är pistoler i kaliber .22 (5,6 mm) Dessa  
vapen ingår i vapenklass C. Det är i denna klass merparten av tränings- 
och tävlingsverksamheten sker eftersom ammunitionen är billig i jämförelse 
med grövre kalibrar. 
Vapenklass A är ”tjänstevapen” det vill säga pistoler i kaliber 7,65 till 11,6  



mm. Övriga enhandsvapen med kaliber upp till 11,6 mm är klassade som B-
vapen. 
 
Inom Svenska Pistolskytteförbundet finns ett omfattande system med märken  
som bevis på uppnådd färdighet med enhandsvapen. 
Redan under ditt första år som medlem kan du ansöka om bronsmärke om du  
uppfyllt kraven på tre godkända serier på 34 poäng eller mer, samt tre 
snabbserier på en speciell tavla med6 skott på 60 sekunder med minst 5 träff. 
För silver och guldmärken höjs kraven både vad gäller poängserier,  
snabbskottsserier och antalet år du varit medlem. Du kan hela tiden sätta upp 
nya mål för ditt skytte. Det finns hela tiden nya märken att erövra. 
 
TÄVLINGSVERKSAMHETEN 
Tävling sker i flera grenar. Den vanligaste är banskytte då man skjuter på 10-
ringade tavlor på 25 meters håll. Andra grenar vi har på programmet är 
fältskytte, duellskytte, magnumfält, PPC, IPSC m.m. I alla grenar finns märken 
att erövra. 
Tysslinge Skytteklubb arrangerar årligen flera klubbmästerskap där även  
nybörjare som lånar vapen av klubben kan delta. Klubbens medlemmar reser 
även till externa tävlingar som arrangeras av olika klubbar runtom i landet. 
 
LICENSFRÅGOR 
”Hur och när kan jag få egen vapenlicens”, är den vanligaste frågan bland 
nybörjarna. Så här ser det ut: 
•Den som ansöker om vapeninnehav ska vara minst 18 år gammal. 
•Den som söker om vapeninnehav skall under året ha uppfyllt skicklighetskrav 
enligt respektive förbund samt genomgått eventuella obligatoriska kurser. 
•Den som ansöker om vapeninnehav skall ha varit aktiv medlem under en tid 
av minst 6 månader och regelmässigt deltagit i klubborganiserad verksamhet. 
Observera att detta är minimikraven för att klubben skall kunna skriva ut det  
medlemsintyg du måste ha för att kunna få vapenlicens. 
 
 
 
 
VÅR POLICY AVSEENDE MEDLEMSINTYG 
Tysslinge skytteklubb följer alltid de direktiv och policys som gäller för 
respektive förbund rörande de vapen som föreningen skriver ut intyg på. 
 
VAPEN, DIN EGEN OCH ANDRAS SÄKERHET 
Det här stycket ska du läsa extra noggrant. Syftet med detta stycke är att ge 
dig en grund att stå på så att du inte utsätter dig själv och dina kamrater för 
fara. 

Alla vådaskott har samma orsak. Man ”trodde inte” att vapnet var laddat. Man 
har behandlat det vapen man trodde vara oladdat på ett annat sätt än man 
skulle ha behandlat ett laddat vapen. 

Ett vapen är en mekanisk konstruktion. Det har ingen egen vilja. Det kan 
alltså inte avfyras utan att någon påverkar det. Det förekommer nästan aldrig 



något mekaniskt fel som gör att ett vapen avfyras. Orsaken till vådaskott är 
alltid en av dessa; slarv, oförstånd eller brottsligt uppsåt. 

En skottskada kan vara, och är ofta, livshotande. Man har alltså begränsade 
möjligheter att lära av sina misstag. Det första vådaskottet kan vara det sista. 
För dig själv eller någon annan. 

Om du lär dig och tillämpar dessa fyra grundläggande regler när det gäller 
hantering av skjutvapen kan du minska riskerna för misstag som kan leda till 
en tragedi. 

1. ALLA SKJUTVAPEN SKALL ALLTID BEHANDLAS SOM LADDADE! 
Inga undantag. Förutsätt alltid att vapnet är laddat och behandla 
det alltid som laddat.  

2. RIKTA ALDRIG ETT VAPEN MOT NÅGON! Rikta det inte heller mot 
någonting som du inte har för avsikt att skjuta emot.  

3. HÅLL FINGRET BORTA FRÅN AVTRYCKAREN! Låt fingret vila mot 
varbygelns utsida till dess att vapnet är riktat mot målet. Det finns 
ingen anledning att avfyra ett vapen som inte är riktat mot rätt 
mål.  

4. VAR SÄKER PÅ MÅLET! Du måste alltid veta vad du skjuter på och 
vad som finns framför och bakom målet. Skjut aldrig mot 
någonting som du inte med säkerhet har identifierat som rätt mål. 
Detta gäller speciellt vid fältskytte.  

Om du nöter in dessa fyra punkter till dess att de blir ett naturligt sätt att agera 
på räcker de som grund på skjutbanan. 

 

REGLER PÅ SKJUTBANAN 

1. Mellan kommandona ”Eld upphör” och ”Ladda” skall pistol eller revolver 
alltid vara frilagd på bord i skjutbås, med mantel uppdragen och 
magasinet urtaget och liggande bredvid pistolen eller med trumman på 
en revolver öppen. Propp eller bricka skall användas för att visa att 
vapnet är oladdat. Det är absolut förbjudet att röra vapnen innan 
kommando för serie ges!  

2. Vänd dig aldrig om med vapnet i handen. Vid kommandot ”ELD UPPHÖR!” 
ska du kontrollera att patronläge och magasin/trumma är tomma. 
Vapnet skall läggas med manteln uppdragen och magasinet vid sidan 
om vapnet. Skjuter du med revolver skall trumman lämnas öppen. 
Vapnet skall proppas. 

3. Låt aldrig vapnet ”dingla” i en hand mellan skotten. Håll ”färdigställning” - 
det vill säga med handen vilande på skjutbordet eller i färdig 



skjutställning.  

4. Vid hantering av vapnet efter kommandona ”Ladda!” eller ”Patron ur!” skall 
vapnet alltid riktas mot skjutvall/kulfång.  

5. Om du får eldavbrott så ska vapnet hållas kvar mot målet i minst fem 
sekunder eftersom en defekt patron kan smälla med fördröjning. Ta 
sedan ner vapnet, men rikta det fortfarande mot skjutvall/kulfång. Tala 
genast om för skjutledaren att du fått eldavbrott och låt skjutledaren 
åtgärda felet.  

6. Skjutledan skall alltid visitera ditt klubbvapen (lånevapen) och dess magasin 
innan du lämnar din skjutplats efter skjutningen. När du lämnar vapnet 
i/vid väskan skall det alltid lämnas med manteln uppspänd eller med 
trumman öppen.  

7. Om det under skjutpasset uppstår en situation som du upplever som 
onormal eller som du tror kan innebära fara för liv eller egendom 
skall du omedelbart ropa ”...ELD UPPHÖR!!!” Påtala genast din 
observation för skjutledaren. Det är din egen upplevelse av 
situationens farlighet som har högsta prioritet – även om det 
senare skulle visa sig vara av mindre betydelse för skjutningens 
säkerhetsmässiga genomförande. Det är bättre att varna en gång 
för mycket än en gång för lite.  

VÄLKOMMEN TILL OSS I TYSSLINGE SKYTTEKLUBB 

Vi i Tysslinge Skytteklubb hälsar dig välkommen och hoppas att du kommer 
att trivas i vår verksamhet. Vi hoppas också att du ska utvecklas till en duktig, 
säkerhetsmedveten och målmedveten skytt. 

Till sist! Anteckna dina serier redan från de första skjutpassen. Vi har 
blanketter som du kan använda och sådana kan du få från skjutledaren. Du 
kommer snart att se hur du förbättrar dina resultat. 

Tysslinge Skytteklubb 

 

 

 

 

 

 

 



ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP I TYSSLINGE SKYTTEKLUBB 
Beslut fattat av styrelsen kan ej överklagas (Pkt 123, 124-127 Svenska 
Pistolskytteförbundets Skyttehandbok). Är det ont om plats kan du skriva på 
baksidan, med kommentar vid punkten. 

Ansökningsdatum: År………. Mån………… Dag………… 

Personnummer:………………………………………………  

Namn:................................................................................................................. 

Adress:................................................................................................................ 

Postnummer:.......................Postort:................................................................... 

Telefon arbete:...................................................... 

Telefon hem:......................................................... 

Arbetsgivare:......................................................... 

E-postadress 
(OBLIGATORISK!):................................................................................... 

TIDIGARE MEDLEMSKAP I SKYTTEKLUBBAR: 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 

Sökande som tidigare löst pistolmärken. Om guld så ska år och nummer 
anges: Brons Silver Guld Nr:……… År:………. 

Om du innehar pistolskyttekort, ange numret:……………… 

Undertecknad har idag mottagit Tysslinge Skytteklubbs medlemsinformation, 
läst den och till fullo förstått vikten av säkerhetstänkande inom skyttet. 

Underskrift: 

.............................................................................................. 
Namnförtydligande (textat): 

.............................................................................................. 

Årsavgift inbetald den:....................................... 

Beslut vid styrelsemöte: Bifall/Avslag 

Vid bifallen ansökan sker medlemsregistrering fr.o.m. Det datum då 
medlemsavgiften är betald. 

 


