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Klubben har detta år haft en mycket stark tillväxt både på medlemssidan och på 
verksamhetssidan. Antalet medlemmar i klubben var vid årsskiftet 111st, och en mycket stor 
andel av dessa är aktiva i våra klubbtävlingar.  
Under de senaste åren har intresset för pistolskytte ökat i Kristinehamn, och vi kan se att 
klubben fått ett stort antal nya medlemmar som visat stort intresse för skyttet.  
Klubben har under året anordnat ett Svenskt Mästerskap i Magnumfältskytte. Vi har även 
haft ett välfyllt skjutprogram i form av cuper och träningar för klubbens medlemmar. Vi har 
dessutom genomfört ett flertal uppskattade inbjudningstävlingar, dåck något färre eftersom 
vi anordnat SM. 
Klubben har under året 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 21 skyttar trotsade vädrets makter för att ställa 
upp.  
 
Arrangemang  
Klubben anordnade Svenska Mästerskapen i Magnumfältskytte under två dagar. En mycket 
uppskattad tävling både av tävlande och förbund. Totalt blev det 421 starter, fördelat på 
skyttar från hela Sverige 
Klubben har även detta år arrangerat serieskjutning i Fältskytte om totalt 3 deltävlingar. 
Klubben har förutom Magnum SM i år även arrangerat tre magnumtävlingar. Två på våren 
(Lussmällen och Reitoröken), en på hösten (Höstsmällen). 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 genomfördes hela sju cuper som klubbmästerskap, Ban -, Fält fin -, Fält grov -, 
Magnumfält -, Magnumban -, Veteran - och Snubbycup. 
 
Totalt har 54st av klubbens medlemmar deltagit i Cupskjutningarna med totalt hela 794 
starter (678 föregående år). 
 
Under året genomfördes även två klubbmästerskapstävlingar i Magnumfält 6,5 och 
Magnumfält Auto. 
 

 Klubbmästare Veteran: Lars Werner 

 Klubbmästare Ban cup: Tommy Nässén 

 Klubbmästare Magnum - Bancup: Per - Erik Söderberg 

 Klubbmästare Magnumfältcup: Per - Erik Söderberg 

 Klubbmästare Fältcup - Grov: Per - Erik Söderberg 

 Klubbmästare Fältcup - Fin: Per - Erik Söderberg 

 Klubbmästare Snubbycup: Per - Erik Söderberg 

 Klubbmästare Magnumfält Per - Erik Söderberg 

 Klubbmästare Magnumfält Auto: Kay Dufström  
  



Externa tävlingar 
Klubben har i år representerats på något färre externa tävlingar, vilket till stor del beror på 
våra åtaganden i samband med Svenska Mästerskapen i Magnumfält. 
De tävlingar vi har åkt på har däremot representerats på ett föredömligt sätt, med goda 
resultat. Klubbens skyttar har totalt vunnit 48 standardmedaljer, fördelade på 10 skyttar 
över 13 tävlingar. 
Flest medaljer tog som vanligt Per-Erik Söderberg med 20 standardmedaljer (29 poäng). 
Därefter kom Kay Dufström som tog 7standardmedaljer (7 poäng) och Patrik Renman som 
tog 5 standardmedaljer (5 poäng). Utöver Standardmedaljerna har ett flertal skyttar 
presterat bra resultat i sina klasser.  
 
Mästerskap 
Klubbens medlemmar har presterat bra på olika mästerskap och större tävlingar under året. 
Vi kan nu skylta med att vi har både Svenska Mästare och Nordiska Mästare i klubben. 

 Nordiska Veteranmästerskapen där Tommy Nässén tillsammans med två skyttar från 
en annan klubb, tog en Guldmedalj i Grovpistol Lag. Laget satte även nytt Nordiskt 
veteranrekord. Magnus Thöresson tog två brons i Sportpistol Lag samt Luftpistol Lag. 

 Svenska Veteranmästerskapen i sportskytte där Magnus Thöresson och Tommy 
Nässén tillsammans hämtade hem 7 medaljer. Magnus tog ett individuellt silver i 
Sportpistol och ett individuellt brons i Fripistol. Tommy tog ett individuellt brons i 
sportpistol och ett individuellt brons i Standardpistol. Utöver detta tog de guld i 
Sportpistol Lag, ett lagbrons i Fripistol samt ett lagbrons i Luftpistol. 

 Svenska Magnum Cupen där Per - Erik Söderberg lyckades en guldmedalj i 6,5 tum. 

 Kretsmästerskap i Magnumfält där Per-Erik Söderberg lyckades knipa 1st guld i 6,5 
tum, och därmed blev Per-Erik Kretsmästare. 

 
Nybörjare 
Klubben har under våren genomfört utbildning och träning för ett tiotal nya skyttar. Detta 
har medfört att klubben även i har vuxit.  
 
Veteranerna 
2017 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 13 veteraner deltagit på någon eller 
några veteranträningar/tävlingar i klubben. Det har varit totalt 560 "starter" under året på 
våra veteranträningar/tävlingar (368 starter föregående år). En stor anledning till det stora 
antalet starter beror på den mycket aktiva veteranverksamheten, som träffas flera gånger i 
veckan, året runt. Sommar som vinter. 
 
Styrelsen tackar alla som under året bidragit till klubben. 
 
 
 
 
För styrelsen Patrik Renman Ordförande  
 


