
Snubbyskytte i Lunds PK 

Bakgrund. 

Det fanns tidigare en Snubbyserie i Skåne som, under flera år, samlade skyttar med lämpliga vapen. 
Efter en tid avtog arrangörernas intresse och serien lades ner. 

Flera skyttar har sina vapnen kvar och inom Lunds PK har de fortsatt att träna och tävla både inom 

och utom klubben. 

Nu har det tillkommit nya intresserade som är I behov av egna vapen och Lunds PK har därför 
beslutat formalisera skyttet och fastställa ett reglemente för vilka vapen som får användas samt 
schemalägga två årl iga tävlingar. 

Svenska Pistolskytteförbundets verksamhet styrs av regelverket "Skjuthandboken" (SHB) 
https://www.pistolskytteforbundet.se/app/uploads/2020/04/SHB 2020 Hela.pdf 
SHB "Allmänna bestämmelser" ger utrymme för andra skytteformer än de som beskrivs i regelverket. 
SHB A.1.2 Andra skytteformer 
"Vid utövande av andra än ovan angivna skytteformer gäller skjuthandbokens bestämmelser i 

tillämpliga delar, varvid det är av största vikt att säkerhetsbestämmelserna noga iaktas" 

Snubbyskytte i Lunds PK skall följa SHB i tillämpliga delar. 

SHB Del A Allmänna bestämmelser, i sin helhet. 

SHB Del B Säkerhet, i sin helhet. 

SHB Del C Tävling 

C.2.2 Minsta piplängd utgår, i övrigt i tillämpliga delar. 

SHB Del D Fältskjutning 

D.4.1- D.4.4 utgår och ersätts med nedanstående beskrivning av vapenklasser 

D.6.4 Antalet skott per serie, ändras : "Vid fältskjutning skall antalet skott vara fem vid varje station" 
i övrigt i tillämpliga delar 

§1. Klassindelning. 

1:1 Klass 1. 

Revolver i kaliber .32 och däröver, med fasta riktmedel och en maximal piplängd av tre tum. 
1:2 Klass 2. 

Revolver i kaliber .32 och däröver, med ställbara riktmedel och en maximal piplängd av t re tum. 
1:3 Klass 3. 

Pistol av typ FN1910, Walther PP, PPK och liknande i kaliber .32 auto - 380 ACP. 
1:4 Klass 4. 

Pistol av typ Walther PP och liknande samt revolvrar typ Kit-Gun och liknande i kaliber 22 LR -
6,35mm och i standardutförande (revolver maximal plplängd av tre tum). 

Lund den 24 augusti 2021 

~~ 
Lunds PK, styrelsen, Thomas Åkesson 


