
PISTOLSEKTIONENS STYRELSE 2020 
 
Ordförande: Nyberg Jan 

Vice ordf.: Andersson Armas 

Sekreterare: Förström Kasper  

Kassör: Lehtonen Minna  

Ledamot: Boström Anders 

Fagerström Therese 

Kankilampi Ari 

Lindgren Tobias 

Mariani-Cerati Kenneth 

Mariani-Cerati Lawrence 

Suppleant: Arrakoski Jori 

Silhuett och practical ansvars + kontaktperson: Dennis Olander 

 

PISTOLSEKTIONENS VERKSAMHETSPROGRAM ÅR 2020 
 

TRÄNINGAR: 

 
Västerby skyttehall (oktober-april): 

Måndag  hela dagen  junior och nybörjare (övervakad träning 17-19) 

Tisdag & torsdag  hela dagen  träning för seniorer och juniorer 

Onsdag  kl. 12.00 – 19.30  träning för seniorer och juniorer 

Fredag  kl. - 16.00  träning för seniorer och juniorer 

Lördag  kl. - 18.00  träning för seniorer och juniorer 

Söndag  kl. - 18.00  träning för seniorer och juniorer 

 

Baggby skjutbana enligt skjutbanans ordningsregler, förutsatt att personligt lov fås från brigaden. 

Ingå skjutbana, 25m banan vardagar kl. 10.00 – 20.00, 50m banan vardagar 10-22 

Måndag  kl. 17.00 – 19.00  junior och nybörjarträning / nya medlemmar. 

(ledd träning enligt överenskommelse) 

Tisdag & Torsdag kl.  18.00 -  20.00  träning 30+30 och standardpistol 

 

TÄVLINGAR: 

 
Månadstävling på luftpistol: Första helgfria tisdagen i månaden (oktober – april) kl. 18.30 i Västerby skyttehall. 

  För juniorer första måndagen i månaden (oktober – april). 

Månadstävling på luftolympiapistol: Andra tisdagen i månaden (oktober – april) kl. 18.30 i Västerby skyttehall. 

Månadstävling på standardluftpistol: Tredje tisdagen i månaden (oktober – april) kl. 18.30 i Västerby skyttehall. 

Månadstävling 30+30 luftpistol: Sista helgfria tisdagen i månaden (oktober - april) kl. 18.30 i Västerby skyttehall. 

Månadstävling på 30+30: Första helgfria tisdagen i månaden, (maj – september) kl. 18.15 på Ingå skjutbana. 

Månadstävling på Fripistol: Sista helgfria tisdagen i månaden (maj – augusti) kl. 16 – (Non Stop) På Ingå skjutbana. 

Luftvapen tävlingar RS-mästerskap i luftpistol första tisdagen, luftolympiapistol andra tisdagen, standardpistol tredje 

tisdagen och luftpistol 30+30 sista tisdagen i mars i Västerby skyttehall. 

Avslutningstävling för stödskyttar i april. 

  Jultävlingen i december. 

Träningsläger:  Sektionen håller träningsläger för sina medlemmar i början av vardera säsongen. 

Krutvapen tävlingar: RS-mästerskap under sommaren enligt traditionellt program. 

Klubbkamper:  RS pistolsektionen skjuter klubbkamper, 

  mot nordiska vänföreningar (i Norge, Danmark, Sverige och Island) på luftpistol, 

   mot Finnair på luftpistol i februari, och 30+30 i september, 

  mot HanA på luftpistol i mars, 

  mot PorkkA på luftpistol på våren och fripistol under sommaren och 

   mot ESF på våren på luftpistol och i augusti på sammansatt 30+30 och standardpistol. 

  . 

Sektionens medlemmar deltar i FM-tävlingar, Guldkorns tävlingar, internationella och nationella tävlingar och i inbjudningstävlingar. 

Sektionen deltar med lag i de nationella luftvapenserierna. 

 

Sektionen deltar i talko för att färdigställa den nya 25 m-banan i Ingå. 


