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Varför är PPC-skyttarna i Stockholm så arga, och varför försökte och 
misslyckades kretsstyrelsen med att utesluta Grödinge 
Pistolskytteklubb? 
 

Kanske skjuter du andra grenar än PPC, eller är medlem i någon annan klubb, och tänker att du inte 
behöver bry dig om de här frågorna. Men fortsätt gärna att läsa ändå, så kanske du kommer fram till 
uppfattningen att det visst spelar roll hur enskilda grenar eller enskilda klubbar behandlas av 
kretsstyrelsen i Stockholm. Kanske gäller det din egen klubb eller din egen favoritgren nästa gång, 
eller kanske kommer du fram till att det inte bör gå till så här av rent principiella eller etiska skäl.  

Bakgrund till öppet brev 
Det här är ett öppet brev till skyttar i stockholmskretsen och till representanter för 
stockholmsklubbarna, där jag försöker förklara vad som hänt kring PPC-skyttet och det misslyckade 
försöket att utesluta Grödinge Pistolskytteklubb. Brevet går också ut till en del PPC-skyttar ute i 
landet, som berörts av tävlingssituationen i Stockholmskretsen.  

Orsaken till att jag skrivit det här brevet är: 

• att jag förstått att många är nyfikna på vad som egentligen hänt 
• att jag tycker att styrelsen för stockholmskretsen burit sig illa åt 
• att jag tycker att det finns allvarliga kompetensbrister inom styrelsen 

Jag tror att jag har en bra utsiktspunkt, eftersom jag tidigare varit ledamot i kretsstyrelsen, eftersom 
jag följt uteslutningsärendet på nära håll och eftersom jag har en yrkesbakgrund inom 
förvaltningsområdet (sex år som förvaltningschef på en myndighet). Dessutom har ett antal 
bekymrade men engagerade PPC-skyttar bidragit till att ge brevet dess slutliga utformning. 

Sammanfattande iakttagelser och slutsats 
En genomgång och belysning av den aktuella situationen för PPC-skyttet i Stockholm leder fram till 
följande iakttagelser: 

• Kretsstyrelsen har behandlat PPC-skyttarna illa 
• Kretsstyrelsen har behandlat en enskild klubb, GPSK, illa 
• Kretsstyrelsen har allvarliga kompetensbrister på det förvaltningsrättsliga området 
• Kretsstyrelsen saknar IT-kompetens 
• Kretsstyrelsen har stora brister i den ekonomiska kompetensen 
• Kretsstyrelsen är för tunt bemannad när det gäller administrativ kompetens 

Utifrån ovanstående iakttagelser kan bara en slutsats dras: att kretsstyrelsen bör avgå i sin helhet. 
Förhoppningsvis kan stockholmsklubbarna sedan välja en ny kretsstyrelse, där de olika kompetenser 
som faktiskt behövs är tillräckligt företrädda för att på bästa sätt ”främja och utveckla skyttet med 
pistol och revolver”, vilket är själva kärnan i kretsens stadgar.  
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Vart har alla märkesgrundande PPC-tävlingar tagit vägen? 
Vid en snabb betraktelse av kretsens tävlingsprogram så ser det ut som att det finns ett stort utbud 
av PPC-tävlingar i Stockholm, men det finns ett stort problem. Alla utom en tävling är inte 
märkesgrundande, dvs de är att betrakta som träningstävlingar där man kan öva sitt skytte, men där 
man inte kan kvalificera sig för uppflyttning till en högre klass eller kvalificera sig för 
Pistolskytteförbundets märken.  

För att en PPC-tävling ska fungera för klassning och vara märkesgrundande så måste den skjutas 
enligt reglementet för P1500- och/eller R1500-match, och det ställer krav på att alla skjutavstånden 
finns med, inklusive 50 yardsavståndet som många av våra banor inte medger. Arrangemanget tar 
också längre tid eftersom alla de olika avstånden och ställningarna måste skjutas. Det finns inte så 
många banor i Stockholmsområdet som medger detta, och det finns heller inte så många klubbar 
som rår med tävlingar i det formatet.  

Hacksjöbanan är en av de få banor som är verkligt lämpad för sådana tävlingar, och den klubb som 
har mest erfarenhet av att arrangera tävlingar i det formatet är Grödinge Pistolskytteklubb (GPSK). 
Bland annat genomförde GPSK förra årets VM-tävlingar i PPC på Hacksjöbanan, och vart avtackade 
för det av kretsens ordförande Clas Simmerud, som påpekade vid årsmötet att det är att betrakta 
som en stor bedrift att genomföra en framgångsrik tävling av den digniteten och i det formatet. När 
andra klubbar arrangerat märkesgrundande PPC-tävlingar vid Hacksjöbanan, så har det oftast varit 
med stöd av GPSK, eller i samarbete med nyckelpersoner från den klubben.  

Nu har kretsstyrelsen bestämt sig för att GPSK inte ska få anordna några PPC-tävlingar i år. Därför 
finns det bara en märkesgrundande PPC-tävling i årets kretsprogram, och därför är PPC-skyttarna 
så arga.  

Om att undvika kollisioner i tävlingsprogrammet 
Varför kretsstyrelsen inte vill att GPSK ska arrangera kretstävlingar är lite oklart för mig. Det skäl man 
anfört är att man vill undvika kollisioner i kretstävlingsprogrammet, och de tävlingsdatum GPSK 
önskat skulle kollidera med andra tävlingar. Men tittar man i årets kretstävlingsprogram kan man 
snabbt konstatera att det är fullt av kollisioner, i meningen att det är flera tävlingar i olika grenar på 
samma tävlingsdag. Närmare bestämt är det 31 tävlingsdagar under detta år med fler än en tävling. 
Som mest är det fyra tävlingar under samma dag.  

Detta förhållande är inte särskilt överraskande, det finns så många tävlande, så många olika grenar 
och så många klubbar som önskar arrangera tävlingar i Stockholmsområdet, att det är alldeles 
nödvändigt att lägga flera tävlingar på samma tävlingsdag. Om man inte gjorde det, så skulle de flesta 
skyttar få sitta hemma i stället för att åka ut och tävla. Och så här har det sett ut under ett stort antal 
år bakåt, skyttet i Stockholmsområdet har för länge sedan växt ifrån principen en tävlingsdag – en 
tävling.  

Det är, i alla fall för min begränsade fattningsförmåga, svårt att förstå varför kretsstyrelsen just nu 
och just när det gäller GPSK, återupplivat principen om ett tävlingsprogram fritt från kollisioner. Jag 
har svårt att frigöra mig från tanken att det verkliga skälet är något annat. Man kanske anser GPSK 
vara en misshaglig klubb i största allmänhet, eller så vill man hämnas någon gammal oförrätt, vad vet 
jag. Det enda jag är säker på, är att det skäl man anfört är alltför svårbegripligt och inkonsekvent för 
att man ska kunna tro att det utgör den verkliga orsaken.  
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Hur motiverade kretsstyrelsen att man beslutade att utesluta Grödinge 
Pistolskytteklubb? 
Innan man tittar på den frågan måste man begrunda ett ögonblick varför det finns en möjlighet för 
en kretsstyrelse att besluta om uteslutning av klubbar. Vid en titt i kretsens stadgar ser man att detta 
är kretsstyrelsens starkaste maktmedel mot klubbarna, som är avsett att användas om klubbar 
missköter sig på ett verkligt allvarligt sätt (se närmare kretsens stadgar 10 §, finns upplagda på 
kretsens hemsida).  

På vilket verkligt allvarligt sätt hade då GPSK misskött sig, enligt kretsstyrelsen? Ja, det är inte så 
alldeles enkelt att svara på den frågan, eftersom kretsstyrelsens skrivelser är ganska oklara i sin 
argumentation, och fulla av olika värdeomdömen som inte närmare underbyggs i sak. Men i 
huvudsak tycks det ha handlat om två skäl: 

• Medlemmar i GPSK:s styrelse ska inom ramen för banägarorganisationen HSO, dvs Hacksjöns 
Skytteorganisation, ha behandlat pistolskytteklubben Gripen PK illa 

• GPSK ska ha lämnat in önskemålen om tävlingar för sent, efter kretsstyrelsens 
planeringsmöte i september året innan 

HSO och Gripen 
När det gäller det första skälet så känner jag inte till vad som hänt i detalj. Men det tycks handla om 
att HSO:s styrelse utestängt Gripen PK från banan, eftersom man anser att de misskött sig när det 
gäller säkerhet och skytteformer vid banan, och att man inte åtgärdat detta tillräckligt effektivt inom 
klubben sedan HSO:s styrelse tagit upp problemet. Gripen PK anser för sin del att man inte misskött 
sig, utan blivit illa behandlade av HSO. Möjligen kan det ha haft betydelse för den fortsatta 
utvecklingen att Gripen PK:s ordförande Daniel Kron också är tävlingssekreterare i kretsstyrelsen. Det 
ska i detta sammanhang för tydlighetens skull påpekas att HSO:s styrelse utgörs av företrädare från 
ett flertal olika klubbar som bedriver skytteverksamhet vid Hacksjöbanan. 

Det må förhålla sig hur som helst med utestängningen, men jag tror att man måste komma ihåg att 
banägaren har en stark ställning i förhållande till de klubbar som är hyresgäster vid banan. Det är 
bara ett mindre antal av klubbarna i Stockholm som äger den bana man skjuter vid, och vi som är 
hyresgäster måste acceptera att banägaren sätter upp olika regler för hur banan får användas - vilka 
grenar som får skjutas, vilka tider som gäller, vilka hänsyn som behöver tas till kringboende eller 
passerande allmänhet och vilka ytterligare säkerhetsregler som behöver tillämpas utöver de som 
följer av skjuthandboken eller Säk B. Som hyresgäst måste man helt enkelt vara lyhörd för 
banägarens vilja, och om man inte är det måste man räkna med att man kan bli utslängd. Kort sagt 
kan det vara klokt att vara varsam och respektfull om man är hyresgäst vid en skjutbana.  

Sedan finns det ett allvarligt problem i kretsstyrelsens argumentation på den här punkten, man 
måste komma ihåg att GPSK och HSO är två helt olika organisationer, med olika uppgifter. Den ena är 
en skytteklubb, den andra en banägare. Detta faktum förändras inte av att det kan finnas ett par 
personer som är ledamöter i bägge dessa styrelser, styrelsebeslut fattas av en hel styrelse kollektivt. 
Varje sådan organisation är en egen juridisk person, den ena kan inte lastas för vad den andra gör. 
GPSK är inte ansvarig för beslut som HSO:s styrelse fattat samfällt och enhälligt.  
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GPSK:s sent inlämnade tävlingsönskemål 
Den andra anklagelsepunkten är också svårbegriplig. Naturligtvis kan det vara bra att kunna planera 
tävlingsprogrammet i god tid, men det finns praktiska begränsningar. Banägaren för min hemmabana 
Grimsta, Stockholmspolisens skytteförening, planerar t.ex. inte sin banfördelning förrän i februari 
samma år, så min klubb Bromma Pistolskytteklubb kan inte gärna lämna in tävlingsönskemål i 
september året innan. HSO planerar sin banfördelning i januari samma år, så där finns motsvarande 
begränsning för GPSK:s tävlingsönskemål. Man måste också komma ihåg att en banägare ofta inte 
kan planera sin banfördelning endast utifrån Pistolskytteförbundets tävlingsgrenar, man kan också ha 
grenar som sorterar under andra moderorganisationer att ta hänsyn till – IPSC, sportskytte eller 
jaktskytte med gevär.  

Det som också förefaller märkligt är att det under lång tid varit så att en del tävlingsönskemål 
kommit in redan i september året innan, medan andra kommit in senare men ändå i stor 
utsträckning kunnat placeras in i kretsprogrammet utan nämnvärda problem. Ännu mera märkligt är 
att andra klubbar än GPSK även detta år lämnat in sena tävlingsönskemål, det gäller bl.a. 
kretsordförandens och kretsens tävlingssekreterares egna klubbar, och att dessa i vanlig ordning 
kunnat placeras in i tävlingsprogrammet. Problemet tycks således bara gälla GPSK:s tävlingar. 

Uteslutningsbeslutet 
Kretsstyrelsen meddelade GPSK att man avsåg att utesluta klubben av de skäl som redovisats ovan, 
såvida inte GPSK kunde lämna goda förklaringar till sitt påstått oacceptabla beteende och avge 
försäkringar om att det inte skulle upprepas. GPSK svarade på alla frågor och påståenden, i den mån 
de alls var begripliga. Som en bilaga till det här öppna brevet finns hela brevväxlingen mellan 
kretsstyrelsen och GPSK. Om du har tid och lust, så läs gärna igenom breven och gör en egen 
bedömning av vilken part som använder svepande formuleringar, värdeomdömen utan närmare 
motiveringar och som inte besvärar sig med att konkretisera eller belägga sina resonemang i sak, 
samt vilken part som efter bästa förmåga försöker vara konkret och saklig, dock under stigande 
förvåning inför vad motparten anför.  

Därefter fattade kretsstyrelsen beslut om att utesluta GPSK från Pistolskytteförbundet.  

Pistolskytteförbundets överklagandenämnd upphäver uteslutningsbeslutet 
GPSK överklagar uteslutningsbeslutet till Pistolskytteförbundet, där det behandlas av förbundets 
överklagandenämnd. I nämnden ingår två jurister, dels den nuvarande förbundsjuristen, dels den 
tidigare förbundsjuristen. Bägge är alltså dels experter på förvaltningsrätt, dels väl insatta i 
skyttefrågor.  

Efter några veckor kommer nämndens beslut, de avvisar de skäl kretsstyrelsen anfört på alla punkter 
och upphäver uteslutningsbeslutet. Beslutet bifogas, läs gärna igenom det och kolla om jag refererar 
det riktigt. I och med beslutet är GPSK åter en klubb under Pistolskytteförbundet.  

Här måste man tänka efter ett ögonblick vad det innebär. Överklagandenämnden har relaterat 
uteslutningsbeslutet till Pistolskytteförbundets regelverk och till kretsens egna stadgar, och funnit att 
det saknar stöd. Kretsstyrelsen har alltså använt sitt starkaste maktverktyg mot en svagare part, en 
enskild skytteklubb, och på alla punkter blivit beslagna med att ha fel av juridisk expertis.  

I min värld är det ingen struntsak som man bara kan glömma bort och låta passera. Vad tycker du?  
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Hur står det till med kompetensen i kretsstyrelsen? 
Jag har länge haft en del betänkligheter när det gäller kompetensen i kretsstyrelsen, vilket ledde till 
att jag valde att hoppa av därifrån som ledamot och kassör i juni förra året, efter att ha suttit i 
styrelsen i drygt två år. Men det är de senare händelserna kring PPC-skyttet och uteslutningen av 
GPSK som fått mig att tvivla mer på allvar.  

Vilken kompetens behövs egentligen i en kretsstyrelse? 
Man vill naturligtvis tro att det viktigaste är att ledamöterna förstår sig på själva skyttet, men 
dessvärre är sanningen att arbetet i en kretsstyrelse till största delen handlar om olika former av 
administration och förvaltning. Detta påstående är naturligtvis en lätt överdrift, arbetet med 
tävlingsprogrammet och övervakningen av att tävlingarna följer regelverket kräver definitivt en 
skyttekompetens. Att bereda klubbarnas motioner i regelfrågor kräver också skyttekompetens, 
liksom att bedriva kursverksamheten. Men i stort sett alla andra frågor handlar om administration, 
och kräver en sådan kompetens. Kanske är det därför valberedningarna ofta klagat över att det varit 
svårt att rekrytera ledamöter till kretsstyrelsen, de tillfrågade har anat att uppdragen mer handlar 
om administration än om skytte. Kompetensen inom skyttefrågorna har hela tiden varit tillräckligt 
företrädd i kretsstyrelsen, det är den administrativa och förvaltningsmässiga kompetensen som varit 
svag.  

Möjligen måste man kvalificera det påståendet något, det finns ingen PPC-skytt i styrelsen. Normalt 
sett skulle det sakna betydelse, de flesta skyttar förstår att det är olämpligt att diskriminera en 
enskild skyttegren, oavsett vad man själv föredrar för grenar. Men i det här fallet tycks den 
mekanismen inte ha fungerat, kretsstyrelsen har avskaffat alla utom en märkesgrundande PPC-
tävling under året. Jag tvivlar på att så blivit fallet om det ingått en PPC-skytt i styrelsen.  

IT-kompetens 
Kretsens hemsida sköts utanför styrelsen av en webadministratör som har konstruerat hemsidan på 
gammalt sätt direkt i HTML-kod. All resultatinmatning och tävlingsinformation läggs in av 
webadministratören själv. Alla som haft kontakt med IT-lösningar förstår att detta är en mycket skör 
lösning, i det ögonblick webadministratören tröttnar så har kretsen ingen weblösning alls, det finns 
inget som någon annan kan överta eller vidareutveckla, allt måste konstrueras om från noll.  

Så kan man naturligtvis inte ha det, man kan inte bara vänta tills den nuvarande lösningen upphör att 
existera, se förvånad ut och säga hoppsan. Man bör redan nu förbereda en ny lösning, så att den går 
att driftsätta med kort varsel när det blir aktuellt. Lämpligen bör den nya lösningen medge att så 
många som möjligt kan lägga in resultat, inbjudningar och annat material, så att man inte behöver 
vara beroende av en enskild person, som också i nuläget har en väldig arbetsbelastning. Detta har 
också lett till att den nuvarande webadministratören är arvoderad, vilket i längden kanske inte är helt 
lyckat inom en ideell verksamhet, där alla andra arbetar utan ersättning.  

Det har funnits flera IT-kompetenta personer i kretsstyrelsen, men alla har valt att sluta, eller har 
inte föreslagits för omval. Vad säger det om förståelsen för IT-frågor inom styrelsen? 

Administrativ kompetens 
Kretsstyrelsen måste underhålla en databas över klubbarna och olika funktioner inom dessa, bevaka 
att klubbarna skickar in de uppgifter som behövs samt sprida en del av dessa uppgifter tillbaka till 
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klubbarna i form av en matrikel. Vidare blir det en del administration kring kurserna med 
inbjudningar, kallelser, avgifter, bokningar etc. Tävlingarna i Stockholmsserien administreras direkt av 
kretsstyrelsen, och för kretstävlingarna ska standardmedaljspoäng kontrolleras samt underlag för 
individuella penningpriser inom kretsmästerskapen tas fram. Vidare ska underlagen för kretsens stöd 
till arrangerande klubbar sammanställas, och man måste bevaka att de klubbar som arrangerar 
kretsmästerskap betalar in kretsens andel av startavgifterna. Rankinglistorna ska tas fram årligen, 
och medaljerna ska fördelas.  

Som synes är det en ganska betydande mängd administration som ska utföras. Ingen av dessa 
uppgifter är särskilt svåra för den som kan administration, men det handlar om mycket arbete. En del 
av dessa uppgifter har fungerat bra, andra förbluffande dåligt. Ett exempel är att det inte har kommit 
ut någon matrikel sedan mars 2015, tidigare år kom den ut minst två gånger årligen.   

En annan reflektion är att den ganska omfattande administrationen utförs av ett fåtal personer 
inom kretsstyrelsen. Den administrativa kompetensen förefaller inte vara särskilt spridd, men då 
blir det skört och väldigt beroende av enstaka personer. Tyder det på att det administrativa 
kompetensområdet är tillräckligt företrätt i styrelsen? 

Förvaltningskompetens 
Kretsstyrelsen ska godkänna nya eller ändrade stadgar för de anslutna klubbarna. Det kräver en 
förmåga att analysera text med juridisk innebörd. Andra frågor som kräver den typen av kompetens 
är övervakningen av att klubbarnas följer regelverken, och olika tvistefrågor som kan uppstå i 
samband med det.  

Det är på det här området som jag menar att kretsstyrelsen kört ordentligt i diket under året. Man 
måste förstå att förvaltningsrättsliga frågor kräver objektivitet, saklighet, relevans, proportionalitet, 
transparens och ett antal andra grundläggande värden som är förknippade med området. Man måste 
kunna läsa och förstå regelverk, man måste ha en analytisk förmåga, man måste kunna skriva klara 
och begripliga utredningar, inlagor och beslut. Och, kanske viktigast av allt, man måste förstå att 
förvaltningsfrågor inte kan vara en arena för personliga agendor eller för utkrävande av hämnd för 
olika upplevda eller förmodade oförrätter.  

Som jag ser saken kan man inte ha en kretsstyrelse där den här typen av kompetens inte alls finns 
representerad. Vad tycker du? Kanske är det din klubb som utsätts för godtycket nästa gång, eller 
dina favorittävlingar som utgår av oklara skäl.  

Ekonomisk kompetens 
För den som är van att läsa revisionsberättelser står det klart att årets revisionsberättelse är ungefär 
så nära ett totalt underkännande man kan komma, utan att faktiskt få bokslutet underkänt. 
Revisionsberättelsen ligger upplagd på kretsens hemsida bland årsmöteshandlingarna, läs gärna själv 
och gör en egen bedömning.  

 

Det som gör mig betänksam kring den ekonomiska kompetensen är bl.a. följande: 

• Det finns flera stora avsättningar i resultaträkningens kostnadsdel, för penningpriser och 
arrangörsbidrag. En avsättning är ett antagande eller en gissning om framtida utgifter. Det är 
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naturligtvis bättre att gissa än att mörka framtida kostnader, men huvudprincipen är ändå att 
allt som går att beräkna exakt också ska redovisas exakt, och jag menar att dessa poster 
borde gått att beräkna.  Vilka tävlingar som genomförts under året var ju känt redan före 
årsskiftet.  

• Man redovisar en betydande minskning av intäkterna för tävlingsavgifter, 49 tkr jämfört med 
82 tkr året innan, men utan att ange något skäl för det. Tvärtom talar man om en ökning av 
tävlingsverksamheten inom vissa grenar i textdelen av verksamhetsberättelsen. Det här går 
inte ihop, min tro är att man misslyckats med att bevaka att de arrangerande klubbarna 
också betalat in kretsens andel av startavgifterna för olika KrM under året.  

• Man har byggt upp ett betydande lager av priser, en ökning från det redan höga värdet på 59 
tkr under föregående år, till 114 tkr under 2015. Dels kan man ifrågasätta det ekonomiskt 
kloka i det, eftersom man bara redovisar ett uttag av priser för 18 tkr under året, lagret skulle 
alltså räcka sex år med en förbrukning i den takten. Men en allvarligare invändning är att 
man inte kunde svara på årsmötets frågor om hur lagret var inventerat. Ett lager som 
omfattar så stora värden kan man inte bara anta att man har kontroll över, men måste veta 
att allt som ska finnas i lagret verkligen också existerar, och då krävs en ordentlig inventering.  

Den etiska kompassen 
Jag tycker att det finns anledning att kritisera alla ledamöter i kretsstyrelsen för att man tillåtit och 
ställt sig bakom behandlingen av PPC-skyttet och av GPSK. Även den som inte är expert på 
förvaltningsrättsliga frågor bör kunna inse att man måste grunda sådana ärenden på hållbara sakskäl 
och att man inte kan tillåta någon eller några ledamöter att använda kretsstyrelsen som arena för 
personliga vendettor.  

Avslutning 
Mot den här bakgrunden har vi som skrivit under det här öppna brevet kommit fram till 
uppfattningen att hela kretsstyrelsen bör avgå. Flera av oss har tidigare suttit i kretsstyrelsen och 
kommit att uppskatta flera av ledamöterna där som personer, men det kan aldrig rättfärdiga att 
viktiga uppdrag missköts eller att enskilda klubbar och grenar behandlas illa. Förhoppningsvis kan 
stockholmsklubbarna därefter välja en ny styrelse, där den kompetens som krävs är bättre företrädd. 
Om ledamöterna i en ny styrelse därutöver är i besittning av en fungerande etisk kompass, så vore 
det ännu bättre.  

Stockholm 2016-05-31 
 
Jan Ohlsson 

 

Martin Jansson Christer Nybom Niklas Sjögren 
 
 
 
Bilaga 1 Brevväxlingen mellan kretsstyrelsen och GPSK 
Bilaga 2 Överklagandenämndens beslut att upphäva uteslutningen 
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Stockholms pistolskyttekrets har vid ordinarie styrelsemöte den 2016-01-21 fattat beslut om att 
delge Grödinge Psk följande övervägande.  

 
Övervägande om uteslutning jml § 10 Kretsens stadga! 
Kretsen överväger att utesluta Grödinge pistolskytteklubb ur Svenska pistolskytteförbundet för brott 

mot den 10e paragrafen i stadgarna, underpunkten ”föreningen i övrigt uppenbart har motarbetat 
Svenska pistolskytteförbundets verksamhet eller ändamål eller skadat förbundets eller kretsens 

intressen”. 
 
Sakfrågan: 

Kretsen har fått in en begäran om hjälp från Gripens PK då de anser sig negativt särbehandlade på sin 
skytteanläggning och varit så under en längre tid. Så tex ställs alltid Gripen PK inför icke 
dokumenterade extra krav på sin tävlings/träningsverksamhet i förhållande till andra, utsätts för 

obefogad och osaklig kritik vid genomförande av sin verksamhet samt slutligen nu ha stängts ute från 
möjligheten  att boka sin hemmabana utan saklig grund.  

 
Detta inom ramen för Hacksjöns skjutbane organisation, vilken vare sig krets eller förbund har någon 
makt att påverka, men som utgörs av representanter ur bla Grödinge Psk och vars verksamhet i hög 

grad påverkar den skytteverksamhet som bedrivs inom skyttekretsen.  
 

Vidare har Grödinge Psk på ett flagrant sätt under en följd av år obstruerat mot de gällande regler 
som finns avseende planering av tävlingsprogram och skapat både onödiga konflikter och en oerhörd 
extra arbetsbelastning för de i kretsstyrelsen som har att sammanjämka tävlingsprogrammet. 

Inledningsvis genom att hänvisa till regler inom ovan nämnda skjutbane organisation, över vilket 
Grödinge Psk styr, och sedermera utan någon kommentar överhuvudtaget. 
 

Så tex närvarar Grödinge Psk med en representant på kretsens planeringsmöte inför skytteåret 2016 
utan att delta med sina önskningar om tävlingsarrangemang (vilka sedan många år ska vara kretsen 

tillhanda senast 1/9 året före genomförandet), heller utan att med ett ord meddela övriga arrangörer 
att man hade för avsikt att stänga ute Gripen PK från skjutbanan. Den 2/1 kommer sedan Grödinge 
Psk in med sina önskemål (besked) om när klubben har för avsikt att genomföra sina tävlingar. Detta 

efter att först, mot gällande reglemente, försökt förmå förbundet att publicera datumen utan 
föregående granskning och dialog med kretsen. Av dessa sju önskade/krävda tävlingsarrangemang 
krockar 4 med redan inplanerade kretsmästerskap, bla i PPC, och kan alldeles självklart inte 

genomföras på önskade datum. Sammantaget har Grödinge Psk bara genom årets sabotage av 
tävlingsplaneringen förorsakat Stockholms skyttar en förlust av ca 1200 tävlingsstarter i fältskytte, ca 

200 starter i Magnumfältskytte och ett okänt antal starter i PPC beroende på hur många tävlingar 
som slutligen kan klämmas in i programmet då era önskemål om datum inkom 4 månader försent. 
 

Ni ges härmed möjlighet att yttra er i ärendet och kretsen förutsätter ert skriftliga yttrande inom 4 
veckor, och då förväntas ni redogöra för ert ställningstagande i den negativa särbehandlingsfrågan 
samt inkomma med en väl grundad förklaring på varför kretsens/förbundets regler för 

tävlingsplanering inte omfattar Grödinge Psk. Vidare förväntar vi oss en förklaring på hur ni i 



  

 

Stockholms Pistolskyttekrets   adm@skyttekretsen.se 

Byängsgränd 14 
120 40 Årsta 

framtiden avser säkerställa att denna situation inte uppstår på nytt. Efter denna tidpunkt har kretsen 
för avsikt att ta ställning i frågan om uteslutning. 

 
Då ärendet berörde Gripen Pk samt dess ordförande Daniel Kron har denna punkt behandlats och 

beslut fattats utan att Daniel närvarat.  
 
 

Stockholms pistolskyttekrets/ Clas Simmerud Ordf  



 
 

 

 

Som svar på Stockholms Pistolskyttekrets skrivelse om eventuell uteslutning vill Grödinge 

Pistolskytteklubb anföra följande: 

 

1. Kretsen förefaller blanda ihop Hacksjöns skytteorganisation (HSO) med Grödinge 

Pistolskytteklubb (GPSK). De bägge föreningarna utgör olika juridiska personer och har olika 

ansvarsområden. Detta juridiska förhållande påverkas inte av om det finns individer som är 

ledamöter i bägge organisationernas styrelser. GPSK anser sig inte ha något ansvar eller 

kunna lastas för beslut som fattats av HSO.  

 

2. GPSK beklagar om det skulle varit så att vi inkommit för sent med önskemål om placering av 

kretstävlingar. Däremot har vi svårt att förstå att detta i så fall skulle utgöra ett problem av 

nämnvärd betydelse för kretsens planeringsverksamhet, det står ju kretsen fritt att avvisa för 

sent inkomna önskemål bara på grund av att de inkommit för sent, eller att – om man så 

önskar – ändå ta upp dem till behandling och då antingen avvisa eller beakta dem. Så vitt vi 

förstår har det historiskt sett inte varit ovanligt att klubbar lämnat in önskemål sent, utan att 

detta föranlett överväganden om uteslutning.  

 

3. GPSK har svårt att se problemet, om det skulle varit så att vi lämnat ett material för 

publicering till Svenska Pistolskytteförbundet, som inte först varit fastställt av kretsen. Det är 

väl snarare ett ansvar för förbundet att se till att material inte publiceras utan att det 

föregåtts av vederbörliga beslut.  

 

4. Anklagelser framförs om att GPSK skulle ha förorsakat en förlust av 1200 + 200 starter under 

2016, men vi ser ingen redogörelse för hur man kommit fram till denna slutsats. Så vitt vi 

förstår är det brukligt att allvarliga anklagelser åtföljs av någon form av belägg.  

 

Sammanfattningsvis anser vi inte att skrivelsen från kretsen innehåller någon sakligt godtagbar grund 

för uteslutning.  

 

Botkyrka 2016-01-28 

Leif Linder      Robert Lundgren 
Vice ordförande    Sekreterare 
Grödinge PSK     Grödinge PSK 
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Stockholms Pistolskyttekrets Styrelse har vid sitt ordinarie styrelsemöte den 15 februari 2016 läst och 

begrundat det svar som Grödinge psk kommit in med med avseende på vårt övervägande om 

uteslutning. 

Vi konstaterar att Grödinge psk valt att inte kommentera de brister vi framfört. Den skrivelse som ni 

inkommit med tolkar vi mer som frågor än svar, och i viss mån irrelevanta bortförklaringar.  

Vi noterar vidare:  

Att Grödinge via sina representanter fortsätter med den negativa särbehandling av Gripen pk, som 

kretsstyrelsen hade invändningar mot redan i förra skrivelsen. 

Att Grödinge psk väljer att negligera det faktum att era tänkta tävlingar inte framfördes på kretsens 

planeringsmöte, utan sändes in som en begäran/orientering om när ni tänkte anordna tävling, till 

skillnad mot det stipulerade regelverket där man förväntas ansöka om att få genomföra 

arrangemang. 

Att Grödinge psk inte verkar förstå allvaret i den kritik som framförs, då ingen förklaring på ert 

obstruerande med tävlingshantering kommenteras. Som ex kan konstateras att Grödinge psk under 

föregående år publicerade totalt 0 inbjudningar till Nationell tävling i PPC och totalt 0 Resultat efter 

genomförd tävling via kretsens ordinarie kanaler. Att detta ska göras framgår med all önskvärd 

tydlighet i kretsens regelverk för tävlingsarrangörer.  

Vår samlade uppfattning är att Grödinge psk inte upplever att man behöver underordna sig det 

gemensamma regelverk som alla övriga klubbar i SPSF har förbundit sig att leva efter utan vill gå sin 

egen väg. 

Vi understryker att den tid som Grödinge psk har till sitt förfogande att inkomma med nöjaktiga 

förklaringar till vår ursprungsskrivelse löper till den 25/2, varför kretsstyrelsen valt att skjuta på 

frågan om verkställighet av uteslutning intill nästa ordinarie styrelsemöte. 

Vi vill dock med emfas trycka på vikten av att ni tar vår oro på allvar! 
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Slutligen vill vi nämna att: 

SPSF är en sammanslutning av klubbar som inom ramen för ett gemensamt regelverk utövar sin 

idrott på ideell basis. Med tanke på förbundets storlek är det ofrånkomligen så att det förekommer 

olika uppfattningar om både regler och individer. Detta får dock under inga omständigheter leda till 

att man på olika nivåer inte uppträder korrekt mellan skyttar och föreningar. För att citera vår 

styrelseordförande Mike Winnerstig så är det ”ingen mänsklig rättighet att tillhöra Spsf”. Vi består av 

medlemmar och organisationer som måste kunna fungera tillsammans, om Grödinge psk inte vill 

underordna sig dessa av Förbundsmötet fastslagna regelverk, så finner vi dessvärre inget utrymme 

för fortsatt medlemskap. 

 

Stockholms pistolskyttekrets 

2016-02-15 

Clas Simmerud/Ordförande 



 
 

 

 

Som svar på skrivelsen 2016-02-15 från Stockholms Pistolskyttekrets (Kretsen) vill Grödinge 

Pistolskytteklubb (GPSK) anföra följande: 

GPSK har inte särbehandlat Gripens Pistolskytteklubb negativt. Kretsen tycks inte förstå det ur rättslig 

synpunkt tämligen grundläggande förhållandet att en viss juridisk person inte är ansvarig för beslut 

som fattas av en annan juridisk person.  

GPSK har inte, som Kretsen påstår, sänt in någon ”begäran/orientering” om när vi avsåg att anordna 

tävlingar. Den formulering som Kretsen använder i skrivelsen leder tankarna till att GPSK skulle 

dikterat eller föreskrivit Kretsen tävlingar och datum, vilket inte alls varit fallet. Däremot har vi, helt 

enligt avsikten med Kretsens regelverk, framfört förslag och önskemål om tävlingar och datum som 

en input i Kretsens planeringsverksamhet, och vi har hela tiden varit medvetna om att beslut om 

tävlingar och datum fattas av Kretsen.  

Det är riktigt att GPSK deltog i Kretsens planeringsmöte 2015-09-01 utan att då framföra önskemålen 

om tävlingar och datum. Detta förklaras av att även GPSK är beroende av banägarens planering för 

att veta om banan är tillgänglig de önskade dagarna. Den planeringen var inte tillgänglig vid 

tidpunkten för mötet, och därför kunde inga önskemål framföras. I sammanhanget vill vi också 

framhålla att även andra representanter vid mötet avstod från att lägga fram tävlingstillfällen och 

datum vid mötet, men däremot framförde dessa vid en senare tidpunkt. Detta förhållande kan 

exemplifieras med Daniel Kron och undertecknaren av Kretsens skrivelse, Claes Simmerud.  

När det gäller tävlingsinbjudningar och resultatrapportering för PPC-tävlingar, så vill vi påminna om 

att Svenska Pistolskytteförbudet (SPSF) inrättat ett råd för PPC, och också bekostar den särskilda 

hemsida där alla nationella PPC-inbjudningar och nationella PPC-resultat publiceras, vilket inkluderar 

de nationella PPC-tävlingar GPSK arrangerat. Så vitt vi känner till rapporterar alla klubbar under 

Förbundet sina nationella PPC-tävlingar dit, och inte till respektive krets.  

Däremot har GPSK alltid rapporterat inbjudningar och resultat för kretstävlingar i GPSK:s regi till 

Kretsen, det gäller såväl PPC-tävlingarna inom ramen för Stockholmscupen som Hacksjömörkret.  

Kretsen avslutar sin skrivelse med att framhålla de skyldigheter som tillkommer föreningar under 

Kretsen, samt att det inte är en mänsklig rättighet att tillhöra SPSF. Så är det förvisso, men även 

Kretsen kan sägas ha vissa skyldigheter. Till dessa kan höra att förstå och tillämpa elementära 

förvaltningsrättsliga principer, att inte tillskriva parter handlingar eller yttranden som inte grundas i 

verkliga förhållanden, att tillämpa likabehandling av anslutna föreningar samt att förstå att 

uteslutningsinstrumentet inte är avsett att tillämpas när det helt saknas saklig grund, eller om 

grunden inskränker sig till alldeles bagatellartade förseelser.  

Botkyrka 2016-02-18 

Leif Linder      Robert Lundgren 
Vice ordförande    Sekreterare 
Grödinge PSK     Grödinge PSK 
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Stockholm 2016 03 14 

Stockholms pistolskyttekrets har vid ett extra styrelsemöte idag beslutat utesluta Grödinge psk ur 
Svenska pistolskytteförbundet. 
 
Bakgrunden är som följer, den 21 Januari dennes tillsände kretsen Gpsk ett besked om övervägande 
om uteslutning pga Gpsk´s klandervärda uppträdande på Hacksjöbanan samt Gpsk´s ständiga 
uppsåtliga obstruerande mot kretsens och förbundets tävlingsverksamhet och planering. 
Skyttekretsen konstaterar att frågan om misskötsamhet på skjutbanan nu utreds av banans ägare, 
Botkyrka kommun, varför skyttekretsen inte längre finner anledning att föra en parallell utredning.  
 
Vidare uppmanades Gpsk att inkomma med plausibla förklaringar på obstruktionen gentemot 
regelverket i tävlingsarrangemangsfrågan. Gpsk har valt att inte besvara frågan, utan snarare 
negligera den och heller inte inkomma med en förklaring på hur detta förhållande skulle rättas till i 
framtiden, varför kretsen finner sig nödgad att genomföra uteslutning enligt tidigare övervägande. 
Kretsen befarar att de uteblivna svaren indikerar ett fortsatt obstruerande och ställningstagande mot 
och utanför vårt gemensamma regelverk och ett sådant synsätt inryms inte inom vårt förbund. 
 
 
Stockholms pistolskyttekrets 
 
 
Clas Simmerud/ Ordförande 



 
 

 

 

Till Svenska Pistolskytteförbundets  

   Överklagandenämnd 

 

 

 

Överklagande av kretsstyrelsens beslut om uteslutning av Grödinge 

Pistolskytteklubb 

Yrkande 

Grödinge Pistolskytteklubb (GPSK) yrkar att överklagandenämnden upphäver beslut fattat av 

styrelsen för Stockholms Pistolskyttekrets (kretsstyrelsen) om uteslutning av GPSK. 

Bakgrund 

Kretsstyrelsen anger följande skäl för uteslutningen i sitt beslut (bilaga 1): 

1. Klandervärt uppträdande på Hacksjöbanan 

2. Obstruerande mot kretsens och förbundets tävlingsverksamhet och planering 

3. Kretsstyrelsen hävdar att GPSK inte inkommit med plausibla förklaringar gällande punkt 2, 

samt att detta skulle indikera sannolikhet för fortsatt obstruerande, och utgöra ett 

ställningstagande mot förbundets regelverk 

Vid läsning av ovanstående punkter kan man få viss tolkningshjälp av tidigare skrivelser från kretsen 

till GPSK, se bilaga 2 och 3, samt av ett mejl från kretsstyrelsens tävlingssekreterare Daniel Kron, 

bilaga 4.   

4. Bilaga 2, första och andra stycket under rubriken ”Sakfrågan:”.  

Kretsstyrelsen anser att Gripen PK särbehandlats negativt av banägaren Hacksjöns 

skytteorganisation (HSO), och att GPSK bär ansvar för detta, eftersom någon eller några 

personer som sitter i GPSK:s styrelse också sitter i HSO:s styrelse 

 

5. Bilaga 2, fjärde stycket under rubriken ”Sakfrågan:”.  

Kretsstyrelsen framhåller att GPSK inte lämnat in sina tävlingsönskemål för 2016 enligt 

beslutad ordning vid planeringsmötet 2015-09-01  

 

6. Bilaga 2, fjärde stycket under rubriken ”Sakfrågan:”. 

Kretsstyrelsen anger att GPSK har lämnat in sina önskemål om tävlingsdagar först 2016-02-

01, och ett antal av dessa anser kretsstyrelsen kollidera med andra tävlingar inom kretsen 

 

7. Bilaga 2, fjärde stycket under rubriken ”Sakfrågan:”. 

Kretsstyrelsen påstår att GPSK förorsakat en förlust av ca 1200 starter i fältskytte 

 



 
 

 

 

 

 

8. Bilaga 3, andra stycket. 

Kretsstyrelsen anser att GPSK inte kommenterat dess skrivelse (bilaga 2), eller också anfört 

irrelevanta bortförklaringar som kommentar 

 

9. Bilaga 3, tredje stycket. 

Kretsstyrelsen anser att GPSK ”via sina representanter” fortsatt särbehandla Gripen PK 

negativt 

 

10. Bilaga 3, femte stycket. 

Kretsstyrelsen påstår att GPSK inte publicerat vare sig inbjudningar eller resultat från 

klubbens PPC-tävlingar 

 

11. Bilaga 4, mejl från Daniel Kron till Christer Nybom, tredje stycket. 

Kretsstyrelsens tävlingssekreterare Daniel Kron skriver att det är normalt att önskemål om 

tävlingsdagar inkommer efter stoppdatum första september året innan, och att de flesta av 

dessa sena önskemål också placerats in i tävlingskalendern 

 

12. Bilaga 5, kretsens tävlingsprogram för 2016 

Av tävlingsprogrammet framgår att det kretsstyrelsen kallar kollisioner mellan tävlingar 

förekommer frekvent 

 

 

GPSK vill med anledning av detta anföra följande: 

 

Punkterna 1, 4 och 9 

GPSK vill framhålla att HSO och GPSK utgör separata juridiska personer. Av detta följer att den ena 

inte kan lastas för åtgärder den andra eventuellt vidtagit. Denna grundläggande förvaltningsjuridiska 

omständighet borde en kretsstyrelse kunna begripa.  

Punkterna 2, 5, 6 och 11 

GPSK vill anföra att det är mycket vanligt förekommande från flera föreningar att önskemål om 

tävlingsdatum lämnas in efter stoppdatum. Detta har i GPSK:s fall berott på att klubben är beroende 

av banägaren HSO:s planering, och denna förelåg inte före stoppdatum 2015.  

GPSK noterar att kretsstyrelsens tävlingssekreterare anger att det är normalt med sena önskemål 

(bilaga 4), samt att de flesta av dessa också placeras in i tävlingskalendern, samtidigt som 

kretsstyrelsen anger detta som ett skäl för uteslutning av GPSK. Det förefaller inte som att 

kretsstyrelsen förstår eller upprätthåller principen om likabehandling av anslutna föreningar.  

 



 
 

 

 

Punkterna 6 och 11 

Kretsstyrelsen anger kollisioner mellan de tävlingsdatum GPSK önskat och andra tävlingar som ett 

skäl för uteslutningen. Vid en kontroll av bilaga 5 kan man konstatera att kollisioner, dvs. flera 

kretstävlingar i olika grenar placerade på samma datum, förekommer inte mindre än 31 olika dagar i 

tävlingskalendern för 2016, som mest med fyra olika tävlingar samma tävlingsdag. Kollisioner synes 

sålunda inte utgöra något problem, såvida de inte gäller tävlingsdatum som önskats av GPSK. Även i 

detta avseende förefaller kretsstyrelsens likabehandling av anslutna föreningar kunna ifrågasättas.  

Punkten 3 och 8 

GPSK anser sig ha svarat kretsstyrelsen respektfullt, detaljerat och ingående på alla frågor, i den mån 

kretsens frågor alls varit möjliga att förstå (bilaga 6 och 7). Vi noterar vidare att kretsstyrelsen anser 

sig kunna utfärda så säkra prognoser om hur GPSK kommer att handla i framtiden att man kan 

grunda ett uteslutningsbeslut på dessa, medan vi själva endast har blygsamma ambitioner när det 

gäller framtidsförutsägelser.  

 

Punkten 10 

GPSK anser att påståendet inte stämmer i sak, GPSK har publicerat såväl inbjudningar som resultat på 

vederbörligt sätt.  

Punkten 7 

GPSK måste avstå från att kommentera kretsstyrelsens påstående, eftersom man inte besvärat sig 

med att förklara hur man kommit fram till denna beräkning, eller överhuvudtaget vad man grundar 

påståendet på. Det är, så vitt GPSK förstår, brukligt att den som framför grava anklagelser också 

anger vad man anför till stöd för påståendet, och att man i annat fall avstår från att alls framföra 

sådant.  

Avslutande kommentar 

Så vitt GPSK förstår är kretsstadgarnas uteslutningsinstrument avsett att användas vid mycket 

allvarliga överträdelser av stadgarna, eller i övrigt om en förening orsakat skyttet verkligt allvarlig 

skada. GPSK anser att i den mån vi alls kan lastas för några förseelser, så är dessa i så fall alldeles 

bagatellartade, och alls inte av sådan karaktär att de kan motivera ett uteslutningsbeslut. Vi menar 

att skytterörelsen sannolikt orsakats avsevärt större skada av kretsstyrelsens uteslutningsbeslut, än 

av eventuella smärre förseelser som möjligen kan ha förekommit från GPSK:s sida. Vidare vill GPSK 

framhålla likabehandlingsprincipen, i den mån GPSK ska uteslutas för obetydliga eller icke 

existerande förseelser, så bör detta också gälla för samtliga andra föreningar som gjort sig skyldiga till 

smärre förseelser, eller som inte gjort det.   

GPSK menar avslutningsvis att grundläggande förvaltningsrättsliga principer som objektivitet, 

proportionalitet, saklighet och likabehandling bör prägla också en kretsstyrelses gärning.  

För styrelsen i GPSK 

Michael Axell  
Ordförande 
 



 
 

 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Kretsstyrelsens beslut om uteslutning 

Bilaga 2 Kretsstyrelsens första skrivelse om uteslutning 

Bilaga 3 Kretsstyrelsens andra skrivelse om uteslutning 

Bilaga 4 Mejl från Daniel Kron till Christer Nybom 

Bilaga 5 Kretsens tävlingsprogram för 2016 

Bilaga 6 GPSK:s svar på kretsstyrelsens första skrivelse 

Bilaga 7 GPSK:s svar på kretsstyrelsens andra skrivelse  
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SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET 

ÖVERKLAGANDENÄMNDEN 

 

 
                               BESLUT                                                   Dnr 130:015/16 

                               2016-04-21 

 
KLAGANDE 

Grödinge Pistolskytteklubb 

Ställföreträdare: Ordföranden Michael Axell 

 

MOTPART 

Stockholms Pistolskyttekrets 

Ställföreträdare: Ordföranden Clas Simmerud, 

Stockholms Pistolskyttekrets, Byängsgränd 14, 120 40 ÅRSTA 

 

SAKEN 

Uteslutning ur Stockholms Pistolskyttekrets av Svenska Pistolskytteförbundet 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ÖVERKLAGAT BESLUT 

Stockholms Pistolskyttekrets har genom beslut 2016-03-14 uteslutit Grödinge 

Pistolskytteklubb ur kretsen och Svenska Pistolskytteförbundet, se bilaga 1. 

 

ÖVERKLAGANDE TILL NÄMNDEN  

Grödinge Pistolskytteklubb har överklagat kretsens beslut, se bilaga 2.  

 

PARTERNAS ANFÖRANDEN 

Av ingivna handlingar framgår att skälen för parternas ståndpunkter i huvudsak är följande. 

 
KRETSEN 

Klubben har via sina representanter negativt särbehandlat Gripen Pistolskytteklubb på 

Hacksjöbanan bl.a. genom att stänga Gripen ute från att boka sin hemmabana. Hacksjöns 

skytteorganisation (HSO) har genom sin styrelse under detta ärendes handläggning beslutat 

utesluta Gripen från all verksamhet på banan och därmed gått emot Botkyrka kommun. 

Samtliga handlingar i uteslutningsärendet har undertecknats av ordföranden i Grödinge 

Pistolskytteklubb. 

 

Klubben har också på ett flagrant sätt obstruerat mot gällande regler för planering av 

tävlingsprogram. Önskemål om att få anordna tävlingar ska vara kretsen tillhanda senast den 1 

september året före genomförandet. Trots det kom klubben först den 2 januari i år in med en 

begäran/orientering om när man avsåg att anordna tävlingar. Av sju önskade/krävda tävlingar 

krockade fyra med inplanerade kretsmästerskap i bl.a. PPC. Genom årets sabotage av 

tävlingsverksamheten orsakades Stockholms skyttar en förlust av 1200 tävlingsstarter i 

fältskytte och 200 starter i Magnumfältskytte. Det kan konstateras att klubben under 

föregående år publicerat noll inbjudningar till Nationell tävling i PPC och totalt noll resultat 

efter genomförd tävling via kretsens ordinarie kanaler. Kretsens uppfattning är att klubben 
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inte anser sig behöva underordna sig det gemensamma regelverk som övriga klubbar i SPSF 

förbundit sig att följa. 

 

 
KLUBBEN  

Grödinge Pistolskytteklubb och Hacksjöns skytteorganisation utgör olika juridiska personer. 

Klubben har inget ansvar för beslut som fattas av HSO, oavsett om det finns individer som 

ingår som ledamöter i båda organisationerna. 

 

Klubben kunde inte inge önskemål om tävlingar vid planeringsmötet den 1 september 2015 

beroende på att banägarens planering av tillgängligheten på banan inte var klar vid mötet. 

Även andra föreningar dröjde med att inge sina önskemål om tävlingar, och det är inte något 

ovanligt. De flesta placeras också in i tävlingskalendern. Det är också vanligt med kollisioner. 

I tävlingskalendern för 2016 förekommer 31 kollisioner, som mest med fyra olika tävlingar 

samma tävlingsdag. Kollisioner synes alltså inte utgöra något problem såvida det inte gäller 

tävlingsdagar som önskats av klubben. Om klubben kommit in för sent med önskemål om 

placering av kretstävlingar har det stått kretsen fritt att avvisa önskemålen.  

Kretsens beräkningar av förlorade tävlingsstarter har inte närmare redovisats och 

tillbakavisas. 

  

Klubben har publicerat såväl inbjudningar som tävlingsresultat på vederbörligt sätt. Svenska 

Pistolskytteförbundet har inrättat ett råd för PPC och också bekostat en hemsida där alla 

nationella PPC- inbjudningar och nationella PPC-resultat publiceras vilket även omfattar de 

nationella PPC tävlingar som klubben arrangerat. Klubben har alltid rapporterat inbjudningar 

och resultat för kretstävlingar i klubbens regi till kretsen. Det gäller såväl PPC-tävlingar inom 

ramen för Stockholmscupen som Hacksjömörkret. 

 

Kretsen har även kommit in med ett yttrande. Av det framgår, utöver vissa sakförhållanden 

som redovisats ovan, att motsättningar förekommer mellan företrädare för kretsen på ena 

sidan och klubben på den andra. Kretsen har bl.a. uppgett att kretsstyrelsen haft två möten 

med ordföranden i klubben varvid denne skulle ha vägrat att föra en dialog om förhållandena 

inom HSO men väl tryckt hårt på klubbens rätt att genomföra sina tävlingar på av klubben 

valda dagar och försökt förmå kretsstyrelsen att förstå varför endast dessa är möjliga. Vid det 

senaste mötet träffades enligt kretsen en överenskommelse om att klubben skulle komma in 

med en ursäkt för sitt beteende och en försäkran om framtida förbättring (nämndens anm. av 

planeringen av tävlingsverksamheten) mot att kretsen skulle återta sitt beslut om uteslutning 

av klubben. Det visade sig dock enligt kretsen att klubben inte hade för avsikt att göra 

överenskommelsen formellt bindande, varför kretsen står fast vid sitt beslut om uteslutning. 

 
 

NÄMNDENS BEDÖMNING 

Enligt 10 § i kretsens stadgar kan en förening uteslutas ur kretsen bl.a. om  

föreningen uppenbart har motarbetat Svenska Pistolskytteförbundets verksamhet eller 

ändamål eller skadat förbundets eller kretsens intressen. 

 

Kretsen har åberopat nämnda bestämmelse och lagt klubben till last att en annan förening 

skulle ha negativt särbehandlats på Hacksjöns skjutbaneanläggning bl.a. genom att ha stängts 

ute från att boka banan. 
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Hacksjöns skjutbana ägs av Botkyrka kommun, och för skjutbanan finns en särskild 

organisation som är självständig i förhållande till Grödinge Pistolskytteklubb. Detta förändras 

inte av att medlemmar i klubben ingår i denna organisation. Enligt nämndens uppfattning kan 

påstådda missförhållanden på banan därför inte läggas klubben till last utan förefaller böra 

hanteras inom ramen för nämnda organisation av dess medlemmar. 

 

 

Kretsen har vidare gjort gällande att klubben obstruerat mot kretsens tävlingsverksamhet och 

planering samt vägrat besvara kretsens frågor med anledning av den påstådda obstruktionen. 

 

Överklagandenämnden konstaterar att klubben visserligen lämnat in önskemål om 

tävlingsdatum efter den 1 september 2015 som varit stoppdatum för att inge önskemål inför 

tävlingsåret 2016. Klubben har emellertid förklarat detta bl.a. med att planeringen av skyttet 

på Hacksjöbanan, som klubben inte styrde över, inte var klar vid detta datum. Klubben har 

vidare hänvisat till svårigheterna att vid planeringen av skyttet inom Stockholmskretsen 

undvika kollisioner mellan tävlingar och även gett in kretsens tävlingsprogram för 2016 som 

styrker detta. 

 

Överklagandenämnden har förståelse för att kretsen för sin planering av tävlingsverksamheten 

är beroende av att klubbarna lojalt medverkar och respekterar de tidsfrister som gäller. I detta 

fall kan nämnden dock inte finna att Grödinge Pistolskytteklubb genom att inte medverka i 

planeringen eller att på annat sätt obstruera mot kretsens tävlingsverksamhet och planering 

brutit mot 10 § i kretsens stadgar på sådant sätt att det finns grund för uteslutning. 

 

När det gäller kretsens påståenden om att klubben underlåtit att publicera inbjudningar och 

resultat över PPC-tävlingar står uppgift mot uppgift. Nämnden godtar därför klubbens 

uppgifter i denna del och konstaterar att den påstådda underlåtenheten i allt fall inte är en 

godtagbar grund för att utesluta klubben ur Svenska Pistolskytteförbundet. 

 

Vad slutligen beträffar de motsättningar av personlig art som tydligt framgår av kretsens 

yttrande har inte framkommit att dessa kan tillskrivas klubben och dess ledning på ett sådant 

sätt att det finns saklig grund för det överklagade beslutet. I stället bör det åligga båda parter 

att lägga personliga motsättningar åt sidan och axla ett gemensamt ansvar för att 

skytteverksamheten fungerar. 

 

På grund av dessa skäl finner nämnden att Stockholms Pistolskyttekrets beslut om att utesluta 

Grödinge Pistolskytteklubb ur kretsen och Svenska Pistolskytteförbundet bör upphävas. 

 

 

NÄMNDENS AVGÖRANDE 

Överklagandenämnden upphäver det överklagade beslutet. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

 

Beslutet, som är enhälligt, har fattats av nämndens ledamöter förbundsjuristen Runar Viksten, 

förre ordföranden i SPFS:s styrelse Birgitta Rundberg och förre förbundsjuristen Claes 

Linder. 
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Sändlista: 

 

Grödinge Pistolskytteklubb  

 

Stockholms Pistolskyttekrets 
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