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Klarläggande om tävlingsplanering
Styrelsen för Stockholms pistolskyttekrets har vid extra styrelsemöte den 14/3 2016 beslutat utge ett
klarläggande om årets tävlingsplanering. Bakgrunden till detta är att det kommit till styrelsens
kännedom att div rykten florerar både på sociala medier och mellan skyttar. Då rimligen väldigt få
utanför styrelsen kan ha någon insikt i vad som ligger bakom något av styrelsens pågående
handläggningsärenden har vi valt att tillkännage följande klarläggande i syfte att räta ut eventuella
frågetecken.
Inom krets och förbund finns ett system för hur kommande års tävlingsprogram ska planläggas. Detta
regelverk har gällt sedan minst 2004, möjligen ännu längre tillbaka. Så tex skall kretsens tävlingar
ansökas om senast den 1/9 året före genomförande och om det gäller nationella tävlingar skall
kretsen ansöka om rätt att genomföra dessa senast den 1/10 hos förbundet. Det praktiska
förfaringssättet har sedan några år varit att samtliga blivande arrangörer samlas sent i augusti på ett
planeringsmöte och kommer överens om vem som skall ha vilken tävling vid ett givet datum. På
detta vis skapas så ett tävlingsprogram, som i många stycken ligger färdigt redan den 1/9. Efter detta
datum kan en arrangör självfallet ansöka om att få arrangera ytterligare tävling, alternativt flytta sin
redan planerade i tiden men då i dialog med kretsens tävlingssekreterare för att minimera risken för
krockar inom och utom kretsen.
I år har en klubb valt att inte ansöka om några tävlingar vid planeringsmötet utan inkommit med ett
besked den 2 januari om vad de har för avsikt att göra. Då deras tävlingar krockade med 4 redan
planerade kretsmästerskap vart svaret naturligtvis att allt inte var genomförbart på tänkta datum.
Däremot erbjöds man möjligheten att i dialog med kretsen finna lämpliga datum för genomförandet.
Den dialogen har man valt att inte delta i.
Därför har ett antal PPC tävlingar inte hamnat i tävlingsprogrammet. Tex när det samtidigt går
Kretsmästerskap i PPC på annan plats, eller när det går Kretsmästerskap i militär snabbmatch på
Grimsta.
På sociala medier har allt detta vänts till att kretsen skulle ha någon preferens vad avser
tävlingsgrenar vilket självfallet saknar grund. Vi verkar på alla sätt för en så stor och bred
skytteverksamhet som överhuvudtaget är möjlig. I årets kalender kan man räkna 15
precisionstävlingar, 14 PPC tävlingar och 11 fälttävlingar som exempel på bredd.
Vi är 88 klubbar i Stockholmskretsen varav flertalet tycker om att arrangera öppna tävlingar, som
envar kan förstå är det ett digert arbete att få detta pussel att stämma utan onödiga konflikter och
det bygger på att alla arrangerande klubbar följer samma förhållningsregler för att minimera onödig
friktion.
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