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En klubb där medlemmarna 
känner att man satsar framåt 
har betydligt lättare att få fram 
funktionärer och arbetskraft 
än de som klamrar sig fast vid 
det gamla och bara skjuter ak-
tivt i en eller två grenar. Man 
måste våga synas och se till att 
man kan bli nådd också för att 
nå ut till alla de som faktiskt 
har ett seriöst intresse av att 
börja skjuta.
 Sedan klubben satsade på 
att ha massor av information 
på hemsidan ”www.umepk.
nu” där vi visar upp mång-
falden av grenar med text, 
fi lmklipp och bilder, har vårt 
enda problem egentligen va-
rit att hantera alla som söker 
till våra nybörjarkurser.
 Hemsidan har blivit en av 
nycklarna till den framgång 
vi har idag. Det är faktiskt så 
enkelt att man numera måste 
ha mycket text, fi lmklipp och 
bilder på en hemsida. Efter-

som man idag använder sök-
motorer som t.ex. Google, 
som aktivt söker av internet 
efter sidor som matchar det 
man söker, är min uppmaning; 
skriv mycket och informativt!

Våga visa vad vi gör! Det är ju 
det som är intressant för den 
som vill börja skjuta.
 2011-2012 kur sar vi 
34 nybörjare som betalar 
2 500:-/person. Pengar vi 
använder till att bl.a. byta till 
bättre klubbvapen, ha fler 
ledare på plats m.m. Kurs-
deltagarna ska känna att vi 
verkligen satsar på gruppen 
med alla resurser vi har!
 En bra kurs får kosta 
pengar idag! Många klub-
bar är alldeles för billiga på 
sina utbildningar. Att gå en 
fallskärmskurs kostar c:a 
10 000:- och att ta dykarcer-
tifi kat kostar c:a 5 000:-, att 
jämföras med en pistolskyt-

tekurs under några månader 
som kostar 2 500:-, det är fak-
tiskt inte särskilt dyrt.
 Många klubbar tror att 
man måste göra det nästan 
gratis i ren oro för att så få 
har sökt. Sanningen är ofta så 
enkel som att de som vill gå 
kurs inte hittar någon pistol-
klubb i sitt område, eftersom 
många av våra klubbar inte 
ens har en hemsida.

Under kursen visar vi med se-
riösa pass upp alla grenar och 
ser till att man förstår att en av 
tjusningarna med pistolskytte 
är just mångfalden av grenar. 
Man får vara dålig i en gren, 
en annan gren kanske pas-
sar bättre för just den skyt-
ten. Idag är det mer vanligt 
att man börjar för att skjuta 
en specifi k gren och är rätt 
ointresserad av andra grenar.
 Vi har valt att uppmuntra 
det sättet att tänka. Vår erfa-

renhet är att om man upp-
muntras att skjuta den gren 
man själv vill ägna sig åt, hjäl-
per man även till mer i den 
grenen när man väl är klar. Vi 
får alltså fram fl er funktionärer 
på det sättet.
 Klubben är väldigt noga 
med att informera kursdel-
tagarna om att när man väl 
är klar med kursen förväntas 
man hjälpa till.
 Man kan inte tvinga nå-
gon att skjuta en gren man 
tycker har få deltagare. Tider-
na förändras och vi med dem. 
Utbudet är stort idag och vi 
måste hela tiden ha en bredd 
på verksamheten för att vara 
attraktiva som sport.

Vad gäller ekonomin pratar vi 
om 85 000:- minus ammu-
nitionskostnad bara på ny-
börjarkursen i en klubb med 
just nu 120 medlemmar. Och 
vi får då inga klagomål på 
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att det är för dyrt! Tvärtom, 
grupperna uppskattar vårt en-
gagemang.
 Vi driver i princip klub-
ben som ett företag där sty-
relsen är moderbolaget och 
sektionerna är dotterbolagen. 
Alla grenar har olika behov 
och aktiviteterna gynnas bäst 
av att man accepterar detta is-
tället för att motarbeta det.

Då alla grenar ska ha lika vär-
de  har vi t.ex. infört regeln att 
en klubbtävling kostar 120:-, 
oavsett gren. Låter mycket för 
vissa, men för den summan 
får man lunch och kaffe med 
dopp. Ingen behöver heller 
ta upp plånboken mer än en 
gång, man får nämligen skjuta 
så många starter man vill för 
pengarna. Det kostar ju bara 
täcklappar.
 Vi har ofta 25 skyttar eller 
mer i t.ex. en klubbtävling i 
fält. Alla deltagare tycker det 
är jättekul och att man får 
mycket för pengarna. Och 
tycker man något är kul hjäl-
per man också till oftare. Tar 
man vår klubbcup i fält med 
fem tävlingar, där man räk-
nar fram vinnarna efter deras 
tre bästa resultat (liknar PPC-
cupen), så ger bara den cu-
pen över 10 000:- i ren vinst 
som självklart går till vidare-
utveckling av klubben. Pre-
cisionscupen (senast med 35 
deltagare) ger lika mycket och 
bara dessa två cuper ger alltså 
en rejäl vinst till verksamhe-
ten.

Jag törs nog sticka ut hakan 
och påstå att vi också är duk-
tigast i landet på att arrangera 
företagsskjutningar. Förra året 
drog vi in 63 000:- minus am-
munitionskostnad. Vi tar runt 
600:-/person, som skjuter c:a 
20-30 st. skott .22 och mellan 
50-60 st. skott 9 m.m. Vi er-
bjuder helt klart en upplevelse 
och efter varje sådant event 
har efterfrågan ökat.

PPC i vår klubb är en närmast 
overklig framgångssaga. Var-
för? Jo, det är samma sak här! 
Vi satsade stenhårt direkt och 
var inom kort Sveriges akti-
vaste klubb och har så varit 
nu fyra år i rad. Vi satsar nu 
lika hårt på IPSC och har som 

mål att vara Sveriges aktivaste 
klubb redan 2013.
 Kanske kommer vi inte 
att klara det, men vågar man 
inte sätta upp mål försöker 
man ju inte heller. Vi har efter 
två års IPSC-verksamhet c:a 
25 licensierade IPSC skyttar 
i klubben. Ibland kan inställ-
ningen ”hellre ett hårt skott 
i ribban än en lös boll i mål” 
vara en fantastiskt rolig inställ-
ning istället för den traditio-
nella i många klubbar att allt 
arbete är jobbigt.
 Det är nog därför vi kör 
Swedish Open Indoor Cham-
pionship i februari och SM i 
PPC 26-29 juli! Umeå PK 
kommer även att ansöka om 
att få arrangera SM i Svart-
krut 2013. Våra medlemmar 
vill vara delaktiga och hjäl-
pa till just för att vi vågar ha 
framåtanda i det vi gör. Kän-
ner medlemmarna att det är 
medvind och inte motvind på 
grund av en negativ inställ-
ning, jobbas det helt fantas-
tiskt på våra arrangemang!

Trots jobb med allt jag nämnt 
har vi under två och ett halvt 
år, mitt ute i skogen på av 
kommunen anvisad plats, från 
noll byggt en 50 metersbana 
som har 21 fasta platser för 
PPC med skjutplatser även 
för 50 metersgrenarna och 
en 25 metersbana med pa-
viljong som har 17 platser. 
Snart är också en hundrame-
tersbana med sex skjutplatser 
för svartkrutsgrenarna snart 
klar. 2 800 ton massa och 650 
ton vallsand har vi fraktat till 
platsen.
 För u tom e t t 
kommunalt bidrag 
på c:a 150 000:- har 
vi stått för resten 
själva. Idag har vi 
bara 130 000:- kvar 
på ett klubblån som 
vi betalar av med 
500:-/år extra per 
medlem.

Vi använde tidigt 
maillistor. Ett mail 
kan man dock mis-
sa, men ett SMS till 
en telefon de fl esta 
har i fickan är en 
annan sak. Det är 
följaktligen ingen Fo
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Antalet nya sökande 
till klubben har ökat.

Umeå PK ska ansöka om svartkruts-SM.

slump att jag har över åttio 
medlemmars mobilnummer 
i telefonen. Vi har alltid jät-
temånga medlemmar som 
ställer upp en arbetsdag, ofta 
uppåt trettiofem personer. Än 
en gång handlar det om kom-
munikation och vilket media 
medlemmarna använder.
 För att öka gemenskap 
och klubbkänsla har vi varit 
noga med att använda klubb-
kläder när vi tävlar. Mer än 
femtio av våra 120 medlem-
mar tävlar i klubbväst och vi 
har även beställt en special-
designad tävlingströja som 
matchar västen i funktions-
material. Alla är lite fåfänga 
och vi är inget undantag. 
Självklart att det är extra kul 
när det syns vilka vi skjuter 
för!
 Idag är det väldigt viktigt 
att vi börjar se ut som idrotts-
män/kvinnor när vi utövar 
vår sport. Vi kan inte lufsa 
runt och tro att vi kan få ac-

ceptans från samhället om vi 
inte ser ut som vi håller på 
med en sport!
 De tiderna är förbi och 
det är dags att inse det, allt 
kriminellt elände påverkar 
hur samhället ser på oss som 
har skjutvapen som tävlings-
redskap vare sig vi vill det el-
ler inte. Det enda vi kan göra 
förutom att följa lagar och 
regler är att redan på gräsrots-
nivå se till att vi faktiskt ser ut 
och upplevs som idrottsutö-
vare. Som pistolskyttar måste 
vi bli bättre på att synas och 
när vi får chansen – se till att 
vi syns på ett positivt sätt!

Vårt råd till andra klubbar är: 
Satsa på alla grenar och våga 
vara framåt! Syns vi inte fi nns 
vi inte, så enkelt är det!

Har du/ni frågor som rör det jag 
tagit upp i artikeln är ni välkom-
na att höra av er på mailadress: 
ordf@umepk.nu


