
 

Inbjudan till grundkurs i Dynamiskt Skytte 
 

Skepplanda Skytteförening bjuder in till grundkurs i Dynamiskt pistolskytte. 

 

Kursen kommer att hållas under två helger. 

Det första datumet är den 16/10 – 17/10 2021 

Det andra datumet är den 13/11 – 14/11 2021 

 

Platsen vi kommer vara på är Skepplanda Skytteförenings bana i Skepplanda. 

Vi kommer att starta kursen kl 09.00 och den slutar ca.17.00 varje dag. 

 

Kostnad för kursen är 2350kr. 

Det beräknas gå åt ca 750st patroner under hela kursen, kostnad ca. 3kr/st totalt ca 2250kr 

Man behöver ha en pistol i minst 9mm och helst 4st magasin 

Ett hölster och helst 3st magasinshållare. 

Om någon inte har vapen går det att hyra vapen och utrustning för 500kr. 

Har man egen ammunition är detta givetvis OK. 

 

Kursen innehåller både en teoridel och en praktisk del. 

 

Vid det teoretiska provet som skrivs, så är det mestadels självstudier via material som man 

hittar på förbundets hemsida. Dit får man ett login efter att man anmält sig och betalat kursen. 

Det handlar mest om säkerhets regler men även en del ingående om hur IPSC skytte fungerar. 

 

Vid de praktiska övningar som kommer att utföras på skjutbanan så handlar det om i första 

hand att lära skytten de rätta momenten och ge de rätta grundförutsättningar för att kunna 

träna vidare. 

Mycket handlar också om säkerhet då det är den allra viktigaste biten i vår skytte form. 

Vi kommer också att lära ut mycket skjuttekniker för att skytten på ett så bra sätt som möjligt 

ska kunna hantera de olika prövningar man ställs inför på en station på tävling. 

 

På söndagen den 14/11 kommer examinering att ske av en Examinator. 

Han kommer bara att titta på att skytten utför en station på ett korrekt sätt vad det gäller 

säkerheten och vapenhanteringen. 

 

Anmälan till kursen görs till bjarne@yokohama.se 

 

Med vänlig hälsning 

 

Skepplanda Skytteförening 

 

Bjarne Larning 

Examinator/Instruktör 

 

Jonas Forslund 

Instruktör 
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