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Beslutat på årsmötet 2021-03-20 
 

 
 
 
Internationella/nationella vapengrupper, klassindelning m.m.  
 
Beslut: Sveriges Metallsilhuett Förbund fastställer de nationella vapengrupperna i bilaga 2 att gälla 
på prov från skyttesäsongen 2021 och tillsvidare. Beslutet ska utvärderas vid kommande årsmöten 
och när tillräckligt underlag finns ska beslut tas om att införa samtliga eller delar av dessa 
vapengrupper i nu angivna eller senare definierade former permanent. Alternativt ska beslut tas om 
att de helt eller delvis ska upphöra att gälla. Sådana beslut kan tas vid samma eller olika årsmöten.  
 
Beslut: Ingen klassindelning tillämpas inom de nationella vapengrupperna i bilaga 2 som 
förbundet/förening får arrangera som en del av verksamheten inom ramen för Sveriges 
Metallsilhuett Förbunds verksamhet. 
 
Beslut: Föreningsintyg för metallsilhuettskytte inom ramen för Sveriges Metallsilhuett Förbunds 
verksamhet till skytt för ansökan om innehav av vapen för målskjutning får endast utfärdas för de 
internationella vapengrupperna i bilaga 1. Föreningsintyg för metallsilhuettskytte inom ramen för 
Sveriges Metallsilhuett Förbunds verksamhet till skytt för ansökan om innehav av vapen för 
målskjutning får INTE utfärdas för halvautomatiska skjutvapen med undantag av den 
halvautomatiska pistolen Ruger (Standard) Mark II-IV i kaliber .22 LR med piplängd om 10 tum 
och som är tillåten att använda i vapengruppen finkalibrigt produktionsvapen enligt bilaga 1. 
Magasinskapaciteten får inte överstiga 10 patroner. Samtliga till Sveriges Metallsilhuett Förbund 
anslutna föreningar är skyldiga att efterleva dessa regler.  
 
Information: Polismyndighetens skjutskicklighetskrav kan mot bakgrund av ovanstående enbart 
uppfyllas inom de internationella vapengrupperna i bilaga 1. Detta betyder att kravet på tre starter 
med uppnått resultat för klass A, vid en sanktionerad tävling, för utfärdande av aktivitetsintyg för 
vapen för metallsilhuettskytte endast kan uppfyllas vid start inom de internationella 
vapengrupperna.  
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Bilaga 1 
 
 

Tabell över grenar och vapengrupper – internationella (sammanfattning): 
 
Enhandsvapen 

Finkalibrigt 
Kaliber 5,6x15R 
(.22LR) 

Revolver: produktionsvapen av typ revolver 

Produktionsvapen: valfritt produktionsvapen (vapenvikt 
max 1814 gram och piplängd 273 mm) 

Fritt vapen: samtliga enhandsvapen - även ombyggda 
(vapenvikt max 2041 gram och piplängd 381 mm) 

Stående: valfritt produktionsvapen 

Grovkalibrigt 
Endast central-
antändning men 
inga andra 
kaliber-
begränsningar 
utom i fritt vapen 

Revolver: produktionsvapen av typ revolver 

Produktionsvapen: valfritt produktionsvapen (vapenvikt 
max 1814 gram och piplängd 273 mm) 

Fritt vapen: samtliga enhandsvapen - även ombyggda.  
(vapenvikt max 2041 gram och piplängd 381 mm). 
Kaliber minst 6mm (.243 tum). 

Stående: valfritt produktionsvapen 

Fältpistol 
Endast central-
antändning och 
hylslängd max 
35,64 mm 

Öppna riktmedel: valfritt produktionsvapen 

Valfria riktmedel: valfritt produktionsvapen, dock 
gäller att optiska riktmedel får användas och max 
vapenvikt är 2041 gram  

 
Gevär 
Finkalibrigt 
Kaliber 5,6x15R 
(.22LR) 

Lätt gevär: produktionsgevär, vapenvikt max 3,855 kg 

Silhuettgevär: samtliga gevär - även ombyggda, 
vapenvikt max 4,6 kg 

Grovkalibrigt  
Minst 6mm 
(.243 tum) 

Jaktgevär: produktionsgevär, vapenvikt max 4,2 kg 

Silhuettgevär: samtliga gevär - även ombyggda, 
vapenvikt max 4,6 kg 
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Bilaga 2 

 
 

 
 

Tabell över grenar och vapengrupper - nationella: 
 
Enhandsvapen 

Finkalibrigt 
 

Vapengrupp C enligt Svenska Pistolskytteförbundets 
bestämmelser. Stående med stödhand tillåten. 

Grovkalibrigt 
 

Magnum: Omfattar M1-M4, M6-M7 enligt Svenska 
Pistolskytteförbundets bestämmelser. Skjutställning 
valfri med användning av hjälpmedel enligt Svenska 
Pistolskytteförbundets bestämmelser. 

Magnum Stående: Omfattar M1-M4, M6-M7 enligt 
Svenska Pistolskytteförbundets bestämmelser. 
Skjutställning stående med stödhand tillåten. 

Half size: Omfattar vapengrupp M5 enligt Svenska 
Pistolskytteförbundets bestämmelser samt vapen som 
uppfyller kraven för det internationella reglementet för 
grovkalibrigt fritt vapen med eller utan valfria optiska 
riktmedel och en vapenvikt om högst 2,5 kg. 
Skjutställning valfri med användning av hjälpmedel 
enligt Svenska Pistolskytteförbundets bestämmelser. 

Fältpistol 
 

Vapengrupp A enligt Svenska Pistolskytteförbundets 
bestämmelser. Skjutställning stående med stödhand 
tillåten. 

Vapengrupp B enligt Svenska Pistolskytteförbundets 
bestämmelser. Skjutställning stående med stödhand 
tillåten. 

Revolver: Vapen som uppfyller kraven för det 
internationella reglementet för grovkalibrig revolver. 
Skjutställning valfri.  

 
Gevär 
Finkalibrigt 
Kaliber 5,6x15R 
(.22LR) 

Sportergevär: Samtliga kulgevär som är tillåtna för jakt, 
dock ej halvautomatiska. Valfria riktmedel. Fri 
avtryckarvikt. Max vapenvikt med tillbehör 6,5 kg.  
Skjutställningen är stående enligt det internationella 
reglementet men skyttet får bedrivas på valfria figurer 
godkända enligt det internationella reglementet för 
finkalibrigt skytte med pistol eller gevär och på valfria 
avstånd. Avstånden ska dock vara kända.  
Om samma vapen används i finkalibrigt lätt gevär och 
silhuettgevär, ska första starten vara i lätt gevär sedan 
valfri ordning. 



 

 SVERIGES METALLSILHUETT FÖRBUND 

 

 

 

 

 

Grovkalibrigt  
Minst 6mm 
(.243 tum) 

Sportergevär: Samtliga kulgevär som är tillåtna för jakt, 
dock ej halvautomatiska. Valfria riktmedel. Minimum 
avtryckarvikt 1 kg. Max vapenvikt med tillbehör 9 kg. 
Ljuddämpare men ej mynningsbroms tillåten. 
Skjutställningen är stående enligt det internationella 
reglementet men skyttet får bedrivas på valfria figurer 
godkända enligt det internationella reglementet för 
grovkalibrigt skytte eller fältpistol och på valfria avstånd. 
Avstånden ska dock vara kända.  
Ammunition som förstör figurerna får inte användas, tex 
särskilt kraftig ammunition eller pansarbrytande 
projektiler. Arrangören får avvisa skytt med kaliber och 
ammunition som bedöms olämplig. 
Om samma vapen används i grovkalibrigt jaktgevär och 
silhuettgevär, ska första starten vara i jaktgevär sedan 
valfri ordning.  

 
 


