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Historik över Södermanlands Pistolskyttekrets 
Vid ett sammanträde den 19 april 1952 bildades Södermanlands Pistolskyttekrets. 
Sammanträdet som tillkommit på initiativ av F 11 skytteförening, hölls på 
Järnvägshotellet i Flen och till ordförande för dagens förhandlingar valdes Wilhelm 
Lotigius. 
  
Följande representanter för klubbarna (föreningarna) deltog i sammanträdet: 
Eskilstuna Befälsutbildningsförening Rolf Strinnholm 
Katrineholmspolisens Skytte och idrottsklubb Lars Nordvall  
D.o Gustaf Strömgren 
Nyköpings Befälsutbildningsförening E Ekberg 
Oxelösunds Skyttegille Irving Sundström 
F 11 Skytteförening Wilhelm Lotigius 
D.o Bertil Dackmar 
Kungl. Södermanlands Pansarreg. Pistolsektion Holger Wibeck 
Katrineholms Befälsutbildningsförening A Ferm 
D.o Erik Nilsson 
Eskilstuna Pistolskytteklubb Carl Schröder 
D.o Thorbjörn Vikander 
Nyköpingspolisens Skytte och idrottsklubb Birger Johansson 
D.o Rikard Nord 
Eskilstunapolisens Idrotts och pistolskytteklubb Jonas Eriksson 
D.o Filip Oskarsson 
  
Ordföranden informerade om att de 19 klubbar (föreningar) som var direkt anslutna till 
Svenska Pistolskytteförbundet, hade avlämnat svarsbrev eller muntligt svar, som 
samtliga utmynnade i att de anslöt sig till tanken på bildandet av krets. Dock hade tre 
föreningar inte svarat alls, nämligen Strängnäs Befälsutbildningsförening, Stjärnhovs 
Befälsutbildningsförening samt Mellersta Södermanlands Befälsutbildningsförening, 
men väl Trosa Lansfiskalsdistrikts Pistolskytteklubb. 
De närvarande representanterna enades om att bilda Södermanlands Pistolskyttekrets. 
  
Kretsens första styrelse fick följande sammansättning: 
Ordförande Wilhelm Lotigius Nyköping 
Övriga ledamöter Filip Oskarsson Eskilstuna 
Gösta Claesson Gnesta 
Per Nelsson Hälleforsnäs 
Erik Nilsson Katrineholm 
Bertil Dackmar Nyköping 
Holger Wibeck Strängnäs 
  
Suppleanter Rikard Nord Nyköping 
Carl Schröder Eskilstuna 
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Gunnar Fahlén Gnesta 
Carl Alfredsson Hälleforsnäs 
Gustaf Strömgren Katrineholm 
Ragnar Jonsson Oxelösund 
Sven Persson Strängnäs 
  
Det uppdrogs åt F 11 Skytteförening att anordna det första kretsmästerskapet i 
precisionsskjutning, söndagen den 17/8 1952. 
Det beslutades att kretsmästerskap i fältskjutning skulle hållas i samband med nationell 
fältskjutning, antingen i Eskilstuna eller Strängnäs hösten 1952. 
Mötet avslutades med att ordföranden tackade för visat intresse och uttryckte sin glädje 
över att man så fullkomligt friktionsfritt kunnat fatta viktiga beslut och nämnde i det 
sammanhanget att frågan om bildandet av krets, långt tidigare framförts från Gnesta 
Pistolskytteklubb och senare från Hälleforsnäs Pistolskytteklubb.  
Ungefär samtidigt med att F 11 Skytteförening tog upp frågan hade också 
Eskilstunaföreningarna börjat förbereda bildandet av krets i vårt län.  
I det goda samförståndets och enighetens tecken, hade man nu utan förutfattade 
meningar nått målet. 
  
Kretsen bildades sju år efter kriget, det återspeglas i det stora antal 
befälsutbildningsföreningar, inte mindre än sju stycken, som fanns i länet. 
Idag finns ingen av dess kvar. 
  
Noteras kan att kretsen under åren endast haft fyra ordförande, nämligen Wilhelm 
Lotigius, som var kretsens första ordförande och innehade posten fram till 1969 då han 
efterträddes av Stig Bergström som satt till 1973 då han efterträddes av Rolf Lundström 
som i sin tur avlöstes av Arne Hjellström 1985. 
  
1977 stod kretsen för det största åtagandet någonsin då man arrangerade Svenska 
mästerskap i fält- och banskjutning. Tävlingarna som genomfördes på Häradsfältet i 
Strängnäs, i gott samarbete med P 10, samlade c:a 1600 deltagare totalt på två dagar 
och blev mycket lyckade såväl sportsligt som arrangörsmässigt. Kretsen erhöll mycket 
beröm från både deltagare och uppdragsgivaren Svenska Pistolskytteförbundet. 
  
Kretsens 50-årsdag 2003 firades genom en jubileumstävling 17 aug, exakt 50 år efter 
det första kretsmästerskapet. Tävlingen avhölls på Oxelösund Pk fina bana och samlade 
33 startande. Skjutningen omfattade samma regler som 1952, dvs 30 m skjutavstånd 
och den gamla tavlan med större tia. 
Efter tävlingen ordnades ett samkväm. 
Vid kretsårsmötet 2003-04-12 utsågs Lennart Pettersson Oxelösund till hedersledamot 
i kretsstyrelsen för förtjänstfullt arbete under lång tid. 
 


