
Bakgrund
Under juli/augusti skickade klubbstyrelsen ut en medlemsenkät till samtliga medlemmar 
med en registrerad epostadress. En länk till enkäten publicerades också i klubbens 
slutna Facebook-grupp. 

Syftet med enkäten var att samla in synpunkter och förslag kring aktiviteter, 
förbättringsmöjligheter och annat som skulle kunna göra vår klubb ännu mera trevlig 
och attraktiv.

I enkäten deltog 85 personer, vilket är knappt hälften av antalet medlemmar med en 
registrerad epostadress.  Svaren var ganska jämnt fördelade beträffande deltagarnas 
skytte-erfarenhet, dock med högre svarsfrekvens bland nybörjare och förstaårsskyttar.
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Resultatet presenteras nedan, där vissa svar förkortats, kombinerats  eller 
redigerats för läsbarhet och anonymitet. 



Nybörjarna
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Förslag på vad som kan bli bättre nästa gång?
- Kan inte komma på ngt  just nu. Utmärkt och pedagogiskt upplagt
- Ibland skulle det efter utbildningen vara nyttigt att ha någon som tar sig tid att 

titta och  tipsa om ens misstag
- Bättre struktur och ökad säkerhet
- Bättre information och återkoppling 
- Lite mera teori - men vi hade ju en pandemi (2 svar)
- Mera tips och idéer på hur man kan göra för att utveckla sitt skytte.
- Enklare kommunikation. Kanske en tillfällig FB grupp?
- Tydligare ansvarsfördelning mellan instruktörerna 



Nybörjarna forts. 

För MPK, såväl som för andra klubbar, är det en utmaning att ganska många som 
genomgår utbildningarna av olika skäl väljer att lämna klubben eller är inaktiva. 
Därav följande frågor:’     
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Vad skulle kunna göra dig (mera) redo att tävla?
- Eget vapen - med säkrare träning
- Provtävling under krutkursen med regelgenomgång mm. 
- Mer inbjudande, bättre gemenskap (2 svar)
- Peppa nybörjarna. 
- Medlemmar på plats peppar, och det känns bra. Fortsätt med det! 
- Tävlingar riktade åt enbart nybörjare
- Mer genomgång av olika tävlingsgrenar (2 svar)
- Mer genomgång av regler (2 svar).



Om Klubbkänslan
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Vad kan bli ännu bättre med avseende på klubbkänslan?

- Efter tävling och träning gemensam fika.

- Mer välkomnande och vänlighet gentemot nya medlemmar - och alla andra (5 svar) 

- Förbättring av information, inspirerande innehåll och kommunikation. Digital mötesplats. (5 svar)

- Clinics med gästföreläsare (3 svar)

- Fler bör ställa upp för klubben så att det inte är samma medlemmar  som alltid ställer upp. (3 svar)

- Att etablerade medlemmar bjuder in/engagerar nya medlemmar i högre grad (7  svar)

- Att  nya medlemmar är införstådda med att det även hänger på dem  för att komma in i gemenskapen.

- Mer klubbkvällar med t ex grill, fixardagar, bussresor (4 svar)

- Att fler tävlar externt. Kretstävlingar är viktiga för självkänsla och sammanhållning (2 svar)

- Hitta  strategier att knyta samman medlemmarna med samtal, träning, samåkning m.m.
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Vad kan bli ännu bättre med avseende på klubbkänslan forts.?

- Jag tror det blir bättre när pandemin är över ( 3 svar).

- Vore  trevligt om fler  stannar och pratar lite efter träningen (2 svar).

- Det blir bättre ju mera man är på klubben och lär känna fler medlemmar.

- Stanna gärna kvar och prata lite

- Fler tävlingar

- Klubbkläder.

- Mindre grupper med nybörjare som får mer skjuttid och bättre förutsättningar 

att lära känna övriga medlemmar. (2 svar)

- Trevligare miljö

- Nybörjarna bör ha förtur till luftvapnen. 

- Beröm till fler än bara vinnarna skulle kanske uppmuntra att träna mer.

- De som vill utvecklas i skyttet skulle kunna erbjudas kurser.

- Det tar ibland väldigt lång tid innan tävlingsresultaten blir publicerade. 

Behöver vi kanske fler admins?



Om Bödkaregården
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Har du förbättringsförslag?
- Rusta upp hela Bödkaregården, både inomhus och utomhus (12 svar)

- Nya möbler i klubblokalen (6 svar)

- Nytt/uppfräschat  kök (5 svar)

- Elektroniska lufttavlor. Gärna med uppkoppling i realtid på internet. (4 svar)

- Ljudisolera vid skjutbänkarna  (3)

- Plantera fruktträd och blommor (2 svar)

- Tak och belysning över måltavlorna, i varje fall på en av banorna. (2 svar)

- Fräscha upp lufthallen

- Fixa banorna så att man kan öva duell mm på enklare vis.

- Bättre struktur/ordning på de olika klubbarnas tillhörigheter.

- Bana där man får utöva dynamiskt skytte

- Jobbigt att skjuta bredvid någon som skjuter grovkalibrigt.  Kanske olika banor?
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Förbättringsförslag forts.

- Fixa sönderskjutna tavelställ

- Vi behöver bättre och fler kvastar till tomhylsorna. 

- Vi borde  ha luckor och infravärme på en av utebanorna, för träning året runt

- Timer-apparaten bör vara  fastmonterad (stöldskyddad) i A-hallen 

så att man kan träna snabbskytte utan att behöva släpa fram och tillbaka.

- Vi borde investera i fler backar till skottstolen, till de vanligaste vapnen.

- Ventilationen i lufthallen verkar inte fungera som den skall. 

- Bygg en inomhusbana för krut.

- Gärna mål på kortare avstånd än 25m (fält) med någon form 

av hållare för tavlor så att man fortfarande står i båsen för ljudets skull.

- Sanera gärna humleboet i hall A.



Om skytteverksamheten
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Vilka andra grenar?

- Dynamiskt/IPSC (7 svar)

- PPC (7 svar)

- Magnumskytte ban/fält/precision (4 svar)

- Springskytte

- Fripistol, standardpistol och luftpistol.

- Julgransskytte, Nyårssaluten, Gåsaskytte, Grisaskytte ;)

- Alla grenar, varav sportpistol är en. Alltså: Luft-, fri-, sport-, grov-, standard- och snabbpistol. 

- Sportpistol är en damgren. Herrar skjuter istället grovpistol, vilket är exakt samma sak, 

fast med kaliber .32 - .38. Detta hade vi kunnat skjuta samtidigt när vi har träning/tävling.



Tävlingar och andra aktiviteter
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- Utbildning i vapenteknik, vapenvård, ballistik, krutfysik, laddkurs (11 svar) 

- Ledarledd träning, t ex snabb eller “förbättra ditt fältskytte i fem steg” (8 svar)

- Skapa fler event samt bjuda in leverantörer av vapen, ammunition etc. (5 svar)

- Flera tillfällen att träffas, t.ex. grillning, föreläsningar, utbildningar och andra  tillfällen 

att träffas utanför själva skjutningen (2 svar)

- Mera omväxlande träningskvällar - typ fält, snabbskytte. Tex tisdagar finns 

"någon" som sätter upp en fältbana på bana C och 50 meters. 

Torsdagar sätts växelmål på bana A för snabbskytte. (3 svar)

- Mer fältskytte (2 svar)



Tävlingar och andra aktiviteter forts.
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- PPC hade varit kul att testa prova på (2 svar)

- Gärna en instruktörskurs (2 svar)

- Organiserade träningskvällar för snabbskytte (2 svar)

- Magnum skytte

- Resor utomlands och i Sverige för att träffa andra med samma intressen

- Färre tävlingar på helger. Funkar bättre med veckodagar, em/kväll för mig

- Prova-på alla typer av vapen som man har i slutet av krutkursen

- Fler fixardagar på helger. 

- Mer spontana veckotävlingar hade varit kul, inte bara i precision.

- Bra träning inför milsnabb mm.

- Bjuda in instruktörer i andra grenar och kanske mera samarbeten med 

andra klubbar som har utbildningar i andra grenar

- Tror inte det är tillåtet på banan men hade varit kul att rigga upp tallrikar och 

plastflaskor med vatten i och panga som tusan 😎



Profilprodukter
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- Jacka (31 svar) - t ex Fleece (1 svar), lättare jacka (4 svar).  Vinterjacka (2 svar)

- Keps (14 svar)

- Tröja/Sweatshirt (11 svar)

- T-shirt (10 svar)

- Pikétröja (9 svar)

- Väst (9 svar)

- Väska (6 svar)

- Hoodie (5 svar)

- Mössa (4 svar)

- Tygmärken, klistermärken, pins (4 svar)

- Byxor (2 svar)

- Skjorta

- Regnjacka

- Funktionströja

- Tävlingskläder.

- Liten handduk

- Hörselskydd



Om engagemang
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Om engagemang
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- Fixardagar, tävlingsfunktionär, allt möjligt efter behov (12 svar)

- Hjälpa till med krutkursen (3 svar)

- Utbildningar generellt (2 svar)

- Skulle vara till stor hjälp om det är tydligare vilka aktiviteter som finns och 

som behöver mer hjälp. Info på hemsidan eller FB? (2 svar) 

- Skulle gärna sitta i styrelsen!

- Hålla handladdningskurs.

- Hjälpa till med events

- Fältgruppen

- Domare

- Tävlingsverksamhet samt övrig föreningsverksamhet.

- Exempelvis ta med nybörjare på patrull o kanske coacha, köra fordringar osv, 

så att de ”kommer med” i klubben efter krutkursen



Vill också passa på att framföra
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- Har stort förtroende för Malmö Pistolklubbs styrelse. Inte lätt att ha en fungerande 

förening mitt under en pandemi. (8 svar)

- Utnyttja mentorskap mera (3 svar)

- Hur glad jag är för att hittade den här trevliga hobbyn.

- Tycker för övrigt att vi är en stark förening. Behöver klappa oss på axeln ibland också. 

- Inkludera vapengrupp A och R mer i föreningens aktiviteter.

- Mycket trevlig klubb

- De digitaliserade anmälningarna stör gemenskapen 

- Låt nybörjare ha en enkel och synlig markering - tex en badge på träningskvällarna. 

Då kan alla se vem som är ny och spontant fråga om de behöver hjälp, stöd eller råd. 

Själv kanske de inte vågar be om hjälp.

- Jag hade gärna sett att det funnits lag i de olika grenarna från klubben, och att lagen 

sätts ihop efter skytteresultat. Låt medlemmarna som vill vara med i laguttagningen 

anmäla sitt intresse och sätt förväntningar på laget att vara aktiva i mästerskapen 

(klubb, krets osv). Erbjud deltagarna klubbkläder och betalda startavgifter på 

mästerskapen.

- Man skulle kunna ha en avgift för lånevapen. Kanske en tia eller tjuga per gång. Detta 

hade hjälpt till med finansieringen av klubbvapen. Detta finns på andra klubbar och 

borde inte vara kontroversiellt. 

- Bättre uppdaterad hemsida med FAQ, guider och ny information. Bloggen är bra.

- . 22 ammunitionen som klubben säljer borde kunna införskaffas till lägre pris. 

CCI är billigare än SK. Nybörjare kan bli avskräckta av kostnaden.


