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Det blir mer och mer vanligt att 
föreningarna ställs inför miljörelaterade 
problem (buller, bly, förelägganden 
etc.). För att hjälpa föreningarna har 
Förbundet (tillsammans med de andra 
skytteorganisationerna) anlitat Janne 
Kjellsson som miljökonsult.

I Jannes arbetsuppgifter ingår att 
bistå föreningarna per e-mail eller 
telefon med enklare rådgivning. 

Denna rådgivning är gratis. Behövs mer omfattande konsultation 
bekostas denna av föreningen.

Kontakta Janne direkt om ni råkar ut för miljörelaterade problem. 
Ju tidigare han kopplas in desto större möjlighet att lösa 
problemet.

Du når Janne på e-post janne.kjellsson@miljojakt.se eller telefon 
070-651 81 66.

Miljöakuten

Aktuellt lösenord till köp/sälj/bytfunk-
tionen på förbundets hemsida kommer 
framdeles att kungöras på denna plats:

Aktuellt lösenord: Riktmedel

Köp/sälj/byt på 
hemsidan

Förväntningarna var höga när stats-
minister Stefan Löfven äntrade 
scenen på Folk och Försvars Riks-
konferens i Sälen. Många av de 350 
deltagarna undrade hur statsminis-
tern skulle beskriva det säkerhets-
politiska läget och hur regeringen 
skulle hantera situationen. Skulle 
det bli en skönmålning eller skulle 
han ta sin utgångspunkt i de mer 
oroande tendenserna?
 Det blev den mörka bilden. Löf-
vens beskrivning av den säkerhets-
politiska utvecklingen i Sveriges 
närområde var tydlig och långt ifrån 
en skönmålning. Han talade om ut-
vecklingen i Ryssland, den illegala 
annekteringen av Krim, kriget i 
östra Ukraina, operationerna i Sy-
rien, övningsmönstret i Östersjön, 
underrättelseinhämtning och om 
omdömeslösa ryska piloter som kan 

ställa till med incidenter. Dessutom 
påminde han om att den ryska ope-
rativa förmågan ökar; inte bara när 
det gäller konventionell krigföring 
utan också rörande kärnvapen, cy-
berkrigföring och så kallade påver-
kansoperationer. Förutom allt detta 
menade han att Ryssland har visat 
att man är beredd att använda mili-
tära resurser för att nå politiska mål 
och att man därvid brutit mot den 
europeiska säkerhetsordningen och 
internationell rätt.

Jag har aldrig hört någon svensk 
statsminister som har beskrivit vår 
säkerhetspolitiska situation i sådana 
termer.
 Och åhörarna undrade natur-
ligtvis vad statsministern skulle säga 
om vilka åtgärder som regeringen 
nu kommer att vidta. Men här blev 
det mer otydligt. Löfven hänvisade 
mest till försvarsminister Peter Hult-
qvists anförande senare under kon-
ferensen.

Så blev det då försvarsministerns 
tur. Hans omvärldsbeskrivning var 
också dyster men på frågan om vad 
som borde göras åt saken så blev 
svaret att det redan tillförts medel 
till Försvarsmakten och att beho-
vet av nya tillskott skulle övervä-
gas av den försvarsberedning som 
ska bereda nästa försvarsbeslut inför 

2020–2025. Hultqvist var också tyd-
lig med att något Nato-medlemskap 
inte var aktuellt.

De borgliga oppositionsföreträdarna 
delade naturligtvis inte försvarsmi-
nisterns uppfattning. De hävdade 
med emfas att Försvarsmaktens 
budget måste ökas, inte senare utan 
i närtid och att vi borde söka med-
lemskap i Nato. Liberalernas le-
dare menade att det inte är rimligt 
att bara säga att ”pengarna räcker 
och att den militära alliansfriheten 
fungerar”.

Svenska Pistolskytteförbundet är en 
frivillig försvarsorganisation och har 
därmed uppgiften att informera om 
och väcka intresse för försvarsfrågor. 
Förbundet tar naturligtvis inte ställ-
ning i t.ex. Nato-frågan. Avsikten 
med denna ledare är att mana till 
diskussion om bland annat de frågor 
som beskrivits ovan. Vi måste försö-
ka att tänka det otänkbara och fun-
dera på hur vi på bästa sätt kan slå 
vakt om vårt lands oberoende och 
säkerhet om det värsta skulle inträf-
fa. Tänk, diskutera och ta ställning.
Ställ er frågan om det är rimligt att 
Sverige ska ha den lägsta försvars-
utgiften (räknat i procent av BNP) 
av alla länder runt Östersjön. Och 
om försvarsbudgeten bör höjas; ska 
det ske nu eller senare?
 Likaledes måste vi tänka igenom 
frågan om vår militära alliansfrihet; 
är den fortsatt relevant eller måste 
den omprövas. Räcker försvarssam-
arbete med t.ex. Finland? Är ensam 
stark eller är det genom ett medlem-
skap i Nato som vi bäst tillvaratar 
våra intressen?

Dessa frågor är viktiga – till och med 
viktigare än pistolskytte.

Lycka till med både tänkandet och 
skyttet.

Hälsningar
Stefan Kristiansson
Förbundsordförande
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På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet inbjuder 
Västernorrlands- och Jämtlandskretsarna till Svenska 
mästerskapen i precisions- och fältskjutning samt 
Militär snabbmatch, med pistol och revolver.

11-16 juli

Preliminärt skjutprogram:
11/7 Militär Snabbmatch C + A
12/7 Militär Snabbmatch R + B + Jun + Dam + Vet
13/7 Fält B + Fält Dam + Prec A
14/7 Fält A + Fält Vet Y o Vet Ä + Prec C-öppen
15/7 Fält C-öppen + Fält Jun + Prec B
16/7 Prec J + Prec D + Prec Vet Y o Vet Ä + Fält R

Avgifter/start:
Individuellt 250:-  •  Juniorer 150:-  •  Lag 200:-

Allt skytte kommer att vara vid Lungre skyttecentrum ca 1 mil 
österut från Östersund centrum. 63°12’15.0”N 14°48’13.4”E

Frågor skickas till: sm2017@zkretsen.se
SM:s hemsida: www.pistolsm2017.one

För boende se http://visitostersund.se/

Tävlingsledare:  Stefan Persson Jämtland och
Vice tävl.ledare: Gunnar Andersson Västernorrland

Vi hälsar alla Sveriges skyttar VÄLKOMNA 
till mellersta Sverige!

Ett samarbete mellan kretsarna Västernorrland och Jämtland.
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Ruger MKIII .22 LR SR1911 .45 ACP

GP100 .357 Magnum Super Redhawk .44 M, .45 Colt, .454

NM Blackhawk .357M, .44M, .45 Colt

New Model Super Blackhawk .44 M Vaquero .357 M, .45 Colt

NM BH Bisley .44 M, .45 Colt
Single Action

Double Action

Blånerad eller rostfri. Stälbart sikte. 
Piplängd: 140 mm.
Tillbehör: Kolv med ställbart handstöd

Piplängd: 5”.
Fasta riktmedel.
Magasinskapacitet: 8.

Blånerad eller rostfri.
Piplängd: 4 eller 6”.
Ställbart sikte.

Rostfri.
Piplängd: 2,5-4-7,5-9,5”.
Ställbart sikte.

Rostfri eller blånerad.
Piplängd: 4,62-5,5-6,5-7,5”.
Ställbart sikte.

Rostfri eller blånerad.
Piplängd: 4,62-5,5-7,5-10,5”.
Ställbart sikte.

Blånerad eller rostfri.
Piplängd: 4,62-5,5”.
Fasta riktmedel.

Blånerad.
Piplängd: 5,5-7,5”.

Mer info: SPORTEC.SE/RUGER
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TÄVLINGSPLATS
Tävlingscentrum (TC) är Östergötlands 
Jaktskytteklubbs anläggning “Danmark“, strax 
söder om Kvarn. Koordinater WG S84 decimal
(lat, lon) N 58.6253, E 15.3175 (avfart från väg 211).

VÄGBESKRIVNING
Från riksväg 34 mellan Linköping och Motala, vid 
Borensberg, ta väg 211 mot Tjällmo/Örebro.
Efter ca 6,5km sväng höger vid gul skylt 
”Jaktskyttebanor”.

RIKSMÄSTERSKAPET
Lördag 3/6  M1: SA revolver .41-.44 magnum

M2: DA revolver .41-.44 magnum
M6: Pistol 9mm-.455
M7: Standard revolver, max 6,5”

Söndag 4/6  M3: SA revolver .357 magnum
M4: DA revolver .357 magnum
M5: Friklass 9mm-.455

Upprop vid skjutplatserna vid utsatt tid enligt 
startlista. Prisutdelning vid TC varje dag efter 
avslutade tävlingar.

ANMÄLAN
Anmälan föreningsvis via e-post till:
anmalan-rm2017@motalapk.se
Föreningen ansvarar för att dess anmälda skyttar är 
över 18 år och innehar Pistolskyttekortet.
Anmälan senast den 1 maj 2017.
4 skjutlag om 50 skjutplatser på både lördag och 
söndag. (09.00, 11.00, 14.00, 16.00).
Arrangören förbehåller sig rätten att begränsa 
antalet starter per skytt vid många anmälningar.
Startlistor samt eventuell övrig information 
publiceras på: http://www.motalapk.se/rm-
magnumprecision-2017/

AVGIFTER

Anmälningsavgifter: 150 kr/start.
Avgifter betalas föreningsvis till bg 5735-2759 eller 
Swish nr 1231508373.
Märk betalning med RM 2017 och föreningsnamn.
Betalning senast den 1 maj 2017.
Erlagd anmälningsavgift per skytt återbetalas till 
respektive förening om antalet starter begränsas.

VAPENKONTROLL
Fredag 2 juni kl. 17.00-19.00 samt 1 timme innan 
första start på tävlingsdagarna.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER
Enligt Skjuthandboken upplaga 16 (2016).
Tävlingen omfattar 6 serier + 1 provserie om 5 skott 
vardera/vapengrupp, skjutavstånd 50 meter.
1 st trisslott utdelas till skytt för varje 
50-poängsserie i tävlingen som skjuts med öppna 
riktmedel.
Ett instiftat pris på 10 000 SEK utbetalas till skytt 
som lyckas skjuta 300 poäng i klasserna M1-M7.
Om två eller fl era skyttar skjuter 300 p så fördelas 
totala vinst potten lika mellan skyttarna.
Om ingen skytt lyckas att skjuta 300 p så sparas 
vinsten till nästkommande RM 2018.

FRÅGOR
Kontakt i första hand via e-post till:
manhurin32@gmail.com
Tävlingsledare: Richard Hallin 0722-53 62 53

På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet 
inbjuder Motala Pistolklubb till

Riksmästerskap i Magnumprecision
den 3-4 juni 2017

Varmt välkomna till RM i Magnumprecision i Östergötland!

/start
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Ingen vintervila

För en gångs skull fi nns det en natur-
lig början på den här spalten. I förra 
numret höll kansliet på att förbereda 
fl ytten, och nu har vi fl yttat. Vitt och 
fräscht, som vi säger här i byn. Vi är 
väldigt nöjda med de nya lokalerna. 
Läget är perfekt för oss, inte inne i 
”dyrsmeten” i city utan kvar i Fri-
hamnen. 1:ans buss går förbi knuten 
och ner via T-bana ”Gärdet”, kor-
sar Sveavägen med vår bank, över 
Kungsbron (med hiss ner till Arlanda 
Expressperrongen på Centralen) och 
vidare till Scheelegatan, invid Polis-
huset, på Kungsholmen.

Vi har lärt oss att det inte är helt lätt 
för en ideell organisation att hyra 
lokaler. Orsaken är skattelagstift-
ningen, som gör det oförmånligt 
för fastighetsägare att hyra ut till den 
som inte redovisar moms, och det 
får vi inte göra. Hos VD för Stettin 
Fastigheter AB klappade emeller-
tid ett hjärta varmt för pistolskytte, 
och det är vi mycket tacksamma för.

Med undantag för några driftstopp 
i nätverket har allt fungerat – men 
absolut inte utan arbete. Vi har ock-
så uppfattat att många känner att de 
fått vänta för länge på mailsvar och 
med luren i hand.

Topplistan just nu när det gäller in-
kommande ärenden är ”Jag vill ha 
en skytteloggbok”, följt av ”jag har 
inte fått mitt pistolskyttekort”, ”jag 
får inte NP” och ”vi vill rapportera 
ny styrelsesammansättning”. Låt oss 

analysera dessa frågor, så kanske vi 
kan minska på väntetiderna:
 Det är väldigt roligt att det fi nns 
efterfrågan på Skytteloggboken. De 
första 3 000 exemplaren är snart slut, 
och lika många till är beställda hos 
tryckeriet. Vi har inte heller glömt 
bort de som hellre vill ha en ”app”, 
och fl era spontanförslag har kommit 
in. Det ser ut som det inte blev av 
med någon samproduktion med an-
dra förbund, så vi får ta oss an detta 
så snart vi kan.

När det gäller frågor som börjar med 
”jag-har-inte-fått…” kan det förstås 
bero på något tekniskt eller mänsk-
ligt fel här hos oss. Det vanligaste när 
det gäller pistolskyttekortet är ändå 
att det har uppstått ett missförstånd 
mellan kursledaren och föreningen 
om vem som skickar in listan och 
vem som betalar. Samma sak gäl-
ler NP, det kan bli fel här, men i 
uppskattningsvis 95 % av fallen har 
personen registrerats i MAP med 
fel adress eller inte som aktiv i mo-
derförening. Det skulle underlätta 
kansliets arbete mycket om med-
lemmarna rapporterar brister till sin 
förening, och föreningen i det första 
fallet kollar av list- och betalläget för 
alla kursdeltagarna, och i det andra 
läget kollar upp i MAP att allt är 
rätt, innan föreningens administra-
tör kontaktar kansliet. Det handlar 
inte främst om att fl ytta arbete från 
kansli till förening, utan att minska 
den totala mängden arbete som be-
höver göras.

Just nu bubblar styrelsesammansätt-
ningsrapporterna. Nytt är att det 
inte längre fi nns någon blankett. 
Föreningen ändrar bara i MAP, 
och… färdigt. Ändringen är ome-
delbart tillgänglig hos krets och 
kansli. Viktigt är förstås att styrel-
semedlemmarnas telefonnummer 
och e-postadresser är aktuella på 
individnivå.

Jag har förmånen att få vara sist 
med att lämna underlag till detta 
nummer, ansvarige utgivarens lilla 
privilegium. Så främst till er som 
fortfarande vågar vägra Facebook; 
styrelseordförande Mike, jag och 
övriga skytteorganisationer har träf-
fat inrikesministern och fått berätta 
att vi gärna deltar i den utredning 
som ska behandla implementering-
en av EU-direktivet i svensk lag. Vi 
hoppas förstås samtidigt kunna lyfta 
annat som skaver i Vapenlagen.

Rikspolischefen har också tagit emot 
oss. Besöket var ur hans synvinkel 
vältajmat, när väntetiderna på licen-
ser har minskat och oklarheterna 
om vad som krävs för en målskyt-
telicens för pistol likaledes har mins-
kat, men kontentan av det mötet var 
att det fi nns mer att tala om.
 Många beslut som påverkar vår 
verksamhet tas ovanför vår svenska 
Riksdag; i EU eller FN, och förbun-
det kommer att fokusera mer även på 
den nivån, bland annat genom ett ut-
ökat engagemang i WFSA. Mer om 
det i detta och kommande nummer.

Något som inte kommer i nästa NP 
är denna allvarligt bottnade betrak-
telse, levererad av en tysk skyttele-
dare efter IWA-invigningen, där en 
framstående bayersk politisk tjänste-
man just hade talat. ”Människan sa 
att det var viktigt att polisen har den 
bästa och mest effektiva utrustning-
en för att kunna bekämpa krimi-
nalitet och terror. Samtidigt att när 
det gäller civilt vapeninnehav mås-
te stränga regler till, så att samhället 
skyddas. Borde inte platsen vi står 
på, Reichsparteitagesgelände, fått 
honom att tänka på att problemet 
ibland varit det helt motsatta.” Anm: 
Reichsparteitagesgelände var platsen för 
nazisternas partidagar 1933-1938, 
idag platsen för Nürnbergs mässhallar.
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Företaget Peltor startade re-
dan 1950 av makarna Birgit 
och Tore. Birgit kallades för 
”Pelle” vilket resulterade i att 
de skapade det fyndiga före-
tagsnamnet PELTOR. Tore 
var tidigt intresserad av akus-
tik och tekniska lösningar vil-
ket än i dag speglas av företags 
innovativa förmåga. Innan 
makarna startade Peltor arbe-
tade Tore inom svenska fl yg-
vapnet under 25 år. Redan på 
40-talet fi ck Tore idén om att 
konstruera lösningar för att 
kommunicera i bullriga mil-
jöer men även att skydda hör-
seln mot farligt högt buller i 
t.ex. ett stridsplan. Därför togs 
det fram ett talgarnityr som 
kunde användas tillsammans 

med hörselskydd, det som vi 
idag kallar för headset.
 På 60-talet huserade fö-
retaget den lilla orten Mån-
karbo i Uppland. Men de 
började sedan se sig om efter 
en ny ort att etablera sig på. 
Till slut fann Tore orten Vär-
namo i Småland, en kommun 
där han kände att innevånarna 
och de styrande i kommunen 
hade rätt inställning för före-
tagets framtida utveckling.
Den första stora ordern kom 
från den schweiziska armén. 
På den tiden tog det åtta må-
nader att tillverka produk-
terna och i dag tar samma 
order 2 veckor att tillverka. 
Det fi nns än idag ett osynligt 
band mellan företaget och 

Schweiz armé, som fortfaran-
de är kund till Peltor.

Vid vårt besök på företaget 
i Värnamo träffar vi Patrik 
”Budda” Ljungkvist som visar 
oss runt i den imponerande 
fabriken. Han har känt Tore 
länge och känner även hans 
son och barnbarn.
– Sist jag träffade Tore var 
cirka fem månader innan han 
gick bort år 2010, berättar 
Patrik. Han hade ett inre driv 
att lära sig nytt och glöden 
att vilja förbättra saker, ända 
in till slutet. Jag sysslar med 
motorsport och gillar när det 
går snabbt. Tore var mer ny-
fi ken på hur långt man kan 
komma på en liter bensin, vil-

ket vi tillsammans kunde sitta 
och diskutera i fl era timmar.

Peltor såldes 1996 av To-
res son till koncernen Aea-
ro Technologies vilket i sin 
tur köptes upp av det ame-
rikanska företaget 3M under 
2008. 3M är ett gigantiskt 
företag med runt 90 000 an-
ställda och över 2600 patent. 
Liksom dotterbolaget Peltor 
drivs det av innovation med 
hjälp av sina 8000 ingenjörer 
och 85 laboratorier runt om 
i världen. Peltor har i sitt bo-
lag 390 anställda och ingår i 
3M PSD (Personal Safety Di-
vision), men Tores anda lever 
vidare i de nya produkterna 
som Peltor levererar.

PELTOR
– En framgångssaga 
… och hör sen!
Text: Peter Carlsson
Foto: Peter Carlsson och Peltor 3M

Många är vi skyttar och jägare som vet att Peltor är förenat 
med hörselskydd. Vi besöker Peltor i Värnamo för att låta 
våra läsare få en inblick i fabriken som efter 67 år fortfarande 
utvecklas. Men hur började den långa framgångssagan?

Peltor 3M-fabriken i den lugna 
orten Värnamo i västra Småland.
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Det fi nns även elektroniska 
öron som är mycket 

känsligare än de mänskliga.

På test- och kvalitetsavdelningen 
fi nns ett akustikrum där 
produkterna testas.

Testerna på 
människor går till 

ungefär som ett 
hörseltest.

Visionen från början var att 
kunna kommunicera i buller 
och det har Peltor verkligen 
tagit fasta på i sitt produkt-
sortiment. Om man tittar på 
de enklare produkterna som 
öronproppen ”Clear Ear”, så 
har ett tunt rör förts in genom 
proppen som dämpar sorl och 
buller, men låter ändå tal och 
musik tydligt komma igenom.

På de mer avancerade pro-
dukterna ser vi hörselskydd 
med inbyggd kommuni-
kationsradio, Blåtand och 
röstaktiverat headset för att 
kunna kommunicera fritt. 
Modellerna som har ”WS” i 
namnet står för ”Wireless So-
lution” och har Blåtand.

– Denna industri är 
rent utav skithäftig, 
säger Patrik och ler. 
De kommunikations-

lösningar vi har går näs-
tan att koppla till allt och 

det går att tillverka nästan vad 
som helst inom kommunika-
tion. Blåtandslösningarna gör 
det hela ännu mer attraktivt.

Peltor Litecom används ofta 
i fabriker där arbetarna kan 
kommunicera med varandra 
på avstånd upp till 2 km. Det-
ta underlättar väldigt mycket 

då de inte behöver skrika el-
ler kommunicera med hand-
signaler. Produkten är också 
väldigt populär inom mo-
torsporten då den tillåter 
kommunikation mellan me-
kanikerna i den bullriga mil-
jön på en racingbana. Trots 
allt buller lyckas mikrofo-
nen skärma av väldigt myck-
et. Modellerna med inbyggd 
kommunikationsradio an-
vänder frekvensen PMR 446, 
vilken är en privat licensfri 
kanal. Därför kan enkla wal-
kie-talkies för hobbyverksam-

3M Peltor ProTac Hunter och 
Shooter är en storsäljare bland 
skyttar och jägare i Sverige.
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glaslådan genomför vi kon-
tinuerliga hållbarhetstester. 
Först fl exas bygeln på hörsel-
skydden 1000 gånger, vilket 
innebär att hörselskydden si-
mulerar en av- och påtagning 
från ett huvud. Sedan läggs de 
i varmvatten i 3–4 timmar. 
När de sedan torkat provar 
man bygelkraften igen.
– Vi är sedan snart ett år 
tillbaka ackrediterade att göra 
tester själva enlig EN stan-
dard för hörselskydd. Det för-
sta man tänker på är förstås 
dämpning och akustik, men 
för att få det klassat och cer-
tifi erat behövs en del meka-
niska tester också.

Bygeln över huvudet får inte 
trycka för hårt och göra det 
obekvämt, men trycker den 
för lite kommer inte kåporna 
att täta ordentligt. Det testas 
också justerbarhet för att passa 
olika huvudformer.
 Även hållfastheten i plas-
ten prövas genom att slå den 
mot golvet, ibland även efter 
att den frysts till 20 minus-
grader. Men solens effekt får 
inte förbises, varpå Per visar 
solariet där plasten utsätts för 
UV-strålning.
– För militära produkter gör 
vi även tester där produkterna 
sänks ner i två till tio meter 
djupt saltvatten. Det kan vara 
för personal på ubåtar som 
behöver kunna evakuera sin 
båt utan att förstöra skydds-
utrustningen, berättar Per.

Akustikrummet är en skyd-
dad lokal som står fri från 
resten av byggnaden, för att 
förhindra att vibrationer och 
buller letar sig in i rummet. På 
väggarna sitter tjocka dämp-
ningsmattor för att eliminera 

Sasa Karanovic har arbetat 
som servicetekniker på Peltor i 
många år.

Efter att kablarna på kretskortet monterats lackas elektroniken för att 
motstå fukt och de salter som kommer från svett.

En stor del av monteringen sker manuellt av produktionspersonalen.

Peltor tillverkar en mycket stor mängd hygiensatser per år. Dessa är 
viktiga att byta med jämna mellanrum. Dels för att de blir ohygieniska 
men även för att de ska hålla tätt mot buller.

De fl esta plastdetaljer gjuts på fabriken i Värnamo. Fabrikshallen är 
stor och rymlig samtidigt som det fullkomligt rasar ut komponenter för 
framtida montering av hörselskydd. 

het användas för att prata med 
de som använder Litecom.
 Jag får en idé om att täv-
lingsledare på en skyttetäv-
ling skulle kunna använda 
Litecom, medan sekretariatet 
och andra funktioner har bil-
liga walkie-talkies. PMR 446 
har nämligen hela åtta kanaler 
att tillgå för en större tävling.

Fabriken är stor och det fi nns 
gott om regler att följa för 
att kvalitetssäkra produktio-
nen. Här fi nns förutom till-
verkningen även service och 
utveckling. Vi träffar servi-
ceteknikern Sasa Karanovic 
som arbetat på Peltor i många 
år och frågar vad som är det 
vanligaste felet.
– Det är sällan elektroniken 
går sönder i produkterna, of-
tast byts hygienskydd och 
plastdetaljer ut. Sen fi nns det 
vissa som får för sig att löda 
själva i produkterna, det är 
något vi inte rekommende-
rar. Det fi nns godkända ser-
vicecentra runt om i världen. 
På vissa produkter kan man 
göra en fabriksåterställning 
av elektroniken.
– I de nyare hörselskydden 
är elektroniken bättre separe-
rad och skyddad. Kretskortens 
värsta fi ende är salt från svett 
runt öronen. Fast vi klarlackar 
kretskorten äter sig saltet ige-
nom.

Inne i fabriken finns även 
en avdelning som arbetar 
med anpassning av kommu-
nikationslösningar. Här tas 
kontakter till nya komradio-
apparater fram och det fi nns 
en hel del nya produkter att 
anpassa sig till.

På test- och kvalitetsavdel-
ningen möter vi Per Hiselius. 
Per och hans team säkerstäl-
ler att produkterna håller 
vad som lovas. Det fi nns en 
mängd olika tester produk-
terna måste genomlida innan 
de släpps på marknaden. I ena 
hörnet står en brännugn och 
i mitten av lokalen en stor 
glaslåda där hörselkåporna 
genomgår en form av tortyr.
– I brännugnen gör vi 
brinnprov på alla material 
och de ska klara av 670 gra-
der, berättar Per. I den stora 
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Rund gummipropp
Hörselkåpor med glasögon
E.A.R Skumpropp
Hörselkåpor med keps
Hörselkåpor utan glasögon och keps

www.3M.se/personskydd

3M™ Peltor™r  WS™ SportTac™c  Light 

Välj vad du vill – och inte vill – höra

Det handlar om precision. Då är hörslen lika viktig som synen. En jägare 

behöver kunna höra en kvist som bryts lika väl som hundens skall och 

anropet på jaktradion. 

3M™ Peltor™r  WS™ SportTac™c  Light skärper dina sinnen och ökar din chanser 

till en lyckad jakt.   

Träff
säker

NYH
ET

Peltor LEP-100, en öronpropp 
med aktiv medhörning och 
utbytbara gummiproppar.

alla former av ekon. Rummet 
är så tyst att man efter ett tag 
börjar höra sina egna hjärtslag 
och blodet som rusar runt i 
kroppen.
– Här använder vi förut-
om riktiga människor även 
en testrigg med mikrofoner 
som vi sätter hörlurar på. När 
vi åker till ett testinstitut el-
ler till en kund så vet vi vad 
våra produkter går för, säger 
Per med en stolthet i rösten.

Fredrik Johansson är mark-
nadsföringschef för produk-
terna. Han är själv jägare 
liksom många andra av de 
anställda, vilket skapar förstå-
else för produkterna och hur 
de används.
– En vanlig fråga vi får är 
vad som dämpar bäst, prop-
par eller kåpor? Faktum är att 
dessa är lika bra i dämpvärde. 
Men har du t.ex. glasögon 
får kåporna ett läckage, säger 
Fredrik. Vissa skyttar använ-
der endast proppar som trycks 
ihop och sticks in i örat. När 
dessa sväller i örongången tä-
tar de mot utomstående ljud. 
Men det är otroligt viktigt att 
dessa proppar sätts i rätt.
– Vi gör dämptester med 
olika testgrupper av personer. 
Tester för en kåpa har normalt 
sett en differens på mellan 3–4 
decibel mellan försöksperso-
nerna, men en dämptest på 
proppar har mycket större 
differens. Detta beror på den 

varierande kunskapen om hur 
propparna skall hanteras. En 
propp ska nästan göra lite ont 
när den stoppas in.

För att se hur ordentligt man 
sätter i propparna eller hur 
ett par glasögon eller keps på-
verkar dämpningen har Pel-
tor tagit fram ett testsystem. 
Systemet heter ”E-A-R fi t™ 
Dual-Ear Validation System” 
och används till största del 

att validera hörselskydd för 
industrin. Det består av en 
högtalare och ett par myck-
et små mikrofoner. Mikrofo-
nerna kan sedan föras genom 
t.ex. öronproppar eller hörsel-
skydd för att mäta på insidan 
av den skyddande produkten 
intill örat.
 Fredrik ber mig testa med 
några produkter och resul-
taten är ganska slående. En 

dämpning på 20 decibel eller 
mindre är inte godkänd.
 Fredrik guidar mig runt 
bland produkterna och visar 
hur de fungerar. En intres-
sant produkt är Peltor LEP-
100, en öronpropp med aktiv 
medhörning och utbytbara 
gummiproppar. Den dämpar 
mellan 23 – 30 decibel bero-
ende på gummipropp.

Är det bättre med större kåpor?
– En produkt med större 
kåpa ger en bättre akustik då 
öronen får mer plats. Detta 
resulterar i ett bättre ljud om 
det fi nns aktiv medhörning.

Hur står sig formgjutna öron-
proppar mot de traditionella?
– Det fi nns många form-
gjutna produkter på markna-
den, men dessa kommer inte 
att passa örat hela livet. På så 
kort tid som sex månader kan 
örat ändra form, vilket gör att 
den formgjutna produkten 
släpper in buller i örat. Går 
man upp eller ner i vikt så 
förändras örat. Från industrins 
sida är det regler på att dessa 
måste kontrolleras två gånger 
per år. Om man pratar eller 
går så rör sig det formgjutna 
skyddet i örat, vilket skapar 
utrymme för buller att leta 
sig in. Skumproppar är mer 
fl exibla.

Hur ser framtiden för hörsel-
skydd ut?
– Örat ser ut som det gör. 
Antingen kan man välja att 
stoppa in något eller ha något 
som täcker örat. Jag tror inte 
vi kommer att se någon större 
skillnad där. Men nya tekni-
ker utvecklas ständigt gällande 
kommunikation. I framtiden 
tror jag att utvecklingen in-
riktar sig mest på teknik och 
funktion.

Fredrik Johansson är marknadsföringschef för 
produkterna och visar stolt upp ett par Peltor 
SportTac. Fredrik är jägare och dyker ibland 
upp på bild i marknadsföringsmaterialet. 



12 NP1 ’17

Gör som mästerskyttarna
skjut med

Med Pardinis precisionspistoler har du alla möjligheter att också 
bli en mästerskytt. Ladda med PARDINI och FIOCCHI!

NYHET!

BOX 80, 692 22 KUMLA. TEL 019-57 86 68 - FAX 019-57 02 68
bo.karlsson@bgkskytte.se

Generalagent för Sverige

GT9 (GT45/GT40)

K12

Kid

GPR 1

SP SPRF 22LR  / HP 32WC 32ACP
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FÄLTGRUPPEN startades 
för några år sedan av Stock-
holms kretssekreterare och 
de arbetar med planering 
och strategi inför kommande 
fältskyttetävlingar. På dagord-
ningen står fältskyttegruppens 
utveckling och de därmed 
förknippade frågorna. Man 
har hand om riktlinjer för 
Stockholms relativt nya fält-
skytteserie och olika krets-
mästerskap, samt ÖSM.

Nyckelordet är permanent 
samarbete mellan Stock-
holms pistolskytteföreningar, 
stora som små. Idén föddes 
vid kretsmästerskapet i Fält 
C 2015 och ”Fältgruppen 
Stockholm” bildades då. Kon-
ceptet är att konstant enga-
gera många klubbar istället 
för att behöva rekrytera en 
ny (eller samma) tävlingsar-
rangör varje år. Nu kan även 
minsta lilla klubb ställa upp 
med funktionärer som i van-
liga fall aldrig mäktar med 

att arrangera en fältskjutning. 
På så sätt kan man öka anta-
let funktionärer och behöver 
inte ”nöta” på samma klubbar 
och personer.

Själva idén till ett breda-
re samarbete ser ut så här: 
Fältgruppen tar hand om 
banbokningar för kretsens 
fältskytteserie, samt olika mäs-
terskap. De ser även till att sta-
tionerna bemannas av olika 
föreningar. Man bestämmer 
vilka som ska sköta sekreta-
riaten på de olika fältskjut-
ningarna, där det bland annat 
ingår uppgifter som att regist-
rera anmälningar, ta hand om 
startavgifter och se till att pris-

pengar betalas ut. Det behövs 
förstås även en bra servering! 
Mycket ska beslutas och sam-
ordnas, men alla får veta sina 
uppgifter i god tid.

Vad är bäst och vem ska ta hand 
om olika saker? När det gäller 
Fältserien så är det olika för-
eningar som tar hand om olika 
omgångar. Ett gott samarbete 
med andra klubbar resulterat i 
att en enda klubb inte behö-
ver dra det stora lasset själva. 
OBS: Även folk från minsta 
lilla pistolskytteförening kan 
nu bidra genom att någon 
gång ställa upp som funktio-
när. Det borde många tänka 
på och, när det passar, anmäla 

sig frivilligt som stationschef, 
funktionär, vapenkontrollant 
eller grillmästare, etc.

På fältgruppens senaste möte 
den 17 januari 2017 avhand-
lades alla dessa frågor och 
mycket mer därtill. Närva-
rande var ca 20 personer från 
flera olika föreningar som 
gick igenom en dagordning 
på 14 punkter. Föreningar-
na som var på plats var Atlas 
Copco Pk, Ekens Psf, Gri-
pen Pk, Lövsta Skf, Katarina 
Psf, Lunda Skf, Roslagens Ps, 
Salems Pk och Örlogsberga.

Mest aktuell var frågor kring 
kretsmästerskapet i fält C den 
6–7 maj 2017, samt ÖSM fält 
den 21–22 maj. Det ställdes 
även frågor om årets fältse-
rie, programmet Webshooter 
och om framtida utbildnings-
behov. Mötet tog nästan tre 
timmar och man bestämde att 
nästa sammanträde blir den 22 
februari 2017.

Fältgruppen Stockholm
Av: Peter Siegel

I Stockholmskretsen fi nns en samordnande, ideell organisation och 
tankesmedja kallad FÄLTGRUPPEN som arbetar för skyttets bästa. 
Huvudstadens fältskyttar är skyldiga dem ett STORT TACK!

Bland deltagarna i fältgruppen fi nns från vänster mötessekreterare 
Jan Arnström, ordförande Torbjörn Lindström och Stockholms-
kretsens ordförande Clas Simmerud.

Många ämnen avhandlas 
under de möten som 
fältgruppen anordnar. 
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Intresset var enormt och i år 
slog mässan rekord med 1515 
utställare. Totalt registrerades 
över 49 000 besökare som 
under de fyra dagarna strosa-
de runt på en yta av 100 000 
kvadratmeter.

Dagen innan IWA öppnar 
genomförs också årsmötet 
för organisationen WFSA 
(World Forum on Shooting 

Activities). WFSA är en sam-
manslutning som består av 
skytterelaterade organisatio-
ner, som i dagsläget uppgår 
till 44 stycken. De arbetar 
för att främja skyttet i alla 
världens länder. Svenska Pi-
stolskytteförbundet är med-
lem i WFSA sedan fl era år 
tillbaka men tog i år ett steg 
upp inom organisationen då 
förbundet gick från vanlig 

IWA 2017

Av: Peter Carlsson

Den stora mässan IWA & 
OutdoorClassics i tyska Nürnberg 
öppnade den 3 mars dörrarna för hela 
världens handlare. Här möts tillverkare 
och återförsäljare för att titta på 
produkter och nätverka för framtida 
försäljning.

Förbundsordförande Mike Winnerstig och generalsekreterare 
Nils-Anders Ekberg fanns självklart på plats under invigningen.

Smith & Wesson visade som vanligt upp en hel arsenal av 
vackra vapen.

Det fanns gott om vackra hantverk på IWA. 
Vissa gick under banderollen ”Making Great 
American Products Again”.

tactical

till röstande medlem. WFSA 
är en viktig organisation för 
vår verksamhet då de påver-
kar politiker och beslutsfat-
tare på en hög nivå.

Torbjörn Lindskog, tidigare VD 
på Norma Precision AB un-
der 17 år och sedan många 
år tillbaka även ordförande 
i AFEMS (Association of 
European Manufacturers of 

Sporting Ammunition) valdes 
in som ordförande i WFSA. 
En längre intervju med Tor-
björn kommer publiceras i 
nästa utgåva av NP.

IWA invigdes av Nürnbergs 
borgmästare Dr. Ulrich Maly.
Under invigningscerminin 
talade fl era starka namn som 
Gerhard Eck och Dorothee 
Baer.

Nürnbergs 
borgmästare, 

Dr. Ulrich 
Maly inviger 
den 44:e IWA 

mässan.
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Chiappa Firearms

Konceptvapen har blivit en 
grej för Sig Sauer. Här ses 
P226 X-Fixe – Lone Star.

CChhii Fi

En maskin för de som inte 
anser att Dillon 1050 räcker till. 
Den kan komma att kräva vissa 
tillstånd innan uppstart.

är välkända för sin storsäljande revolver ”Rhino”. Men i år 
utökas produktlinjen med pistolen FAS 6007. Pistolen är av 
kaliber .22 och en vikt på 1,07 kg. För att optimera ergono-
min har pistolen en mängd justerbara delar som kan anpassas 
till skytten för att få bästa balans, stabilitet och kontroll.
 På sidan av pistolen fi nns det fästen för att montera pip-
vikter som kan justeras i djupled. Även kornet kan justeras 
till två olika positioner i djupled. Siktbladet är enl. tillverkaren 
”helt justerbart” och det går även att justera enligt siktskåran 
i siktbladet. Magasinet kan laddas med fem patroner och sätts 
in från ovansidan på pistolen.
 I övrigt är pistolen vacker och ligger mycket balanserat 
och skönt i handen. Den är dessutom enligt Davide Chiappa 
mycket enkel att demontera för rengöring.

FAS 6007 – Specifi kation

Kaliber .22 Long Rifl e

Antal skott 5

Piplängd 5.63" (143 mm)

Total längd 13.3" (300 mm)

Vikt 2.35 lbs (1,07 Kg)

Davide Chiappa, barnbarn till 
grundaren Ezechiele Chiappa 
visar upp den nya pistolen 
FAS 6007.

revolver ”Rhino”. Men i år

Chiappa FAS 6007.

Under fyra dagar 
strömmade över 
49 000 besökare 
till mässan.
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H u r  m å n g a gånger har vi inte svurit över klibbiga re-
sultatpapper i plastmappar där blyertsudden gör mer skada än 
nytta när den trasar sönder pappret. Rite in the rain har tagit 
fram en beläggning för papper som gör det vattenavstötande 
men fortfarande skrivbart OCH suddbart. Många tillverkare 
använder vax för att skydda papper, men det resulterar i svå-
righeter att skriva på det.

Rite in the rain 
låter oss sköta 
protokollen på 
blöta tävlingar 

utan problem.

Taktiskt meddelande 
från redaktionen.

Rite in the rain

Kimber är ett 
relativt okänd 
märke, i varje 
fall för mig. Ef-
ter att ha känt och 
klämt lite på deras 
1911 modeller und-
rar jag varför vi inte 
har någon återför-
säljare i Sverige för 
dessa vackra pistoler. 
Den pistol jag verkligen 
fastnar för är Team Match II. 
Den fi nns i kalibrarna 9x19 
och .45 ACP och pipan är 5”. Avtryckaren är tillverkad i alu-
minium och magasinet är av rak typ vilket då rymmer 9 pa-
troner. Dessutom fi nns det konverteringskit till .22 LR.
 Även Kimber Stainless II 5” kändes som ett intressant va-
pen. En 1911 modell med en väl balanserad vikt och ett rik-
tigt skönt avtryck.
 Om jag behövde ett vapen för vapengrupp A skulle jag 
nog snegla på Team Match II.

Till Team Match 
II fi nns även ett 
konverteringskit för .22 
LR att köpa.

Kimber Stainless II 5”, en 
skönhet med äkta 1911 stil.

Kimber

f-
och 
eras 
und-
inte 
för-
för 

oler. 
kli

Till Team Match
II fi nns även ett 
konverteringskit för .22 
LR att köpa.

Janz tillverkar custom re-
volvrar och det är ena 
riktiga mästerverk. Den 
mekaniska precision som 
finns i vapnen från Janz är 
något väldigt vackert, näs-
tan likt Korth. Men det är 
inte konstigt eftersom sam-
arbetet med Korth har va-
rit mycket nära och under 
90-talet tillverkade Janz vapendelar åt Korth.
 Revolvern av typ JTL-E har utbytbara pipor och trum-
mor. Den minsta kalibern är .22 LR och den grövsta .454 
Casull. Däremellan fi nns även .44 Magnum och .357 Mag-
num. Piporna byts enkelt med ett medföljande verktyg. Det 
tar inte mer än några minuter att ändra från .22 LR till .454 
Casull.
 Detta är den optimala revolvern för att minska antalet 
”poäng” i vapenskåpet. Jag fi ck inget pris angivet eftersom 
varje revolver tillverkas på beställning. Men det lär säkert 
vara dyrare att köpa varje kaliber för sig och låta dessa trim-
mas. Här är det trimmat och klart från fabriken.

Uwe Janz visar hur enkelt pipan 
och trumman byts. Verktyget gör 
att pipan lossnar väldigt enkelt.

Janz

Ett paket som 
i alla fall jag 
önskar fi nns 
under granen 
i år.

Produkten går även att beställa i A4-ark vilka sedan kan an-
vändas i en laserskrivare utan att förstöra beläggningen. Detta 
är perfekt när det ska skrivas ut resultatpapper inför en skyt-
tetävling då vädrets makter inte är på rätt sida.

Återförsäljare i Sverige är MP-Sec. https://www.mp-sec.com.

Företagets webbsajt kanske inte är den mest moderna, men 
den fi nns ändå på http://jtl.de för de som vill läsa mer.
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Vem har inte ledsnat av att 
stå och vänta på fältrundan, 
PPC-matchen eller bara på 
att resultaten ska presenteras. 
Det svenska företaget Walk-
Stool tillverkar en liten bär-
bar stol med teleskopben som 
lätt kan fällas ut och ihop. Då 
den är väldigt lätt kan den 
enkelt sättas fast i en hälla på 
byxorna, därav namnet Walk-
Stool. Stolen tål hela 250 kg, 
vilket kräver oändligt mycket 
korvätande för att nå upp till.
 Återförsäljare i Sverige 
kan sökas på företagets webb-
sajt, http://www.walkstool.
com. På webbsajten demon-

WalkStool 
Comfort 45 är 
den bekväma modellen 
och kostar ca 700 kr.

Pius Schmitt och 
Stefan Andersson 
demonstrerar hur 
bekvämt det är 
att både sitta på 
den och ha den i 
livremmen.

Årets mässa innehöll många in-
slag av värmesockor och hand-
skar där batterikablar hänger och 
dinglar. Men så äntligen hittade 
jag tillverkaren Nordic Heat från 
Danmark, som ger oss det vi be-
höver på vintern och lite till.
 Företaget tillverkar sulor, 
västar, underställ samt både tum 
och fingerhandskar som kan 
anslutas till ett batteri vilket 
värmer upp kläderna. Batteriet 
som egentligen är en USB-po-
werbank (batteripack som lad-
das med USB-anslutning) kan 
anslutas till samtliga produkter. 
Men förutom att bara vara bat-
teripack kan den också användas 
som handvärmare och att ladda 
din mobiltelefon. En snillrik och 
genomtänkt lösning.

Nordic Heat har en webbshop 
där produkterna kan beställas på 
http://www.nordicheat.dk.

Maria Borg visar upp 
handvärmaren vilken även 
fungerar som batteri till sulor, 
handskar eller västen.

Batteripacken kan värma 
dina händer samtidigt som 
den laddar din telefon.

STI Europe har tågat fram 
snabbt de senaste åren med 
nya modeller av pistoler. 
Även i år kunde vi hitta 
en ny version av modellen 
Sparta. Sparta fi nns sedan 
tidigare med en 5” pipa i 
version 5.0. Nu fi nns även 
version 6.0, och ja du gissar 
rätt att pipan är 6”. Förutom en 
avtryckare i aluminium har den även 
sikte i BoMar-stil och en dubbelsidig säkring.

WalkStool

Nordic Heat

Pardini

STI Europe

strerar även Pius de många 
användningsområdena på ett 
mycket inspirerade och roligt 
sätt.

Denna version av Sparta till-
verkas inte i Tyskland längre 
utan som STI säger ”av en välkänd 
tillverkare i USA”. Pistolen fi nns både i 
kaliber 9x19 och .45 ACP och släpps för 
försäljning i juni/juli 2017.

K12 Absorber/Junior har utvecklats tillsammans med de mest 
framgångsrika skyttarna i världen. Modellerna fi nns både 
som senior- och juniormodeller. Denna nya modell har en 
innovativ fästanordning runt pipan som är avtagbar. På denna 
anordning kan hela åtta vikter fästas, sex för juniormodellen.
 Lufttuberna liksom fästanordningen fi nns i fl era olika 
färger som rött, blått, svart, silver, vitt och rosa/lila. Även på 
lufttuberna har utvecklingen gått frammåt, då man kan se 
lufttrycket på sidan av tuben istället för att ha pipan i an-
siktet när trycket skall kontrolleras.

Mer information om luftpistolen fi nns på Pardinis hemsida, 
http://www.pardini.it.

Färgerna på tuber och 
fästanordningen till K12 kan 
kombineras till dina favoritfärger.

Sergio Pardini 
visar upp deras nya 
luftpistol K12.
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Aimpoint höll presskonferens 
på IWA och annonserade det 
nya siktet Micro S-1. Produk-
ten beskrivs som ett sikte för 
hagelgevär men kan självklart 
användas på vilket vapen som 
helst. Micro S-1 har ett kol-
fi berförstärkt montage som 
tillåter att siktet placeras väl-
digt lågt på sin axel utan att 
lägga på någon vikt.
 Under mitt besök i mon-
tern möter jag förutom VD:n 
Lennart Ljungfelt även skyt-
tarna Peter Bengtsson och 
Mattias Holmqvist. Mattias 
berättar att siktet kan vara bra 
för openklassen i PPC vilket 
gör mig nyfi ken.

Peter Bengtsson, Malmö Skyt-
tegille, tog sitt första guld-
märke 1973 och har sedan 
dess skjutit pistol och de 
sista 10 åren har PPC 
blivit en favorit. Han 
har arbetat på Aim-
point under 10 år 
som mekanikkon-
struktör och arbetar 
med sikteshus och 
infästningar för sikten.
– Jag fick en idé när 
Björn Svensson frågade 
mig om det gick att sätta två 
sikten bakom varandra. Detta 
var något jag genast ville testa. 
Så jag byggde en liten rigg att 
sätta på mina vapen och det 
fungerade alldeles utmärkt. 
Då kan man skjuta in siktena 
på två olika avstånd och se-
dan starta rödpunkten på det 
siktet man vill använda. Det 
gäller att ha rätt sikte påslagit, 
säger Peter och skrattar.
– Det blir mer och mer van-
ligt med rödpunktssikten i 
PPC, Open-klassen är ju re-
lativt ny och har bara varit 
med i tre, fyra år. Många av 
våra stora namn inom PPC 
som Thomas Svensson, Jens 
O’Konor och Johan Ahlbeck 
skjuter med Aimpoint.
– Inom IPSC har det va-
rit vanligt länge med optis-
ka riktmedel. Vi ser även att 
polisiär verksamhet vill ha 
rödpunktssikten på sina hand-
eldvapen, då först inom spe-
cialstyrkor men det kommer 
sprida sig utåt i leden. Det 

utvecklas även där. Då först 
inom specialstyrkor men det 
kommer sprida sig utåt i le-
den.
– Fördelen med ett röd-
punktssikte är att du bara 
behöver koncentrera dig på 
målet istället för korn och 
siktblad. Rödpunkten är skarp 
och tydlig fast fokuset ligger 
på tavlan.
– Magnumfältskjutning har 
en Open-klass som tillå-
ter öppna riktmedel och jag 
tycker det skulle vara spän-
nande med en Open-klass 
inom fältskyttet också. Vissa 
som har problem med siktbil-
den p.g.a. sin syn tröttnar att 
skjuta, men med ett optiskt 
riktmedel skulle de kunna 
använda sina vanliga glasö-
gon för att se på långt håll och 
ändå skjuta bra.

Aimpoints monter var välbesökt och erbjöd även 
skytte med VR-glasögon.

Rödpunktssiktet 
Micro S-1.

Peter 
Bengtsson visar upp 
Micro S-1.

Aimpoint

Röd
Mic
R
M

Richard Mouser 
berättade 
om framtida 
uppgraderingar 
på LabRadar.

LabRadar

LabRadar fanns på plats och visade upp deras produkt. En 
bättre beskrivning och test av LabRadar fi nns på sidan 30. 
Företaget kunde under IWA berätta att nästa uppgradering 
av fi rmware (programvaran i enheten, kommer att aktivera 
Blåtand. Med denna funktion kommer en telefonapp och 
programvara till PC/Mac att spegla den information som 
syns på enhetens lilla skärm. Det ryktas även att en föränd-
ring av fi rmware skall kunna visa anslagsenergin i Joule di-
rekt på skärmen.
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HK SFP9

RTHK USP EXPER

HK USP ELITE

Vi är distributör för Heckler & Koch och Sveriges största återförsäljare av Double Alpha Academy.

www.caliber44.se | info@caliber44.se | 0340-20 55 44

Inomhusskjutbana

Försäljning av de vanligast
förekommande vapnen

Möjlighet till provskjutning 
inför köp

Ammunition och komponenter

Webshop och butik

My Case Builder är ett innovativt företag som hjälper oss att 
formge inredningen till våra egna väskor, online. Jag har själv 
länge funderat på var jag ska hitta skumplast som passar min 
väska och hur den ska beskäras för att passa mina vapen eller 
kameror. Lösningen heter My Case Builder.
 Med hjälp av deras webbapplikation kan du designa en 
skumplast för en ny eller befi ntlig väska. När väl väskans mått 
är inlagda kan det roliga börja. I applikationen fi nns det mäng-
der med färdiga mallar på objekt som t.ex. vapen och kameror 
man kan placera ut i designen. Om inte just ditt vapen fi nns 
med kan du ta en bild på det och låta programmet hitta kon-
turerna och låta dig använda det i programmet.

Ni hittar företaget och webbapplikationen på:
http://mycasebuilder.com.

Lucio Sirotti visar hur man 
enkelt designar sin egen 

inredning i väskan.

Skuminredningarna kan 
anpassas till alla möjliga 

tillämpningar.

Här har jag designat min egen ”skumma inredning” för min Ruger GP 
100, snabbladdare och två askar ammunition.

My Case Builder
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En precisionstävling i grovka-
liber i den privata inomhus-
hallen ”THE TARGET” den 
15 januari 2017 gav skyttarna 
chansen att erövra sina första 

standardmedaljpoäng redan i 
början av året. Den fräscha an-
läggningen med servering är 
modern och elegant och i det 
stora sällskapsrumet kan man 

även beskåda en del av Olym-
piamästarens många medaljer.

The Target har även lagt ned 
mycket arbete på att bygga 

en miljövänlig anläggning. 
Den avancerade ventilations-
anläggning suger ut krutga-
serna över varje skjutplats 
och luftomsättningen anpassas 

Stockholms nya 
GROVPRECISION
Av: Peter Siegel

Årets första precisionstävling i Stockholmskretsen arrangerades av 
Ekens Psf i inomhushallen ”THE TARGET” i Västberga. Vem skulle 
bli DAGENS BÄSTA SKYTT och få 1000 kronor i bonus, samt en 
inteckning i ett mycket generöst vandringspris?

Ett skjutlag med grova kalibrar dundrar på i den ljusa fi na skjuthallen.
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saar, SAPK, bara för att näm-
na några.

Mats Marmlind, Elitskyttesäll-
skapet, visade sig ha den bäs-
ta dagsformen. Mats segrade 
i både vapengrupp A och B. 
Med 282 poäng i vgrp A och 
289 i B, fi ck han totalt 571 
poäng. Morgan Johanssons re-
sultat på 563 poäng var också 
bra, men räckte inte riktigt till 
att bli bäst, den dagen. Mor-
gan landade därmed på andra 
plats totalt.

Dagens Bäste Skytt, Mats 

Marmlind, tog emot ett bo-
nuspris på 1000 kronor och 
fi ck även den första inteck-
ningen i ett vandringspris som 
bestod av en vacker årgångs-
butelj. Penningpriser skickas 
dessutom ut till bästa fjärdedel 
i varje vapengrupp och skytte-
klass, de kan då användas som 
betalning för nästa tävling.

Stockholms pistolskyttar hop-
pas nu att Grovprecisionen på 
The Target i januari även i 
framtiden kommer att bli årets 
första chans att erövra stan-
dardmedaljer i precision.

Ett gäng glada och entusiastiska funktionärer från Ekens Psf.

Medaljörerna i vapengrupp A. Fr.v. Morgan Johansson – Mälarhöjdens Ps, Mats Marmlind – 
Elitskyttesällskapet och Mattias Bergman – Ekens Psf.

Kretsens ordförande 
Clas Simmerud 

delade ut 1 000 kr 
i bonus till Mats 
Marmlind, 
Elitskytte-
sällskapet. 
Samtidigt fi ck 
Mats den första 

inteckningen 
i det fi na 

vandringspriset.

efter verksamheten. När den 
går för fullt byts luften ut 22 
gånger per timme och fi ltre-
ras genom kol- och hepafi lter.

Själva skjuthallen har dock 
bara 18 platser, så att även 
skjuta vapengrupp C samma 
dag gick tyvärr inte, men 
som grovprecision blev täv-
lingen populär direkt. Det re-
gistrerades ca 90 starter i fem 
skjutlag. Arrangören, Ekens 
Psf, kunde haft sex skjutlag 
om man hade kortat ner de 
relativt långa pauserna mel-
lan skjutlagen något. Det 

hade garanterat blivit fullt 
då också. Tävlingsledaren 
Mathias Bergman och täv-
lingssekreteraren Christoffer 
Malmström kommer nog att 
fundera på det till nästa år.

Favoriterna var många. Mor-
gan Johansson, rankad etta i 
Stockholms rankinglista fanns 
förstås på plats och även tvåan 
Mats Marmlind. Andra topp-
rankade skyttar var Magnus 
Malmlund från Lidingö SSK, 
Jörgen Gustafsson, Rosla-
gens PS, Mattias Bergman, 
Ekens Psf och Leif Mihkel-
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Modell MR 32 Match Modell MR 38 Match Modell MR 73 Sport

OBS - nu även med 3” pipa
Kaliber .32 - SA/DA

6” pipa - blånerat utförande
Totallängd: 275 mm
Höjd: 135 mm
Vikt, oladdad: 1080 g
Visirlängd: 209 mm
Finns med 3” eller 6” pipa

•
•
•
•
•

Kaliber .38 - SA/DA
5 3/4” pipa - blånerat utförande

Totallängd: 276 mm
Höjd: 135 mm
Vikt, oladdad: 1080 g
Visirlängd: 210 mm

•
•
•
•

Kaliber .357 Magnum - SA/DA
6” pipa - blånerat utförande

Totallängd: 284 mm
Höjd: 145 mm
Vikt, oladdad: 1070 g
Visirlängd: 193 mm
Finns med 2 3/4”, 4”, 5 1/4”  
eller 6” pipa

•
•
•
•
•

MANURHIN
SM Guld Bana B 2016 och 2015!

OBS, kommer nu med
ny och bättre träkolv!

OBS, kommer nu med 
ny och bättre träkolv!

NYH
ET!

ETT VINNANDE KONCEPT

Interprodukter AB
0451-155 95

Både cal .22 & .32

www.interprodukter.se

Både cal .22 & .3
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SM Guld Precision
 2016, 2015, 2014

SM Guld Fält: 2016, 2014
SM Guld PPC P1500:

 2016, 2015
VM Guld PPC P1500: 2015 
EM Guld PPC P1500: 2016

sportec.se/sigsauer
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Faktaruta
När: 17–20 januari 2017
Var: The Sands Expo, 
Las Vegas, Nevada.
Utställare: >2000
Besökare: >65 000 (varav ca 
2 500 journalister).
Öppet för allmänheten: Nej.

SHOT (Shooting, Hun-
ting, Outdoor Trade) Show 
är, tillsammans med IWA i 
Tyskland, världens största 
branschmässa för skytte, jakt, 
vapen och friluftsliv. Ägaren 
och sponsorn av mässan, Na-
tional Shooting Sports Foun-
dation (NSSF), bjöd i år in 
Svenska Pistolskytteförbundet 
att närvara.

Den mest uppenbara funk-
tionen för en sådan här till-
ställning är förstås att ge 
tillverkare, grossister och de-
taljister möjlighet att visa och 
hitta nya produkter. Det är 
också här nere på mässgolvet 
som de fl esta människorna 
fi nns, visandes upp respek-
tive klämmandes på nya och 
gamla produkter. Här knyts 
det nya kontakter, och gamla 
hålls vid liv. Blandningen av 
besökare är stor, allt från in-
hemska gun store-anställda i 
svart T-tröja och camorygga, 
säljare i fi rmans lammullströja 
till offentliga inköpare i kavaj 
och slips. Så fi nns det, som all-
tid, affärsunderrättelsefolket, 
som med uttråkad min synar 
konkurrenters och eventu-
ella leverantörers produkter i 
sömmarna. Deras camotröjor 
lurar ingen. Så förstås mäss-
rävarna, som kan se ut nästan 
hur som helst – men alltid 
med fotriktiga skor, något 
med hjul att lägga broschyrer 
i och en vattenfl aska i handen.

En annan viktig del är seminari-
erna. Det fi nns lightvarianter 
som tillhanda- hålls ute 
på mässgolvet 
av sponso-
rerna. Det 
kan handla 
om alltifrån 
tr imning av 
hylshalsar med ny fan-
tastisk maskin till fyra fram-
gångsrika tjejer som slog sig 
fram i öppen klass i respektive 
skyttegren.

Till den tunga delen på över-
våningarna får räknas NSSF 
vidareutbildning av sina med-
lemmar. Deras ”universi-
tet” var indelat i två linjer, 
en för handlare och en för 
operatörer av kommersiella 
skjutbanor. Så fanns en spe-
cialinriktning för export. Ett 
välbesökt, öppet, NSSF-se-
minarium behandlade ”suici-
de prevention at commercial 
ranges”. Hur identifi erar man 
den som inte ska få hyra/köpa 
ett vapen här och nu? För-
utom att själva ämnet är vik-
tigt, är det också intressant att 
branschen själv vågar och vill 

rar. På inköpssidan syntes 
bland annat DAE-F&K Sport, 
Sportec, Midiax, FMV, FOI 
och Försvarsmakten. Den 
vanligaste frågan man som 
svensk fi ck var ”får ni ha va-
pen i Sverige?”. När man be-
rättar att vi t.o.m. tävlar med 
kpist blir man ganska över-
raskad. Den svenska ”bran-
schen” behöver nog enas om 
hur man ska marknadsföra 
Sverige som en marknad med 
viss potential.

SHOT

What happens in Vegas stays in Vegas 
– men lite får man väl skvallra.

Mästerskyttarna Doug Koenig och Jerry Miculek fanns på plats i 
Smith & Wessons utställarområde. Image courtesy NSSF.

Colt visade upp sin Colt 
Competition Series där bl.a. Gold Cup 
Trophy och Combat Commander ingår.

Intresset för SHOT Show är 
enormt och folk vallfärdar nästan 
från hela världen för att delta.

ta tag i problemet och inves-
tera i forskning.

Naturligtvis har man också sörjt 
för att det fi nns ytor för att 
träffas och knyta kontakter. 
Journalister, internationella 
gäster och allmän VIP har sina 
ytor för att träffas och ladda 
såväl elektriska som metabola 
och mentala batterier.

Svenskt då? Aimpoint och 
Norma hade i alla fall mont-

2017
Av: Nils-Anders Ekberg
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Pendeln består av en ställning 
med ledad arm varpå en cy-
linder längst ner på armen 
fångar upp kulans kraft. Pen-
deln svänger bakåt och vi-
sar på en graderad skala hur 
mycket armen har svängt. Se-

dan är det bara att använda det 
matematiska sinnet.

Min egen pendel byggde jag 
någon gång i slutet av 70-ta-
let efter en ritning som en 
numera bortgången vapen-

samlare publicerade i Mag-
numsällskapets klubbtidning 
BRALLAN. På den tiden 
användes inte Joule som en-
het utan man angav energin 
i kgm.
 Vi använde den vid några 
tillfällen i Magnumsällskapets 
tävlingar för att kontrollera att 
skyttar som sköt .357 mag-
num inte hade för svaga ladd-
ningar. Kravet för deltagande 
med .357 magnum revolver 
var att hemladdad ammuni-
tion skulle motsvara NOR-
MA 357 fabriksammunition. 
Vilket var 1400 ft./s (426 
m/s) och laddad med 158 
grain (10,2 gram) kula.

Sällskapet höll med en fa-
brikspatron och skytten fi ck 
med sitt eget vapen skjuta i 
pendeln och vinkelutslaget 
noterades. Sedan fi ck skyt-
ten skjuta igen med sin egen 
laddning och förhoppningsvis 
motsvarade den Normas pa-
tron eller helst kraftigare för 
egots skull.
 Jag minns att medlemmen 
som tillhandahöll ritningen 
för pendeln vid en skjutning 
på Järva skjutbana fi ck ta en 
taxi hem och hämta lite bättre 
laddad ammunition för att få 
deltaga i tävlingen.

Väl värt att nämna är att NOR-
MA 357 Magnum ammuni-
tion på 70-talet var någonting 
helt annat än det som erbjuds 

på marknaden idag. Dagens 
”trefemtiosjuor” är närmast 
att betrakta som ”heta tret-
tioåttor”.

Jag har själv använt pendeln 
för att räkna ut kulhastig-
heten på diverse olika ladd-
ningar. Det jag senare kunde 
konstatera vid jämförelse när 
elektroniska kronografer blev 
tillgängliga, var att pendel 
genomgående visade mellan 
6-7% lägre värden.

Den ballistiska 
pendeln
Text: Jan Eriksson
Foto: Anna S. Törnqvist

Den ballistiska pendeln uppfanns 1742 av 
den engelske matematikern Benjamin Robins 
(1707–1751), och publicerades i sin bok New 
Principles of Gunnery. Den ballistiska pendeln 
revolutionerade vetenskapen om ballistik, 
då den möjliggjorde att noggrant mäta 
hastigheten på en projektil.

Skyttarna fi ck skjuta två skott mot 
pendeln. En patron från NORMA 
och en av skyttens egenladdade 
ammunition. Det gäller att träffa 
cylindern i botten också.

Den formel som används för att räkna ut hastigheten på kulan.

Janne ”HipShot” 
Eriksson med 
den ballistiska 
pendeln han 
konstruerade på 
70-talet.

Efter att 
kontrollanten 

läst av vinkeln 
på skalan 

behövdes en 
formel användas 

för att räkna ut 
kulhastigheten V. 

Med kännedom 
om V kan man 

sedan räkna ut 
anslagsenergin.
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Erika Lindbäck, 
klubbens aktiva dam, 

utbringar en skål 
under festligheterna.

LSSK grundades 1941 mitt 
under det brinnande andra 
världskriget och har nu fun-
nits i hela 75 år. LSSK var 
före 1941 en sektion i Lidingö 

Skytteförening med nam-
net Lidingö skytteförening-
ens sportskyttesektion, men 
ändrade den 22 februari 1972 
namnet till Lidingö Sportskyt-

teklubb och är idag med sina 
190 medlemmar en av Stock-
holmsregionens större klubbar.

Lidingö SSK:s ordförande Jan 

Nee berättade för NP att klub-
bens 75-års jubileum skulle fi -
ras ordentligt. De ordnade som 
vanligt i december sin årliga 
”SKINKSKJUTNING” ut-

Lidingö 
Sportskytteklubbbbs 
75-årsjubileum
Av: Peter Siegel

Roligt och festligt ska det vara när en klubb fyller år. Lidingö SSK (LSSK) 
arrangerade den 10 december 2016 sin årliga ”SKINKSKJUTNING” som också blev 
en rolig och spännande jubileumstävling. En god och festlig 75-års jubileumsmiddag 
avnjöt medlemmarna den 10 mars 2017. Stämningen var förstås på topp.

Sekreterare Jonny Hedberg och ordförande Jan Nee 
skålar under jubileumsmiddagen.
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Första skjutlaget under skinkskjutningen.

Alla vinnare under skinkskjutningen.

Janne och Uffe markerar grisen.

Tre entusiaster, från vä: Johnny Hedberg, Jan Nee och Uffe Persson.

bruari. Se www.kretsnytt.se. 
Tidigare år gick den på fem 
lördagar, men serietävlingens 
popularitet steg och därmed 
även startantalet. Klubben vil-
le inte avvisa och svika skyt-
tarna utan lade till ytterligare 
en lördag. Man får nu delta i 
fem av sex omgångar, varav 
de fyra bästa resultaten räknas 
ihop till ett totalresultat.

Föreningen startade sin verk-
samhet på Hjortskjutbanan 
Bosövägen vid Rudboda 
gärde. Året 1968 fl yttade pi-
stolskyttarna till Furutorp där 
Lidingö Stad uppförde en 
provisorisk skjutbana. 1971 
fl yttades skjutbanan 100 me-
ter österut till den plats där 
den ligger än idag. Man dis-
ponerar nu två skjutbanor 
på Lidingö, en inomhusbana 
med 8 platser i Danicahallen i 
Högsätra och en utomhusba-
na på Furutorp med 15 plat-
ser. Banorna ägs av Lidingö 
Stad och får användas på bo-
kade och tillåtna tider.

LSSK har skjutledare och funk-
tionärer som gärna ställer upp 
för klubben och dess verk-
samhet. Man har banansvariga 
för skjutbanorna, funktionärer 
för distribution av en klubb-
tidning och även en festkom-
mitté. Ordförande är Jan Nee 
och styrelsen består av fem 
ledamöter och två supplean-
ter som träffas 10 gånger per 
år. 2015 hade klubben 190 
medlemmar, varav 20 kvin-
nor. Klubbens egen tidning 
– PANG NYTT – kommer 
ut fyra gånger per år.

Ett stort grattis till Lidingö 
SSK.

omhus, som den här gången 
blev lite av en jubileumsskjut-
ning med bland annat korv-
grillning. Styrelsen bjöd även 
in medlemmarna till en ju-

bileumsmiddag på en trevlig 
restaurang på ön, i samband 
med sitt årsmöte 2017.

Den aktiva klubben på Lidingö 

är känd som en bra tävlings-
arrangör, som förutom ”Årets 
Rekryt” även anordnar en 
årlig Snabbskytteserie i sex 
omgångar i januari och fe-
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Ordet kronograf eller ”tid-
skrivare” kommer från det 
grekiska ordet ”chronos” 
som betyder tid och ”graf ” 
som betyder ”skriva”. Det är 
ett instrument för att regist-
rera fysikaliska förlopp över 
tid och spela in tidsinterval-
ler. Den första kronografen 
konstruerades 1821 av Nico-
las Mathieu Rieussec, vilken 
troligen var mycket ovetande 
att hans uppfi nning skulle ha 
en stor inverkan på handlad-
dare i Sverige.
 Vi bjöd med Janne ”Hips-
hot” Eriksson till Lövsta Skyt-
teförenings skjutbana för att 
utvärdera ett antal kronogra-
fer och ge oss tips. Janne är i 
grunden ingenjör och även 

en mycket sakkunnig och tro-
gen medarbetare till NP.
 Under vår test tittade vi 
på tre olika tillverkare av kro-
nografer. Dessa var Oehler, 
CED och LabRadar. De 
första av dessa använder en 
infraröd teknik och den se-
nare, LabRadar, använder en 
dopplerradar. Först kör vi lite 
tekniksnack för att senare gå 
in på modellerna.

Infraröd teknik är den vanli-
gaste för dagens kronografer 
och passar nog den vanliga 
plånboken. Här placeras två 
infraröda sensorer, så kallade 
”skyscreens”, längs en rak 
linje varpå dessa sedan känner 
av när den infraröda strålen 

bryts av kulan som passerar. 
Eftersom kronografen har ett 
fast avstånd mellan sensorerna 
kan den räkna ut hastigheten 
på kulan.
 Tekniken är väl beprövad 
och fungerar oftast utan pro-
blem. Sensorerna använder 
ljus för att ”se” kulan när den 
passerar ovanför dem. Därför 
är det viktigt att det är bra 
ljus från ovan, men inte för 
mycket. De flesta produk-
terna levereras med diffus-
rar för att skydda sensorerna 
från direkt ljus. Om ett direkt 
solljus strålar ner i sensorerna 
eller om skuggan från en träd-
krona är ojämn, kommer fel 
mätvärden att återges. Man 
bör heller inte placera senso-

rerna under t.ex. ett träd där 
ljus och skugga varierar för 
mycket.
 Att använda kronografer 
med infraröd teknik inom-
hus kan ge problem om det 
t.ex. är dåligt ljus eller lysrör 
i lokalen. Lysrör kan tyckas 
ge ett jämt och fi nt ljus för 
det mänskliga ögat, men det 
är ett upplevt intryck. Egent-
ligen fl imrar lysrör i samma 
hastighet som elnätet, som är 
50 Hz i Sverige, vilket skapar 
störningar hos de infraröda 
sensorerna.

Dopplerradar är en mer avan-
cerad teknik som använder 
sig av dopplereffekten för att 
avläsa kulans hastighet. Dopp-

– Din vän på skjutbanan
Text: Peter Carlsson • Foto: Anna S. Törnqvist

Låt oss ta med dig på en resa genom tid och rum, både bildligt och 
bokstavligt talat. Vi testar fl era helt olika modeller av kronografer 
och en radar för att ser hur dessa står sig mot varandra.
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För att räkna ut anslagsenergin används formeln nedan.

Energi = kulvikt i gram • snitthastighet • snitthastighet/2000
Ett exempel där kulan väger 7,5 gram och kulhastigheten är 343 i snitt.
7,5 • 343 • 343/2000 = 441 Joule
Denna formel fi nns angiven i skjuthandbokens senaste utgåva under avsnitt 
C.2.5.1, och skall till fördel konsulteras i framtiden istället för denna artikel 
då regler kan ändras.

För att räkna ut lägsta hastighet som måste uppnås för en viss anslagsenergi, 
kan man använda formeln nedan.

Hastighet = roten ur (energi • 2000/kulvikt i gram)
Ett exempel där anslagsenergin skall vara 420 Joule och kulvikten är 
7,5 gram.
420 • 2000/7,5 = 112 000. Roten ur 112 000 är 334,66 vilket då är minst 
behövda hastighet på kulan.

Omvandlingstabell
1 fot (ft) = 0,3048 meter (m)
1 grain (gr) = 0,06479891 gram (g)
1 gram (g) = 15,432358 grain (gr)

lereffekten är den märkbara 
förändringen i frekvens av 
vågor orsakade av relativ rö-
relse mellan vågkällan och 
observeraren. Radarn skickar 
ut signaler var på dessa stud-
sar tillbaka från objekt i dess 
närhet. När radarn ser kulan 
på sina radarekon kan den av-
göra hur snabbt kulan rör sig 
under hela sin fl ykt.
 Tekniken för dopplerradar 
är allt utom ny, den används 
dagligen av t.ex. fl yget, radio-
logi och meteorologi för att 
visa hur objekt rör sig i vår 
värld. Fördelen med dopp-
lerradarn är att den är helt 
okänslig mot ljus och kan 
användas inomhus i lite eller 
inget ljus alls. Dock är den 
känslig för elektriska fält.

Anslagsenergi för en kula mäts 
i standardenheten Joule, vil-
ket vi måste ha koll på när vi 
skjuter vapengrupp A. I skjut-
handboken fi nns det, i fl era 
grenar, regler för vapengrupp 
A och vilka krav som fi nns på 
ammunitionen. Normalt här 
gäller att minsta anslagsener-
gi måste vara 420 Joule, mätt 
2 meter framför mynningen. 
Kulan skall alltså ha en kraft 

av 420 Joule när den träffar 
något 2 meter framför pipan. 
Läs skjuthandboken C.2.5.1 
där proceduren för ammu-
nitionskontroll står beskrivet.

Varför fi nns då detta krav?
Vapengrupp A är ”tjänsteva-
pen och övriga grovkalibriga 
pistoler av tjänstevapenkarak-
tär”. Ett av sätten att upprätt-
hålla denna karaktär och en 
skillnad mot vapengrupp B, 
”grovkalibriga pistoler och 
revolvrar” är att ställa krav på 
att projektilerna har en en-
ergi på tjänstenivå. Energin 
(egentligen rörelsemängden) 
står i direkt proportion till re-
kylen, och en låg rekyl är till 
fördel för skytten.
 Att räkna ut anslagsen-
ergin är ganska enkelt. Det 
första du behöver göra är att 
kontrollera vikten på dina 
kulor. Oftast anges dessa i 
”grains” och då behöver 
du multiplicera vikten med 
0,06479891 för att få vikten 
i gram.
 Kontrollera tre skjutna 
skott med en kronograf och 
anteckna hur snabbt varje 
skott går i meter per sekund. 
Av dessa tre skott räknas en 

Oehler är ett känt märke för de 
som haft att göra med kro-
nografer tidigare. Det ameri-
kanska företaget har tillverkat 
modell 35P i mer än 20 år, 

snitthastighet ut. Kom ihåg 
att decimalerna är viktiga!

En ”jourhavande artillerist” be-
rättade för oss att mätning av 
utgångshastighet är än vik-
tigare inom artilleriet. Som 
alla skyttar vet så har t.ex. 
krutparti och kruttempera-
tur samt pipslitage betydelse 

för utgångshastigheten, och 
utgångshastigheten har i sin 
tur betydelse för träffl äget. Är 
skjutavståndet uppåt 30 km är 
en pålitlig hastighetsmätning 
avgörande för om man kan 
få träff i första skottet. Förr 
använde man elektromagne-
tisk ”V0-mäturustning”, men 
idag är dopplerradar vanligast.

Dessa behövde 
senare översättas 

med en tabell till fot 
per sekund.Oehler sensorer monterade på 

en metallstång. När paketet 
köptes fanns ingenting 
att montera sensorerna i, 
varpå användaren fi ck lösa 
detta själv. Som konstruktör 
hade inte Janne några större 
problem att lösa det problemet.

Huvudenheten på Oehler 
modell 12. Avsaknaden av USB 
och stora skärmar glöms bort 
när charmen infi nner sig.

Avläsning 
av oktetter 

från Oehler-
elektroniken.

Genom att vrida på ratten fi ck man svar på 
mätvärden.

och den har dessutom börjat 
nytillverkats på grund av sin 
popularitet.
 Janne hade med sig en 
Oehler av modell 12, en rik-
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tigt gammal slitvarg. Den an-
vänder infraröd teknik och 
har en mycket primitiv av-
läsningsmetod. Innan ett skott 
ska mätas måste elektroniken 
nollställas. När en mätning 
gjorts måste oktala mätvärden 
kodas av genom att vrida ett 
reglage, varpå utrustningen 
visar ”Yes” eller ”No” med en 
analog visare. När t.ex. värdet 
5460 anges måste manualen 
konsulteras vilket enligt en ta-
bell anger 698 fot per sekund.
 Vi hade även tillgång till 
en Oehler Modell 43, men där 
kunde vi inte ansluta den till 
vår dator p.g.a. den tekniska 
utvecklingen. Dels krävde den 
en diskettstation med 3,5” eller 
5,25” diskar samt en seriekabel 
vi inte hade. Vi låter denna gå 
tillbaka till sin vila i källaren.
 Den enda modell som 
fi nns att köpa från Oehler i 
dagsläget är 35P, men jag kan 
inte hitta någon återförsäljare 
i Sverige.

CED M2 är en modern in-
fraröd kronograf som blivit 
väldigt populär. Den består 
av en skena där två sensorer 
monteras på varsin ändå. Ka-
blarna från sensorerna kopp-
las in en huvudenhet som 
har stora tydliga siffror. Detta 
är en avancerad elektro-
nik som förutom att 
ange kulhastigheten 
även kan visa snitt-
hastigheten och ev. 
spridning inom has-
tighetsvärdet men 
även läsa upp värdet 
för dig med en röst. Det 
går även att ansluta den 
till en dator med USB för att 
analysera eller spara data.
 Hela paketet kan stuvas 
ner i en verktygslåda vilket 
gör den lätt att frakta. Det är 
bara 60 cm mellan sensorer-
na och skenan för sensorerna 
kan vikas ihop. Det är väldigt 
långa kablar mellan sensorer-
na och huvudenheten vilket 
är bra då kontrollanten kan 
sitta en bit bort eller inomhus. 
Jag skulle nog rekommendera 
att bunta ihop kablarna med 
kardborrband för att undvika 
trassel vid transporter.
 CED M2 klarar även av 
att läsa av luftvapenammu-
nition. Detta kan med fördel 

användas för att kontrollera att 
varje skott håller samma luft-
tryck i vapnet.
 Priset på CED M2 ligger 
på ca 2 400 kr och fi nns att 
köpa hos de fl esta större va-
penhandlar- och tillbehörs-
butiker i Sverige.

Provskjutning genom sensorerna på CED M2. Man får inte skjuta för nära sensorerna, då kan det bli dyrt.

Nästa steg är att bunta ihop 
kablarna med kardborrband 
innan den hamnar i lådan.

CED M2 har en stor och tydlig skärm och 
huvudenheten har massor med inbyggda 
funktioner. Den kan till och med läsa upp 

värden genom högtalare.

Janne tog med ett lysande exempel 
på hur dyrt det kan bli om man inte är 
försiktig. Här har förladdningen på 
en svartkrutsrevolver slagit sönder 
skärmen på en gammal modell av 
kronografen Chrony.

LabRadar visades första gången 
på SHOT Show i 2014 och 
blev en succé. Uppställning-
en av radarn är mycket enkel, 
packa upp ur lådan, montera 
på stativ, armera och skjut. 
Här slipper vi alla kablar, sol-
skärmar och plastdetaljer som 
ska sättas ihop.
 Fast det bara är ett få-
tal knappar gäller det att läsa 
bruksanvisningen ordentligt. 
Vi slarvade lite med detta 
och fi ck därför backa tillbaka 
”göra om och göra rätt”. När 
vi väl läst på var det mycket 
enkelt ett komma igång. La-
bRadar är mycket noggrann 
och enligt tillverkaren anges 
en noggrannhet på +/–0,1%.
 Vi upptäckte att den fi ck 
svårt att registrera kulorna 
om avståndet till kulfånget 
var kortare än 15 meter, på 
50 meters avstånd registre-
rades nästan alla avläsningar. 
Om radarn inte kan se kulan 
i sin fl ykt rapporteras detta på 
skärmen.
 LabRadar använder luft-
trycket från pistolens mynnings 
för att påbörja avläsningen. 
Om man vill använda ett va-
pen med svagt lufttryck från 
mynningen, t.ex. en luftpistol, 
måste en tillsats köpas.
 Det finurliga med pro-
dukten är att den kan avlä-
sa hastigheten under kulans 
fl ykt. Värden visas i display-
en på 0–83 meter. Detta är 
mycket värdefull information 
för att se hur mycket energi 
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Janne dundrar på 
med en .44 special. 
LabRadar visade 
att hans laddning 
var jämn och fi n 
mellan skotten.

Vi hade lite huvudbry innan vi förstod menysystemet. Man ska alltid 
läsa och följa instruktionsboken.

LabRadar armeras 
med ett knapptryck 
och sedan är det 
bara att skjuta.

Det blev en 
heldag på 
skjutbanan med 
alla kronografer, 
tester och tankar.

Vi provsköt både hemladdad ammunition och fabrikstillverkad för att 
pröva de olika kronograferna.

kulan tappar på längre av-
stånd.
 Om man har ett min-
neskort i LabRadar kan data 
även plockas ut i efterhand 
via en dator, då den genere-
rar rapportfi ler direkt på min-
neskortet. Det interna minnet 
är tyvärr för litet för att spa-
ra denna typ av information. 

Dessa rapportfi ler innehåller 
såväl angiven kulvikt, hastighe-
ter för hela den uppmätta kul-
fl ykten samt kinetisk energi.
 Det vi lade märke till 
var att batteriåtgången var 
enorm. Den laddas med sex 
AA-batterier och dessa är slut 
på några timmar. En rekom-
mendation är att använda ett 

uppladdningsbart USB-batte-
ri då detta kan kopplas in till 
LabRadar.
 LabRadar har en prislapp 
på ca 7 500 kr.

Som sammanfattning kan vi 
säga att de tre kronografer vi 
testade kunde visa jämför-
bara resultat på kulhastighe-
terna. Den vanligaste orsaken 
till varierande kulhastigheter 
beror inte på kronograferna, 
utan på den ammunition och 
vapen som används. Handlad-
dad och såväl fabriksladdad 
ammunition kommer att ha 
olika hastigheter från skott 
till skott. Detta kan bero på 
många olika faktorer så som 
kulans passning i pipan, hur 

noga krutdoseringen är, kva-
liteten på tändhatten etc. Men 
just därför är det så viktigt att 
vi använder en kronograf och 
på så vis kan kvalitetssäkra vår 
ammunition inför kommande 
tävlingar.
 En kronograf som fi nns 
på marknaden, vare sig den 
använder infrarött ljus eller 
radar, går att lita på. Så länge 
den används på ett sådant sätt 
som bruksanvisningen anger 
kommer den att ange kor-
rekta värden, undantaget är 
en kronograf som mekaniskt 
eller elektroniskt har gått 
sönder. Troligen kommer en 
modern kronograf själv mär-
ka och varna för ev. fel innan 
användaren upptäcker det.
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Kom i form lätt, på 
rätt sätt!
Text: Anna S. Törnqvist
Foto: Peter Carlsson och Anna S. Törnqvist

Känner du dig lite stel 
och otränad? Lugn, du är 
inte ensam. Vad kan du 
själv göra för att komma 
igång? Det har Rickard 
Walén svaret på, han är 
personlig tränare och 
även en av tre delägare 
till CrossFit Nordic i 
Stockholm.

Det var genom Johan Backe, Atlas Copco 
PK vi fi ck kontakt med Rickard Walén 
på en fälttävling i höstas. Johan berätta-
de att Rickard genom träning hjälpt ho-
nom att komma tillbaka till skyttet efter 
en skada i sin högra axel. Rickard som 
också är med i Atlas Copco PK har ut-
format ett enkelt träningsprogram som 
kan hjälpa skyttar att både värma upp 
och stärka sina muskler som är viktiga 
inför skyttet.

Vi besökte gymmet CrossFit Nordic. Där 
utövas en träningsmetod med ett brett 
utbud som kretsar kring naturliga rörel-
ser. Det fi nns olika versioner av denna 
träningsform och olika varianter riktade 
mot särskilda mål. Vi träffar Rickard som 
möter upp oss tillsammans med Johan.
 Det är full aktivitet i den väl tilltagna 
lokalen, musiken dunkar och de som be-
fi nner sig i lokalen är fullt upptaga med 
sin träning. Rickard ser lika vältränad 
ut som vi anat, men det är inte så kon-
stigt eftersom han ägnat stor del av sitt 
liv till träning av olika slag. Han brinner 

för träning och hälsa vilket också för-
klarar alla de utbildningar han genom-
fört i den genren, bland annat personlig 
tränare, crossfi t tränare, olympic weight-
lifting m.m. Han inger ett lugnt, sansat 
och engagerat intryck.

Rickard, vad tycker du att man som skytt 
ska tänka på inför träning eller tävling när 
det gäller uppvärmning?
– Ett tips är att göra det enkelt, det är 
lättast, svarar Rickard snabbt. Då är det 
även störst chans att du verkligen gör 
något.
– Träning för skyttar, oavsett vilket 
skytte det är och oavsett om man har 
tränat eller inte så måste det börja med 
det som är centralt för alla skyttegrenar, 
att kunna hålla och avfyra pistolen, för-
klarar han mycket grundläggande.
– Steg ett är friska axlar, oavsett om 
man sitter i rullstol eller liknande. Steg 
två är, om man inte är handikappad, att 
stå upp med bra balans, stabila fötter och 
stabil bål. Det här är bra träning när det 
gäller att kunna parera små rörelser och 

hålla bra balans. När man uppnått dessa 
två steg har man en bra funktion. I steg 
tre krävs allmän styrka, och det är grun-
den för att sen ha uthållighet. Det här är 
tre viktiga grundpelare.

Rickard tar fram sin laptop och letar upp 
sitt träningsprogram för skyttar och fort-
sätter berätta.
– Även om skytte inte är jättekrävande 
är en bra fysisk bas i form av friska ax-
lar, stabil bål och bra balans viktig, det är 
alltid en bra grund att bygga vidare på. 
Det är viktigt att man förstår att det är 
det tänket jag följer inför de övningar 
jag nu ska visa, tillägger han bestämt.
– Du börjar alltså helt utan utrustning, 
bara det som fi nns på en skjutbana. Börja 
med lite enkla rörelser vid skjutbänken 
för att mjuka upp musklerna inför skyt-
tet. Sen, om man har tid, bygger man på 
med styrka genom egen utrustning eller 
tränar på gym.

Han har byggt upp en lagom höjd som 
ska symbolisera skjutbänken.
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Stöd ena armen mot bänken 
och släpp den andra armen 
framför kroppen mot den an-
dra sidan, sedan tillbaka och 
höj handen upp mot taket 
och följd handen med blicken. 
Hela rörelsen ska få en svepan-
de rörelse. Gör sedan motsva-
rande med den andra armen.
– Det fi nns inget krav på hur 
lång den här rörelsen skall vara, 

Stöd båda händerna stadigt 
mot kanten på bänken. Stå 
på ett avstånd med fötterna så 
du kan släppa in höften mot 
bänken och sedan skjuta ut 
höften från bänken och böja 
ner ryggen.

Den här övningen är bara till 
för att skapa rörelse, så att ax-
larna och skulderbladen mår 

bra. Det är ingen styrkeöv-
ning och det fi nns inga krav 
på hur lång eller kort den här 
rörelsen är, du anpassar den 
efter din egen förmåga. Det 
är bra att göra övningen 15-
25 gånger i rad. För få ger inte 
så mycket, men för många kan 
göra dig trött och påverka 
skyttet negativt.
– Det handlar inte om att 

göra någon tung pressövning 
för överkroppen, utan bara att 
fl ytta höften bakåt och framåt, 
genom det så lurar du skul-
derbladen att röra sig. Det ska 
inte tänjas i något ytterläge, 
utan bara röra sig.
– Det här är lika mycket 
uppvärmning som träning 
och passar bra att göra innan 
man börjar skjuta, om man 

inte gör för mycket. Blir du 
trött i axeln eller ögonen un-
der skyttet och pausar, så kan 
du passa på att göra några rö-
relser, när du ändå står där. 
Det passar också bra att göra 
övningen som tilläggsträning 
efteråt. Vill du göra övningen 
som träning så kan du göra 
15-20 i rad, fl era gånger om.

Övning 1 – Uppvärmande

Övning 2 – Uppmjukande

ingen speciell vinkel eller nå-
gon speciell höjd på det man 
håller i. Man kan göra rörel-
sen ganska kort, man kan hålla 
handen mot en vägg. Använd 
ett stöd där man får ett litet 
tryck genom den ena handen 
och rör den andra handen så 
att kroppen följer med, då lurar 
man sin kropp att vara friare i 
skuldrornas rörelse. Jättelätt!
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Stå stadigt med vänster stödfot på golvet, lyft den högra le-
darfoten över och runt den vänstra och sen tillbaka och lite 
bakom den vänstra i den mån du kan. Du kan böja det vänstra 
benet lite. Upprepa ca 10-15 ggr. Växla till den andra foten 
och upprepa rörelserna med motsatt fot.
– De här övningarna bör ge resultat inom några veckor om 
du gör den regelbundet. Glöm inte motivationen.

Rotation

Övning 3: Balansövning

I den här rörelsen håller man båda händerna lite ovanför hu-
vudet och rör händerna lite i sidled från höger till vänster. Det 
har en effekt på det som sitter ihop med skuldrorna, nämligen 
bröstryggen. Gör rörelsen genom att alternera mellan lätt fram-
åtlutad kontra lätt bakåtlutad, samtidigt som du rör dig i sidled.
– Här behövs egentligen ingen utrustning alls, men för att 
göra den här övningen bättre kan man t.ex. använda sitt bäl-
te, sin boresnake eller något liknande som är ca 50 cm långt. 

Övning 4: Skuldror/bröstrygg

Bra balans och en stabil bål börjar i fötterna. Här visar Rick-
ard tre olika balansövningar i olika riktningar. Den fot som 
är i luften, ledarfoten, kanske ibland behöver få lite stöd från 
marken, det är okej bara du gör rörelserna. Ju längre fram el-
ler bak man kan fl ytta ledarfoten och ju närmare marken du 
klarar av att hålla ledarfoten, desto bättre balans har du.
– Balans har inte med muskler att göra, utan det handlar om 
nervsystemet och det har de fl esta till hands. Det här kan man 
snabbt bli bra på, det gäller bara att träna. Min grundtanke är 
att bli medveten om fötterna och dess betydelse, säger Rickard.

Stå stadigt med vänster stödfot på golvet, lyft den högra le-
darfoten över den vänstra i sidled och sen tillbaka och utåt 
en bit. Låt kroppen följa med naturligt. Upprepa ca 10-15 
ggr. Växla till andra foten och upprepa rörelserna.

Sidled

Stå stadigt med vänster fot på golvet (stödfoten), lyft den 
högra foten (ledarfoten) framåt strax ovanför golvet och låt 
kroppen luta svagt bakåt, armarna följer kroppen. Pendla 
höger fot bakåt och låt kroppen luta svagt framåt. Upprepa 
ca 10-15 ggr. Växla till andra foten och upprepa rörelserna.

Framåt – Bakåt

Tanken är att alla skyttar med största sannolikhet har något 
liknande med sig som de kan använda i den här övningen 
ute på banan.
– Det låter lätt men det känns mer än man tror. Det här är 
en kroppsställning som man sällan använder, men den är jät-
teviktig. Övningen får förhoppningsvis bröstrygg och skuld-
ror att må bättre över tid. Man kan hålla redskapet framför 
eller bakom kroppen, ju längre bakåt desto tuffare blir det.
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Johan Backe berättar att det 
var i januari 2013 han skadade 
axeln. Han fortsatte ändå att 
skjuta under en lång tid där-
efter. Han berättar:
- Stundtals var det inte ens 
var möjligt att lyfta armen, då 
det skar som knivar i axeln. 
Trots skadan har jag fl äckvis 
kunnat prestera och lyckats ta 
ett antal medaljer både på SM 
och lokala mästerskap. Tyvärr 
visade det sig att det kanske 
inte var så bra eftersom det 
blev bakslag på axeln p.g.a. 
den höga belastningen.
- Det tog ganska lång tid 
att få upp rörligheten i axeln 
och ännu längre tid innan jag 
överhuvudtaget kunde an-
vända någon form av tyngd 
i träningen. Jag började med 
enkla kroppsövningar, tränade 
rörlighet med kvastskaft, skiv-
stång och även ringar på låg 
höjd. Jag har tränat hela krop-
pen från topp till tå, för att 
få en bra styrkebas. Det blev 
mycket egen träning hemma 
också, vilket var viktigt för 
mig, för att få kontinuitet så 
inte träningen stannade upp.
– Under den här perioden 
har jag skjutit mest fältskytte, 
jag upplever att den grenen är 
lite snällare för axeln. Mitt mål 
är att börja skjuta snabbpistol 
(sportskytte) igen, nu när jag 
fått tillbaka träningslusten. Jag 
har fått mycket hjälp av Rick-
ard med olika övningar för 
återhämtning.
– Nu tränar jag inte så myck-
et rehab övningar, utan mer 
blandade crossfit övningar 
med fokus på att bli starkare 
i hela kroppen, squats, battle-
rope, Sledgehammer (slägga på 
däck) burpees, Wall ball och 
mycket övningar med skiv-

stång. Ett träningspass för mig 
kan vara mellan 15-90 minuter 
beroende på tid och övningar.

Johan berättar att han även ta-
git hjälp hos naprapat, sjuk-
gymnast, kiropraktor och 
akupunktör.
– Axeln är nog inte riktigt 
återställd ännu, det känns som 
jag har lite ”grus” kvar, säger 
Johan och lägger handen på 
sin axel. Det jag ännu inte 
har gjort är magnetröntgen, 
det skulle vara intressant att få 
veta exakt hur det ser ut där 
inne. En eventuell operation 
kräver ju också ett uppehåll 
i skyttet med en lång reha-
biliteringsprocess igen, så jag 
kanske får ha det så här.
– Något handikapp måste 
jag ju ge till motståndarna, 
säger Johan ironiskt. Det vik-
tigaste för mig i skyttet är att 
jag kan lyfta armen snabbt 
och samtidigt vara stabil. Mina 
nationella kontakter i andra 
landslag har skickat stående 
inbjudningar till träningslä-
ger och de sporrar och peppar 
mig att komma tillbaka. Får se 
om jag kan ta mig tillbaka till 
svenska landslaget.
– Allting handlar om prin-
ciper, säger Rickard, allt be-
höver gå i steg om man har 
skadat sig. Att återfå full rör-
lighet utan smärta i små steg 
är viktigt. Det är också viktigt 
att de delar som sitter runt 
t.ex. en skadad axel, mår bra. 
Därifrån kan man sedan lägga 
på styrka i olika moment. Det 
man kan börja med är egent-
ligen positionerna för att se 
om det känns bra, är det okej 
så lägger man på lite vikt.
– Det fi nns bättre och sämre 
övningar för att öva upp sta-

Hur lär man sig andas lugnt och avkopplat?
Man kan få sin kropp att bli 
lugn genom att aktivt andas 
genom diafragman, djupt ner 
i magen. Alla kan andas på det 
här sättet men många har tap-
pat förmågan, men man kan 
träna på det. På baksidan av 
kroppen strax ovanför höftbe-
nen där det sjunker in, sitter 
bukhålan och de muskelskikt 
som utmärker bålmuskulatu-
ren. Tryck in vänster tumme 
där och sedan två fi ngrar på 
höger framsida nära ljumsken. 

Får du båda punkterna att 
svälla vid inandning utan att 
bröstkorgen lyfter, har du an-
vänt diafragman och gjort rätt.
– Du kan gärna göra 10-15 
sådana andetag innan skyttet, 
dels för att släppa allt runtom-
kring, men du får även hela 
bålområdet att vakna till liv 
genom expansion och kon-
traktion, vilket gör det lättare 
att sedan sätta bålstödet. Rick-
ard visar oss övningen mycket 
pedagogiskt och allt ser lätt ut.

Rickard visar hur du andas 
med hjälp av diafragman.
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bilitet när man väl har återfått 
rörligheten. Som med många 
andra skador så anpassar sig 
kroppen och med tillräckligt 
genomtänkt träning och tå-
lamod så kan man bli nästan 
lika bra som innan.
– Om man har en skadad 
sida på kroppen så ska man 
träna även den friska sidan, 
det speedar på återhämt-
ningen, plus att man håller 
träningsmotivationen uppe. 
Man får också kontinuitet 
i träningen och även högre 
omsättning i kroppen, högre 
blodcirkulation över lag.
– Vi vet att träning och allt 
som har med hälsa att göra går 
hand i hand. Du kan alltid gå 
mot bättre hälsa genom bättre 
sömn, mat eller träning och de 
brukar föda varandra på ett na-
turligt sätt. Det gäller att inte 
stanna upp p.g.a. en skada, utan 

det viktiga är att träna på den 
nivån du kan med de friska de-
larna, det påskyndar återhämt-
ningen, säger Rickard.
– Träning är inte tillfället då 
man springer, lyfter en vikt, 
gör sit-ups eller vad man nu 
väljer. Träning är det långsik-
tiga förloppet av att stimulera 
kroppen och sedan låta den 
återhämta sig, träna och vila 
om vartannat över tid, det är 
träning. Det är den processen 
i kroppen som gör att det blir 
en skillnad. Man stimulerar 
kroppen till att anpassa sig. 
Alla stimuli ger förändring 
i kroppen. Det man vill bli 
bättre på, det gör man. Kan 
man sin sak, inom träning, så 
gör man även det som bygger 
förmågan att bli ännu bättre.
– Ofta har man starkare sida 
av kroppen, det är normalt. 
Ingen människa är i perfekt 

symmetri, alla är lite olika. 
Det går inte att uppnå super-
symmetri. Man skjuter t ex 
inte för att bli jämn i krop-
pen, utan för att skjuta bättre.
– Tidigare inom sportvärl-
den, då tränade man nästan 
enbart sporten. Ville man t 
ex bli bättre på skidor så åkte 
man skidor och det gäller ju 
fortfarande, man blir bättre på 
det man gör. Genom fysträ-
ning har man fått lite mer 
förståelse för vad det är för 
egenskaper som behövs för att 
bli bättre. Det är bra att bygga 
upp en bredare fysisk grund 
som man sen kan bygga på, 
och få spetskompetensen i 
slutänden. Det är den fysträ-
ningen du får på gym.
– Träningen ska inte vara en 
imitering av den sport man 
utövar, utan det viktigaste är 
att bygga en bra grund i form 

av balans, rörlighet, stabilitet 
och styrka i kroppen.
– Det är också viktigt att det 
inte gör ont när du gör dina 
övningar. Du utgår ifrån din 
egen grund och kapacitet, det 
är för dig själv du tränar och 
stärker din kropp. Det är vik-
tigt att du tycker att det är ut-
manande, roligt och lärorikt, 
då får du en bra träning, av-
slutar Rickard.

Några av Johans stärkande övningar
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Svenska Pistolskytteförbun-
det via Jan Kjellberg fi ck in-
bjudan till 24:e upplagan av 
Kalpaks Cup och ställde upp 
med ett tremanna lag och en 
lagkapen samt en representant 
från SPSF.
 I det svenska laget ingick 
Lars Hagman Hedemora Pk, 
Jonas Hübner Salem Psk och 
Åke Nordin FOK Borås och 
med Jan Kjellberg som lag-
kapten samt jag själv Jim Er-
iksson representerande SPSF 
och chaufför.
 Dessutom ställde Sverige 
upp med fem personer från 
Livgardets hemvärnsgrupp.

Inför avresan hade det blivit 
tillåtet att deltagarna skulle få 
skjuta med egna vapen, även 
med kaliber .22. Samling 
skedde på förbundets kansli 
den 28/2 vid 13:00 tiden där 
började ”upp snacket” inför 
tävlingarna.
 Efter en mycket långsam 
ombordkörning på färjan, vil-
ken tog ca 1 ½ timme, kunde 
vi inta våra hytter.

Vi anländer på onsdagen inn-
an tävlingarna till ett gråkallt 
Riga vid 11:00 tiden. Det 
blev en direkt transport till 
skjutbanan för att anmäla vår 
ankomst. Därefter blev det 
transport till hotellet och väl-
förtjänt lunch.
 Under eftermiddagen var 
det skjutbanan som gällde, 
där det först informerades 
om kommande tävlingar och 
dess förutsättningar men se-
dan fanns även träningsskytte 
med på agendan.

Deltagande nationer i år var: 
Estland, Italien, Lettland, Ne-
derländerna, Polen, Storbri-
tannien, Sverige, Schweiz.
En hård dag som avslutades 
med en god middag och en 
skön natts sömn.

Torsdagen blev något av en 
mellandag. För de skyttar som 
ännu inte hade haft möjlighet 
att träna blev nu tiderna vikta 
för dem. Vi tog då chansen till 
att besöka ett mycket intres-
sant bilmuseum och gå på en 
stadsvandring. Det var mycket 
intressant och lärorikt att vara 
ute med dessa kunniga herrar. 
Efter stadsvandringen blev de 
ett kort stopp på skjutbanan 
för att stämma av inför mor-
gondagens tävlingar.

På första tävlingsdagen den 
3 mars var det avfärd till 
skjutbanan kl. 08:00 och se-
dan incheckning inför da-
gens skytte varpå det rådde 
viss oklarhet i upplägget av 
tävlingarna. Kl. 10:00 hölls 
invigningstalet av brigadge-
neral Ainars Qzolins, Com-
mander of National Guard 
vilket sedan avslutades med 
Lettlands nationalsång.
 Därefter tog tävlingsskyt-
tet vid och det tävlades i tre 
discipliner.

1. Margolin, pistol kaliber .22.
Provserie 5 skott på 150 sekunder och därefter tre tävlingsserier.
Första serien 5 skott på 12 sekunder.
Andra serien 5 skott på 10 sekunder.
Tredje serien 5 skott på 8 sekunder.

2. DPV, tjänstevapen kaliber 7,62 mm upp till 11,4 mm.
Provserie med 5 skott under 2 min stående med stödhand och 
därefter två tävlingsserier.
Första serien 8 skott 90 sek. stående med stödhand.
Andra serien 8 skott 90 sek. knästående

3. MpDV, k-pist Carl Gustaf M/45, (submachine guns).
Provserie 5 skott under 5 min och därefter tre tävlingsserier.
10 skott liggande tid 90 sekunder.
10 skott sittande tid 120 sekunder.
10 skott knästående tid 120 sekunder.

Under den andra tävlingsdagen genomfördes ungdomstävlingar, 
där Sverige inte deltog, samt prisutdelning för samtliga täv-
lingar. Totalsegrare i lagtävlingen, i samtliga tre discipliner, stod 
Sverige/SPSF. Jag tycker att vi svenskar gjorde ett bra jobb i 
Riga och jag beundrar våra skyttars professionella genomför-
ande av tävlingarna. Övriga nationer vid tävlingen visade stort 
intresse av att komma till Sverige och tävla.

Svenska skytteframgångar 
i Riga
Av: Jim Eriksson

Den 3-4 mars genomfördes den 
24:e upplagan av den internationella 
skyttetävlingen Kalpaks Cup i Lettland. 
Tävlingen genomförs till minne av 
överste Oskars Kalpaks, som stupade i 
befrielsekriget 1919.

En nöjd svensk trupp blev totalsegrare i samtliga tre discipliner.

Livgardets hemvärnsgrupp.

Svenska resultat
Individuellt:
MpDV 1: Lars Hagman
DPV 3: Åke Nordin

Lag:
Margolin 1: Sverige/SPSF
DPV 1: Sverige/SPSF
MpDV 3: Sverige/SPSF
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Örebro Pistol- och Sportsky  eklubb och 
Råsbo Pistolsky  eklubb
inbjuder Sveriges Pistolsky  edamer  ll

Ladies Cup
B-fältskytte 2017

Tävlingens omfa  ning: de fem bästa B-resultaten i 
fält under 2017, oavse   tävling i B-fält inom krets, 
na  onellt eller mästerskap.

Klassindelning: ingen klassindelning

Startavgi  : ingen startavgi  

Anmälan  ll: ladies-cup@rpsk.se

Resultatlistor sänds  ll: ladies-cup@rpsk.se för 
sammanställning senast en månad e  er tävling.

Resultat: redovisas fortlöpande på:
h  p://rpsk.se/ladiescup/index.html

Priser: ja

Frågor:  Monica Hjertqvist 070-328 74 85
Linda Svensson 073-374 08 50
Amie Blomér  amie.b@telia.com
Eller  ll ladies-cup@rpsk.se
Ladies Cup är godkänd av Svenska 
Pistolsky  eförbundet.

Cup-regler
Dina fem bästa B-resultaten i fält under 2017, 
oavse   tävling i B-fält inom krets, na  onellt eller 
mästerskap med minst fem deltagare.
Samtliga b-sky  ar under en tävling slås samman 
och delas in i femtedelar.

Om du kommer i den:
Första femtedelen ger det 5 p
Andra femtedelen ger det 4 p
Tredje femtedelen ger det 3 p
Fjärde femtedelen ger det 2 p
Femte femtedelen ger det 1 p
Seger ger y  erligare en poäng.

Maximalt: 6 p x 5 tävlingar = 30 poäng.
Vid lika resultat särskiljs sky  arna genom högsta 
individuella poäng.

Tävlingsresultat skickas in senast en månad e  er 
genomförd tävling  ll ladies-cup@rpsk.se

Du kan skicka in hur många b-resultat som helst 
under året.
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Det är roligt när folk läser det 
man skriver och – naturligt-
vis – beklagligt när det blir 
fel. Felet i förra Antikrun-
dan påpekades av Jan Wallén* 
som var en av landets skick-
ligaste snabbpistolskyttar på 
den gamla goda tiden (gjorde 
debut i landslaget 1957). Jan 
mailade ett utdrag ur en gam-
mal tysk skyttepublikation 
från 1947 där det uttryckligen 
står att man på OS i Berlin 
1936 sköt snabbpistolen med 
kaliber .22 kort och inte long 
rifl e, som jag påstod.
 Det kändes lite märkligt 
eftersom de enda bilder med 
Torsten och hans Waltherpistol 
jag lyckades hitta i arkiven från 
den tiden var med hans kaliber 
.22 long rifl e. Min uppfattning 
stärktes också av att ISSF gav 
mig uppgiften att man inför-
de kaliber .22 kort 1961, vil-
ket alltså var fel. Möjligen var 
det så att man 1961 antog nya 
och mer detaljerade regler för 
vapnen i snabbpistol. Bland 
annat avtrycksvikten, en upp-
gift som bekräftas i manualen 
för den nya Walther OSP som 
kom detta år. Avtrycksvikten 
på OSP:n var ställbar enbart 
mellan 100 – 200 gram.

Jan Walléns påpekande föran-

ledde mig att tränga djupare 
i historien. Jan tänkte sig att 
Ullman kanske fi ck låna en 
pistol i kaliber .22 kort på OS 
i Berlin 1936. Och mycket 
riktigt! Så småningom hittar 
jag ett avsnitt om detta i bo-
ken ”Svenska skyttebragder” 
från 1958.
 I boken beskrivs hur Ull-
man och hela det svenska la-
get på OS i Berlin 1936 fi ck 
låna de mer lättskjutna Walt-
her Olympia pistolerna i kali-
ber .22 kort av tyskarna, vilket 
tyder på gott sportsmanship. 
Vidare framgår det också att 
Walther i huvudsak produce-
rade Walther Olympia i ka-
liber .22 long rifl e, men att 
man, särskilt med tanke på de 
tyska skyttarna på Berlin-OS 
1936, tog fram ett antal pisto-
ler av samma modell, modi-
fi erade för kaliber .22 kort.

Så var det med det. Det är ald-
rig kul att ha fel, men jag hade 
helt enkelt inte varit tillräck-
ligt uthållig i min research och 
allt har sin förklaring.
Stort tack till Jan Wallén!

PS. Jag hade också glömt nämna året då man senast ändrade 
reglerna för vapnen i snabbpistolskyttet. Den nya bestämmel-
sen infördes år 2005. Från och med detta år skjuts disciplinen 
med ”vanliga” standardpistoler i kaliber .22 long rifl e utan 
bygelkolvar och med 1000 grams avtryck.

* I boken ”Svenska skyttebragder” från 1958 omnämner förfat-
taren Torsten Nilsson den då unge Jan Wallén: ”I Jan Wallén har 
vi en lovande pistoltalang. Den 21-årige göteborgaren debuterade i 
landslaget vid 1957 års NM i Åbo. Sedan debutnervositeten lagt 
sig efter silhuett tävlingens första halva sköt västkustbon mycket bra 
i den andra, i vilken han nådde 291 poäng, bara en poäng sämre 
än segraren, olympiska guldmedaljören på fripistol, Pentti Linnosu-
vo. Speciellt i 4-sekundersserierna sköt Wallén strålande och var här 
tävlingens bästa man”.

NP:s Antikrunda rättarNP:s Antikrunda rättar

Kort – inte lång!Kort – inte lång!
Av: Ulf Hansson

I förra Antikrundan 
påstod jag att 
mästerskytten 
Torsten Ullman tog 
brons i ”silhuetten” 
(snabbpistol) på OS i 
Berlin 1936 med en 
Walther Olympia i 
kaliber .22 long rifl e. 
Detta visade sig vara 
fel.

Walther Olympia med monterad vikt. Pistolen tillverkades i huvudsak 
för kaliber .22 long rifl e, men man producerade även ett antal 
modifi erade för kaliber .22 kort.

Berlin OS 1936. Bronsmedaljören i silhuettskyttet Torsten Ullman (till vänster), fi ck låna en Waltherpistol 
i kaliber .22 kort av tyskarna som tog guld, respektive silver. Cornelius von Oyen, guld, (i mitten) samt 
Heinz Hax, silver.
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Plats: Österlens Pistolklubbs skjutbana i St. Olof, Skåne. 
GPS koordinater: WGS 84: 55°38’43.8’’N 14°8’34.9’’E. 
Karta fi nns på tävlingens hemsida: www.ppcsm2017.se

Tider: Funktionärer skjuter prematch under torsdagen 
10 augusti (ev. även onsdag 9/8). Tävlingsdagar för 
alla övriga skyttar är fredag 11/8 till söndag 13/8. Ni 
ser vilka skjutlag som fi nns för respektive matcher när 
ni loggar in och anmäler er via PPC hemsidan. Separat 
inskjutningsbana fi nns öppen från torsdag till söndag 
08:00-18:00.

Anmälan: Föranmälan på alla individuella matcher 
och lagmatcher. Anmälan sker via inloggning på PPC-
hemsidan www.ppc1500.se. Ni anmäler själv vilka 
skjutlag ni vill starta i för 150- och 60-skottsmatcherna. 
48-skottsmatcherna kommer att vara drop in (ej 
tidsbestämda skjutlag i anmälningsformuläret) så dessa 
matcher kan ni skjuta när ni själva önskar med start 
fredag 08:00 och sista start söndag 14:00. Anmälan 
till tävlingen öppnar 2017-05-01. Anmälan stänger 
2017-07-01. Frågor om anmälan skickas till anmalan@
ppcsm2017.se. Efteranmälan endast i mån av plats och 
möjlighet.

Anmälningsavgift: 1500-match: 220 kr, 60-match: 
150 kr, 48-match: 100 kr. Lag 100 kr.

Betalning: Betalning arrangören tillhanda senast
2017-07-01. Bank-Giro 5171-7338. Uppge namn och 
WA-ID på inbetalningen.

SM/Swedish Open i PPC
St. Olof 10-13 Augusti 2017

Klasser: High Master, Master, Expert, Sharpshooter och 
Marksman

Priser: SM-medaljer till placering 1-3 i varje vapengrupp 
oavsett klass. Lagmedaljer till placering 1-3 i R1500 
och P1500 (match 5 i 1500-match). Swedish Open 
priser till placering 1-3 i varje klass och vapengrupp. 
Utlottningspriser enligt praxis (chans på varje start 
oavsett resultat).

Prisutdelning startar söndag 13/8 ca kl. 16:00.

Regler: SPSF Skjuthandbok 2016. Vapenkontroll 
genomförs före start i samband med att ni hämtar ut era 
skjutkort.

Servering: Lunch fi nns alla dagar och kan bokas vid 
anmälan (bra om ni gör det så vi får en uppfattning om 
hur många som vill ha mat). Mackor, korv, fi kabröd, kaffe 
och olika dryck etc. fi nns under hela dagen alla dagar.

Boende: Vi hänvisar till camping, vandrarhem eller hotell 
i närheten. Vissa möjligheter till att ställa upp husvagn 
eller husbil på skjutbanan eller i närheten till skjutbanan 
fi nns, men det är begränsat med utrymme. Kontakta 
tävlingsledningen för att se om ni kan få plats.

Avslutning på Svenska PPC-Cupen kommer att vara 
på lördagen med start ca kl. 17:30 (ca 8 km från 
skjutbanan).

På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet inbjuder 
föreningarna i SYD till SM och Swedish Open i PPC 2017

Matcher/Vapengrupper:
Revolver 1500 7-50 yards, 150 tävlingsskott Inskjutning på 50 och 25 yards (valfri)
Pistol 1500 7-50 yards, 150 tävlingsskott Inskjutning på 50 och 25 yards (valfri)
Distinguished Revolver 7-50 yards, 60 tävlingsskott Inskjutning på 50 yards (valfri)
Distinguished Pistol 7-50 yards, 60 tävlingsskott Inskjutning på 50 yards (valfri)
OPEN  7-50 yards, 60 tävlingsskott Inskjutning på 50 yards (valfri)
Standard Semi Auto Pistol 3-25 yards, 48 tävlingsskott Ingen inskjutning
Standard Revolver 4” 3-25 yards, 48 tävlingsskott Ingen inskjutning
Standard Revolver 2,75” 3-25 yards, 48 tävlingsskott Ingen inskjutning

lfri)
lfri)lf
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P11
Toppmodern luftpistol för tävling/träning
Finns som kort eller lång luftpistol 4,5
Går att göra tyngre med extra vikter.
Universalkolv (höger/vänster)
Ställbar kolvvinkel
Ställbart tryck
Ställbar kolv finns som tillval

•
•
•
•
•
•
•

Vi tar andra vapen i byte. Även delbetalning.

Vi provar ut det bästa 
partiet ammunition 
- helt kostnadsfritt! 

 
Du betalar enbart för de skott du köper - minsta 

mängd: 10 askar (5 000 skott) 

NYHET 2016 - P8X

Mycket hög kvalitet och precision!
Tredimensionellt inställbar avtryckare
4 flyttbara vikter för optimal balans!
1 styck lufttub (200 bar) med manometer.
Levereras i specialväska.
Anatomisk valnötskolv (svängbar 20°, vrid-
bar 9°) med ställbart handstöd. Finns i flera 
olika storlekar.

•
•
•
•
•
•
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Modell: Labradar - Noggrannhet 99.9%

Enkel användning
-Riktas mot tavlan
-Skjut

Fungerar i alla
väder

Pris: 7 490 kr

Liten och smidig.
Väger endast 500 g.
Pris: 1090 kr

TRÅDLÖS HASTIGHETSMÄTARE

NY KIKARE - 10x30x50

Besök vår hemsida: www.sportec.se

Haendler & Natermann
precisionsblykulor

– fettade –
– plastade –

– förkopprade –

Vihtavuori krut,
Magtech kulor
Magtech hylsor,

Magtech tändhattar

SPORTEC AB, Box 25, 232 02 ÅKARP
Tel 040-46 50 50, Fax 46 18 58

DILLONS LADDPRESSAR
– fl era olika utföranden –

Allt fi nns för det 
mesta i lager!

VAPENAUKTION!

Kungsgatan 57B, Stockholm
Tel 08-14 38 65
www.walterborg.se

Återkommande auktioner med teman som moderna och 
antika vapen, jakt- och fisketillbehör, accessoarer, konst 
och inredning med jaktlig anknytning.

Inlämning Inlämning 
pågår till pågår till 
vårens vårens 
auktion!auktion!
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GESAB skyttetjanst.se

Gör din beställning på www.skyttetjanst.se

Din klubb/förening har 10% rabatt på tavlor och fältskyttefi gurer.

Du får fraktfri leverans om du beställer tavlor eller fi gurer för minst 2 400 kr + moms

Tel: 0176-20 82 80 • Fax: 0176-20 82 81 • e-mail: gesab@skyttetjanst.se

Shoot N-C självmarkerande tavla

Metric nålad

Classic nålad

OBS! Ny markering 
på bildäcken!
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Lördagen den 10/12 gick den 
årliga mörkertävlingen ”Lu-
cian” av stapeln på Mariestads 
Pistolklubbs anläggning. Täv-
lingen som blivit väldigt po-
pulär de sista åren och är en 
av Sveriges största mörkerfält, 
drog ett 70-tal skyttar och det 
blev 120 starter under kvällen.
 Tävlingen har blivit en 
stor favorit hos många både 
nära och långväga skyttar. I 
år fanns startande från bland 

annat Örebro, Karlstad och 
Överum.

Vädret för dagen var inte per-
fekt, det regnade lite under 
förmiddagen och det var gan-
ska dimmigt då banan skru-
vades upp.
– Vi var noga med att plasta 
alla tavlor, så att det inte blev 
förstörda, säger Sofi a Lind-
gren, som är en av banläg-
garna. Vädret kan ha varit en 

bidragande faktor till att det 
blev lite färre skyttar i år, fort-
sätter hon.

Första patrull gick iväg kl. 
17:00 då det blivit mörkt. 
Strax innan hade arrangörer-
na gått runt hela banan och 
tänt upp marschaller. Alla sta-
tioner med olika fi gurer och 
olika förutsättningar kontrol-
lerades noga. Ljusspel, UV-ljus 
och egenhållen fi cklampa var 
några av de belysningssätten 
som fanns.

– Tanken är att alla ska kun-
na se och ha roligt, säger Pelle 
Falk-Hedberg.
Alla Mariestads skyttar som 
ville fi ck möjlighet att gå ett 
varv och skjuta.
– Medlemmarna hjälpte till 
under hela tävlingen med 
diverse uppgifter, berättar 
Morgan Lindgren, som till-
sammans med frun Sofi a ar-
betade i sekretariatet under 
kvällen. Alla har en uppgift 
var, om det så är att vara sta-
tionschef och ropa komman-
don till skyttarna eller tända 
marschaller, så är alla uppgif-
ter lika viktiga. Vi klarar detta 
tack vare att vi jobbar ihop så 
bra och vi vill att tävlingen 
ska bli så bra som möjligt för 
skyttarna, säger Morgan.

Sista patrull gick in strax innan 
midnatt och prisutdelningen 
skedde strax därefter. Allt ef-
tersom sista patrullen sköt klart 
vid en station gick funktionä-

Ute är mörkt 
och kallt
Lucia kan fi ras på olika sätt, att gå i tåg eller i patrull. 
På Mariestads Pistolklubb var klädkoden kanske inte 
vita skrudar, men det fanns ljus i mörkret.

Av: Sofi a Lindgren

En av stationerna belystes med UV-ljus vilket blev en härlig effekt. 
Tavlorna var sprayade runtom med fl uorescerande färg.

Greger Meeks klistrar träffarna på station 7 i skenet från 
marschallerna.

Det var ju 
blinka lilla 
stjärna ...
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De fl esta skyttarna från Mariestads Pistolklubb var med till slutet av kvällen.

Sebastian Strid arbetade i 
vapenkontrollen och väger här in 
ett vapen innan tävling.

Pelle Falk-Hedberg tar emot sitt pris av ordförande Jan Rask.

Anders Hornwall, Överums Pk, är 
en sann fältskytteentusiast och 
var självklart med på Lucian.

rer efter och skruvade ner alla 
tavlorna, snabbt och smidigt.

Anders Hornwall från Över-
ums PK, var en av deltagarna 
på tävlingen och tyckte det 

var en rolig och tuff tävling. 
Vid frågan om vad som var 
absolut roligast med tävlingen, 
var svaret:
– Det var ju blinka lilla stjär-
na, sådana stationer är ju skit-

svåraste tavlan för att göra det 
lite extra spännande.
– Ja det är många av oss som 
har reagerat på den stationen, 
otroligt kul att den var an-
norlunda, att man sitter ner 
och dessutom håller i en fi ck-
lampa samtidigt som man ska 
skjuta, är ju inte så vanligt, sä-
ger en av skyttarna.
– Det märktes att det hade 
lagts ned mycket jobb för att 
det skulle bli en rolig skjut-
ning, mycket proffsigt och 
bra gjort. Vi kommer gärna 
tillbaka nästa gång, tillägger 
Anders Hornwall.
– Vi är fantastiskt nöjda och 
har fått oerhört mycket beröm 
för en väl genomförd tävling. 
Skyttarna har haft roligt och 
det är det absolut viktigaste, 
säger Sofi a Lindgren.

kul, hänger man inte med i 
blinkningarna så är man rökt.

Stationen gick ut på att ett 
ljusspel lyste upp olika mål-
grupper vid olika tillfällen 
och tider. Alla vapengrupper 
hade ett särskilt ljusspel. En 
annan station som uppskat-
tades oerhört mycket var den 
station där man fi ck sitta ner 
och hålla i en tillhandahållen 
fi cklampa, samtidigt som man 
skulle skjuta på en målgrupp 
med tre olika tavlor. Det var 
även givetvis poängräkning i 
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En av de mest populära re-
volvrarna under Amerikanska 
inbördeskriget var Remington 
Army slaglåsrevolver i kaliber 
.44. Den tillverkades från april 
1862 till mars 1865 i 148 550 
exemplar. En något nedskalad 

modell tillverkades samtidigt 
i kaliber .36 och kallades för 
Navy, då denna kaliber var 
populär i den amerikanska 
fl ottan.

Remington Army var en sex-

Colt visade inget intresse för den unge Rollin 
Whites idé om att konvertera den gamla 
slaglåsrevolvern så den kunde laddas med 
enhetspatroner, men hos Smith & Wesson 
blev det annat ljud i skällan.

NP:s AntikrundaNP:s Antikrunda

Text: Jan Eriksson
Foto: Ulf Hansson

Remington Remington 

New Model Army 
New Model Army 

ConversionConversion
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Samuel Colt 
nappade inte.

SSSamuel Colt 
nappade inte

skotts slaglås singel action re-
volver med 8-tums pipa och 
tillverkades av vapentillver-
karen E. Remington & Sons, 
Ilion. N.Y. Revolvern var ba-
serad på Fordyce Beals patent 
från den 14:e september 1858. 
Detta patentdatum har helt 
felaktigt använts av dagens 

Vänster: Remington New 
Model Army, konverterad för 
fem kantantända patroner.
I lådan: Ursprunglig 
slaglåsversion med tillbehör.

Remington med trumma för 
patronladdning (överst). 
Observera avsaknaden av laddlucka. 
Slaglåsversionen underst.

Trumma med kantantänd patron 
(vänster) samt slaglåstrumma.

tillverkare av replikarevolvrar 
som kallar dem ”Remington 
Army modell 1858”.

I april 1855 fi ck en ung man, 
Rollin White, en strålande 
idé som han patenterade. Han 
borrade hål rakt igenom slag-
låstrumman så att en enhets-

patron kunde användas. Han 
gick först till Colt och pre-
senterade sin uppfi nning, men 
Colt såg ingen framtid med 
ett sådant arrangemang. Man 
förlitade sig på sina slaglås-
revolvrar som sålde bra med 
god förtjänst.
 Den unge mannen gick 

då till Smith & Wesson som 
nappade direkt på idén. S&W 
fi ck därmed ensamrätt att till-
verka revolvrar med trummor 
för enhetspatroner fram till 
det att Whites patent löpte 
ut 1869. De första revolvrar 
S&W släppte ut på markna-
den var i kaliber .22.
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Fakta
Remington New Model Army var en .44 kalibrig slaglåsrevolver. I då-
tidens nomenklatur angavs kalibern med pipans diameter mätt mellan 
bommarnas topp, som var nominellt .44 ” (11,18 mm). Räffeldjupet var 
.006-.007” (0,15–0,18 mm) och måttet i räffelbotten var nominellt .451 
till 454 ”(11,46-11,53 mm).
Dessa revolvrar var i allmänhet laddade med en .457” (11,6 mm) rund 
eller spetskula för god tätning mot trummans kammare, som hade något 
mindre diameter än projektilen.
Vid konvertering till enhetspatron baserades beteckningen på projektil-
diametern (.457” avrundat till .46”) och kallas för 46 RF Short och passar 
till .44 kalibriga revolvrar.

46 RF SHORT (rimfi re/kantantänd patron)
Konstruerad av E. REMINGTON & SON och tillverkades från 1868 fram 
till USA:s inträde i första världskriget 1917.
Kulvikt: 13 gram (200 grain)
Kuldiameter: 11,6 mm (.457 ”)
Rak hylsa med fläns, hylsdiameter: 11,6 mm (.457 ”), hylslängd 
21,2 mm (.836”)
Flänsdiameter 13,5 mm (.53”)

Kantantänd.
Laddning: Svartkrut.

Efter inbördeskrigets slut fanns 
ett stort antal Remington re-
volvrar i lager hos tillverkaren 
och i armédepåer. En vapen-
handlare i Cincinnati, Ohio, 
Benjamin Kettridge, insåg att 
det fanns en marknadspotential 
för grovkalibriga revolvrar som 
laddades med enhetspatroner.
 I februari 1867 sände han 
en förfrågan till Smith & Wes-
son om de kunde konverte-
ra en revolver från slaglås till 
enhetspatron. S&W menade 
dock att det inte gick att kon-
vertera på grund av att hålen 
i trumman låg för tätt och att 
det inte fanns plats för hylsor-
nas fl änsar.
 Ungefär samtidigt erbjöd 
S&W Remington att de kun-
de få tillåtelse att konvertera 
de revolvrar de hade på lager 
mot att betala S&W en royal-
ty på 1,25 USD/styck, och så 
blev det. Man tog fram en helt 
ny cylinder för fem skott och 

en .46RF Short (kantantänd-
ning som dagens kal. .22LR) 
patron. Whites patentdatum 
fi nns på trumman.

Bakre delen av stommen fi la-
des ur och ett övre och und-
re laxspår togs upp. Dessutom 
passades en ny stötbotten på 
ca 2,5 mm in och hölls på 
plats med en skruv. På stom-
mens högersida togs ett uttag 
upp som möjliggjorde att en 
patron kunde föras in i trum-
man en och en. Någon ladd-
lucka eller patronutstötare 
fanns inte på ”typ 1 konver-
teringen” som den kom att 
kallas bland samlare.

Trummans kammare har en 
försänkning för hylsfl änsen. 
Mellan kamrarna finns ett 
spår, säkerhetsläge, där hanen 
kan vila som en säkring då 
man inte förlitade sig på att 
hanens halvspännläge var till-

Trumman för fem kantantända patroner 46 RF SHORT. Mellan 
kamrarna fi nns ett spår (säkerhetsläge) för hanen att vila på.
Anm. Dessa trummor nytillverkades av Remington och märktes med 
Whites patentdatum. Vid senare konverteringar, som gjordes av 
arsenaler och privata smeder, använde man original slaglåstrummor 
och svarvade bort bakre delen med nipplarna. En ny bit hårdlöddes 
på plats och kamrarna borrades upp. Denna metod var betydligt 
billigare att utföra en att tillverka en helt ny trumma.

Bakre delen på stommen fi lades ur. 
Ett övre och ett undre laxspår togs upp 

och en ny stötbotten c:a 2,5 mm 
tjock passades in och hölls på 

plats med en skruv.

Stötbotten för centralantänd 
patron med hål för hanens 
slagstift samt fästskruv. Jämför 
med det rektangulära urtaget 

för kantantändning i stötbotten 
som är monterat i revolvern.

förlitligt som säkring. Hanen 
behölls intakt då främre delen 
som tidigare slog i tändhatten 
nu istället slog på kanten av 
patronhylsans fl äns.

Man behöll originaltrumman 
för sex skott och den levere-
rades med varje revolver, men 
den fi ck bakdelen nedsvarvad 
så att även den matchade den 
nya stötbottnen. Vid brist på 
patroner kunde man då ersät-
ta patrontrumman och återgå 
till slaglåstrumman och ladda 
med krut, kula och tändhatt. 
Det var säkert långt mellan 
butikerna som sålde ammu-
nition på den tiden.

Antalet Remingtonrevolvrar 
som konverterades för Kitt-
redge mellan september 1868 
och april 1869 uppgick till 
c:a 4540, samtliga av ”typ 1 
konvertering”. Antalet skiljer 
lite beroende på uppgiftskälla. 
Senare konverteringar försågs 
även med patronutstötare lik-
nande den vi känner igen från 
Colt SAA och Ruger SA.

Efter 1869 konverterades 
många modeller av både Re-
mingtonfabriken, millitära 
arsenaler och privata vapen-
smeder i både femskotts och 
sexskottsutförande i kalibrar-
na .44 och .45.

Dess
eller 
mind
Vid k
diam
till .44

46 R
Kons
till US
Kulvi
Kuld
Rak
21,
Flä

Kan

48
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Uffe Eskildsen
försäljningskonsult 
+45 21 42 00 00

Sjælland

Artur Hentze
försäljningskonsult 
+46 70 68 91 507

Lönsboda

Michael Fisker
säljare 

+45 76 65 67 29
Jylland

VINGSTEDVEJ 27 ·  7182 BREDSTEN ·  TLF. +45 7665 6725 ·  WWW.SKYTTEBUTIKKEN.DK
butik@skydebaneforeningen.dk

Anrika Karlslunde Sport har tackat för sig efter 35 goda år i branschen och sålt affären
till Skyttebutikken.
I Skyttebutikken gläder vi oss till att föra dessa stolta traditioner vidare och vi tar 
naturligtvis över alla deras garantier och service.

Hitta din nya pistol bland attraktiva märken
Skyttebutikken har importen och förhandlingen av kända märken som Tanfoglio, Sig Sauer, 
Match Guns, Hämmerli, Tesro, Pardini, Anschütz, Walther, Schmeisser, Manurhin, Pedersolier, Schmeisser, Manurhin, Pedersoli 
samt H&K i Danmark.

Vi har försäljning och service för Match Guns, Tesro && PardiniPardini i Sverige.i Sverige

I förbindelse med övertagandet har Skyttebutikken öppnat ny butik på:

SKYTTEBUTIKKEN HAR KÖPT 
KARLSLUNDE SPORT 1. SEPTEMBER 2016

Skyttebutikken
Vingstedvej 27
DK-7182 Bredsten
Öppet varje dag från. 9-16Öppet varje dag 

Erhvervsgården
Gjedddesdalvej 76R
DK-2670 Greve
Ö t j d f å 14 18Öppet varje onsdag från. 14-18
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Jag är en gammal pistolskytt 
i dubbel bemärkelse, dels fyl-
ler jag 84 i år och dessutom 
inleder jag min 62: a säsong i 
obruten följd. Men det bör-
jade redan 1954 under min 
värnplikt på S1 SK i Skövde. 
På den numera nedlagda pi-
stolbanan i Dunkehalla-om-
rådet utanför Jönköping fi ck 
vi rekryter lektioner av en 
mycket noggrann Sergeant. 
Vapnet som användes på den 
tiden var en Pistol m/07 som 
jag ganska snabbt gjorde bra 
resultat med.
 Efter värnplikten började 
jag arbeta på Vargöns Järnhan-
del, där det en tidig vårdag 
1956 dök upp en jäktad herre 
för att handla. Han hade bråt-
tom sa han, för att han skulle 
iväg och skjuta pistol. Jag blev 
nyfi ken och frågade vart de 
höll till. – Jag kommer så fort 
vi stängt, sa jag.

Skjutbanan var primitivt ordnad 
på ett gärde där korna hade fått 
fl ytta på sig. I dag har platsen 
för skjutbanan ersatts av stora 
slagghögar från Vargöns Smält-
verk. Pistolerna som användes 
var lånade från regementet i 
Uddevalla och bestod av Hus-

qvarna m/39 och Walther PP. 
Mitt första framträdande blev 
så bra att jag omgående blev 
anmäld till rikstävlingen He-
mortens Banor.

Sedan den dagen har jag fort-
satt kontinuerligt med pistol-
skyttet under 61 säsonger. En 
period när barnen var små 
blev det mer sporadiskt, men 
det har aldrig gått ett år utan 
pistolskyttet.
 Utan att ha tillhört den 
yppersta eliten var jag gan-
ska framgångsrik med ett 
antal kretsmästerskap både 
i fält och precision. Det har 
hunnit hända mycket under 
åren både med vapen och 
klassindelning. Utöver redan 
nämnda vapen förekom även 
Lahti m/40, Parabellum och 
Revolver Smith & Wesson. 
Men så våren 1958 vann jag 
lite pengar och beställde en 
Sig Neuhausen Sport som då 
var något alldeles extra. Det 
dröjde nästan ett år innan jag 
fi ck pistolen då det skedde ett 
litet misstag när Stattins järn-
handel i Sandviken hade fått 
agenturen. Fabriken hade för-
växlat dem med Sandvikens 
Järnverk. Stattins järnhandel 

hade även ekonomiska pro-
blem, men det löste sig till 
slut och jag fi ck äntligen min 
eftertraktade moderna pistol.

Vi har i Vargöns Pk en mycket 
populär fältskyttetävling som 
heter ”Vargstigen”. I det första 
skedet pågick tävlingen under 
50 år, men vi fi ck göra uppe-
håll med tävlingen under några 
p.g.a. brist på terräng. Nu har 
tävlingen återuppstått igen och 
den är nog uppe på sitt 56:e år. 
Jag har varit med på alla täv-
lingar och även varit delaktig 
av ca. 35-40 tillfällen som täv-
lingsledare och banläggare.
 Min fru har under alla år 
följt med under de längre re-
sorna och när barnen var små 
tog vi tältsemester när det var 
dags för SM. Det nordligaste 
SM vi besökt är Boden men 
det kallaste var ändå Karls-
krona, trots att det var juli 
månad infann sig minusgra-
derna på natten. Dottern Pia 
blev i unga år även hon pi-
stolskytt och även kretsmäs-
tarinna några gånger innan 
hennes mammaroll tog upp 
den större delen av tiden.

Dessa år som pistolskytt vill 

jag inte ha ogjorda. Antalet 
svenska mästerskap jag delta-
git i låter jag vara osagt, men 
antalet goda kamrater jag fått 
över hela vårt land är många. 
Jag har tävlat i Tyskland, Norge 
och framförallt Danmark där 
jag under mer än 30 år besökt 
dubbeltävlingarna i Hjörring 
och Fredrikshavn som genom-
förs första helgen i oktober.
 Mina bästa prisminnen 
kommer både från vår egen 
fältskyttetävling och de värm-
ländska skogarna. Under en 
tävling i Charlottenberg lyck-
ades jag hamna på sista plats 
och fi ck en ask patroner som 
jumbopris, med den humo-
ristiska vinken att jag skulle 
träna upp mig inför nästa år. 
Det pris jag uppskattar mest 
är från Vargastigen nr. 50. Där 
deltog jag i samtliga klasser 
och vann veteran äldre på 
47 träff. Lärdomen är nog att 
man aldrig blir fullärd utan 
kommer att göra nybörjarfel 
även efter 61 säsonger.

Som ni förstår tänker jag inte 
sluta än. Det är roligt och häl-
san duger så när som på synen. 
Se upp skyttevänner, nu är jag 
på gång!

Ett skytteliv 
med minnen
Text: Rune Carlsson, Vargöns Pk • Foto: Jerry Lövberg och TTELA

Rune blev under mitten av 2000-talet intervjuad av lokaltidningen.

Rune Carlsson 
(till vänster), 83 år 
gör under 2017 sin 
63:e tävlingssäsong 
och har inga planer 
att lägga av.

Pistol m/07 som 
Rune Carlsson en 
gång i tiden lärde 
sig pistolskyttets 
ädla grunder med.
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Bakgrund:
Inför SM, Fält, precision 
och Militär snabbmatch i 
Kristianstad 2016 fi ck för-
bundsstyrelsen ett förslag från 
arrangören hur tävlingarna 
skulle genomföras.
 I korthet gick förslaget 
ut på att varje skytt skulle få 
”boka in sig” på lediga skjutti-
der den dag som passade skyt-
ten bäst. (Tisdag – Fredag.) 
Då skulle skytten skjuta en 
kvalomgång i resp. gren och 
vapengrupp.
 Alla grenar och vapen-
grupper skulle ha final på 
lördagen. Tanken var att alla 
precisionsfinalerna skulle 
skjutas mot elektrononikmål 
och alla fältfi nalerna skulle 
skjutas med öppen och tydlig 
markering.
 Genomförandet av Mi-
litära snabbmatchen skulle 
inte förändras mot tidigare 
genomförande.
 Detta är ju en radikal för-
ändring av hur SM fält och 
precision genomförs och av 
olika orsaker så kunde inte ar-
rangören få godkänt för den-
na förändring utan SM 2016 

genomfördes på ett traditio-
nellt sätt.

Undersökning
Förbundsstyrelsen gav Täv-
lingskommittén i uppdrag 
att utreda om det bland lan-
dets pistol och revolverskyttar 
fi nns intresse och behov av en 
förändring av upplägget hur 
SM Pistol genomförs.
 Vid 2017 års landsdels-
konferenser så togs frågan upp 
och tanken är att vid 2017-års 
kretskonferens i juni vid för-
bundsårsmötet så ska frågan 
behandlas.

Frågeställningarna är:
Finns anledning att göra för-
ändringar av hur sm fält, pre-
cision och militär snabbmatch 
genomförs?

Dels med tanke på arrangören 
och dels med tanke på delta-
gande skytt.
 Tanken med det nuvaran-
de upplägget är ju att tävling-
arna ska vara en folkfest och 
att så många som möjligt ska 
kunna delta, samt att tävling-
en i Militär snabbmatch ska 
ligga på en tävlingsplats som 
är i närheten av platsen för fält 
och precisionsskjutningarna.

Om detta behov fi nns?
• Hur ser behovet ut?
• Hur ska genomförandet av 
tävlingarna ske?
• Ska deltagarantalet mins-
kas/ökas?
• Ska tävlingarna genom-
föras med fi naler i alla grenar?
• Ska det vara en ”ren fi nal-
dag”?

• Ska det vara ett gemen-
samt tävlingstil l fäl le för 
fältskjutningarna, precisions-
skjutningarna och för den 
Militära snabbmatchen eller 
ska tävlingarna delas upp?

Frågeställningslistan kan göras 
hur lång som helst men denna 
information är till för att frå-
gan ska hinna diskuteras ute 
i skytteleden så att det blir en 
diskussion vid kretskonferen-
sen i juni 2017.

Era tankar om upplägget läm-
nas till respektive kretsombud 
som ska delta i kretskonfe-
rensen.

John-Åke Andersson
Ordf. Svenska Pistolskytteför-
bundets tävlingskommitté.

Svenska Mästerskap 
Fältskjutning och 
Precisionsskjutning
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Krysset

Konstruktörer: Anna S Törnqvist, Peter Carlsson. © Liteolika Mediaproduktion i Stockholm, 2016

Av: Ulf Hansson

Lösenordet består av slumpmässiga bokstäver som du får fram genom 
de blå numrerade rutorna.
Skicka lösningen senast den 30 april 2017 med e-post till npkryss@
liteolika.se eller som postbrev till Svenska Pistolskytteförbundet, Box 
27001, 102 51 Stockholm. Märk kuvertet ”Korsord NP17/1”.

Glöm inte att ange er postadress tillsammans med svaret.
En vinnare lottas ut av de rätta inkomna svaren och presenteras i 
nästa nummer tillsammans med lösningen. Vinsten denna gång är 
cocktailshakern ”The Bullet” med förbundets logotyp.
Lösenordet i NP16/4 var: SÅBÄT. Grattis till Dennis Nilsson i Ystad. Du 
får en ståltermos från Vildmark med förbundets logotyp skickad till dig. Lösning NP4/16.

GAMMEL-DANS 
MED  SNURR
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PATRONER

BESKRIVNING Pris/ask 50 st Pris/1000 st

9MM Luger 147GR JHP
9MM Luger 124GR FMJ Specialpris
9MM Luger 115GR JHP
9MM Luger 95GR JSP FLAT

180 kr
145 kr
170 kr
170 kr

3 200 kr
2 190 kr
3 000 kr
3 050 kr 

.32 S&W LONG 98GR LRN

.32 S&W LONG 98GR LWC
220 kr
240 kr 

3 850 kr
4 250 kr 

.38 Spl 148GR LWC

.38 Spl 158GR LRN

.38 Spl 158GR LSWC

185 kr
170 kr
200 kr 

3 280 kr
2 980 kr
3 650 kr

.357 Mag. 158GR SJHP

.357 Mag. 158GR FMJ FLAT

.357 Mag. 158GR SJSP FLAT

250 kr
240 kr
220 kr 

4 450 kr
4 250 kr
3 950 kr 

.40 S&W 180GR FMJ FLAT 240 kr 4 300 kr

.44 Rem. mag. 240GR SJSP FLAT

.44-40 WIN 200GR LFN
300 kr
385 kr 

5 400 kr
6 900 kr 

.45 Auto 230GR FMJ

.45 Auto 230GR FMJ-SWC

.45 Auto 200GR LSWC

.45 Colt 250GR LFN

.454 Casull 260GR SJSP FLAT

.500 S&W 325GR SJSP FLAT

230 kr
240 kr
245 kr
290 kr
279 kr/ask med 20 st
322 kr/ask med 20 st 

4 150 kr
4 300 kr
4 400 kr
5 200 kr
12 450 kr
14 450 kr

TÄNDHATTAR

Tändhattar Small Pistol 1 ½ (från 28 öre)
Tändhattar Magnum Small Pistol 1½
Tändhattar Large Pistol 2 ½
Tändhattar Large Rifl e 9 1 ½

HYLSOR
Alla kalibrar.

KULOR
I alla kalibrar.

Generalagent för Sverige:

Box 25 232 02 ÅKARP 040-46 50 50Besök vår hemsida: www.sportec.se

Kaliber

.32 (314/100 WC)

9 mm (356/125 HP)
.357 (357/158 HP)
.357 (357/158 TC)

.44 (429/240 HP)

.45 (452/230 RN)

Fettade

94 kr

-------
-------
-------

-------
-------

Förkopprade
(HS)

80 kr

90,50 kr
111,50 kr
111,50 kr

172 kr
164 kr

Sortimentet är större.
Hör av er!

Komplett prislista med 
samtliga kalibrar fi nns på 
vår hemsida!

Med reservation för prisändringar.

Med reservation för prisändringar.

Alla priser inkl. moms.
Pris per 100 från:
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Ruger 
duger!

1949 introducerade Bill Ruger standardpistolen för de amerikanska 
skyttarna. Pistolen hade redan på den tiden ett rykte om god 
prestanda och funktionalitet. Pistolen har sedan dess gått från Mark 
1 till Mark 3 och har alltid varit en enkel och lättanvänd pistol. Den 
cylindriska formen av en cykelpump har just gett den namnet, 
cykelpumpen.

Denna enkelhet gäller nu även för efterföljaren Mark 4 som på 
ett enkelt sett kan fältdemonteras med ett enkelt knapptryck. 
Magasinspärren och säkringen fi nns tillgänglig på båda sidor av pistol 
för såväl vänster- som högerhänta. Arvet från Bill Ruger lever vidare.
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Ruger SR1911 är resultatet av ett nytänkande på fabriken. 
Det tog bara ett år från ett blankt papper till en färdig 
pistol. Detta gav marknaden en pistol som är både prisvärd, 
vacker och enkel då den fortfarande har den klassiska 1911 
70-seriedesignen.

Pipan och stommen är tillverkad av rostfritt stål och 
skapade från samma kärnämne för att ge bästa precisionen. 
Standardsiktet är i BoMar-stil och kolvplattorna går att byta ut 
till något extra läckert än de i trä.

Med pistolens all enkelhet och en prislapp på strax under 
10 000 kr kommer den nog att attrahera många grovskyttar 
till köp.
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Lars Adsjö i Rosersberg Pk, gillar snygga hölster i läder, 
gärna utsirade med fi na ornament. Lars tidigare klubbkamrat 
i RPK, Mats Söderlund, som sedan fl yttade till Ockelbo, tillverkar 
dessa snygga hölster. Man kan beställa sin egen ”one-of-a-kind”! 
Helt unikt i världen.

Mats Söderlund berättar för NP:
– Jag tillverkar hölster på beställning till vilken modell av vapen 
som helst. Pistoler, revolvrar, knivar, m.m. Man får gärna komma 
med egna önskemål om design, allt är möjligt. Priserna, beroende 
på modell, ligger vanligtvis mellan 650 till 1500 kronor, inklusive 
moms.

Mats fi nns på Facebook under ”Frost läder Ockelbo”: 
https://www.facebook.com/Frost-läder-Ockelbo. Eller så 
ringer man Mats Söderlund direkt på 073-236 65 56 
och framför sina önskemål.

Snyggt ska det 
vara! Och unikt!

Mike Dillon

Med nyproduktionen av Colt Cobra är den 
amerikanska tillverkaren tillbaka på spåren 
med en ny double-action revolver för första gången på 
årtionden. Den första produktionen av Cobra gjordes mel-
lan 1950–1971 för att sedan bli uppgraderad till en ny modell mellan 
1972–1981. Då fanns revolvern även för kalibrarna .32 och .22 LR.
 Den nya revolvern har en rostfri stomme och en 2-tums pipa. 
Trumman kan laddas med sex patroner .38 special och enligt upp-
gift ska den även klara +P-laddning, vilket är en kraftigt laddad .38 
patron. För att göra den mer modern levereras den även med ett 
fi beroptiskt korn.

Priset i USA uppges vara $699. Det återstår att se vilken handlare i 
Sverige som erbjuder den.

Colt Cobra
– Återkomsten

Images courtesy, Dillon Precision 
Products, Inc.

Alla som sysslat med handladd-
ning har hört talas om Dillon. 
Alla som jobbat med moderna 
automatvapen har också hört 
om Dillon. Veteranflygentu-
siaster känner till Dillon. Det 
Scottsdalebaserade företaget 
Dillon Precision Products fi nns 
överallt, men mannen bakom, 
Mike Dillon, fi nns inte mer. Han 
avled de 7 november 2016 i 
Scottsdale, Arizona.

Mike föddes 1935 i Pennsylvania, och som tidigt fl ygintresserad 
inledde han en yrkeskarriär med att fl yga besprutningsplan. En-
ergisk som få gick karriären vidare som trafi kpilot hos TWA. Han 
odlade också ett intresse för skytte och vapen, och under en lång-
fl ygning får han idéer om hur en progressiv laddpress borde se ut. 
Som född entreprenör var steget kort till att starta produktion och 
hade man nu en mekanisk verkstad, kunde man göra annat. Mike 
köpte ett parti av den sällsynt opålitliga 6-pipiga M-134-kulsprutan, 
modifi erar dessa och får dem att fungera närmast klanderfritt. Vad 
kan man mer göra om man har verkstad, är intresserad av fl yg och 
bor i södra Arizona? Restaurera och fl yga gamla stridsfl ygplan och 
helikoptrar, förstås. Mike var pionjär även där.

Mike Dillon sörjs närmast av maka, 
barn och barnbarn, samt av kun-
derna. För oss som missade begrav-
ningen står ändå att läsa i dödsan-
nonsen; ”istället för blommor, tänk 
på NRA”.

Av: Peter Siegel



56 NP1 ’17

2016 års fi nal i2016 års fi nal i

MAGNUMCUPEN
2016 års fi nal i

Helgens tävlingar började 
med att det under lördagen 
sköts en Magnumban tävling 
som heter Gagnselden, vilken 
inte ingår i Magnumcupen. 
Detta är en tävling där alla 
försöker skjuta de maximala 
300 poängen i en pistoltavla 
på avståndet 50 meter. Hit-
tills är det bara tre skyttar 
som har lyckats med denna 
bedrift; Folke Weinholt och 
Anita Olsson från Torsby Psk 
samt Jano Mikaj från Katri-
neholm Pk.

Denna gång var det 89 skyttar 
som försökte nå fram till de 
magiska 300 poängen, men 
tyvärr nådde ingen ända fram. 
Närmast kom Jano Mikaj, Ka-
trineholm PK, med 298 po-
äng i M5 Friklass, mer resultat 
från Gagnselden hittar ni på 
Magnumcupens hemsida.

Under söndagen sköts fälttäv-
lingen Gangsröken som också 
är fi nalen i Magnumcupen. 
Inför 2016 års sista cuptäv-
ling var det många skyttar 

som hade chans att ta hem 
slutsegern i någon av de åtta 
klasserna. För att få fram re-
sultaten räknas de fyra bästa 
resultanten i varje klass från 
hela säsongen, samt resultatet 
i Gangsröken. Därefter räknas 
det ut vilka som blir slutseg-
rare i Magnumcupen 2016.
 Hela 140 starter skulle av-
klaras under söndagen innan 
det kunde avgöras vilka som 
skulle stå som slutsegrare och 
få sina namn ingraverade på 
de Stora Pokalerna som stän-

Av: Åke Johansson

Så var det dags för fi nalen i Magnumcupen 2016 som 
avgjordes på Björka Skytteanläggning den 24-25 september 
2016. Som arrangör stod Gagnef-Mockfjärd Pistolskytteklubb.

Segrare i Magnumcupen 2016. Från vänster: M1 44 SA Peter Piscator Storfors Pk. Mr. Mycket Magnum Richard Hallin Motala Pk.
M7 6½” Bo Engström Luleå Pk. M5 Friklass Kent Boström Hällefors Pk. M2 44 DA, M4 357DA och M6 Auto 9mm Jano Mikaj Katrineholm Pk. 
M8 .38-.44 Spec. Robert Wirius, Hallsbergs Pk. M3 357 SA Pierre Löfqvist Hallsbergs Pk.

It ain't 
over ’till 
the fat lady 
sings’
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Pia Mikaj, en eldsjäl som skjuter 
med kameran.

”Den Jävla Bocken” på återkommande station 7 gäckar skyttarna 
varje år. Avståndet är ca 60 meter.

Skjutprogram för 2017
Datum Tävling Arrangör Plats
22 april Lussmällen Kristinehamn PK Kristinehamn

23 april Reitoröken Torsby PSK Kristinehamn

20 maj Magnumstigen Borås PS Kråkered, Borås

27 maj Rensmällen Grovskyttarna Knöppelåsen Luleå

28 maj Björnsmällen Grovskyttarna Knöppelåsen Luleå

3-4 juni RM 1 Magnumprecision Motala Pk Kvarn, Danmark Jaktskyttebana, Borensberg

17 juni Lilla Vargpuffen Lilla Edets PSK En Grusgrop mellan Lilla Edet & Backamo

18 juni Vargskottet Vargöns PK En Grusgrop mellan Lilla Edet & Backamo

23 juli Tjuvjakten Luleå PK Knöppelåsen Luleå

29 juli Magnuhedsmällen Kalix PS Vitheden, Kalix

30 juli Vithedsmällen Kalix PS Vitheden, Kalix

5-6 augusti Magnum SM 2017 Kristinehamn Pk Kristinehamn

27 augusti Golden Trail Töreboda PSK Fimmersta Grusgrop Töreboda

2 september Issesmällen Grovskyttarna Knöppelåsen Luleå

2 september Käftsmällen Grovskyttarna Knöppelåsen Luleå

9 september Höstsmällen Kristinehamn PK Kristinehamn

10 september Storforssmällen Storfors PK Kristinehamn

digt vandrar. Det segraren får 
behålla är äran och att ha po-
kalen hemma hos sig ett år, 
samt en plakett som talar om 
vilken klass/år han vunnit i 
Magnumcupen.

Målen på stationerna varierar 
lite från år till år, men en år-
lig återkommande station är 
station 7, ”Den Jävla Bock-
en”, där man måste bekäm-
pa bocken för att få skjuta 
vidare på de övriga tavlorna 
på stationen. Personligen tror 
jag att det var många som var 
nervösa för den här stationen.
 Resultat från Gagnsröken 
och sammanställningen från 
Magnumcupen 2016 fi nner 

ni på Magnumcupens hem-
sida.

Det blir inte någon fi nalskjut-
ning i Magnumcupen med 
Gagnef/Mockfjärds Psk i Da-
larna som arrangör 2017. Med 
andra ord utgår Gagnselden & 
Gagnsröken från turnépla-
nen. Klubben har meddelat 
att de vill vara vilade detta år 
och tänka till om hur fort-
sättningen kommer att bli då 
det är svårt att få funktionärer 
som kan ställa upp två dagar. 
Detta tycker jag är tråkigt och 
en mångårig tradition som 
kanske kommer att försvinna 
från Magnumcupen. Det har 
alltid varit trevligt att komma 

upp till avslutningen i Dalarna 
och veta att vi har två dagar 
med magnumskytte, samt att 
för sista gången för säsongen, 
träffa alla magnumskyttar och 
ha det trevligt tillsammans.
 Men misströsta inte det 
fi nns förslag på var vi ska hålla 
vår fi nalskjutning 2017. Plats 
och tid kommer att meddelas 
under året, samt på hemsidan.

Ett glädjande besked är också 
att det under 2017 kommer 
skjutas de första riksmäster-
skapen i magnumprecisi-
on. Den 3-4 juni arrangerar 
Motala Pk det första tillfället 
på Danmarks Jaktskyttebana 
i Kvarn utanför Borensberg.

Årets Magnum SM genomförs 
i Kristinehamn den 5-6 au-
gusti. Arrangören är Kristine-
hamns Pk. En vägvisning till 
SM hittar ni lättast på www.
krpk.se.

Till slut vill jag meddela att 
Magnumcupens hemsida 
från och med den 1 januari 
heter www.magnumcupen.
com. Jag vill även passa på att 
tacka en person som hjälper 
mig med fotografering under 
våra magnumtävlingar. Tack 
Pia Mikaj, jag är glad att du 
också brinner för detta skytte 
fast vi inte skjuter själva.

Väl mött under skytteåret 2017!



Tolkar
Fält resp. Precision.
Komplett sats i låda.
Pris per låda: 400:-
Enstaka tolkar: 75:-/styck

JACKMÄRKE 30:-
65 x 90 mm

BLAZERMÄRKE 125:-
70 x 90 mm

p
per låda: 400:per låda: 400:-
aka tolkar: 75:-/styck

SLIPSHÅLLARE 75:-
Med kopia av pistolmärket
i guldimitation.

SIDENSLIPS 
340:-

KEPS 90:-
En storlek (inställbar)

BÄLTE 300:-

Beställes genom Svenska pistolskytteförbundet
Tfn: 08-553 401 64 • Fax: 08-553 401 69
e-post: yvonne.ericsson@pistolskytteforbundet.se
Box 5435, 114 84 Stockholm

Frakt tillkommer

Profi lprodukter, trycksak



Skjutträning och Träningslära 50:-

SkjutställningarSkjutställningar

Svenska PistolskytteförbundetSvenska Pistolskytteförbundet

Skjutställningar 50:-
SKJUT-

HANDBOK 
200:-

SKYTTELOGGBOK 
100:-

VITBOK
– Om bly i kulfång

Ulf Qvarfort, Per Leffler, Jan Sjöström

Fo
to

: U
lf 

H
an

ss
on

FOI CBRN-skydd och säkerhet, Umeå

VITBOK 50:-KONTROLLPROGRAM 50:-

Fo
to

: U
lf 

H
an

ss
onKontroll- 

program
– för kulfång

SKYTTESPORT
FÖRBUNDET

Svenska 

Pistolskytteförbundet

PISTOLSKYTTEKORTET

Pistolskyttekortet

Registreringsnummer
SVENSKA 

PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Grundutbildning

Uppdaterad 2016

UTBILDNINGS-
HÄFTE
Grundutbildning
för pistol-
skyttekortet.
120:-.

ker och utbildningsmateriel

SK
JU

T
H

A
N

D
B

O
K

 
Svenska P

istolskytteförb

SKJUT-
HANDBOK

SvenskaPistolskytteförbundet
Upplaga 16

2016-01-01

SKYTTELOGGBOK

Nyhet!Nyhet!

Skytteloggbok för:

Planering och Tävling: 50:-

Planering ochPlanering och
TävlingTävlin

Svenska PistolskytteförbundetSvenska Pistolskytteförbundet

Skjutteknik: 50:-

Skjutteknik

Svenska Pistolskytteförbundet



60 NP1 ’17

Försvarsinformation

För att bli inbjuden till Riks-
konferensen måste man an-
tingen tillhöra en organisation 
som är medlem i Folk och 
Försvar eller på annat sätt 
vara intressant för organi-
satörerna. Normalt brukar 
SPSF vara den enda skytte-
organisationen på plats men 
i år hade även våra kollegor 
inom SDSSF (Sveriges dy-
namiska skyttesportförbund, f 
d IPSC Sverige) passat på att 
bli medlemmar och skickat 
dit sin energiske ordförande 
Roland Dahlman. Från SPSF 
deltog förbundsordföranden 
Stefan Kristiansson och sty-
relseordföranden Mike Win-
nerstig.

Eftersom utrymmet för egen 
PR-verksamhet är begränsat 

rent fysiskt på konferensen så 
gäller det att komma dit först. 
Väl på plats monterade vi upp 
vår roll-up och annat uppdate-
rat PR-material vid ingången 
till den hörsal där själva konfe-
rensen genomförs och genom 
vilken nästan alla de över tre-
hundra deltagarna passerade 
under de tre dagar som kon-
ferensen pågick. Det blev en 
relativt bra exponering gente-
mot politiker och makthavare.

Konferensen i sig omfatta-
de som vanligt många pro-
grampunkter, och påfallande 
många av dem känneteckna-
des av en relativt mörk stäm-
ning. Det säkerhetspolitiska 
läget i vårt närområde har bli-
vit avsevärt mer osäkert – och 
därmed sämre – på fl era sätt, 

Sälen:Sälen:

Rikskonferensen 2017Rikskonferensen 2017
Text: Mike Winnerstig, Styrelseordförande SPSF
Foto: Ulf Palm

Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen är inte bara landets mest 
kända mötesplats inom försvarssektorn utan också den i särklass 
bästa nätverksytan för det frivilliga försvaret.

Överbefälhavare Micael Bydén talar vid Folk och Försvars 
Rikskonferens 2017.
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samtidigt som vårt försvar är 
mindre än någonsin och dess-
utom inriktat på andra hot än 
de vi nu ser växa fram.
 Ett exempel på det senare 
redovisades av några av FOI:s 
Rysslandsexperter, Gudrun 
Persson och Fredrik Wester-
lund. Ryssland har numera 
blivit, menade de, en ”revi-
sionistisk” stormakt, dvs ett 
land som vill och är beredd 
att förändra sin omvärld till 
sin egen fördel – med våld 
om så behövs. Detta stödjs av 
den allt starkare militära för-
måga som Ryssland byggt upp 
under president Putins led-
ning. I Europas närhet, visade 
FOI-forskarna, har Ryssland 

Janis Sarts, director of 
STRATCOM, talar vid Folk och 
Försvars Rikskonferens 2017.

Svenska Pistolskytteförbundet 
markerade sin närvaro under 
konferensen med en egen PR-
hörna. Foto: Mike Winnerstig

Överbefälhavare Micael Bydén och försvarsminister Peter Hultqvist.

Folk och Försvars styrelseordförande Göran Arrius och 
generalsekreterare Lena Bartholdson öppnar Folk och Försvars 
Rikskonferens 2017.

nu handlingsfrihet med om-
kring 19-20 brigadstridsgrup-
per (150 000 man). Med dessa 
förband kan Ryssland inleda 
två parallella storskaliga ope-
rationer, samtidigt som man 
behåller en viss strategisk re-
serv. Detta är en avsevärt mer 
potent militär förmåga än vad 
Ryssland haft någon gång ef-
ter Sovjetunionens fall. För-
mågan understödjs också att 
man i den ”västliga riktning-
en” – d.v.s. den del av Ryssland 
som ligger närmast det övri-
ga Europa – har genomfört 
en trefaldig ökning av antalet 
markmålsrobotar, och också 
har 75-100 taktiska kärnvapen 
direkt disponibla. Den strate-

giska avskräckningsförmågan 
(med interkontinentala kärn-
vapenmissiler mm) har också 
ökat. Tillförseln av materiel 
och personal har ökat betyd-
ligt, och i den ”västliga rikt-
ningen” har den ökat mest. 
Ryssland har därmed idag ett 
mer kraftfullt militärt verk-
tyg än tidigare, och har både 
i Georgien 2008 och Ukraina 
2014 och framåt visat att man 
är beredd att använda detta 
oavsett omvärldens reaktioner.

En annan aspekt av dagens 
hotbild rör inte militär hård-
vara och soldater utan något 
helt annat: information och 
verklighetsbilder. Janis Sarts, 
chef för NATO:s center för 
strategisk kommunikation i 
Riga, diskuterade olika strate-
gier inom vad som kan kall-
las informationskrigföring, 
med fokus på ryskt agerande. 
Genom att medvetet försöka 
dels underminera västliga re-
geringars och journalisters 
trovärdighet, dels skapa en 
”informationsdimma” i vil-
ken sanningen försvinner, kan 
ryska aktörer sprida så myck-
et tvivel i västvärlden om vad 
som faktiskt händer att an-
dra ryska organ, t ex militära, 
kan agera osedda. Invasionen 
av Krim med hjälp av solda-
ter utan nationalitetsbeteck-
ningar samtidigt som massiva 
desinformationskampanjer 
genomfördes är det tydligaste 
exemplet på denna strategi.

För svensk del var det relativt 
oklart vilka reaktionerna på 
denna utveckling kommer 
att bli. Det saknas enighet i 
den politiska sfären om vad 
som behöver göras. Visserli-
gen menar alla att försvaret 
behöver stärkas, men man är 
oense om både försvarseko-
nomin och säkerhetspolitiken. 
I sitt tal under konferensen 
konstaterade ÖB Micael By-
dén att om inte extra medel 
tillförs innan 2020 kommer 
försvarets förmåga att gå ner 

– och då kan man som sagt 
också notera att det redan 
idag är mindre än någonsin 
rent numerärt.

Men det diskuterades också 
andra problem. Vi fi ck bl.a. 
tillfälle att direkt och offent-
ligt fråga inrikesminister An-
ders Ygeman om den hotbild 
mot skyttet som genererats 
av EU-kommissionens för-
slag till nytt vapendirektiv. 
Han menade att direktivet i 
sin slutliga form inte kommer 
att i någon väsentlig grad på-
verka svenskt skytte men ut-
lovade att skytterörelsen ska få 
stor insikt i hur den svenska 
implementeringen av direk-
tivet tar sig uttryck. Detta är 
något som vi kommer att ha 
anledning att följa upp myck-
et noga. Efter Sälenkonferen-
sen har SPSF blivit inbjudet 
till möten både med inri-
kesministern och med riks-
polischefen för att diskutera 
vapendirektivet. Att vi under 
de närmaste två åren ånyo 
kommer att behöva fokusera 
på vapenlagstiftningsfrågor är 
ingen högoddsare.
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Tävlingsskyttet står inför 
många utmaningar och hot. Vi 
har många oroskällor som kan 
hota framtiden för tävlings-
skyttet. Vi har krafter inom 
EU som vill bannlysa allt ci-
vilt vapenägande, vi har Polis-
myndigheten som eftersträvar 
ett vapenfritt samhälle och vi 
har våra egna organisationer.
 Det vore mycket olyckligt 
om skytteorganisationerna 
inte samarbetar för att försvara 
vår hobby, skytte. Ett känt sätt 
att från överhögheten styra 
utvecklingen är hämtat från 
antikens Rom, ”dividere et 
impera”, söndra och härska. 
Att få våra skytteorganisatio-
ner att motarbeta varandras 
intressen.
 Vi har sett hur Polismyn-
digheten i Västra Götaland har 
snedvridit vapenlagen för att 
kunna neka tillstånd. Det har 
till slut lett till förändringar 
i FAP 551-3 hur begreppet 
”aktiv” ska tolkas. Nu ska det 
bevisas genom loggböcker att 
vi är aktiva, mer likt en pinn-
jakt än hur vi bedriver skyttet.
 I senaste numret av NP var 
en utmärkt artikel angående 
förändringar i föreningsinty-
get. Tyvärr så kan den tolkas 
så att kravet för att ansöka om 
vapenlicens för vapen inom 

ramen för SPSF verksamhet 
kräver att skytten klarat ford-
ringarna för det egna förbun-
dets guldmärke. Det kravet 
ställs inte utifrån vapenlagen.

Vapenlagen
När den första vapenlagen in-
fördes år 1934 innehöll den 
lydelsen ”för att erhålla licens 
för pistoler eller dylika fi ck-
vapen, må tillstånd ej medde-
las, med mindre än synnerliga 
skäl därtill äro”.
 Utredning i kammarrätten 
har konstaterat att det som då 
åsyftades var att en viss ålder 
och skjutskicklighet skulle ha 
uppnåtts. Skjutskickligheten 
ska påvisa att skytten kan han-
tera vapentypen ”pistol eller 
dylika fi ckvapen”.
 Genom åren har vapenla-
gen genomgått förändringar, 
genomgående för vissa va-
pentyper (enhandsvapen och 
helautomatiska vapen) ska 
man visa att man kan handha 
vapnen genom att påvisa en 
viss skjutskicklighet.

Vapenförordningen 2 Kap §3
Den som ansöker om tillstånd till 
innehav av skjutvapen ska, om 
inte ansökan uteslutande avser 
annat ändamål än skjutning, visa 
att han eller hon kan handha ett 

sådant vapen som ansökan av-
ser. För nedan angivna vapenty-
per gäller följande särskilda krav.

Från lagstiftaren har vapen 
grupperats i olika typer:
1. Enhandsvapen
2. Enhands halvautomatiska 
kolsyre-, luft- och fjädervapen 
som ej är effektbegränsande.
3. Helautomatiska vapen.

För enhandsvapen som an-
vänds inom SPSF och andra 
förbund kan skytten påvisa 
uppnådd skjutskicklighet ge-
nom att uppfylla fordring-
arna för:
• International Practical 
Shooting Confederation Sve-
riges silvermärke,
• Svenska Pistolskytteför-
bundets pistolskyttemärke i 
guld,
• Svenska Svartkruts Skytte 
Federationens pistolskytte-
märke i guld
• Svenska Skyttespor t-
förbundets silvermärke för 
internationell sportpistol, 
grovpistol eller fripistol
• eller bevis om att han el-
ler hon uppfyller motsvarande 
krav.

I lagstiftningen finns inget 
krav på att för ett sportskyt-

tevapen måste fordringarna 
för sportskytteförbundets sil-
vermärke uppfyllas, det räcker 
till exempel med fordringarna 
för guldmärket i en enhands-
gren inom svartkrutsskytte. 
Då har skytten påvisat att 
han/hon kan hantera vapen-
typen enhandsvapen.
 Vidare är många enhands-
vapens reglementen sådana att 
samma vapen går att använda i 
olika organisationers tävling-
ar. Vilket är till fördel för de 
skyttar som är mångkulturel-
la och skjuter i fl era förbunds 
tävlingar.

Risk för omtolkning av lagen
Om vi misstolkar lagen så att 
man endast kan tillgodoräk-
na sig skyttemärken för den 
egna organisationens märkes-
fordringar vid ansökan om li-
cens kan detta leda in på en 
icke önskad väg. Risken är då 
stor att vi kommer att krä-
vas på märkesfordringar med 
samtliga våra vapen i respek-
tive förbund och vapenklass. 
Vi kommer att få ännu mera 
pinnjakt som leder till att 
glädjen i vår sport kommer 
att gå förlorad.

Pär Herrman, skytt sedan 1974.

Öppet brev gällande Föreningsintyg till SPSF 
styrelse och tidningen NP
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Pär Herrman påpekar helt rik-
tigt att tävlingsskyttet står in-
för utmaningar och hot. När 
man studerar pistolskyttets 
historia ser man tydligt att så 
har det varit ända sedan bör-
jan (1936), och så kommer 
det säkert alltid att vara. Va-
pen och skytte skapar känslor.
 En av SPSF:s uppgifter är 
att hantera dessa känslor så 
att de inte negativt påverkar 
vår verksamhet. Begreppet 
”söndra och härska” är något 
skytte-, jägar- och samlar-
rörelsen är medveten om. Vi 
samarbetar i olika forum och i 
olika projekt för att motverka 
detta.
 Vi har heller inget att 

anföra mot Per Herrmans 
tolkning av vapenlag och 
-förordning. Polismyndighe-
tens föreskrifter (FAP 551-3) 
utvecklar inte heller frågan. 
Kravet är hämtat från ”Hand-
lingsregler för pistolskytte-
föreningar vid utfärdande av 
intyg för ansökan om vapen-
licens” (Skjuthandboken Bi-
laga 8, punkt 9, första gången 
publicerad med denna lydelse 
i 12:e upplagan 2008-01-01).
 I princip samtliga dessa 
handlingsregler går utöver 
vad lagen kräver. Kravet på 
att första vapnet är en .22, att 
intyg för grovkalibrigt vapen 
ges tidigast efter 12 månader 
och att innehav av pistolskyt-

tekort är en förutsättning för 
intyg överhuvudtaget, är an-
dra självpåtagna krav. Anled-
ningen till handlingsreglerna 
är att förbundet vill vårda sitt 
”varumärke”. Den som får ett 
intyg från en SPSF-förening 
har visat ett seriöst och var-
aktigt intresse för att utöva 
förbundets grenar.

Med andra ord, handlings-
regeln om kravet på SPSF:s 
guldmärke är ingen tolkning 
av lag eller förordning, utan 
en självpåtagen regel. För-
bundet anser att man, som 
militärtaktikern säger, där-
med ställer sig i terräng som 
lättare kan försvaras. Förbun-

det motsätter sig däremot helt 
ett eventuellt krav på att ford-
ringarna skall uppfyllas i den 
sökta vapengruppen, en idé 
som framförs då och då från 
Polismyndigheten. Den nu-
varande intygsblanketten är 
något oklar på denna punkt 
men vår tolkning är att ford-
ringarna ska uppfyllas med 
ett vapen som sökanden re-
dan innehar, och inte med 
det vapen som han eller hon 
söker licens för och som ved-
erbörande därmed inte har 
tillstånd att inneha.

Nils-Anders Ekberg
Generalsekreterare
Svenska Pistolskytteförbundet

Svar på öppet brev från Per Herrman
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Lågt liggande pipa
Revolutionerande 
rekyldämpning och 
rekylupptagning
Ställbart sikte utan 
verktyg!
Ställbar siktskårebredd
Ställbar matchkolv
Stort utbud av  
Rink- och Nill-kolvar 
som tillval
Vikt AW 93 1140 g
Vikt AW93 lätt 1080 g

•
•

•

•
•
•

•
•

SM Guld 2016, 2014, 2013, 2012, 2011 ..och mycket mera!

Modell AW93 - Kaliber .22 LR

FEINWERKBAU - kvalitet
SPORTEC - service

Pris från: 
95 öre/patron

Pris från: 
93,5 öre/patron

Kvalitet för 
vinnare!
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Förbundsnytt
Bo Walger
Tfn: 08-553 401 62
Mail: bo.walger@pistolskytteforbundet.se

Årets Förbundsmöte äger rum den 18 
juni och föregås av en kretskonferens 
den 17 juni. Platsen är återigen Skogs-
hem & Wijk, Lidingö.

Landslagsuttagning till Nordiska 
Mästerskapen
Sker i år 12-13 augusti i Tidaholm. Per-
sonlig inbjudan går ut veckan före mid-
sommar, inbjudan publiceras även på 
hemsidan. Liksom tidigare skjuter da-
merna både C- och B-vapen. Skyttarna 
kommer därför att inbjudas till uttag-
ningen utifrån följande kriterier:
• Damer: Samtliga damer inklusive fö-
regående års landslagsskyttar
• Seniorer: Alla skyttar som erhållit 
minst en Stormästarpoäng i fältskytte 
samt föregående års landslagsskyttar.
• Juniorer: Tas ut vid SM fältskytte. Ju-

niorlandslaget är sedan välkommet att 
delta i ordinarie landslagsuttagning.

I år står Sverige (Boden) som värd för 
mästerskapen som äger rum lördagen 
den 16 september.

Rikstävling med pistol på Hemortens banor
Tävlingen genomförs mellan den 6 maj-
6 juni 2017. Inbjudan och anmälnings-
blankett till Hemortens banor har 
skickats ut via föreningsutskicket. Sista 
datum för anmälan är den 20 april. Av-
giften är 50 kr per start och skall vara 
inbetald senast den 28 april.
 Kansliet tar tacksamt emot förslag på 
nya priser. Om ni har förslag kan dessa 
mailas till tessi.lindberg@pistolskytte-
forbundet.se eller yvonne.ericsson@
pistolskytteforbundet.se.

Information om rapportering och MAP
Många föreningar har ännu inte godkänt 
sin årsrapport. Vi ber därför alla fören-
ingar att omgående gå igenom uppgif-
terna och bekräfta rapporten.
Adressändringar på medlemmar lägger 
föreningen själva in i MAP (Medlem-
sadministrativt program). Om du som 
medlem har bytt adress, ber vi dig kon-
takta din förening och meddela detta så 
att de kan uppdatera i MAP.
 Föreningar kan med fördel lägga in 
nya medlemmar i MAP direkt för att de 
ska få tidningen Nationellt Pistolskytte. 
När en medlem lämnar föreningen går 
ni in och för bort denna direkt i MAP.
 Föreningen behöver inte inte skicka 
något underlag till kansliet när fören-
ingsstyrelsen ändras. Denna ändring gör 
ni direkt i MAP där vi sedan hämtar 
uppgifterna.

Rune Nyberg avled hastigt 
onsdagen den 11 januar i 
2017, 73 år gammal.

Rune har varit medlem i Es-
kilstuna Pistolskytteklubb 
under många år. Han hade 
efter en framgångsrik skytte-
karriär ett uppehåll på 20 år 
och återkom sedan till skyttet 

med stort engagemang. Han 
var under perioden 2012 till 
2016 föreningens ordförande.
 Rune arbetade som polis 
nästan 48 år och deltog med 
framgång bland annat i många 
polismästerskap i pistolskytte.
 Rune var en känd liberal 
politiker. Han satt sammanlagt 
14 år i kommunalfullmäktige 

och nio år i kommunstyrelsen 
för folkpartiet och senare li-
beralerna. Det blev också ett 
antal år inom det sörmländska 
landstinget.
 Rune hade ett stort in-
tresse för pistolskytte och för 
föreningen. Hans engage-
mang och arbete har bidragit 
till ett stort lyft för klubben. 

Hans kunnande och kontak-
ter har varit av stort värde för 
Eskilstuna pistolskytteklubb.

Vi är tacksamma för den tid 
som vi fått vara tillsammans 
och saknar verkligen Rune.

Owe Hultman
Eskilstuna Pistolskytteklubb

In Memoriam



CZ Shadow 2 
Kaliber: 9 mm 
Piplängd: 120 mm 
Patronantal: 17+2 
Finns även som Urban Grey

CZ SP-01 Shadow Orange 
Kaliber: 9 mm 
Piplängd: 120 mm 
Patronantal: 17+2 
Trimmad direkt från CZ!

Bra priser - Bra kvalitet - Sportec service 
Vi hjälper dig med licensansökan!

SNURREBURKEN - ÄNTLIGEN TILLBAKA!
Finns i lager för 

omgående leverans!

Pris: 190 kr

Säljes av:

info@sportec.se www.sportec.se



Staffans Vapen & Jakt AB
Duvnäs Företagshus 
781 90 Borlänge 
0243-230504

Öppet 
Mån-Fre 13.00-17.00 
Lördag  10.00-14.00
www.staffansvapen.se

Vi erbjuder räntefri avbetalning via Wasa Kredit AB

Ny generalagent i Sverige
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Posttidning B
Svenska Pistolskytte-
förbundet
Box 27001
102 51 Stockholm


