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Robert Råsbo, Råsbo Psk, tog hela fyra (4) individuella guldmedaljer 
vid årets Pistol SM i Östersund. En bravad som ingen lyckats med 
tidigare.

Foto: Peter Siegel
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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

Förbundsmötet – behövs det?
När detta skrivs är det augusti och 
sommaren börjar övergå i höst. Luf-
ten är klarare, rönnbären är röda, 
färggranna sländor hovrar över vat-
tenytan på fjärden där vassen börjar 
bli lila, svamp i skogen, skördetid, 
svalorna förbereder sig för att dra 
söderut, fortfarande lera på käng-
orna efter SM i Östersund och det 
är återigen dags att skriva ledare.

Strax före midsommar hölls årets 
Förbundsmöte som sedvanligt fö-
regicks av Kretskonferens. Sam-
manfattningsvis kan det konstateras 
att förbundet har en del utmaning-
ar men också att vi har mycket att 
glädjas åt och vara stolta över. Eko-
nomin är stabil och det är ordning 
och reda på siffrorna. Medlemsan-
talet ökar. Det ser bra ut när det 
gäller tävlingsverksamheten; antalet 
deltagande i Rikstävlingen hemor-
tens banor är rekordstort. I sam-
manhanget kan vi också konstatera 

att det var många skyttar som tog 
sig till Östersund för deltagande i 
stora SM – tävlingen behåller sin 
attraktionskraft. Vi har också en stry-
kande åtgång på den utbildningsma-
teriel som kansliet tillhandahåller. 
Vårt kansli huserar nu i egna, ända-
målsegna lokaler. Försvarsmaktsin-
struktörerna uppskattas liksom det 
RM i pistol som nyligen arrangera-
des för Hemvärnet – tack Örlogs-
berga Skf.
 Förutom detta har vi nu förut-
sägbara rutiner för licensprocessen. 
Det blev, som vi tidigare konstate-
rat, inte precis så som vi ville ha det 
men det är en betydande förbättring 
jämfört med hur det var tidigare.

Det var femte gången för min del 
som jag deltog i Förbundsmötet och 
Kretskonferensen och på hemvägen 
började jag fundera över dessa två 
möten. Deltagarnas samlade kom-
petens och erfarenhet rörande pi-
stolskytte är imponerande och unik. 
Men drar vi verkligen nytta av det-
ta under det dryga dygn som vi är 
samlade? Skulle vi kunna göra på 
något annat sätt?

När det gäller Förbundsmötet kan 
man konstatera att förbundet mås-
te genomföra ett formellt årsmöte 
för att behandla de punkter som 
våra stadgar stipulerar, vilket ock-
så innefattar diskussion och beslut 
om de propositioner och motioner 

som inkommit. Här är förändrings-
möjligheterna begränsade. Man kan 
givetvis fundera över varför motio-
nerna bara handlar om regeländ-
ringar. Det är väl i och för sig bra 
att vi ägnar tid och kraft åt skyttets 
allra innersta väsen och detaljer men 
fi nns det inte i vårt förbund också 
andra, mer övergripande, frågor som 
borde lyftas upp på vårt högsta be-
slutande organ?

Kretskonferensen då – kan den ut-
vecklas så att det blir mer diskus-
sion och att fl er får möjlighet att 
ventilera sina åsikter? Här binds 
vi inte av formalia och stadgar. Vi 
kanske skulle se Kretskonferensen 
och Landsdelskonferenserna som en 
helhet för att öka värdet och intres-
set för båda mötena. Informationen 
från förbundsledningen skulle kan-
ske kunna föras ut på ett delvis an-
nat sätt och vi kanske till och med 
skulle våga att välja bort vissa delar.

Eftersom Förbundsmötet är mer 
formellt till sin karaktär skulle då 
Kretskonferensen kunna göras till 
ett diskussionsforum där det är högt 
till tak och deltagarnas engagemang, 
både kretsrepresentanternas och för-
bundsledningens, ökas. Vi skulle till 
exempel kunna diskutera nya skyt-
teformer, utveckling av vårt stora 
SM, hur vi ska skapa förutsättning-
ar för framtidens skytte, kretsarnas 
roll och uppgifter, rekrytering och 
så vidare.

Så, svaret på frågan i rubriken är ja; 
Förbundsmötet behövs och är vik-
tigt för att föreningsdemokratin ska 
fungera. Men jag föreslår samtidigt 
att vi funderar över hur kompe-
tensen och engagemanget under 
våra olika möten utnyttjas på bäs-
ta sätt. Visst kan vi bli effektivare –
eller hur?

Med dessa tankar önskar jag er alla en 
skön höst. Vi ses!

Stefan Kristiansson
Förbundsordförande
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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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Text: Anna S. Törnqvist
Foto: Peter Carlsson

Sveriges nationaldag 
infaller den 6 juni, 
men varför fi rar vi 
just detta datum?

Den svenska fl aggan 
hissas enligt tradition.

Många anser att det började i 
Stockholm år 1893 på initiativ 
av Artur Hazellius, Nordiska 
muséets och Skansens grun-
dare. Skansen hade då vårens 
avslutningsfest och valde att 
högtidlighålla dagen i nationa-
listisk anda med en stor fl agg-
fest. I Skansens årsbok för 1893 
skriver Hazelius att ”såsom de 
fosterländska minnenas hög-
tidsdag har på Skansen införts 
den 6 juni, Gustafsdagen, vil-
ken där har fi rats och hädan-
efter kommer att fi ras såsom 
svensk nationaldag”.

Efterföljande år den 6 juni 
1894, nämnde Svenska Dag-
bladet att på Skansen ”lik-
som förlidet år skall firas 
såsom svensk nationaldag”. 
Det dröjde dock länge innan 
dagen fi ck formell status som 
nationaldag.

Grunden till datumet utgjordes 
delvis av att man ville behålla 
minnet av dagen då Gustav 
Vasa valdes till kung 1523 och 
även den grundlagsreform 
som kom till genom en re-
geringsform 1809, dessa båda 
datum inträffade den 6 juni.

1916 konstituerades en styrelse 
för svenska fl aggans dag som 
ville verka för en nationell 

Festtåget har som tradition att starta i 
Kungsträdgården i centrala Stockholm.

Vi fi rar
   

nationaldag!
Statsminister 
Stefan 
Löfven höll 
cermonital.
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Martin Andreæ, Michael Löhf, Dan Carlsson och Anna S. Törnqvist 
väntar på festtågets start.

Festtåget närmar sig Solliden där de skall ingå i en fanborg.

Förväntansfulla barn i folkdräkter välkomnade 
kungligheterna.

Dragonerna eskorterade kungligheterna 
till Skansen.

H.M. Drottning Silvia och H.M. 
Konung Carl XVI Gustaf anländer till 
festligheterna.

Nano och Framtidskören underhöll publiken.H.M. Konung Carl XVI Gustaf delar traditionsenligt ut fanor till 
svenska organisationer.

samling kring fl aggan. På så 
sätt blev den 6 juni offi ci-
ellt den svenska fl aggans dag. 
En dag av samling och sam-
förstånd mellan alla svenskar, 
oberoende av politisk färg.

1918 började kungen att dela ut 
fanor till olika organisationer
i samband med fi randet och 
på så sätt spreds seden att hissa 
fl aggan utanför militära och 
statliga sammanhang. Det 
överfördes successivt till pri-
vatlivet då fl aggstänger också 
började sättas upp i villaträd-
gårdar.

Initiativet till fi randet av svenska 
fl aggans dag var inte medvetet 
tänkt att skapa en formell ”na-
tionaldag”, men när det sedan 
blev aktuellt att införa en så-
dan var den 6 juni redan ett 
inarbetat och självklart datum.
 Därför kan det ses som en 
naturlig utveckling när fl agg-
dagen år 1983 blev vår offi ci-
ella nationaldag och från 2005 
även nationell helgdag.

Det fi nns många sätt att fi ra na-
tionaldagen på, en av traditio-
nerna är att gå med i festtåget 
från Kungsträdgården till Sol-

liden på Skansen. Där samlas 
olika organisationer som vill 
visa upp sig i festtåget.

Säkerheten var rigorös under 
arrangemanget. De ansvariga 
för respektive organisation i 
festtåget skulle vara vaksamma 
på att ingen okänd gick in i 
tåget. Vid ankomsten till Solli-
den kontrollerades väskor och 
runt hedersgästerna fanns det 
många livvakter.

Svenska Pistolskytteförbundet 
representerades enligt tradi-
tion av medlemmar som takt-

fast gick i festtåget till toner 
från musikkårerna. Fanan bars 
även i år med starka armar 
av Michael Löhf från Stock-
holms Allmänna Pistolskyt-
teklubb (SAPK). Det är synd 
att säga att vi tog plats i tåget, 
då vi endast var fem personer 
som representerade Svenska 
Pistolskytteförbundet.

På Solliden bjöds det på under-
hållning av olika slag, såsom 
fl agghissning, våra kunglig-
heter som anländer med häst 
och vagn och mycket musik 
med artister. 
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NYHET!

ETT VINNANDE KONCEPT

Interprodukter AB
0451-155 95

Både cal .22 & .32

www.interprodukter.se

Både cal .22 & .3
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Behöver vi en 
relationskonsult?

Många timmar ägnas åt att svara i 
telefon, på e-post och ett och an-
nat vanligt brev, och så måste det 
vara. Det fi nns samtidigt några sor-
ters ärenden som gärna får minska.

Ett betydande antal av de inkom-
mande telefonsamtalen hamnar hos 
fel person. Huvudorsaken är teknisk. 
Man ringer till vårt ”växelnum-
mer”, det som slutar på 0 (noll). Då 
slumpar växeldatorn samtalet, och 
den som ringer löper 75 % risk att 
hamna hos fel person. Det är inte 
bra, och det har jag beslutat göra 
något åt. Vi har beställt en ny växel-
lösning, och det kommer att märkas. 
Jag förstår att alla inte älskar ”Tryck 
1 för att frågor om Pistolskyttekort, 
tryck 2 för rådgivning i vapenlicens-
frågor…” (eller hur det nu blir ut-
format), men det kommer att spara 
tid för den som ringer och för oss 
som svarar.

Den andra sortens samtal jag gär-
na skulle se minska är de som rör 
konfl ikthantering i föreningarna. 
Jag menar absolut inte att man inte 
ska höra av sig när man behöver 
råd, och inte heller att man inte ska 
överklaga när man känner sig felbe-
handlad. Däremot är det oroande att 
antalet konfl ikter som man inte kan 
reda upp själv ser ut att öka. Kom-
promisslöshet är ingen dygd i rela-
tioner till andra. Och ena sidan får 
en medlem vara hur kritisk den vill 
till styrelsen, tycka att den är värde-
lös och att den borde avgå. Och an-
dra sidan bör man som medlem inse 
att när man fått tillfälle att framföra 
sin kritik inför övriga medlemmar, 
men majoriteten av dessa ger styrel-
sen förnyat förtroende, är det kanske 
dags för självprövning.

Grunden i all konfl iktlösning är att 
försöka förstå sin motpart och vad 
som driver denne. Kan man mötas 
på vägen, så att ingen känner sig 
som förlorare och heller ingen som 
vinnare på knockout? Ibland är det 
svårt. Har vi olika mål blir det kon-
fl ikt – men det borde vi inte ha. Vi 
vill ju förhoppningsvis alla skyttets 
bästa. Någon gång ibland stöter vi 
också på personer med rättshaveris-
tiskt beteende, och det är inte lätt att 
hantera. Tålamod, empati och for-
mellt riktig hantering är framgångs-
faktorer, men också att sätta tydliga 
gränser och inte kohandla. Det som 
måste stoppas är det enorma ener-
giutfl ödet dessa segdragna historier 
skapar i hela organisationen. Ge-
nom mer kompromisser inom kret-
sar och föreningar kan vi alla få mer 
tid till annat.

Relationen till Försvarsmakten
En annan mycket viktig relation är 
den till Försvarsmakten (FM). Pi-
stolskytteförbundet har alltid varit 
en frivillig försvarsorganisation, och 
det har hela tiden funnits nära band. 
I förbundsledningen har funnits 
många offi cerare – och inte minst 
hade nästan alla manliga medlem-
mar gjort värnplikt. Så har det följt 
en period där värnplikten varit vi-
lande och FM inriktade sig på in-
ternationella insatser med anställd 
personal. Nu är vi tillbaka med na-
tionellt försvar och värnplikt – och 
förbundet är med på tåget. FM be-
höver oss för att utbilda i skjutning 
med pistol, för utbildning av avtals-
personal och för att sprida försvars-
information. Förbundet behöver 
stöd från FM med skjutterräng och 
annat. Vi måste återanknyta på hela 
bredden. Bland annat måste vi fyl-

la kunskapsluckorna om varandras 
verksamhet.

Vad är det då SPSF medlemmar inte 
vet om FM? Jo, exempelvis att man 
idag använder ett affärssystem kall-
lat PRIO (bygger på SAP). Ett så-
dant system skapas för att styra och 
hålla rätt på saker och ting (främst 
på pengar), inte för att vara fl exibelt. 
Man har att välja på att följa proces-
sen, eller att följa processen. Trolle-
rilådans tid är förbi.

I och med professionaliseringen och 
samhällets krav att människor och 
miljö inte skadas i arbetslivet, inte 
ens i Försvarsmakten, är regelverk 
och försiktighetsprinciper betydligt 
mer omfattande idag än för tjugo år 
sedan, samtidigt som mediebevak-
ningen är mer närgången. Enskilda 
chefer har därför mindre möjlighet 
att bevilja avsteg.

Försvarsmaktens anställda, och sin 
sida, är inte alltid bekanta med att 
vissa frivilliga försvarsorganisationer 
också bedriver en verksamhet som 
inte direkt syftar till att stödja FM 
utan till att utbilda befolkningen i 
allmänhet – i vårt fall i pistolskytte 
och säker vapenhantering.
 Båda parter behöver förståelse 
för att vi, i viss mån, är till för var-
andra. FM stödjer oss för att vi ska 
kunna stödja dem. För att FM ska 
kunna ge oss det stöd vi behöver så 
måste vi planera och tydliggöra våra 
behov mer långsiktigt.

Ett sista tips för en bra relation är att 
för en försvarsmaktsanställd utgör 
en uniform ett tecken på att man 
tillhör något. Gör du inte det, låt 
bli att bära uniformsplagg.

Det bästa med att jobba i en medlemsorganisation är förstås 
kontakten med medlemmarna. Är medlemmen arg, ledsen och 
besviken är det viktigt att få veta. Är medlemmen glad och nöjd är 
det en positiv kick. Har medlemmen ett förslag ska det värderas – 
och är medlemmen i behov av hjälp ska vi försöka hjälpa.
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Årets förbundsmöte var lik-
som förra året förlagd till kon-
ferensanläggningen Skogshem 
& Wijk på Lidingö. Styrelse-
ordförande Mike Winnerstig 
öppnade mötet vilket även 

bekräftades med en fanfar. Av 
förbundets totalt 26 kretsar 
fanns endast 23 närvarande. 
De kretsar som inte närvarar 
kan inte föra sin krets talan 
vid en eventuell röstning.

 Förbundsmötet har som 
tradition att alltid börja med 
utdelningen av förtjänst-
tecken. Dessa tecken tillde-
las personer som har gjort ett 
förtjänstfullt arbete för Svens-

ka Pistolskytteförbundet och 
dess syften. Förtjänstmedaljen 
i silver tilldelades i år Claes-
Håkan Carlsson (Karlstad), 
Börje Jansson (Ängelholm), 
Åke Johansson (Askersund) 

Av: Peter Carlsson och Anna S. Törnqvist

Under förra årets förbundsmöte ställde sig förbundsordförande 
Stefan Kristiansson frågande varför det endast inkommit en enda 
motion. Detta år blev det ändring, det kom in hela 19 motioner.

Förbundsmötet 
behandlade hela 19 
motioner i år och 
många bifölls av den 
samlade skara som 
fanns på plats.

Förbundsmötet
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Förbundmötesdeltagarnas viktigaste uppgift är att driva vårt förbund 
framåt. De representerar våra pistolskyttekretsar runt om i hela landet.

Anders Khemi, ledamot och 
ordförande i regelkommittén 
anförde några av motionerna 
inför förbundsmötet.

Förbundsordförande Stefan Kristiansson tilldelar Claes-Håkan 
Carlsson förtjänstmedaljen i silver. Stefan fi ck själv ta emot medaljen, 
men då av styrelseordförande Mike Winnerstig.

Stefan 
Kristiansson, 
Stockholm

Börje 
Jansson, 
Ängelholm

Åke 
Johansson, 
Askersund

Claes-Håkan 
Carlsson, 
Karlstad

Förtjänstmedaljer i silver tilldelades

och Stefan Kr istiansson 
(Stockholm). Även Bertil Jo-
hansson (Bjuv) blev tilldelad 
medaljen men kunde tyvärr 
inte närvara.

Hedersgäster på plats var he-
dersledamöterna Gunnar Tysk 
och Anders Björck samt För-
svarsmaktens representant, 
brigadgeneral Stefan Anders-
son. Gunnar Tysk och Anders 
Björck har tidigare varit ord-
föranden i förbundet.
 Svenska Pistolskytteför-
bundet mår väldigt bra. Eko-
nomin är mycket stabil och 
styrelsen värnar om att detta 
bibehålls. Under året 2016 
kunde vi även se en ök-
ning i antal utfärdade pistol-
skyttekort med 10%, då hela 
1873 st. utfärdades.

Det var många motioner som 
behandlades vilket brukar 
leda till långa diskussioner. 
Bland de motioner som bi-
fölls kan vi nämna några (änd-
ringarna gäller från och med 
nästa Skjuthandbok).
• Regler för vapengrupp M7 i 
magnumfält och magnumpre-
cision skall ändras för att till-
låta skyttar att modifi era eller 
byta sina riktmedel, vilket inte 
var tillåtet tidigare. Tanken 
med vapengrupp M7 är att 
skyttarna skall kunna använ-
da sin vanliga revolver. Inom 
fält- och precisionsskjutning 
är byte av riktmedel tillåtet, 
därför är regeländringen en 
harmonisering för att kunna 
nyttja revolvern i fl era skytte-
grenar. Motionerna kom från 
Norrbottens och Östergöt-
lands pistolskyttekretsar.
• Kommandon i skjuthand-
boken vad gäller Snabbskjut-
ning och Nationell Helmatch 
är annorlunda än vad Militär 
Snabbmatch är, vilket Stock-
holms Pistolskyttekrets ville 
ändra på. Samtliga grenar skall 
nu få de kommandon som an-
vänds i Militär Snabbmatch.
• Veteraner har bara en lag-
tävling i mästerskap och mo-
tionärerna Norrbottens- och 
Västernorrlands läns pistol-
skyttekretsar yrkade på att det 
införs två lagtävlingar, en för 
veteran äldre och en för ve-
teran yngre. Veteranklasserna 
växer så det knakar och det är 
inte lätt för äldre veteraner att 
tävla mot de yngre. En skytt 
som startar i klassen äldre ve-
teran skall dock kunna ingå 

i ett lag för yngre veteraner. 
Detta bifölls av förbundsmö-
tet till mångas glädje.

Vi får även se några nya an-

sikten i Svenska Pistolskytte-
förbundet styrelse framöver. 
Som suppleanter valdes Tho-
mas Svensson (Linköping) och 
Henrik Käck (Laholm).
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Per Andersson
VOLLSJÖ
tfn: 0416-307 14
mobil: 073-436 58 52

Sören Wahlberg
BORÅS
tfn: 033-133 183
mobil: 070-513 61 57

Per-Anders Svensson
VINSLÖV
tfn: 044-807 74
mobil: 0705-88 07 74

Susanne Svensson
FALKÖPING
tfn: 0515-71 10 07
mobil: 0763-38 02 07

Claes-Håkan Carlsson
KARLSTAD
tfn: 054-56 62 04
tj: 054-13 50 48
mobil: 070-565 90 22

Mike Winnerstig
Styrelseordförande och presstalesman
tj: 08-555 038 54
mobil: 070-544 41 46

Göran Lindskog
HÄRNÖSAND
tfn: 0611-226 58
mobil: 070-688 47 27

John-Åke Andersson
MARIANNELUND
tfn 0496-410 81
mobil: 070-531 81 83

Lena Sjögren
BORLÄNGE
tfn: 0243-23 81 75
mobil: 070-756 27 20

Lars T. Andersson
VÄSTRA FRÖLUNDA
mobil: 0730-70 10 71

Anders Khemi
BODEN
tfn: 0921-198 66
tj: 0921-34 23 61
mobil: 070-346 23 61
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Stefan Kristiansson
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Svenska Pistolskytteförbundet
Box 5435, 114 84 Stockholm
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Jim Eriksson
ILSBO
tfn: 0650-74 21 03
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Bengt Flodin
BODEN
tfn: 0921-124 76
tj: 0921-34 84 58
mobil: 070-543 27 13

Henrik Käck
LAHOLM
mobil: 070-693 57 19

Thomas Svensson
LINKÖPING
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Nya i styrelsen
Thomas Svensson, suppleant

Ålder: 51
Bor: Linköping
Familj: Ja
Fritidsintressen utöver pistolskyttet: MC, modelljärnvägar, 
jakt/fi ske, natur, och dykning.
Favoritmat: Italienskt.
Senast lästa bok: Sheriffen i Vares.
Favoritprogram på tv: Dokumentärer.
Gillar: Att se människor utvecklas.
Ogillar: Skitprat om ”andras” skyttegrenar.

Ålder: 52
Bor: Lilla Tjärby, strax utanför Laholm.
Familj: Sambo och en dotter.
Fritidsintressen utöver pistolskyttet: Bakar gärna och 
matlagning, även om jag inte är så bra på det.
Favoritmat: Husmanskost och grillat är ju alltid gott. Inte sällan 
är faktiskt sällskapet viktigare än maten.
Senast lästa bok: Att inte vilja se. Den fjärde delen i 
Jan Guillous serie om det stora århundradet.
Favoritprogram på tv: Brittiska thrillers brukar vara bra, science 
fi ction och matprogram.
Gillar: Sunt förnuft.
Ogillar: Långsinthet.

Henrik Käck, suppleant

Vad vill du säga till medlemmarna som läser det här?
Jag tycker det är underbart att se när skyttar, oavsett 
var i landet man är, utan att tveka ställer upp och 
hjälper varandra. Det kan var allt från glömda 
hörselskydd, till att som på SM senast bemanna 
stationer och hjälpa till, fast man inte tillhör 
arrangörsstaben.

Hur ser du på förbundets 
utveckling och vad är 
din vision av ett modernt 
Pistolskytteförbund?
Förbundets utveckling 
hänger som mycket annat 
på att vi som medlemmar 
är aktiva i vår idrott och 
att som förbund inte bara 
rulla på i samma hjulspår 
utan våga ta till sig ny 
teknik och att våga pröva 
nya tillvägagångssätt för 
olika saker. Skulle det 
mot förmodan inte bli 
till det bättre så har man 
åtminstone försökt.

Vilken, eller vilka grenar 
skjuter du själv helst?
Fältskytte, A och R 
fast B är ju väldigt 
roligt det också. Även 
militär snabbmatch i 
vapengrupp B.

Vilka är dina hjärtefrågor?
Att vi fortsättningsvis kan skjuta 
fältskytte ute i terrängen i hela landet.

Vilken av dina kompetenser 
tycker du själv att förbundet har 
störst nytta av?
Jag är lite allround, kan en del 
om ganska mycket eftersom 
jag har sysslat med skytte ett 
tag nu.

Vad har du för yrkesmässig (civil) bakgrund?
Verkstadstekniker, Brandskyddstekniker och 
nu jobbar jag i Försvarsmakten.

Vad vill du säga till medlemmarna som läser 
det här?
Allt skytte är just skytte, alla är vi beroende 
av varandra för att utvecklas framåt.

Hur ser du på förbundets 
utveckling och vad är 
din vision av ett modernt 
Pistolskytteförbund?
Skapa väg framåt med 
klara steg för alla skyttar 
att utvecklas i. Ta stöd 
från Bosön när det 
behövs. Öka bredden på 
skyttegrenarna. Se till vad 
Tyskland och Australien 
tävlar i. Det fi nns många 
bra grenar för banor att 
lyfta hem till Sverige.

Vilken, eller vilka 
grenar skjuter du själv 
helst?
PPC, IPSC och Fält.

Vilka är dina hjärtefrågor?
PPC och utbildningsstrukturer.

Vilken av dina kompetenser tycker du själv att 
förbundet har störst nytta av?
PPC, vapenkännedom, idrottspsykologi, 
pedagogik.

Vad har du för yrkesmässig (civil) bakgrund?
Jag arbetar som strategisk inköpare.
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Efter många veckor av för-
beredelser och längtan, spänd 
förväntan och pirr i magen 
kan fortfarande livet komma 
i mellan med tvära kast. Trots 
att jag inte kunde närvara på 
plats så höll jag såklart koll 
på hur det gick för skyttar-
na, som kom från många oli-
ka delar av Norrland. Sen så 
kunde jag inte hålla mig, klart 
vi alla borde få veta lite mer 
om helgen och hur det gick, 
eller hur? Därför valde jag att 
kontakta ordförande i Örn-
sköldsviks PK, Patrik Hägg-

lund, värdklubb av årets NSM 
för att ställa några frågor.

Har det varit mycket 
förberedelser inför NSM?
Det största arbetet har banläg-
garen för fälttävlingen gjort, 
annars har det mest handlat 
om planering och uppsäk-
ring av resurser. Redan i hös-
tas började banläggaren Peter 
Klasson, inför fältskjutningen, 
att planera utifrån kartor och 
rundvandringar i terrängen. 
Vi höll ju NSM 2013 i sam-
ma terräng, men sedan dess 

har det avverkats ordentligt i 
området så förutsättningarna 
att lägga fältbanor har radikalt 
förändrats. Men han gjorde ett 
hästjobb och fi ck ut totalt tolv 
banor så att vi kunde variera 
lite mellan olika vapengrup-
per. Utöver detta så var det 
egentligen först sista veckan 
som vi fi ck arbeta ordentligt, 
spika mål, bygga ramper för 
precisionsskjutningen m.m.

Hur många klubbar har hjälpt 
till med NSM och vilka?
Faktiskt bara en, Örnskölds-

viks PK har arrangerat årets 
NSM själv. Vi är cirka 40 ak-
tiva medlemmar och 10 dub-
belanslutna. Av dessa är det 
cirka hälften som haft möjlig-
het att hjälpa till under NSM. 
Utöver detta har vi fått hjälp 
av Örnsköldsviks Bilkår som 
bistått med chaufförer och 
hjälpt till i köket.

Påverkade vädret något?
Självklart påverkar vädret, vi 
hade inte kunnat få ett bättre 
väder, lite mulet men inte en 
droppe regn. Vår stora mar-

NSM i de väster-
norrländska skogarna

Av: Sandra Lindberg

För andra gången på bara några år var Örnsköldsviks PK värd för 
Norrlandsmästerskapen i skytte. Tävlingen som arrangerades under 
en helg i juni bjöd både på fi nt väder, många deltagare och svåra 
banor. Det var ryktet i alla fall.

Första stationen var inskjutningsstation.
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dröm var ju att vi skulle råka 
ut för det väder Umeå PK 
hade ifjol och i början av 
veckan såg det också ut så på 
väderleksrapporterna. Men 
ju närmare helgen vi kom ju 
bättre blev rapporterna och 
som sagt inte en droppe regn 
över tävlingsområdet, 1 km 
österut regnade det däremot 
ordentligt. Det är mycket lätt-
are att arrangera en tävling 
om vädret är bra för då är 
skyttarna glada och har över-
seende med småsaker som kan 
klicka i arrangemanget.

Vad är det som gör att ert NSM 
sticker ut? OM det är något som 
gör det?
Jag skulle säga att det är två 
saker som sticker ut:
För det första så är det nivån 
på fältskjutningen, vi lägger 
inga lätta banor. Vårt resone-
mang är att om man inte ut-
manar sig själv som skytt hur 
ska man då kunna bli bättre? 
Och i detta fall är det faktiskt 
ett landsdelsmästerskap, nästa 
steg upp är SM så det får inte 
upplevas som ”för enkelt”. 
För det andra så är det effek-
tiviteten på vårt arbete i se-
kretariatet. Jag hörde många 
under helgen bli förvånade 
över hur snabbt vi hade re-
sultaten klara. Båda dessa 
punkter kommer av mångårig 
övning, vi har i mer än 20 år 
arrangerat en fälttävling, Bil-
fält i mars varje år, med cirka 
200 fältstarter, så vi kan det 
här med att arrangera större 
tävlingar.

Vad har planen med banan och 
de olika stationerna varit?
Det var att få folk att tänka till, 

Ordförande i 
Örnsköldsviks 
PK, Patrik 
Hägglund.

Viktigt att kolla antal träffar.

Eld upphör! Proppa vapen. Visitation.

Terrängen var blandad. Fältbanan började på Gideås skjutbana för att 
sen följa en slinga ut i skogen. Efter sista stationen fi ck skyttarna åka 
minibuss tillbaka.

Hur har det varit att vara 
värd för NSM?
Framför allt är det ett heders-
uppdrag, vi arrangerade det 
för första gången ”i modern 
tid” 2013 och bara det faktum 
att vi fi ck förtroendet att göra 
det igen tar vi som ett tecken 
på att vi gjorde något rätt för-
ra gången. Ska bli intressant 
att se om vi får frågan igen 
2021, säger Patrik skämtsamt.

Vad har ni fått för feedback?
Den feedback vi fått är både 
positiv och negativ. Den ne-
gativa handlar om svårighets-
nivån på fältbanan och då 
speciellt station nr 4 som var 
”gungan”, i vapenklasserna 
B och C. Trots det fyllde två 
stycken den stationen i B och 
en person i C, så den var inte 
helt omöjlig.
 Sedan har vi fått en hel del 
positiv feedback på sekreta-
riatets arbete, särskilt hur vi 
jobbade med att presentera 
resultatet.

Hur många var det som deltog?
Det kom 164 skyttar som stod 
för totalt 489 starter, varav 
157 i precision och 332 i fält.
Tack till Patrik Hägglund, 
tävlingsledare NSM 2017, 
Ordförande Örnsköldsviks 
PK, Ordförande Västernorr-
lands läns pistolskyttekrets.

det var bl.a. därför vi körde 
tävlingen som en poängfält-
skjutning. När skyttarna inte 
är uppstyrda med en påtving-
ad målfördelning utan måste 
fi losofera ut det på den korta 
tid man har på sig mellan ”pa-
trull framåt” och ”eld” då kan 
det bli hur bra eller hur tokigt 
som helst för skytten.
 En annan aspekt har va-

rit att försöka lägga banan så 
att även icke elitskyttar har 
möjlighet att fylla åtminstone 
någon station. Eliten fyller all-
tid merparten av stationerna, 
men för att inte ”skrämma 
bort” alla andra är det bra om 
alla kan fylla någon station. 
Att få ihop banan utan att den 
blir för enkel, är en rejäl ut-
maning.
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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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Under helgen 12 och 13 au-
gusti 2017 genomförde Tida-
holms Psk tillsammans med 
Mariestads Psk uttagningarna 
till landslaget i fältskjutning 
för herrar, damer och juniorer. 
För andra året i rad genom-
fördes uttagningarna på Kafl ås 
egendom utanför Tidaholm.

Precis som under 2016 hade ar-
rangörerna med Sören Rehn 
och hans manskap lagt fyra 
svåra, men enligt skjuthand-
boken godkända fältskytte-
banor. Deltagarna, 29 herrar, 
och 12 damer samt 2 junio-
rer, lovprisade samfällt både 
upplägg och svårighetsgrad på 
fältbanorna. Damer och her-
rar skjuter två C-varv och två 
B-varv, medan juniorer skju-
ter fyra C-varv.

Vädergudarna visade sig vara 
någorlunda snälla. Det kom 
en kort regnskur på lördagen 
men det räckte för att några 
av deltagarna plockade på sig 
regnkläder medans andra kla-
rade sig helt undan regnet un-
der sin runda.

Herrarna och damerna bör-
jade lördagens tävlingar med 
att skjuta med sina C-vapen. 
8 stationer som visade sig 
vara lagom svåra. Endast en 
skytt lyckade med bedriften 
att skjuta 48 träff i 36 fi gurer. 
Det var Christian Johansson, 
Lidköpings Psf.

En av Örebros Psk:s duktiga ju-
niorer, Simon Jander, var med 
och för tränings skull sköt Si-
mon med sitt C vapen de fyra 
varven. Redan på första var-
vet visade Simon att han vet 
hur man ska skjuta, då han 
sköt 46/35. Bland damerna 

lyckades Ann-Kristin Jansson, 
Lövsta Skf, bäst med 41/32.

Efter att ha intagit lunch sköt 
herrarna och damerna med 
sina B-vapen. Även B-rundan 
lyckades Christian Johansson 
fylla. Alltså 48/35. Även Hen-
rik Arvidsson, Jönköpings Psk 
lyckades träffa med alla 48 
skotten och fi ck ihop 48/35.

Under B-varvet visade Anna 
Karlsson, Salems Pk att hon 
kan skjuta med sitt B-vapen. 
Anna lyckades få ihop 45/34. 
Junioren Simon Jander sköt 
också den här rundan mycket 
bra och han lyckades träffa 44 
skott i 34 fi gurer.

Efter första varvet på söndagen 
visade Per Klingberg Eksjö SG 
att han vaknat på rätt sida och 
på glatt skyttehumör. Per var 
den ende skytten som lycka-
de skjuta 48 träff i 35 fi gurer.

Av damerna hade Maria Ber-
genheim, Alvenäs Psk siktet 
rätt inställt och nu sköt hon 
43/32. Vad hände då med Si-
mon Jander? Jo han sköt som 
tidigare mycket bra och fi ck 
ihop 45/33.

Nu var spänningen hög inför 
2:a varvet på söndagen och 
totalt 4:e varvet. En av totalt 
4 skyttar som lyckades skjuta 
fullt, 48/48 var Simon Jander, 
junioren från Örebro Pssk. 
Grattis till den prestationen 
Simon. Sedan lyckades också 
Christian Johansson skjuta sitt 
tredje fullvarv, 48/48, Henrik 
Arvidsson och Martin frejd 
var de andra två som fyllde, 
48/48. Då damerna kom till-
baks efter att ha slutfört sin 
B-runda på söndagen hade 

Anna Karlsson skjutit bäst 
med 45/45.

Efter att då ha summerat samt-
liga resultat från de två täv-
lingsdagarna blev följande 
4 herrar uttagna till att re-
presentera Sverige i lands-
laget; Christian Johansson, 
Lidköpings Psf, 189/151, 
Joe Furborg FOK Borås, 
185/151, Tomas Hämäläinen 
Atlas Copco Psk, 184/149 
och Lars Hagman Hedemora 
Psk, 183/148.

I kampen om 1:a och 2:a re-
serv hade 5 skyttar samma 
slutresultat. För att få mer 
spänning i särskjutningen tog 
landslagsledningen ett beslut 
på stående fot att de två som 
lyckas bäst i särskjutningen 
blir direktkvalificerade till 
2018 års landslagsuttagning 
som kommer att genomföras i 
Oskarshamn med Döderhults 
Psk som värd.

I särskjutningen som genom-
fördes med 2 skjutningar, med 
och utan stödhand med C- 
vapen samt 2 skjutningar, med 
och utan stödhand med B-

vapen lyckades Åke Nordin 
träffade alla 24 skotten på de 
24 fi gurerna i särskjutningen. 
Därefter kom Henrik Arvids-
son med 23 träff.

De damer som efter de fyra 
skjutningarna togs ut till lands-
laget för att representera Sve-
rige är: Ann-Kristin Jansson, 
Lövsta Skf, 163/135, Anna 
Karlsson Salems Pk, 163/134, 
Klara Albertsson, FOK Bor-
ås, 160/131. Eftersom Ma-
ria Claesson inte kunde delta 
på NM i Boden gick platsen 
vidare till den 5:e placerade 
Liselott Såmark, Stockholms-
polisens Sf. Första reserv blev 
då Maria Bergenheim och an-
dra reserv Monica Hjertqvist.

Återigen vill jag, Marie Bruns-
son och Bo Walger tacka Ti-
daholms Psk och Mariestads 
Psk för det mycket väl ge-
nomförda arrangemanget och 
för de fi na och utslagsgivan-
de fältskyttebanorna under 
uttagningstävlingarna. Vi ser 
fram emot att få komma till-
baks till Kafl ås 2018 för att då 
få skjuta fältskyttet vid SM i 
den terrängen.

Landslagsuttagningen
Text: John-Åke Andersson
Foto: Sören Rehn

Inför det stundande nordiska mästerskapet 
i fältskjutning behöver Sverige hitta de 
absolut bästa skyttarna. Detta genomförs på 
landslagsuttagningen i Tidaholm.

Banläggningen var tuff men det ska den vara vid uttagningen av 
Sveriges bästa fältskyttar.

Ann-Kristin Jansson, Lövsta Skf, 
kontrollerar skrivningen.
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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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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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I juli månad vallfärdade svens-
ka pistolskyttar till Östersund 
för att delta på årets SM i mi-
litär snabbmatch, precisions-
skjutning och fältskjutning. 
Tävlingarna genomfördes 
under sex dagar och vädret 
var av mycket skiftande ka-
raktär, från strålande solsken 
och blåst till hällregn som ge-
nererade mängder med lera, 
vilket inte är helt ovanligt i 
Jämtland. Många skyttar var 
inte förberedda med rätt klä-
der, varpå det blev många som 
fi ck besöka lokala friluftsbu-
tiker i staden.

Platsen för tävlingscentrum var 
mycket bra placerat och allt 

fanns inom samma område. 
Banskjutningarna och fält-
skjutningarna genomföres i 
anslutning till tävlingscentrum, 
utan att skyttarna behövde 
transporteras med buss eller 
andra färdmedel. Dessutom 
var området bilfritt då skyttar-
na fi ck parkera en bit därifrån. 
Det fanns många handlare på 
plats vilka hade ett stort utbud 
till skyttarna som besökte deras 
tält. Svenska Pistolskytteför-
bundets kansli var denna vecka 
utlokaliserade på tävlingscen-
trum i sitt tält, dit många skyt-
tar kom och ville prata.

Under de första två dagarna då 
militär snabbmatch genom-

fördes blev det kraftiga förse-
ningar, som enligt arrangören 
berodde på ett stort deltagar-
antal och för få funktionä-
rer. Utöver detta krånglade 
även resultathanteringen vil-
ket gjorde att särskjutningar 
och prisutdelningar för täv-
lingarna fi ck skjutas fram till 
dagarna efter. Många driftiga 
tävlingsdeltagare ställde upp 
och hjälpte till i både sekre-
tariat och på fältskjutnings-
stationerna.

Militär snabbmatch hade sam-
manlagt 482 starter. Här slog 
två damer, Maria Öberg och 
Lise-Lott Såmark, nytt svenskt 
rekord i damklassen vapen-

Pistol
Text och foto: Peter Carlsson, Anna S. Törnqvist
Foto: Peter Siegel

Det blev ett spännande och innehållsrikt svenskt mästerskap 
på Lungre skjutbana i Östersund. Det slogs nya svenska 
rekord och för första gången tog en och samma skytt hela 
fyra individuella guldmedaljer.

Tävlingsledare och 
banläggare Stefan 
Persson, Östersunds Pk.

S. Törnqvist

Regnet skapade 
en lerig sörja på 
fältskjutningsbanan.



NP3 ’17 19

Stefan Nilsson, 
Emmaboda Pk, visar stolt 
upp en vacker 50-poängare.

Lindha Olofsson 
från SR P4 
Jämtland var 
på plats och 
intervjuade 
tävlingsledare 
och skyttar i 
direktsändning.

Stationschef Erik Olsson visar 
upp fi guren som föreställer ”lilla” 
Storsjöodjuret. En specialtryckt 
fi gur till årets SM.

Duktiga junioren Ronja Yngve, 
Gripen Pk, sköt sitt första SM och 

tog en bronsmedalj.

Figurer 
skruvades 
febrilt inför 
fältskjutningarna.

grupp C med 568 poäng. 
Trots ett regnigt busväder 
kunde damerna fokusera på 
uppgiften och prestera på 
topp.

Även ett nytt svenskt lagrekort 
i militär snabbmatch, vpgr B, 
slogs av Boden Sk med 1695 
poäng. I laget ingick David 
Lindström, Ted Granbom och 
Tommy Hansen.

Fältskyttarna fi ck uppleva några 
överraskningar under fältba-
nan. Dels fanns det ett rör-
ligt målspel på räls, en station 
hade sju fi gurer och en annan 
station hade till och med åtta 
fi gurer per skytt. Vissa skyt-
tar uppskattade ”nytänket”, 
medan andra ansåg att det 
var olämpligt på ett SM. Svå-
righeterna till trots, lyckades 

Tomas Hämäläinen, Atlas Copco Psk och 
Tommy Hansen, Bodens Ssk i särskjutning om 

guld och silver i fältskjutning vpgr C öppen.
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Johan Nilsson, Hagfors-
Uddeholms Pk, får en 
hylsrullare över siktbladet.

Vissa var inte 
så nöjda med 
precisionsskjutningen.

Stolta och glada funktionärer under första tävlingsdagen.

På denna stationen var funktionärerna VÄLDIGT långa.

Station sju var ett långt håll med små svarta mål med spridda 
målgrupper.

Särskjutningen om alla tre medaljer i fältskjutning vpgr C öppen, med 
hela åtta skyttar, lockade en stor publik.

ändå några skyttar med konst-
stycket att skjuta full pott.

Årets SM hade 2429 starter 
vilket var 290 starter färre än 
förra året. Enligt vår statistik 
visar det sig att intresset för 

att skjuta vapengrupp B och 
R ändå ökat markant detta 
år i förhållande till förra året.

Rune Carlsson, Vargöns Pk, var 
troligen mästerskapets äldste 
skytt med sina 84 år fyllda. 

Han genomförde detta år sitt 
62: a SM i rad. All heder till 
den prestationen!

Robert Råsbo, Råsbo Psk, stod 
även han för en ärofylld pre-
station. Han lyckades med 
bravaden att, med sitt lugn 
och sin elegans, knipa åt sig 
hela fyra (4) individuella 
guldmedaljer. Detta har ing-
en tidigare lyckats med. Stort 
grattis Robert!

Journalister från den lokala tid-
ningen Östersundposten be-
sökte tävlingscentrum. Sanna 
Svanebo från sportredaktio-
nen och Julia Fredriksson från 

nyheterna gjorde varsitt re-
portage. Julia fi ck även prova 
skjuta pistol på inskjutnings-
banan under handledning 
av kommunikatören Anna 
S. Törnqvist. Även SR P4 
Jämtland fanns på plats och 
direktsände intervjuer i deras 
förmiddagsprogram.

Årets Pistol SM finns sum-
merat i en fi lm på Svenska 
Pistolskytteförbundets YouT-
ube-kanal.
 Du hittar länkar till fi l-
men och radiosändningar på 
förbundets hemsida www.pi-
stolskytteforbundet.se, under 
”Om oss” ”Aktuellt”.
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Arrangören hade tänkt på att använda 
vaxade speglar som tål väta.

Förbundet lånade 
ut sin LabRadar 
(kronograf) till 
mästerskapet för 
att kontrollera 
anslagsenergin i 
vapengrupp A.

Jens Vesterman, 
Sandhems Psk, 
blir intervjuad av 
Ulf Hansson till 
förbundets fi lm 
om Pistol SM 
2017.

Anna S. Törnqvist instruerar Julia Fredriksson från Östersundsposten 
i konsten att skjuta pistol för ÖP-tidningens reportage.

Nya spännande förutsättningar där fl er än sex fi gurer per skytt kunde 
beskjutas.

För att undvika den värsta lervällingen hade station fyra en landgång 
som skyttarna skulle stå på.

Station åtta var en snackis under alla fältskjutningar då det var små 
mål och även rörligt i vissa vapengrupper. Stationen ströks sedan 
från tävlingen i vpgr C dam och vpgr B, vilket gjorde att ordningen i 
resultatlistan ändrades.

Solen skiner och Anders Hornwall sprider glädje på station nio.
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ROBERT RÅSBO, Råsbo Psk.
Fyrfaldig guldmedaljör.
Fältskjutning vpgr A öppen.
Fältskjutning vpgr R öppen.
Militär snabbmatch vpgr R öppen.
Precisionsskjutning vpgr B öppen.

Martin Frejd, Sävsjö Pk.
Fältskjutning vpgr B öppen.

Simon Jander, Örebro Pssk.
Fältskjutning vpgr C junior.

Tomas Hämäläinen,
Atlas Copco Psk.
Fältskjutning vpgr C öppen.

Pelle Carlsson, Lövsta Skf.
Militär snabbmatch vpgr C 
öppen.

Torben Rundqvist,
Vårgårda Psk.
Fältskjutning vpgr C veteran 
yngre.

Pernilla Lander Nordin, 
Säffl e Psk.
Precisionsskjutning vpgr C 
junior.

Johan Ahlbeck,
Torna Hällestads Psk.
Precisionsskjutning vpgr A 
och C öppen.

Thomas Backlund, Umeå Psk
Precisionsskjutning vpgr C 
veteran yngre.

Linus Ericsson, Örebro Pssk.
Militär snabbmatch vpgr C 
junior.

Curt Ögren, Saab Pk.
Militär snabbmatch vpgr B 
öppen.

Johan Nilsson,
Hagfors-Uddeholms Pk.
Militär snabbmatch vpgr A 
öppen.

Monica Busk, Falköpings Ssk.
Precisionsskjutning vgpr C 
dam.

Sören Rehn, Tidaholms Psk.
Militär snabbmatch vpgr C 
veteran yngre.

Arne Larsson, Skurups Psf.
Militär snabbmatch vpgr C 
veteran äldre.
Precisionsskjutning vpgr C 
veteran äldre.

Gunnar Samuelsson, 
Vårgårda Psk.
Fältskjutning vpgr C veteran 
äldre.

Maria Öberg, Bodens Ssk.
Militär snabbmatch 
vpgr C dam.
Fältskjutning vpgr C dam.
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Det är en 3-mannalagtävling 
mellan kretsens 14 klubbar 
och samtidigt en individuell 
tävling.

Då kretsen är ganska långsmal 
geografi skt sett blir det gan-
ska långt från södra änden till 
norra och svårt att samla alla 
klubbar en vardagkväll. (Hel-
gerna är ju för det mesta bo-
kade med andra tävlingar.) 
Därför skjuts VD-matchen 
på två skjutbanor, en i norra 
ändan och en i södra. Vi bru-
kar vänta till tiden runt mid-
sommar då kvällarna är långa.

Starten går kl. 18.00 då alla 
skjuter en uttagningsomgång 
på sex serier. Efter resultat-
räkning tas telefonkontakt 
och de tre bästa i varje klubb 
bildar laget. De fyra bästa la-
gen skjuter sedan en final 
som också består av sex se-
rier. Denna omgång är även 
en individuell tävling så alla 
skyttar deltar.

Efter avslutat skytte blir det 
trevlig samvaro och fi ka på 
båda ställena medan vi väntar 
på den spännande resultaträk-
ningen. Ny telefonkontakt tas 
när det är färdigräknat och vi 
får reda på hur lagen place-
rade sig och vem som vann 
individuellt.

Av: Eva Olofsson

Västgöta-Dals 
pistolskyttekrets har 
i 15 år genomfört en 
mycket uppskattad 
tävling som kallas 
VD-matchen. 
Initiativtagare är 
Leif Olofsson och 
Göran Hansson från 
Sjuntorps PSK.

Gunn Nilsson i mitten av bilden ser till att alla får fi ka i Starrkärrs klubbstuga.

Leif Olofsson 
ringer från 
Starrkärrs 
skjutbana till 
Bengtsfors 
skjutbana för att 
kolla resultaten. 
Eva Olofsson 
sitter bredvid.

Vinnande laget 
från Sjuntorps 
PSK: Mikael 
Johnsson, 
Andreas 
Bergström, 
Fredrik Rosén.

I år var det Sjuntorps PSK som 
oväntat stod som slutsegra-
re med 838 poäng, 7 poäng 
före förhandstippade Troll-
hättans PK.

Den individuella tävlingen 
vanns av Magnus Järvi Eds 
PSK på 287 poäng. Samma 
fina resultat hade Andreas 
Bergström Sjuntorps PSK, 
men Magnus hade en bättre 
sista serie än Andreas.

Prisutdelning för denna pre-
stigefyllda tävling sker senare 
vid kretsens årsmöte.

matchenmatchen
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Under förra årets SM i Umeå 
fi ck Rickard Stålring förfrå-
gan om hans dåvarande klubb 
kunde stå som arrangör för 
PPC SM 2017. Detta ansåg 
han personligen vara fullt ge-
nomförbart. Men när Rickard 
senare bytte moderklubb till 
Österlens Pistolklubb, sattes 
det hela på sin spets. Han in-
formerade sin nya klubb om 
möjligheterna att arrangera 
ett SM, vilket togs emot med 
nyfi kenhet för att sedan bli 

Text: Rickard Stålring och Peter Carlsson
Foto: Privata och Rickard Stålring

Under en strålande blå himmel 
mellan de täta bokskogarna på 
Österlen, arrangerades SM i PPC på 
Österlens Pks skjutbana i S:t Olof.

Startskottet för PPC SM 2017 smäller av med dunder och brak.

Rickard Stålring 
förklarade PPC SM 2017 
öppnat.

en tuff utmaning. En möjlig-
het som sedan förverkligades.

Österlens Pistolklubb hade ald-
rig någonsin arrangerat en så-
dan stor tävling innan, men 
det kom att bli ett lyft för 
hela klubben och dess med-
lemmar. Det behövde byggas 
en ny skjutbana och skytte-
anläggningen behövdes rus-
tas upp. En omvandling som 
medlemmarna sällan skådat.

PPC

Thomas Svensson fokuserar 
för att sätta kulorna i de 
efterlängtade kryssen.
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RO (range offi cer) Hans 
Bengtsson, Halmstad Ssk.

Alla hjälper till. Johan Ahlbeck 
agerade även RO när han inte 
sköt.

Det blev många långa kvällar 
och fl era helgers hårt arbe-
te, med start redan på hösten 
2016, för att färdigställa skjut-
banan inför det kommande 
svenska mästerskapet. Öster-
lens Pk och dess medlemmar 
har gjort en fantastisk resa 
som öppnar upp för många 
skyttegrenar, inte bara PPC.

Klubben har nu hela 58 nya 
skjutplatser för precision och 
det kommer även att instal-
leras ett vändställ i framtiden, 
vilket möjliggör större täv-
lingar i militär snabbmatch. 
Ombyggnaden inför PPC SM 
har även öppnat möjligheter 
för de medlemmar i Österlens 
Pk som skjuter svartkrut, nu 
har även de möjligheter att 
arrangera tävlingar. Klubben 
som i år fi rar 75 år, kunde 
knappast ge sig själva en bättre 
födelsedagspresent.
– Allt detta som hänt klub-
ben på lite drygt ett år, kan 
ses som en solskenssaga, sä-
ger Rickard Stålring. Men 

Skjutning på 7-yards är stressigt när det 
inkluderar magasinsbyte på 20 sekunder.

Den nya skjutbanan på 
Österlens Pk överöstes 
med beröm. En vy från 
drönaren visar hur storslagen 
skjutbanan är.

Sittande skjutställning 
på 50-yards. Här gäller 
det att behålla både 
fokus och precision.
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Vår före detta kretsordföran-
de, Hans Johansson har avlidit 
i slutet av augusti. Hasse kom 
med i kretsstyrelsen 1985 och 
blev efter några år ordförande 
i kretsen.Han lämnade skyttet 
och styrelsen 1996 då satt han 
även en period i styrelsen för 
Svenska Pistolskytteförbundet. 

Men trots att han slutat med 
allt skytte satte han ändå sin 
prägel på skyttet i Norrbot-
ten då han fortsatte med att 
gravera våra medaljer. Så har 
du en medalj som du erövrat 
i norra Sverige så är det högst 
troligt att det är Hasses bok-
stäver som fi nns på baksidan.

Som aktiv sköt han för sin 
hemmaförening LV 7 både i 
Luleå och Boden. Detta för-
utom något år då han tävlade 
för F 21 skf.

Hasse lämnade ett stort tom-
rum efter sig när han lade av 
med allt skytte. Nu får vi hop-

pas att han hittar nya skjutba-
nor och börjar om igen.

Vila i frid!

För Norrbottens Pistolskyttekrets
Anders Khemi
Kretssekreterare

In Memoriam
Hasse har graverat sin sista medalj!

Guldmedaljörer
Klass Namn Klubb Poäng Antal X
Pistol 1500 Thomas Svensson Linköpings Skf 1482 86
Revolver 1500 Johan Ahlbeck Torna Hällestads Psk 1492 101
SP5” (Distinguished pistol) Johan Ahlbeck Torna Hällestads Psk 593 27
SR6” (Distinguished revolver) Jens O’Konor Atlas Copco Pk 589 29
SP5”Fr (SSA) Thomas Svensson Linköpings Skf 480 36
SR4” (Service Revolver) Thomas Svensson Linköpings Skf 480 34
SR2,75” (Off-Duty Revolver) Johan Östlund Sandvikens Psk 477 32
Open Jens O’Konor Atlas Copco Pk 598 47

det ligger mycket hårt arbete 
bakom, vilket inte alltid varit 
lätt, men det har givit ett rik-
tigt bra resultat.

PPC SM 2017 lockade till 498 
starter och det är en ökning 
med hela 28% jämfört med 
2015 års SM. Det är ett gott 
tecken på att intresset för 
skyttegrenen PPC ökar för 
varje år.

I P1500 var det tätt i toppen. 
Jens O’Konor, Atlas Cop-
co Pk, och Thomas Svens-
son, Linköpings Skf, hade 
båda 1482 poäng men Tho-
mas sköt 86 X medans Jens 
sköt 83 X, vilket gav Thomas 
guldmedaljen. Thomas tidi-
gare svenska rekord ligger på 
1484 poäng.

I R1500 sköt Johan Ahlbeck 
till sig ett guld genom att 
skjuta 1492 poäng. Även här 
var Jens hack i häl, men nu 
med 1489 poäng.

Tävlingsarrangemanget PPC 
SM 2017 genomfördes av 
PPC SYD klubbarna från 

PPC SM 2017, säger Rickard 
Stålring.

Efter det lyckade arrange-
manget har nu klubbarna i 
syd erhållit ett enormt för-
troende att arrangera PPC 
EM 2018, vilket nu står inför 
planering under kommande 
höst och vår.
– Det skall bli ett ännu bätt-
re arrangemang, säger Rick-
ard. Vi har lärt oss en hel del 
på vägen och kommer ta till-
vara på de få brister vi kände 
av under PPC SM 2017.

Österlen Pk med PPC Syd 
klubbarna, Torna Hällestad Psk, 
Halmstads SSK, Landskrona 
Pk, Lunds Pk önskar er alla 
varmt välkomna till Österlen och 
PPC EM 2018.

Lunch i 
storformat. 
Simon och 
Mikael 
kockar ihop 
en gigantisk 
panna.

Skåne och Halland, Torna 
Hällestad Psk, Halmstads Ssk, 
Landskrona Pk och Österlens 
Pk. Det blev ett fantastiskt 
samarbete mellan klubbarna 
vilket resulterade i ett felfritt 
SM arrangemang och en rik-

48-skottsmatch med Tony Kvant som RO.

tigt bra och trevlig upplevelse 
för alla de skyttar och den pu-
blik som var på plats.
– Personligen vill jag passa 
på att tacka alla inblandade 
för deras fantastiska insatser 
och sitt engagemang under 
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DVC Open
Piplängd: 5” 
Kaliberalternativ: 9 mm, .38 Super
 

Tactical DS
Piplängd: 4”, 5”
Kaliberalternativ: .40 S&W, 
.45 ACP, 9 mm

Edge
Piplängd: 5” 
Kaliberalternativ: .40 S&W, .45 
ACP,  9 mm, 38 Super

Matchmaster
Piplängd: 4,15” 
Kaliberalternativ: 9 mm, .38 Super

Trubor
Piplängd: 5” 
Kaliberalternativ: 9 mm, .38 super

www.sportshooter.se, info@sportshooter.se, tfn 070 - 747 35 76

STI International  
distribueras i 
Sverige av 

Sportshooter. Se 
hela sortimentet på 

sportshooter.se. 
Kontakta oss om du 
är intresserad av att 

bli återförsäljare. 
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1

sportshooter
Targetmaster
Piplängd: 6”
Kaliberalternativ: .45 ACP, 9 mm

Rangemaster
Piplängd: 5” 
Kaliberalternativ: .45 ACP, 9 mm

STI International - originalet från USA

Trojan 
Piplängd: 5”
Kaliberalternativ: 40 S&W,
.45 ACP,  9 mm

HEX Tactical DS
Piplängd: 4”, 5” 
Kaliberalternativ: .45 ACP,  9 mm

HEX Tactical SS
Piplängd: 4”, 5” 
Kaliberalternativ: .45 ACP,  9 mm

Apeiro 
Piplängd: 5” 
Kaliberalternativ:.40 S&W, 
.45 ACP,  9 mm

DVC 3-GUN
Piplängd: 5.4” 
Kaliberalternativ: 9 mm

DVC Classic
Piplängd: 5.4” 
Kaliberalternativ: 40 S&W, 
.45 ACP,  9 mm

Marauder
Piplängd: 5”
Kaliberalternativ: 9 mm 

Lawman
Piplängd: 3”, 4”, 5”
Kaliberalternativ: .45 ACP, 9 mm

DVC Limited
Piplängd: 5” 
Kaliberalternativ: .40 S&W, 9 mm

Executive
Piplängd: 5” 
Kaliberalternativ: .40 S&W, 
.45 ACP,  9 mm

Eagle
Piplängd: 5”, 6”
Kaliberalternativ: 40 S&W, 9 mm

Sentinel premier
Piplängd: 5” 
Kaliberalternativ: .45 ACP, 9 mm
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Thomas 
och Torben 
stod 
pall för 
pressen i
Hessen
Av: Nils-Anders Ekberg

2017 års VM i PPC arrangerades av tyska 
BDMP:s avdelning i Hessen. Den egna 
anläggningen ligger i staden Alsfeld. 
Naturligtvis hade många svenska PPC-skyttar 
tagit sig dit, och lika naturligt skördades det 
en del guld.

Thomas Svensson, Linkö-
pings Skf, blev världsmästare 
i den allra mest prestigefyll-
da vapengruppen, Revolver 
1500, och Torben Rund-
qvist, Vårgårda PSK, krossade 
allt motstånd i 5-skotts Stan-
dardrevolver 2.75”.
 Silver- och bronsme-
daljer fi ck också följa med 
hem. Regerande mästaren 
Jens O’Konor, Atlas-Copco 
PK, var hack i häl på Tho-
mas i R1500 och knep silvret. 
Samma valör fi ck också Johan 
Ahlbeck, Torna-Hällestads 
PSK, i både Open och Dis-
tinguished Pistol och Thomas 
Svensson i Stock Semi Auto 
och Standardrevolver 2.75”. 
Han knep även bronspengen 
i Standardrevolver 4”.

I Tyskland har man även seden 
att inom vapengrupperna be-
löna de tre bästa damerna i 
1500-klasserna. Här blev Tuija 
Tuominen, Bromma PK, 3:a 
i R1500 och Yvonne Prelog, 
Vårgårda PSK, tog samma 
placering i P1500.

Publikt är matcherna mellan 
nationslagen det stora drag-
plåstret, och här har brukar 
Sverige också briljera. I år 
blev kungariket dock utan 
medaljer. Revolverlaget (Tor-
ben och Jens) slutade 6:a. Jens 
hade ett förargligt sent skott 
och blev av med 10 poäng, 
men även med dessa 10 hade 
det inte räckt upp på pallen. 
Tyskland vann före Austra-
lien och Österrike. Pistollaget, 

Alsfeld har anor från medeltiden. Här torget, med rådhuset i mitten. 
Turistbyrån, till vänster, visste inte mycket om något pågående 
skytte-VM, men många korsvirkeshus och en kommande Martin 
Lutherfestival rekommenderades. Många skyttar hade nog gärna 
velat haft hjälp att hitta något av de otaliga värdshusen i närområdet.
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Banan var ny och fi n, men ljusförhållandena var mycket utmanande. Såväl skjutplatsen på 50 yards som 
tavlorna stod i mörker. Bländena resulterade i att resten av banan var zebrarandig ljus-mörker-ljus. Inte 
läge för några personliga rekord.

Bana A – 300-metersbanan användes också för 60- och 150-skottsmatcher.
Här var ljuset helt ok. Gällde att ha tur i lottningen.

med Thomas Svensson och 
Johan Ahlbeck, blev 4:a, åter-
igen efter omöjliga Tyskland, 
Australien och det norska 
brödraparet Hegstad.

Naturligtvis gjordes också 
många andra framstående 
insatser av tillresta svenskar, 
både bland High Masters och 
i övriga klasser. Den fullstän-
diga resultatlistan återfi nns på 
www.wa1500.org

Arrangörsmässigt var tävlingen 
ett steg framåt för Tyskland, 
jämfört med tidigare VM i 
Philipsburg. Funktionärerna 
var välutbildade och pris-
utdelningarna föredömligt 
rappa. Den egna anläggning-

Det svenska 
pistollaget, 
med team 
captain Erik 
Everbrink.
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Alla Range Offi cers samlade för gruppfoto. De har all anledning att 
vara nöjda. De fi ck generös och välförtjänt dricks.

Från fotoförbudet hade er 
utsände dispens. Fotoglada 
svenskar var annars inte helt 
komfortabla med detta.

Tävlingsledaren Johann 
Wizofsky och WA1500-
presidenten Friedrich Storrer 
verkar avslappnade. När de 
ansvariga intar denna position 
är det en mätare på att allt 
fungerar.

Banans mest upptagna personer jobbade med maten. Kö från 
morgon till kväll – mest för de nygrillade hamburgarna. Hur många 
som stektes visste man inte, men det måste ha varit åtskilliga hundra.

I R1500 knep Sverige de högsta 
valörerna. Guldmedaljör blev 
Thomas Svensson, silver tog 
Jens O’Konor, Atlas Copco Pk.

Thomas SvenssonTorben Rundqvist

Alla världsmästare
Revolver 1500 Thomas Svensson, Linköpings Skf 1489-091
Pistol 1500 Ralf Vanicek, SLG TNT Berlin 1491-098
Distinguished Revolver Ralf Vanicek, SLG TNT Berlin 595-042
Distinguished Pistol Roman Hauber, SLG Feuersch. Regensburg 596-041
Open Match Bernhard Paul, SG Hopfgarten, GER 597-051
Standard Revolver 4” Markus Emmel, SLG BDMP Diez e.V. GER 480-036
Standard Revolver 2.75” Roland Miles, Dryden R & P, CAN 478-035
Standard Revolver 2,75” 5sk Torben Rundqvist, Vårgårda PSK 392-019
Standard Semi Automatic P Roland Miles, Dryden R & P, CAN 480-040
Klubblag Revolver SLG TNT Berlin (Geikowski/Vanicek) 1186-065
Klubblag Pistol SLG TNT Berlin(Kemm/Vanicek) 1185-069
Landslag Revolver Tyskland (Hauber/Vanicek) 1190-072
Landslag Pistol Tyskland (Hauber/Vanicek) 1191-064
Bästa dam Revolver Linda Jekel, Whiteman Park, AUS 1476-075
Bästa dam Pistol Linda Jekel, Whiteman Park, AUS 1460-063

Från pistolmatchen. Från vänster: Det norska laget (Bröderna 
Hegstad), Sydafrika (M. Begg och M.S. Gilbert) samt Sverige (Johan 
Ahlbeck, Thomas Svensson) Begg lyckades skjuta två av sina serier 
på Hegstads tavla. Hegstad fi ck skjuta om och höll nerverna kalla, 
men för Begg var matchen förstörd.

en i Alsfeld är också lovande, 
men tyvärr inte färdig. Arbe-
tet har drabbats av ständiga 
förseningar på grund av ogina 
myndigheter som senfärdigt 
handlagt alla tillståndsfrågor. 
Det mesta gick att ha överse-
ende med, men bristen på ljus 
på de nybyggda banorna var 
en källa till irritation.
 Det tyska sättet att bygga 
innebär många bländen och 
inbyggda kulfång, för att inget 
skrot skulle komma ut – och 
tyvärr nästan inget naturligt 
ljus in. Detta avsåg man lösa 

med elljus, men det fanns 
inte nog med ström – matar-
kabeln var för klen. Att lägga 
en ny sådan krävde att lands-
vägen utanför banan grävdes 
av ett kort tag, och myndig-
hetstillståndet för detta ruvar 
delstatsmyndigheterna fortfa-
rande på.

Det tyska skyttet verkar ha re-
lationsproblem med myndig-
heterna. På skjutbanan rådde 
generellt foto- och fi lmför-
bud. Man är orolig att bilder 
ska dyka upp på internet och 
hittas av polisen, som hit-
tar något att anmärka på och 
omedelbart stänger banan. 
Över huvud taget håller man 
en låg profi l. Inga medier och 
inga politiker syntes till. På 
turistbyrån hade man ”nog 
sett ett mejl om nå’t skytte”. 
VM? Jaha… Marknadsföra 
lokala boenden – nä, det har 
vi nog inte gjort… Men Mar-
tin Lutherfestivalen komman-
de helg såg man fram emot.

Ovanstående små förtret oak-
tat, verkade skyttarna nöjda 
med vistelsen. Positivitet är 
ingen bristvara inom PPC.
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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!

Synundersökning med inriktning på skytte. Broschyr skickas på begäran.
Övriga skyttebågar: Champion, Jäggi, Skanåker, Gehmann.
Övriga pris upp gif ter eller för fråg ning ar, ring eller skriv till:

Knoblock skyttebåge modell K1
37 eller 23mm ring. Fjädrande ridskalmar, 
ställbar näshöjd. Kan förses med diopter, 
täckskiva, sidoskydd, fi lter, fi ltersats m.m.
Pris: 1 900:-

Skyddsglasögon för skytte
För alla tävlingsgrenar. Helt kit i väska 
med ofärgade, gula, orange, bruna och 
grå fi lter. Hållare för styrkeglas ingår. 
Finns i olika utföranden.
Pris från 750 – 3 000:-

Knoblock modell K5 ”Rapid”
Skyttebåge med skyddsfunktion. Fjädrande 
ridskalmar, ställbar näshöjd, täckskiva. Kan 
förses med fi lterglas i olika färger; gul, orange, 
grå, grön, ametist. Lämplig för pistol, magnum, 
PPC, dynamiskt, lerduveskytte och jakt.
Pris: 2 100:-

Stor sortering av fi lterglas,
med el ler utan styrka.

Tel: 08-560 30813 • Mobil: 070-275 28 10
Box 286 • 178 24 Ekerö
OBS! Tidsbeställning
www.barksoptik.com

Diopter
Steglös. Passande till 
såväl skyttebågar som 
vanliga glasögon.
Pris: 750:-

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

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.

Nästa Nästa 
auktion auktion 
5 november!5 november!

Nästa auktion, söndag 5 november!
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Tävlingarna ägde rum vid 
Östergötlands Jaktskytte-
klubbs skjutanläggning i 
”Danmark” invid Kvarns 
skjutfält norr om Motala. 
Magnumprecision är, pre-
cis som det låter, skytte med 
magnumvapen mot den van-
liga precisionstavlan. Tavlan 
står på 50 m och skjutställ-
ningen är fri, men det är ute-
slutande magnumfältställning 
som används. Det innebär att 
man halvligger med en rulle 
bakom ryggen och tar stöd 
med vapnet mot knäna. Täv-
lingen omfattar 6 serier plus 1 

provserie om 5 skott vardera 
per vapengrupp.

Arrangörerna hade beslutat att 
dela ut en trisslott för varje 
50-poängsserie i tävlingen 
som sköts med öppna rikt-
medel. Det blev åtta stycken 
trisslotter som delades ut un-
der de båda dagarna. Det var 
betydligt färre än vad som 
hade förutspåtts före tävling-
en. Men det berodde säkert 
på vädret som under lörda-
gen bjöd på regn. Under sön-
dagen var dock vädret bättre, 
vilket märktes både på antalet 

Riksmästerskap i MagnumprecisionRiksmästerskap i M

Text: Mats Egnell
Foto: Pia Mikaj

Den 3–4 juni arrangerade Motala Pistolklubb i samarbete med 
Ekens PSF historiens första Riksmästerskap i Magnumprecision 
på uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet.

Riksmästarna från första dagen. Från vänster: Robert Lindbäck 
(Kalix PS) klass M1, Alf Olsson (Torsby PSK) klass M7 och Jano Mikaj 
(Katrineholms PK) klass M2 samt M6.
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Riksmästerskap i MagnumprecisionMagnumprecision

50-poängare och på slutresul-
tatet i klasserna.

Tack vare ett antal sponsorer 
hade ett pris på 10 000 sek 
instiftats för att utbetalas till 
skytt som lyckas skjuta 300 
poäng i klasserna M1-M7. 
Om två eller fl era skyttar hade 
skjutit 300 p så hade den to-
tala vinstpotten fördelats lika 
mellan skyttarna. Men efter-
som ingen skytt lyckas att 

skjuta 300 p så sparas potten 
till nästkommande RM 2018. 
Sponsorer till priset för 300 
poäng samt för trisslotter var:

Totalt var det 80 skyttar från 30 
föreningar som totalt gjorde 
230 starter i sju olika klasser 
under de båda dagarna.

Lördagen inleddes med mu-
let väder och tidvis även regn. 
I klass M1 (44 SA) lyckades 

Stilstudie av skytt i 
Autoklassen. Notera 
hylsan till höger i bild.

Speglarna byttes efter varje serie. Markören skrev ner resultatet 
direkt på spegeln, som sedan lämnades in i sekretariatet för 
införande i resultatlistan.

Efter skjutning genomfördes en extra vapenkontroll för registrering 
av ev. svenska rekord.
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Klass Riksmästare Poäng
M1, 44 SA Robert Lindbäck, Kalix PS 283
M2, 44 DA Jano Mikaj, Katrineholms PK 289
M3, 357 SA Roland Engström, Torsby PSK 277
M4, 357 DA Gunther Wohlfarth, Motala PK 292
M5, Friklass 9mm-.455 Alf Olsson, Torsby PSK 296
M6, Pistol 9mm-.455 Jano Mikaj, Katrineholms PK  277
M7, Standard revolver, Alf Olsson, Torsby PSK 282
max 6,5”

Robert Lindbäck, Kalix PS, 
bäst med 283 poäng före Jano 
Mikaj, Katrineholms PK, som 
hade 280 poäng. Kampen om 
tredje plats fi ck avgöras med 
särskjutning mellan Gunnar 
Karlsson, Eskilstuna HeVF och 
Joachim Törnfeldt, Motala PK, 
båda 276 poäng. I särskjut-
ningen lyckades Gunnar bäst.

Även i klass M2 (44 DA) be-
hövdes särskjutning för att för-
dela medaljerna. Där hade Jano 
Mikaj, Katrineholms PK, och 
Gunnar Karlsson, Eskilstuna 
HeVF, båda 289 poäng. Ef-
ter två särskjutningsomgångar 
stod Jano som segrare. Tredje 
platsen lade Mike Winnerstig, 
Stockholmspolisens SKF, be-
slag på med 280 poäng.

I klass M6 (Pistol 9mm-.455) 
vann Jano Mikaj, Katrine-
holms PK, med 277 poäng 
före Mats Egnell, Motala PK, 
med 273 poäng. Tredje plats 
avgjordes även här med sär-
skjutning. Denna gång mel-
lan Peter Piscator, Storfors 
PSK, och Johnny Ronnegren 
Ekens PSF båda med 271 po-

äng, där Peter gick segrande 
ur särskjutningen.

I klass M7 (Standard revol-
ver, max 6,5”), som var klas-
sen med fl est deltagare (46 
st), vann Alf Olsson, Torsby 
PSK, med 282 poäng före Per 
Nordengren, Storfors PSK, 
276 poäng och Robert Wi-
rius, Hallsberg PK, 269 poäng.

På söndagen var vädret bätt-
re med sol. I klass M3 (357 
SA) avgjordes hela prispallen 
med särskjutning eftersom 
tre skyttar lyckats skjuta 277 
poäng. Efter särskjutningen 
stod Roland Engström, Tors-
by PSK, som segrare före 
Peter Piscator, Storfors PSK 
och Nils Bäckström, Norr-
köping PK.

Klass M4 (357 DA) vanns av 
Gunther Wohlfarth, Motala 
PK, med 292 poäng före Jano 
Mikaj, Katrineholms PK, 289 
poäng och Christian Johans-
son, Vedums PSK med 287 
poäng. Gunther lyckades med 
det resultatet ta en inteckning 
i Prishusets vandringspris 

Tavlorna skiljdes åt dels i höjd och dels i färg på nummerlapparna för 
att underlätta för skyttarna att hitta sin fi gur.

Markering.

Totalt var det 80 skyttar från 
30 föreningar som totalt gjorde 
230 starter i sju olika klasser 
under de båda dagarna.
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Riksmästarna från andra dagen. Från vänster: Roland Engström 
(Torsby PSK) i klass M3, Alf Olsson (Torsby PSK) i klass M5 och 
Gunther Wohlfarth (Motala PK) i klass M4.

Tävlingens 
50-poängare med 
öppna riktmedel. Från 
vänster: Peter Piscator 
(Storfors PSK), Dariusz 
Rymuszka (Kalix PS), 
Christian Johansson 
(Vedums PSK), Robert 
Lindbäck (Kalix PS), 
Gunnar Karlsson 
(Eskilstuna HeVF), 
Gunther Wohlfarth 
(Motala PK), Pierre 
Löfquist (Hallsberg PK).

Robert Wirius, Hallsberg PK, ville gärna vara med på bild.

”Skarpaste Skytt Magnum-
precision” för högsta resultat 
med öppna riktmedel.

I klass M5 (Friklass 9mm-
.455) behövdes särskjutning 
om guldet mellan Alf Olsson, 
Torsby PSK, och Jano Mi-

kaj, Katrineholms PK, båda 
på 296 poäng. Det krävdes 
också särskjutning om bron-
set mellan Roland Engström, 
Torsby PSK, Christian Jo-
hansson, Vedums PSK och 
Olof Lindskog, Jönköpings 
PK som samtliga hade 294 

poäng. När särskjutningarna 
var över stod Alf som segrare, 
Jano som silvermedaljör och 
Roland som bronsmedaljör.

Nästa år går riksmästerskapet 
i Magnumprecision i Klinte på 
Gotland. Väl mött där!

Tävlingens 50-poängare

Gunther Wohlfarth, Motala PK, sköt 
helgens högsta resultat i klasserna med 
öppna riktmedel och fi ck en inteckning 
i vandringspriset ”Skarpaste Skytt 
Magnumprecision”.
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De fl esta deltagarna tyckte 
att banorna var bra och roli-
ga. Kanske med undantag för 
några skyttar som inte kom 
överens med fallmålet i form 
av en kyckling på station 2.
– Vi ville ha en riktig mag-
numfältskjutning med längre 
avstånd, säger tävlingsledare 
Patrik Renman. Det kortaste 
avståndet, förutom handsup-
stationen, var 45 m och tre 
stationer hade långhåll med 
runt 160 m skjutavstånd.

Huvudfilosofin, som de tre 
banläggarna Per-Erik Sö-
derberg, Göran Kilman och 
Patrik Renman hade när de 
lade banan, var att det skulle 
vara rejäla långhåll. Det skulle 

vara en bana där många kun-
de skjuta bra resultat, men där 
poängen skulle vara avgöran-
de. Det skulle helst inte bli 
några särskjutningar, utan av-
göras på banan. Det lyckades 
banläggarna mycket väl med. 
Det krävdes inte särskjutning 
i någon klass för att avgöra 
medaljfördelningen.

Kristinehamns Pistolklubb är en 
livaktig förening, som lyckats 
öka medlemsantalet de se-
naste åren. Föreningen har 
dessutom mångårig erfaren-
het av magnumfältskytte och 
har arrangerat SM två gånger 
tidigare. Man har dessutom 
under många år arrangerat 
magnumfälttävlingar i Mag-

numcupen. Föreningen tog 
därför på sig ansvaret att en-
sam arrangera SM-tävlingen.

Tidigt beslutades att använ-
da Webshooter för anmälan 
och resultathantering under 
tävlingen. Programmet var 
från början inte anpassat för 
magnumfältskjutning, men 
tack vare bra och snabb sup-

port från leverantören kun-
de programmet anpassas och 
ev. brister åtgärdas. Kristine-
hamns PK kommer att fort-
sätta använda Webshooter 
i framtiden både för mag-
numfält, men även för andra 
grenar.
– Efter lite inkörningspro-
blem under lördagen fi ck man 
till ett bra, vältrimmat team 

Text: Mats Egnell
Foto: Pia Mikaj och Mats Egnell

Den 5-6 augusti arrangerade 
Kristinehamns Pistolklubb SM i 
Magnumfältskjutning. Arrangörerna 

hade lyckats göra en utmanande 
bana med många chanser att 

skjuta bort sig på.

Mr. Magnum: Gunnar Karlsson, Eskilstuna HeVF och 
Mrs. Magnum: Klara Albertsson, Borås Pistolskyttar.

Jano Mikaj vann 5 klasser av totalt 7 klasser vid årets 
SM i Magnumfältskytte.

Magnumfält
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Markering av station 7.

På den åttonde och sista 
stationen sköts Handsup.

för resultathanteringen i se-
kretariatet, fortsätter Patrik. 
Förutom att följa resultaten 
via de listor som sattes upp vid 
tävlingscentrum med jämna 
mellanrum, kunde resultaten 
följas online via Webshooter 
i samma takt som de matades 
in.

Totalt under helgen gjordes 
421 starter i 7 olika klasser. 
Den kompletta resultatlistan 
fi nns att läsa på http://www.
krpk.se.

Sammanfattningsvis måste 
Jano Mikaj från Katrineholms 
PK framhållas som tävlingens 
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dominant eftersom han lycka-
des vinna 5 av 7 klasser.

Vid SM-tävlingarna delas även 
titlarna Mr. och Mrs. Magnum 
ut. De går till den herr- res-
pektive damskytt som skjutit 
bäst totalt i alla klasser. Klara 
Albertsson övertog titeln Mrs. 
Magnum efter Anita Olsson 
som abonnerat på titeln under 
många år. Titeln Mr. Magnum 
vanns av Gunnar Karlsson 
som totalt under helgens sju 
starter bara sköt en enda bom.

Nästa år hålls Magnum SM i 
Gävleborgs län, dit alla skyttar 
är varmt välkomna!

Klass Svensk mästare Svenska Mästare lag
M1, 44 SA Jano Mikaj, Katrineholms PK Ekens PSF
M2, 44 DA Jano Mikaj, Katrineholms PK Eskilstuna HeVF
M3, 357 SA Magnus Larsson, Storfors PSK Storfors PSK
M4, 357 DA Jano Mikaj, Katrineholms PK Luleå PK
M5, Friklass 9mm-.455 Jano Mikaj, Katrineholms PK Borås Pistolskyttar
M6, Pistol 9mm-.455 Jano Mikaj, Katrineholms PK Motala PK
M7, Standard revolver, max 6,5” Per Nordengren, Storfors PSK Eskilstuna HeVF

Station 4, 5 och 6 var långhåll på 300 meter, där målen bl.a. bestod av en gevärstavla och en älgfi gur.

Markeringen på långhållsstationerna genomfördes med hjälp av radio och markeringsspade.

Station 2 innehöll ett fallmål som 
under lördagen var tvungen att 
bekämpas för att övriga mål 
skulle räknas.

Markering av station 6.

Jano Mikaj, Katrineholms Pk.
Klasserna M1, M2, M4, M5 
och M6.

Magnus Larsson,
Storfors Psk.
Klass M3.

Per Nordengren,
Storfors Psk.
Klass M7.
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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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Inomhusskjutbana GÖTEBORG

HALMSTAD

KUNGSBACKA

FALKENBERG

BORÅS

VARBERG

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
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Deltagarantalet var detta år 
större än väntat, då hela 69 
skyttar från hela Sverige an-
slöt till tävlingen. Arrangörer 
var Uppsala läns pistolskyt-
tekrets som redan i inbjudan 
deklarerade att Uppland är 
platt, vilket även banan skulle 
vara. Löpning skedde på grus-
väg och en slagen äng med 
lite ojämnt underlag, men de 
tävlande lyckades forcera ter-
rängen utan problem.

Tävlingen började kl. 12:00 
med den individuella- och 
lagtävlingen. Här sprang skyt-
tarna som mest 6 kilometer 

och sköt 6 gånger. Tre sta-
tioner med stödhand och 
tre stationer utan stödhand.
D/H65-70 springer en något 
kortare bansträckning och får 
även skjuta med stödhand på 
samtliga stationer. Som mål 
används de olympiska skid-
skyttemålen som består av 
fem fallmål. När skytten träf-
far den svartmålande plåten 
fälls en vit plåt upp framför, 
vilket då markerar träff.

Förhandstippade favoriter innan 
tävlingen startade var I2 Skf 
från Karlstad, vilka presterade 
riktigt bra under förra året.

Av: Peter Carlsson och Anna S. Törnqvist

Springskytte SM avgjordes i augusti på ett 
soligt Ekebyboda strax utanför Uppsala. Som 
vanligt väntade den spännande stafetten som 
går i ett rasande tempo.

Stafettväxling på rätt sätt och i högt tempo.

Springskytte
Stafettstarten med hela nio lag som deltog.



NP3 ’17 43

Tävlings-
sekretariatet var 
utlokaliserat i det 
vackra vädret.

Ingemar Bäckström, 
Stockholmspolisens Sf 
närmar sig målgång.

Frida Pollack, 
PK Pricken, går i 
mål på tiden 38:40 
och hade bara två 
minuters tillägg.

Johan Otterbeck, Atlas Copco 
Psk, tar i så det viner i håret.

Marcus Wilhelmson var först ut i sitt lag. 
Bakom syns tränaren Hans Törnevik. 

Sune Söderström men sin 
specialutrustning för vapen 
och ammunitionsfack.

Visitation efter målgång är en självklarhet.

Efter att alla tävlande kommit 
i mål blev det ett kortare up-
pehåll innan stafetten, då ar-
rangören byggde om banan. 
Stafettlagen bestod av max 
tre skyttar och kunde anmälas 
ända fram till starten. På så vis 
kunde det lagen sättas sam-
man utifrån de skyttar som 
var i bäst dagsform.

I stafetten springer alla skyttar 
två varv på totalt 1 km och 

skjuter två stationer med fall-
mål. För varje bom får skyt-
ten springa en straffrunda på 
ca 50 meter innan löpningen 
får fortsätta. När sedan skytten 
kommer mot målområdet står 
nästa skytt redo för att ta emot 
växlingen som sker genom 
ett handklapp eller liknande. 
En del skyttar har inte bara 
klubbmedlemmar som står 
och hejar på utan även med-
följande familjer. Det är alltid 

Lise-Lott Såmark, 
Stockholmspolisens Sf och 

Sebastian Råsbo, Råsbo Psk 
fokuserar på fallmålen.
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Guldmedaljörer – individuellt
Klass Namn Klubb
HJun Benjamin Råsbo Råsbo Pistolskytteklubb
H21 Lars-Olof Gävert I2 Skytteförening
H35 Anders Beckman Stockholmspolisens Skytteförening
H50 Lars Persson I2 Skytteförening
H65 Våge Strålin Arvika Pistolskytteklubb
DJun Frida Pollack PK Pricken
D21 Helena Pollack PK Pricken

Medaljörer – Stafetten
Guld I2 Skytteförening  Marcus Wilhelmson

Lars Olof Gävert
Lars Persson

Silver Stockholmspolisen 1  Conny Rosen
Per Norman
Anders Beckman

Brons Linköping Skf  Mike Hörnqvist
David Rexander
Benny Pettersson

lika spännande och medryck-
ande att titta på stafetten, löp-
sträckan är kortare och det går 
i ett rasande tempo.

Ett vapenfel är förödande när 
klockan tickar eftersom skyt-
ten förlorar tid. Det gäller att 
snabbt ladda om och få iväg 
de totalt fem skotten mot 
fallmålen. Varje bom ger en 
straffrunda.

Lars Persson, Marcus Wilhelmson och Lars-Olof Gävert från I2 Skf 
tog hem både stafettguldet och lagguldet. Lars tog även guld i H50 
och Lars-Olof guldet i H21.

Magnus Malmlund, Lidingö Ssk, 
tar det långa benet före.

Lövsta Skytteförenings stafettlag växlar 
till sista man.

Robert Råsbo, Råsbo Psk och förbundets 
representant John-Åke Andersson.

Våge Strålin, Arvika Psk, 
stretchar innan löpningen.

Kirsten Lindell, Kungsörs Skytteförening, 
blev coachad och hejad på av hela familjen.

Anders Beckman, 
Stockholmspolisens Sf, 
gratulerar I2 Skf till lagguldet.

I2 Skf tog även i år hem guldet 
i lagtävlingen och stafetten. I 
stafetten var Stockholmspo-
lisens Sf endast 20 sekunder 
efter och knep silverme-
daljen före Örebro PSSK/
Laxå Psk. Lars Persson, I2 
Skytteföre ning, hade den 
slutgiltigt bästa tiden på 
32:03, inklusive 2 tilläggsmi-
nuter. Det gäller att springa 
snabbt och skjuta bra.

Fullständiga resultatlistor fi nns på Uppsala Pistolskyttekrets hemsida, 
http://www.uppsalakretsen.org.
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ROMBEN

För mer information och priser

www.lceskytte.se
e-post: lceskytte@gmail.com

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!
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MantisX består av en liten sen-
sor som monteras på ditt va-
pen och en applikation som 
installeras i din smartphone 
där de båda sedan kommu-
nicerar via Blåtand. Sensorn 
skickar data 1000 gånger per 
sekund som samlas in från 
ett tre-axlat gyroskop och en 
tre-axlad accelerometer inuti 
sensorn. Applikationen tolkar 
sedan all data som skickas från 
sensorn och presenterar den 
grafi skt för skytten. Sensorn 
fungerar med förutom skarp 
ammunition, även med torrk-
lickningar, vilket minskar trä-
ningskostnaden drastiskt.

Sensorn får sin ström genom 
ett USB-uppladdningsbart 
batteri och är mycket enkel 
att manövrera med endast en 
tryckknapp för att starta och 
stänga av sensorn. På sensorn 
fi nns även tre små LED-lam-
por som beskriver sensorns 
status. MantisX monteras en-
kelt på en Picatinnyskena med 
endast en skruv som nyper åt 
om skenan.
 När vi fi ck sensorn skick-
ad till oss tänkte vi inte på den 
lilla detaljen med Picatinnys-
kenan. Hur skulle vi kunna 
montera MantisX på en Fein-
werkbau AW93 eller en Tan-
foglio utan en korrekt skena? 

Av: Anders Eklund och Peter Carlsson

Många är vi som avundas de skyttar 
som har en egen professionell coach 
på skjutbanan. Men nu kan alla ha 
sin egen coach i en liten låda, när som 
helst och var som helst. MantisX är en liten sensor som fästs på 

vapnet för att registrera rörelser.

Monteringen av 
MantisX är mycket 

enkel. Kom bara 
ihåg att ställa in i 

applikationen hur den 
är monterad, annars 

blir mätresultaten 
väldigt konstiga.

Sensorn är väldigt lätt med 
sina 29 gram och märks 
knappt när man skjuter.

MantisX är en liten
vapnet för att regis

Din egen 
tränare
MantisX

Eftersom vi inte kunde hitta någon Picatinnyskena som passade 
våra vapen skrev Anders ut denna på sin 3D-skrivare.
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Den första vyn visar den sammanlagda ”stillahållandepoängen” 
för serien som här bestod av fem skott. Här visas också förslag på 
orsaker, på engelska. ”Heeling” betyder att man trycker handloven 
för hårt mot kolven vid avfyrningen. ”Anticipating recoil” betyder att 
skytten försöker motverka/förutsäga rekylen.

Den andra 
vyn visar ett 
diagram av 
stillahållningen 
under riktning 
och avfyrning.

Även Måns, Anders son, var nyfi ken på hur det fungerade. Måns 
konstaterade omgående att applikationen inte såg ut som Minecraft.

Detta löste Anders enkelt ef-
ter att han kontrollerat möj-
liga skruvhål på vapnen och 
skrev sedan ut en Picatinnys-
kena på sin 3D-skrivare. Där-
med är det överbevisat att en 
3D-skrivare är nödvändigt 
och inte bara en leksak.

I asken som sensorn ligger i 
fi nns en enkel beskrivning på 
hur man kommer igång. Det 
första vi gjorde var att noll-
ställa enheten. Detta utförs 
genom att hålla inne ström-
knappen i fem sekunder tills 
alla lampor blinkar. Applika-
tionen för smartphone, fi nns 
tillgänglig via Google Play 
eller Apple App Store. Vi tes-
tade både på en iPhone 6s 
med IOS och en Samsung 
S8+ med Android. Applika-
tionen har lite olika utseende 
och funktioner beroende på 

vilken smartphone den an-
vänds på.
 Innan man kan börja an-
vända sensorn måste appli-
kationen få rätt inställningar 
för att kunna känna av sens-
orn korrekt. Förutom att man 
kan lägga in vapnets tillver-
kare, modell och kaliber kan 
man även välja med vilken 
hand man skjuter och mycket 
mer. Men den viktigaste in-
ställningen är hur sensorn är 
placerad på vapnet.

Den första testen gjordes med 
en Tanfoglio Limited. Efter 
att sensorn monterats måste 
den kalibreras, vilket görs på 
några sekunder genom att låta 
vapnet ligga stilla på skjutbän-
ken eller på marken, sedan är 
det bara att köra igång. Till 
vår stora glädje fungerade allt 
smärtfritt och vi kunde di-



48 NP3 ’17

Den tredje vyn visar stillahållningen med 
grafi k. Under grafi ken kan man välja vilket 
skott som skall granskas. Den gröna linjen 
är riktning, den gula avfyrning och den 
röda är efter att skottet avfyrats. Det röda 
krysset är avfyrningen.

MantisX applikationen sparar dina 
serier och du kan efter skyttet titta på 
varje avfyrning i lugn och ro.

rekt se att avtrycket inte blev 
helt rätt, vapnet dippade vid 
avtrycket.
 Efter några torrklick stan-
nade vi mätningarna och fi ck 
en direkt återkoppling. Appli-
kationen, som är på engelska, 
gav förklaringen ”Anticipa-
ting recoil”, vilket betyder att 
skytten vid avtrycket förvän-
tar sig en rekyl. Applikationen 
förklarar vidare hur man kan 
träna bort ett sådant bete-
ende. När vi sedan gick över 
till skarp ammunition fi ck vi 
precis lika bra återkoppling på 
vårt skytte.

Tillverkaren rekommenderar 
inte MantisX för fi nkalibri-
ga vapen som .22 LR, vilket 
skulle göra nästa test ännu 
mer intressant. Vi monterade 
sensorn på en Feinwerkbau 

AW93 och började med skarp 
ammunition vilket fungerade 
alldeles utmärkt. När vi sedan 
torrklickade trodde vi inte det 
skulle ge något utslag, men 
det gjorde det, varje gång och 
utan några som helst problem. 
Det är möjligt att en pistol el-
ler revolver med svagt anslag 
inte ger utslag.

Applikationen är lättarbetad i 
sin helhet. Det fi nns tre oli-
ka vyer som ger återkoppling 
på ditt skytte. Den första vyn 
visar ett betyg på hur stilla 
pistolen varit under sina av-
fyrningar. Här kan man också 
klicka på sina dåliga avfyr-
ningar och få en möjlig or-
sak och vad man gör för fel. 
Mängden skott är avgörande 
för att kunna se det vanligaste 
felet man gör vid avfyrningen. 
Denna del är dock inriktad 
på tvåhandsskytte, men det 
är en intressant summering 
och mycket gäller även för 
enhandskytte.

Den andra vyn visar ett dia-
gram med rörelser under 
riktning och avfyrning. App-
likationen redovisar med 
grönt hur mycket pistolen 
rör sig under riktning och 
med gult hur mycket den rör 
sig vid avfyrningen. De sista 
0,3 sekunderna innan skottet 
avlossas, tolkar applikationen 
som avfyrning.

Den tredje vyn visar varje skott 
som du avlossat med en gra-
fi sk uppritning av rörelserna. 
Först med en grön linje som 
visar hur du rört ditt vapen 
vid riktningen. Sedan en gul 
linje med rörelser från avfyr-
ningsögonblicket (0,3 sek-
under). När vapnet avfyras 
markeras positionen med ett 
rött kryss. Därefter visas en 
röd linje med rörelserna efter 
att skottet avlossats.

Sammanfattning
Applikationen är mycket in-
tressant, då man i detalj kan 
studera vad man gjorde före 
och efter avfyrningsögon-
blicket. Att avfyra ett skott 
som känns perfekt och sedan 
få detta bekräftat i applikation 
är guld värt.
 Detta ger dig en möjlig-
het att analysera skyttet på 
ett helt nytt sätt, men även 
en möjlighet till torrträning 
med återkoppling direkt från 
applikationen. Applikationen 
synkroniserar även historiken 
från serierna till ditt konto 
hos Mantis. På så vis kan du 
använda telefonen på skjut-
banan för att registrera träffar 
och sedan använda din surf-
platta hemma med en större 
skärm för att analysera resul-
taten mer i detalj.
 För den som törstat efter 
ett sätt att visualisera sitt skytte 
på banan är detta nu möjligt 
till en rimlig peng som annars 
bara funnits tillgängligt i tio-
tusenkronors klassen.

Återförsäljare för MantisX 
är bl.a. Sportec AB. Priset 
hos dem är i skrivande stund 
2 090 kronor.
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Pris från: 
95 öre/patron

Pris från: 
93,5 öre/patron

Kvalitet för 
vinnare!

GrattisGrattis
UffeUffe

Vi vill uppmärksamma att Ulf Hansson f.d. 
chefredaktör för Nationellt Pistolskytte har fyllt 75 år.

75 år75 år

GrattisGrattis
UffeUffe
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Allt var inte bättre förr, men nog var det elegantare och festli-
gare. Inte minst årsmötena. Dessa präglades tidigare av betydligt 
mer festivitas och social gemenskap än vad som är vanligt nu-
mera. I Stockholms Amatör Förenings medlemsblad från 1936 
fi nns bland annat kallelse till årsmötet som hölls på restaurang 
Piperska Muren. Det gällde att passa tiden, man poängterade 
att mötet ”tager sin början klockan 19.30 (precis)”.

NP:s AntikrundaNP:s Antikrunda
Av: Ulf Hansson

Klubbkänsla och social gemenskap präglade förr 
skytteklubbarnas årsmöten och sammankomster betydligt 
mer än idag. Ofta var det fest med både dans och 
underhållning efter avklarade presidier.

I priset 
ingår icke 
starkvaror 
eller servis-
avgift.Årsmöten i Årsmöten i 

smokingsmoking

Bilden är från Stockholms Allmänna Pistolskytteklubbs årsmöte 1946 som hölls på Kjällhagens Värdshus på Djurgården. Förutom en 
dansorkester hade man engagerat den kända jazz- och vissångerskan Margareta Kjellberg samt en jonglör som underhöll de festklädda 
medlemmarna och deras respektive. I den ekonomiska redovisningen från mötet kan man bland annat läsa: ”Dansorkester, 120:- kronor, 
sång av Margareta Kjellberg, 60:- kronor, samt jonglör, 40:- kronor”. Foto: SAPK Arkiv.

Under kallelsen fi nns följande tillägg:
Familjeafton med supé och dans äger rum å restaurant Piperska Mu-
rens festvåning efter årsmötet. Pris 5:- kronor per person (lika för herre 
och dam) innefattande supé bestående av sandwiches, bouché*, varm-
rätt och dessert, öl eller vatten, madeira eller sherry och kaffe samt 
dansmusik. I priset ingår icke starkvaror eller servisavgift.
Klädsel: Smoking.

*Krustad.
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Banketten som Stockholms 
Frivilliga Skarpskytteförening, 
1:a kompaniet, höll i januari år 
1863 gick inte av för hackor. 
Tillställningen gick av stapeln 
i stora börssalen i Gamla stan. 
Pompa, ståt, kristallkronor, 
eleganta damer och d:o herrar.

Bilderna från Pk Svea 
Ing1:s årsfest 1957. 
Körsångslegendaren 
Egon Kjerrman 
(själv pistolskytt) 
underhåller till den 
animerade dansen.
Foto: Pk Svea Ing1 
arkiv.

Apropå årsmöten i smoking gjorde jag 
på 1970-talet ett försök med en speciell 
tävling, ”Frackskjutningen”, där herrarna 
skulle vara klädda i frack, damer i mot-
svarande utstyrsel och endast äldre antika 
vapen skulle användas. Tävlingen skulle 
hållas på Kaknäs skjutbana på Kungliga 
Djurgården, som då fortfarande var igång.
 I den kraftigt förhöjda startavgiften 
skulle ingå en blåskvintett som stod för det 

musikaliska. Dessutom en tämligen påkos-
tad buffé, serverad på plats av köksperso-
nal, elegant klädda enligt modet i början på 
1900-talet. I inbjudan framhölls att skyttarna 
– med tanke på utskänkningen i samband 
med buffén efter tävlingen – skulle tänka 
på att säkra hemfärden via anhörig eller 
”droska”*.

Startavgiften och den påbjudna klädkoden 

gjorde dock att gensvaret blev tämligen matt 
(några spridda applåder) och det blev aldrig 
något av denna kostymskjutning. Men håll 
med om att arrangemanget hade gjort sig 
bra på bild! Dokumenten med upplägg av 
frackskjutningen har under åren hamnat i 
det ”runda arkivet”, men jag har sparat logo-
typen (här intill) av nostalgiska skäl.

*Taxi.

gensvaret blev tämligen matt 
pplåder) och det blev aldrig 
kostymskjutning. Men håll 

angemanget hade gjort sig 
kumenten med upplägg av 
n har under åren hamnat i 
et”, men jag har sparat logo-
av nostalgiska skäl.
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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 31 oktober 2017 med e-post till npkryss@liteolika.se eller 
som postbrev till Svenska Pistolskytteförbundet, Box 27001, 102 51 Stockholm.
Märk kuvertet ”Korsord NP17/3”.

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 två ljushållare och en tandpetsautomat.
Lösenordet i NP2/17 var: TÄÄRR. Grattis till Timmy Kallin i 
Vendelsö, som har fått en salt- och pepparkvarn från Peugeot 
med förbundets logotyp skickad till sig. Lösning NP2/17.

ETT HELT OK  ADJEKTIV
HAR MUSEUM I STOCK-HOLM

LJUDET I FÖREN
SLÅR VAD OM  FULLBLOD

OSLO-BAND  MED  UPPLEVELSE
FIGUR- KORT

TIDIGARE SAAB-ÄGARE

FÖRSVARS-GREN I ENGLAND
VÄSTERÅS-BOLAG PÅ 80-TALET

STAM-FADER ENLIGT VISSA

PRESUMERA SOM  
ANTA

CHEFER SOM  MARKNAD

STOR-FENAD LAXFISK

DANSADE  PÅ 80-TALET
SÄGER FÖRVÅNAD

FÄRSBIF-FAR

HOLME
DAM MED PÄLS

SNÄVA
TIDRYMD

HOVLIG STANDUP-KOMIKER

BÖR HUVUDET HÅLLAS ÖVER
SLIPA ETT  

HETT ELEMENT

GOLFTERM

SLANGAD FLICKA

SMÄRT-FRITT  MED  COMP
ÄRLIG

KAN SES VID BANA

SKULLE KUNNA AVSE MASKA

KREATIV VERKSTAD

HISS- TILLVERK-ARE 
TIDIGARE

POPULÄR  PÅ 50-TALET GUDOM-LIGT  VÄSEN

STABBE SOM  PRÄST

GETING-FÄRGAT SOLNA- GÄNG

FEBER-SNACK

PROTEIN
SES MED ANAMMA
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KVÄDE
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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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Betonggolv i Överum

I slutet på juli månad kom så den stora betongbilen till Öve-
rums Pk och det gamla grusgolvet skulle äntligen få sig ett 
hårdare yttre. Skjuthallen som är 35 meter lång försågs hel-
gen innan med en gjutform runt kanterna och en ordentlig 
armering, vilket tog ca 4–5 timmar enligt Anders Hornwall. 
På måndagen kom betongbilen och efter 3 timmar hade 
skjuthallen ett jämt och fi nt golv.
– Budgeten låg på ca 10 000 kr men den överskreds 
och den totala summan blev närmare 15 000 kr, berät-
tar Anders. Men det är ett ganska överkomligt pris för 
en stor skjuthall.

Text: Peter Carlsson
Foto: Anders Hornwall och Matti Ranta

Årtalet för gjutningen är inte 
hugget i sten men ritat i betong, 
som sig bör.

Resultatet av gjutningen blev ett 
stort lyft för skjuthallen.

Stockholms Amatör Förening (för idrott och skytte) startade 1890. 
Åren före andra världskriget rådde det brist på hylsor och i medlems-
bladet från 1936 fi nns följande uppmaning till medlemmarna under 
rubriken ”Hylsplockning”:

Skjutkommittén kommer att inom den närmaste tiden försöka få bort 
den gamla hylsbristen, men en nödvändighet för denna goda tankes rea-
liserande är att samtliga medlemmar hjälpa kommittén och giver den ett 
verkligt krafttag. Samla alltså ihop alla tomhylsor, som ligga gömda. 
Varje hylsa är av betydelse. Tag med dem till skjutbanan, skicka ett med-

Den gamla hylsbristen
delande till kommittén 
eller ring upp någon av 
ledamöterna, som om möjligt 
hämtar dem hos vederbörande. Kommittén 
tror, att det ska lyckas få bort hela bristen nu med 
en gång och sedan skola vi slippa alla påminnelser, om bara var 
och en tager vara på sina tomhylsor vid fältskjutningarna.

Ring i dag, i morgon är det bortglömt. Telefon till Skjutkommitténs 
sekreterare H. Plate; 30 31 80 före kl. 8.30 eller efter 18.

Skjuthallen har fått en gjutform 
och en bra armering, nu är det 
bara betongen kvar.

Det blev många skottkärror med betong som rullades 
genom skjuthallen. 
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Skjutväskor special
Av: Ulf Hansson

Uppfi nningsrikedomen är stor när det gäller väskor att transportera 
vapnen i. Alla har sina lösningar, från att bära omkring grejorna i en 
kasse eller portfölj till specialdesignade trunkar med sinnrika inred-
ningslösningar.

I slutet av 1990-talet hade vi i NP en artikelserie där vi efterlyste lite 
udda, personliga vapenväskor. För läsare som tillkommit efter 1998 
kan vi här på nytt visa de gamla klenoderna och ”specialarna” som 
vi hittade bland skyttarna.

En riktig klassiker i sammanhanget 
är den här förvaringsväskan i trä 
som Lennart Stålbrand i dåvarande 
Sundbybergs Pk visade upp 1999. 
Den blev populär bland skyttarna 
på 1960-talet och var ofta ett självbygge. En praktisk 
detalj var att kikaren kunde fästas högst upp på det uppfällda locket 
och man slapp stativ. Väskan hade utdragbara fack för pistol och 
övrig utrustning.
Visst rabalder uppstod då väskan förbjöds på en del större tävlingar 
eftersom man ansåg att det uppfällda locket utgjorde vindskydd (man 
sköt ofta i det fria utan skjuthall på den tiden).

Den mest udda väskan 
visade Peter Anterius, 
Atlas Copco Pk, 
upp. En fi ollåda med 
specialinredning för 
luftpistol, ammunition 
och diverse tillbehör.

Ur NP nr. 5, 1998: 
Jan-Åke Liljegren, 

Bromma Pk, 
visar upp sin 

egentillverkade 
byrå med 

utdragslådor för 
fl era vapen och all 

övrig utrustning.

Ett fl ertal skyttar 
fattade kärlek till den 
gamla doktorsväskan. 
Foto: Maria Nilsson.



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

Tillfälligt restnoterad



Skjutträning och Träningslära 50:-

SkjutställningarSkjutställningar

Svenska PistolskytteförbundetSvenska Pistolskytteförbundet

Skjutställningar 50:-

SKYTTELOGGBOK 
100:-

VITBOK
– Om bly i kulfång

Ulf Qvarfort, Per Leffler, Jan Sjöström
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FOI CBRN-skydd och säkerhet, Umeå

VITBOK 50:-KONTROLLPROGRAM 50:-
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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
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K

 
Svenska P

istolskytteförbundet

SKJUT-
HANDBOK

SvenskaPistolskytteförbundet
Upplaga 16

2016-01-01

Skytteloggbok för:

Planering och Tävling: 50:-

Planering ochPlanering och
TävlingTävlin

Svenska PistolskytteförbundetSvenska Pistolskytteförbundet

Skjutteknik: 50:-

Skjutteknik

Svenska Pistolskytteförbundet

SKJUTHANDBOK (upplaga 16), 
endast 100 kr.
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Det fi na skjutfältet på 
Berga ger möjligheter 
till riktigt fi na 
fältskjutningsbanor.

Den sista stationen innehöll 
sittande skjutställning och 
snabba målväxlingar, vilket 
var en klart avgörande 
station.

I riksmästerskapen ingår pi-
stolskyttegrenarna fältskjut-
ning och militär snabbmatch 
och är instiftat som en sti-
mulans för vidareutveckling 
och personlig träning. Det är 
dock en liten skillnad på att 
skjuta grenarna civilt och i 
Hemvärnets riksmästerskap 
då vissa avsteg från skjuthand-
boken görs.
 Militär snabbmatch skjuts 
på tiderna 12, 10 och 8 sek-
under, vilket skiljer sig från 
det civila skyttet. I fältskjut-
ningen förekommer moment 
som drag från hölster och ma-
gasinsbyte för att göra skyttet 
mer likt de förutsättningarna 
Försvarsmakten kan ställas in-
för. Säkerhetsbestämmelserna 
för pistolskytte inom försvars-
makten är dessutom annor-
lunda mot de vi använder oss 
av i civilt skytte.

Tävlingsmomentet genomförs 
av SPSF (Svenska Pistolskyt-
teförbundet) på förfrågan av 
Hemvärnet och varje år är 

Försvarsinformation

RM Pistol 
m/88
Av: Peter Carlsson och Anna S. Törnqvist

Detta år avgjordes Hemvärnets 
riksmästerskap i pistol m/88 hos 
Amfi bieregementet (Amf1) på Berga strax 
söder om Stockholm. Helgen den 12-13 
augusti fylldes Amf1 av Hemvärnssoldater 
från hela vårt långa land för att tävla om de 
åtråvärda medaljerna.

ett nytt regemente värd för 
tävlingarna. Förutom täv-
lingar i pistol m/88 sker 
även de svenska mästerska-
pen i Ak4/B samma helg, där 
Svenska Skyttesportförbun-
det står för tävlingsledningen.
 SPSF uppdrar åt den lo-
kala kretsen och dess fören-
ingar att arrangera tävlingen. 
Detta år var Lars Andréasson, 
Örlogsberga Skf, tävlingsleda-
re för pistol och förutom sin 
egen förening hjälpte många 
andra föreningar till. Stort 
tack till alla er som bidrog till 
tävlingen hälsar förbundets 
generalsekreterare Nils-An-
ders Ekberg.

Militär snabbmatch genomför-
des på skjutbanan som kallas 
för ”Minimalen”, vilken även 
är Örlogsberga Skf hemmaba-
na och fi nns på regementets 
skjutfält. Skjuthallen kändes 
väldigt liten med alla åskå-
dare och funktionärer som 
samlades på bänkarna. Det 
var totalt 38 startande skyttar 
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Skjutning på rörliga mål förekom också. Just denna patrull hade många träff och samlade träffbilder.

Peter Ågren, Lunda Skf, markerar tavlorna. Han var även skjutledare 
under militär snabbmatch.

Förutsättningarna på station 2 krävde att skyttarna höll en låda med 
ena handen under skjutningen.

Efter varje skjutning genomfördes en grundlig visitation av vapen och 
magasin.

och resultaten visade på hur 
mycket eller lite de tränat in-
för tävlingen, vilket också var 
syftet med tävlingen signerad 
Rikshemvärnschefen, gene-
ralmajor Roland Ekenberg.

Fältskjutningen sträckte sig 
över ett långt område och be-
stod av en promenad på ca 3,5 
kilometer. Trots det hällregn 
som mötte skyttarna under 
det första patrullerna var hu-
möret på topp. Många Hem-
värnssoldater tyckte det var 
en jätterolig och varierande 
fältskjutning.
 Flera av helgens skyttar 
visade intresse för att börja 
skjuta pistol även civilt. Vissa 
har till och med ansökt till 
grundkurser runt om i landet, 
men det är inte alltid så lätt 
att hitta en plats då många är 
fulltecknade. Fredrik Gybrant, 
Västmanlandsbataljonen, letar 
just nu en förening att ansluta 
sig till i Västerås för att kunna 
förkovra sig i pistolskyttets 
ädla konst.
– Jag har mailat några för-
eningar men det verkar vara 
svårt att komma in, säger 
Fredrik. Detta är första gång-
en jag skjuter militär snabb-
match och det är verkligen 

roligt. Jag hoppas snart få 
komma in på en grundkurs 
så jag kan skjuta civilt också.

Prisutdelningarna genomför-
des i samband med middagen 
och inleddes med motiveran-
de ord från Rikshemvärns-
chefen Roland Ekenberg 
och övningsledaren Adam 
Camél. Förutom medaljer i 
varje gren fanns en ordent-
lig arsenal med hederspriser 
till de duktiga skyttarna som 
Svenska Pistolskytteförbundet 
tillsammans med Örlogsberga 
Skf hade ordnat.
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CHRISTIAN GUSTAFSSON, Flygförare – 
Sannahedsbataljonen
Christian tog individuellt 
guld i både militär snabb-
match och fältskjutning, men 
han var även med i de båda 
grenarnas vinnande lag. Hela 
fyra guldmedaljer glänste runt 
halsen på vägen hem till Säffl e.

Hur kom du in i Hemvärnet?
– Jag tycker om att både 
fl yga och skjuta pistol, därför 
anmälde jag mig till Gu-f och 
anslöt mig till Hemvärnet för 
två år sedan där jag fi ck möj-
lighet att kombinera mina 
stora intressen, säger Christan 
och skrattar.

Skjuter du civilt också?
– Ja, jag är med i Säffl e Pk 
och började skjuta pistol runt 
1996. Civilt gillar jag mest 
banskytte fastän jag börja-
de med fältskjutning tidiga-
re. Men ju mer man träffar i 
precision desto roligare är det. 
Som bäst har det blivit ett lag-
guld i precision A under SM i 
Sunne 2007 och sedan brons 
i Kristianstad 2008.

Tränar du mest civilt eller med 
Hemvärnet?
– Jag har en egen Glock och 
tränar mest civilt, men San-
nahedsbataljonen har väldigt 
många träningstillfällen jäm-
fört med många andra batal-
joner. Min egen Glock har 
jag försökt få så lik Försvars-

maktens Glock som möjligt. 
Jag har även bytt sikten på den 
för att ha samma riktmedel.

Vad har du för framtidsplaner 
med skyttet?
– Jag hade tänkte börja 
skjuta lite fält igen, vilket var 
många år sedan. Jag halkade 
ur som riksmästare i fält och 
får kämpa mig upp från klass 
2 nu.

Vad tyckte du om fältbanan?
– Den var inte helt lätt, sär-
skilt station 2, där var det små 
huvuden och utan stödhand. 
Sedan fanns det en rolig sta-
tion med rörligt mål på räls-
bana.

Christian Gustafsson, 
Sannahedsbataljonen reste hem 
med hela fyra guldmedaljer. 
Två individuella i de olika 
skyttegrenarna och två för de lag 
han deltog i.

Försvarsinformation

Patrullstigen var lång men soldaterna visade inga tecken på trötthet 
när de raskt vandrade till nästa station.

Det fanns nyfi kna åskådare i 
skjuthallen under alla skjutlag. 
Thomas Qvist tittar men Andreas 
Johansson tittar lite närmre.

Generalsekreterare Nils-Anders Ekberg berättar för 
hemvärnssoldaterna om FMI.

Fredrik Gybrant, skjuter militär 
snabbmatch för första gången. 
Han söker nu en skytteförening 
för att börja skjuta civilt.

Innan fältskjutningen 
genomfördes en visitation 
innan skarpskjutning, helt enligt 
Försvarsmaktens reglemente.

Clas 
Simmerud, 
Ordförande 
i Stockholms-
kretsen hälsade 
skyttarna välkomna till station 1 i 
det härliga regnet.

En tillämpad 
skjutning innehåller 
självklart moment 
där soldaten måste 
skjuta knästående.



NP3 ’17 61

Försvarsmaktsinstruktör (FMI) är en noga utvald skara instruktörer inom 
Svenska Pistolskytteförbundet som specialutbildats för att kunna erbjuda 
Försvarsmakten kvalifi cerat stöd vid utbildning på pistol m/88. Instruk-
törerna har mycket god personlig färdighet i tillämpat skytte med pistol 
m/88 samt en gedigen instruktörserfarenhet.
FMI erbjuder en rad olika utbildningspaket. Allt från grundutbildning 
enligt Försvarsmaktens pistolreglemente till skräddarsydd utbildning för 
krävande grupper med höga krav och redan hög utbildningsstatus. FMI 
utbildar inte på stridsteknik, utan är helt inriktad på personligt handha-
vande och skjutskicklighet.
Kontakta Bo Walger (bo.walger@pistolskytteforbundet.se) för mer infor-
mation om FMI.

Vilken uppgift har du i 
mästerskapet?
– Jag har varit här av den 
anledningen att lära mig hur 
Hemvärnet fungerar i prakti-
ken, men även för att se hur 
regementet omsätter uppdra-
get att utföra den här typen 
av övning för Hemvärnets 
räkning. Sedan är jag så klart 
här för att själv få skjuta pi-
stol, dock utom tävlan säger 
Fredrik och ler.

Hur tycker du att tävlingen 
och den utbildningskontroll 
som tävlingen syftar på har 
fungerat?
– Ur mitt perspektiv som pi-
stolskytt, där jag skjutit militär 
snabbmatch och fältskjutning, 
så har det fungerat jättebra. 
Enkelt, trevligt och säkert.

Skjuter du civilt?
– Jag har omstartat mig på 
gevär efter en viloperiod på 
cirka 20 år, säger Fredrik och 
skrattar. Sen får vi se vart det 
leder med pistolskyttet.

Vad tyckte du om 
pistolgrenarna?
– Jag tyckte militär snabb-
match var rolig på det viset 
att det var ett spänningsmo-
ment som gjorde att jag blev 
lite nervös. Då var jag tvung-
en att övervinna nervositeten. 
När man går in i en skjuthall 

och man hör smällar och hyl-
sor som far kommer skyttet 
dig närmre. Du ser även tyd-
ligt hur du träffar. Det var sti-
mulerande. Fältskyttet var lite 
lättsammare och nära en prak-
tisk tillämpning. Det var en 
väldigt bra tillämpning som 
Örlogsberga Skf skapade, lite 
drag från hölster och maga-
sinsbyten. Personligen hade 
jag gärna velat haft en förfl ytt-
ning inlagd på något sätt, men 
jag förstår varför man inte gör 
det p.g.a. säkerheten.

Skall ni göra en utvärdering av 
tävlingarna efter detta?
– Jag kommer att arrangera 
ett erfarenhetsmöte på HvSS 
där vi kommer att lära oss av 
genomförandet, så att Amf1 
kan lämna över till nästa or-
ganisationsenhet som har 
uppdraget att genomföra det 
här. Då kommer även Svens-
ka Pistolskytteförbundet och 
gevärssektionen från Svenska 
Skyttesportförbundet att bju-
das in för vi ska kunna dela 
erfarenheter.

Om du hade varit Hemvärns-
man och deltagit i tävlingen, hur 
hade du placerat dig?
– Då hade jag placerat mig 
på andra plats, säger Fredrik 
och ler. Men så har jag ock-
så ett personligt intresse för 
skytte.

FREDRIK HESSELMAN, Sektionschef på 
rikshemvärnsavdelningen

Hur kom du in i Hemvärnet?
– När jag bodde i Motala 
var det en vän som fi ck in 
mig i Lottakåren varpå vi fi ck 
en utbildning som då hette 
TFU-G, vilken idag heter 
Gu-f (grundläggande soldat-
utbildning för frivilliga).

Har du skjutit militär 
snabbmatch tidigare?
– Ja, jag har tränat två gånger 
innan denna tävlingen. I täv-
lingen hamnade jag i mitten 
på resultatlistan och det är jag 
riktigt nöjd med.

Har du skjutit fältskjutning 
tidigare?
– Nej, det har jag aldrig 
gjort. Det var helt nytt för mig 
men det var riktigt roligt. En 
stor utmaning var att prome-

SARA JOHANSSON, MC-ordonnans – 
Kronobergsbataljonen

Överstelöjtnant Fredrik Hesselman och hemvärnssoldaten 
Sara Johansson sköt i samma skjutlag.

nera den långa sträckan för att 
sedan skjuta. Jag har inte stött 
på denna typen av skytte ti-
digare, men jag sköt 38 träff 
och är väldigt nöjd med det, 
säger Sara och ler stort.

Skulle du vilja skjuta pistol 
civilt också?
– Det vill jag verkligen göra 
och redan nu har jag fått er-
bjudande att utbilda mig för 
att sedan ta licens.

Kände du dina patrullkamrater 
sedan tidigare?
– En av dem har jag träffat 
sedan tidigare. Alla nya männ-
iskor jag träffat via Hemvär-
net har varit bra människor 
att ha och göra med. Det är 
en riktigt bra sammanhåll-
ning.

Sara Johansson skjuter 
sin första tävling i militär 
snabbmatch.
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Hur har du upplevt årets 
genomförande av tävlingarna?
– Mycket bra och smidigt. 
Detta är sedan 10 år en beprö-
vad form att driva denna typ 
av tävlingsverksamhet inom 
Ak4-skyttet. Det har varit 
enkla, snabba och goda för-
beredelser. Deltagande skyt-
teföreningar har ställt upp på 
ett jättefi nt sätt med ett po-
sitivt bemötande på samtliga 
stationer, vilket är en propa-
ganda för skytte. Allting bör-
jar med den enskilde soldaten 
och hennes eller hans vapen.
– Det här evenemanget 
är ett bra exempel på hur 
vi samarbetar mellan För-
svarsmakten/Hemvärnet och 
skytteförbunden, där vi trots 
olika regelverk samsas och ge-
nomför en riktigt bra tävling.

Det skiljer en del på 
träningsmängden i pistol 
mellan bataljonerna, hur ser 
du på det?
– I grund och botten styrs 
hela vår utbildningsverksam-
het längst ut i organisations-
enheterna av de som har 
ansvar för utveckling av hem-
värnsförbanden. Då är det en 
kombination av tillgång till 
skjutbanor, instruktörer och 
pengar vilket avgörs längst 
ut. Det här är den enklaste 
formen av utbildning och 
träning, varför den då skall 
prioriteras och premieras. 
Men strävan är att det skall 
fi nnas gott om övningstillfäl-
len.

Vid tävlingarna i Ak4 utfärdas 
ett stimulanspris på 25 000 
kr till bästa bataljon, är detta 
aktuellt för pistolskytte i 
framtiden?
– Vi har över 2000 befatt-
ningshavare inom Hemvär-
net som har pistol, varav ca 40 

personer som deltar i riksmäs-
terskapet i pistol m/88. Jag 
skulle vilja se en något hö-
gre deltagandefrekvens inn-
an Rikshemvärnsrådet, som 
fi nansierar detta, är beredda 
att gå in med en summa. Men 
jag utesluter inget alls.

Behövs det mer personal i 
Hemvärnet?
– Vi har en personalomsätt-
ning på ca 10 % per år, vilket 
gör att det nästan alltid fi nns 
plats för ny personal. För de 
som är intresserade och lämp-
liga hälsar jag varmt välkomna 
till Hemvärnet.

ROLAND EKENBERG, Rikshemvärnschef

Vilken roll har du haft i denna 
tävling?
– Jag har varit samordnare 
mellan de olika organisatio-
nerna som skytteförbunden 
och Amfi bieregementet som 
framförallt hanterar logistiken, 
skjutbanorna och agerat stöd 
för skytteförbunden. Sedan är 
jag rent formellt övningsleda-
re enligt Säk R (säkerhetsreg-
lementet).

När började förberedelserna 
inför tävlingarna?
– Vi började för ett år se-
dan. Det första vi gjorde var 
att skicka upp en medarbetare 
till Boden för att titta på för-
ra årets riksmästerskap och få 
en uppfattning om omfånget. 
Första mötet på hemmaplan 
hade vi i februari och då bjöd 
vi även in skytteförbunden. 
Eftersom de har kunskap om 
tävlingarna, dess regler och 
banläggningen, är det själv-
klart att de ska medverka från 
första början.

Har samarbetet mellan 
Försvarsmakten och de civila 
skytteförbunden fungerat bra?
– Generellt tycker jag det 
varit väldigt bra och posi-
tivt då det har visats vilja på 
att lösa uppgiften. Den störs-
ta utmaningen var att hitta 
en gemensam nomenklatur 
(terminologi) särskilt när det 
kommer till säkerhet som vi 
hanterar på olika sätt.

ADAM CAMÉL – Chef för utbildnings gruppen Södertörn

Rikshemvärnschefen Roland Ekenberg och chefen för 
utbildningsgruppen Adam Camél studerar station 5.

–  ”Såja, nu går vi till nästa 
station”.

Försvarsinformation

Hur många har du haft i 
din organisation som stöttat 
tävlingen?
– Från första början var det 
jag och en medarbetare på 
utbildningsgruppen. Sedan 
har det accelererat då vi ta-
git in personal som hanterar 
skjutfältet, logistikpersonal, 
säkerhetspersonal och många 
andra. Vi har säkert varit ca 25 
personer för Försvarsmakten.

Går det att stimulera till 
mer pistolskytte inom 
Hemvärnsförbanden?
– Nyckeln är att ha instruk-
törer och intresserade perso-
ner. Vi har inte den mängden 
instruktörer på utbildnings-
gruppen som kan ge stödet, 
därför måste det fi nnas driv-
na instruktörer ute på Hem-
värnsförbanden. Det finns 
knappt några begränsningar 
till hur mycket de kan träna, 
då det knappast är brist på 
både ammunition och pisto-
ler.
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Vi träffade Bo ”Bosse” Olsson 
under årets Pistol SM. Han be-
rättade hur hans förening, med 
stöd av Arvsfonden, fi ck eko-
nomiskt bidrag till sin skjutan-
läggning på Lungre skjutbana.
– När regementet lades ner 
1997, fi ck vi inte vara kvar i 
det området som vi hade då, 
lite närmare Östersund, berät-
tar Bosse. Vi ville ha det kvar 
för att det skulle vara nära för 
ungdomarna att komma till 
oss, men det fi ck vi inte för 
det skulle bli friluftsområde. 
Vi fi ck den här ytan av kom-
munen, säger Bosse och pe-
kar bort mot deras klubbhus. 
Vi började då samarbeta med 
Östersunds PK och utnyttjade 
samma pistolbana.
– Efter några år upptäckte vi 
att A4:s medlemsantal mins-

kade, vilket ledde till att vi 
inte fi ck någon bra samman-
hållning. Vi beslöt då att vi 
skulle försöka bygga en egen 
skjutbana, borta vid motor-
stadion ett par hundra meter 
härifrån.
– Vi gjorde iordning där 
men sen blev det lite osämja 
med de motorintresserade, de 
ville inte ha något skytte där. 
Vi fi ck börja leta mark för vårt 
skytte igen. Där IPSC-banan 
är nu, var det egentligen tänkt 
att Brunfl o bågskyttar skulle 
hålla till, men så blev det inte 
och då fi ck vi chansen att få 
arrendera marken istället. Det 
passade oss perfekt.
– Sedan sökte vi bidrag från 
Arvsfonden och RF (Riks-
idrottsförbundet) och fick 
kapital, men tyvärr inget från 

kommunen. Kraven för att få 
pengar från Arvsfonden är att 
banan som byggs är ny och att 
den gynnar både ungdomar 
och personer med funktions-
hinder. Vi gjorde en kostnads-
beräkning som vi skickade in. 
Efter lite justeringar av kalky-
len blev det klart att vi skulle 
få en viss summa.
– Vi ska nu bygga en femtio-
metersbana för fripistol och 
korthållsgevär med tio skjut-
platser. Även en skjutbana på 
25 meter med fyrtio skjut-
platser, varav 10 skjutplatser är 
anpassade för funktionshind-
rade med 1,5 meter breda bås 
för att få plats med rullstol. Vi 
kommer att använda oss av 
elektroniska tavlor från SIUS 
Ascor på åtminstone 15 ba-
nor, så vi kan skjuta fi naler där.
– Anledningen till att vi fi ck 

så bra hjälp av Arvsfonden, 
tror jag beror på att vi redan 
nu har bra samarbete med Pa-
rasportförbundet.
– Vi har också haft en del 
utbildningar och genom-
gångar i skytte tillsammans 
med funktionshindrade. Vår 
kontakt på Parasportförbun-
det är den framgångsrika båg-
skytten Zandra Reppe, som 
hjälper oss med lite tips om 
utformningen av skjutbanan.
– Vi har hittills inga para-
sportare i klubben och vi har 
inte gått med i Parasport-
förbundet än, men vi har ett 
bra samarbete med dem. Vi 
kommer gå med i Parasport-
förbundet så fort vi kommer 
igång, då måste vi såklart ut-
bilda folk som kan ta hand om 
de som kommer hit. Det är ju 
det som är viktigast.

Möjligheter till 
ekonomiskt stöd
Av: Anna S. Törnqvist

Bo Olsson har varit ordförande för A4 Skytteförening 
sedan 30 år tillbaka. Han vill tipsa Sveriges föreningar om 
möjligheterna till ekonomiskt stöd från Arvsfonden.

A4:s klubbhus och den 
begynnande skjutbanan i 
bakgrunden.

Bo ”Bosse” Olsson, Ordförande i A4 Skytteförening.
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Förbundsnytt
Bo Walger
Tfn: 08-553 401 62
Mail: bo.walger@pistolskytteforbundet.se

Sune Persson från Hässleholm 
avled efter en kortare tids 
sjukdom den 18 juni 2017. 
Sune var en välkänd profi l 
inom det svenska pistolskyt-
tet genom sitt stora engage-
mang för verksamheten. Han 
var aktiv i både klubb, krets 
och inom förbundet under 
olika tidsperioder.

I Kristianstads pistolskytte-
krets styrelse var han aktiv 
under åren 1992 fram till 
årsmötet i mars 2017. Han 
bemannade posten som kas-
sör under många år och är 
en av anledningarna till att 
kretsen har en sund och sta-
bil ekonomi. Sune värnade 
också om utbildningsfrågor 
och ungdomsskyttet.
 I kretsen var han utbild-
ningsansvarig under många 
år men även kretsinstruk-
tör och riksintruktör. Han 
var även under en tid med i 
Svenska Pistolskytteförbun-

dets utbildningskommitté 
under tider då många av våra 
nuvarande basutbildningar 
utvecklades.

Vid SM-arrangemangen i Skå-
ne var han också en betydan-
de person. Han han gillade 
rollen som ”FixarMalte”, då 
han med sin kunskap och sitt 
kontaktnät snabbt och smi-
digt löste många av de frå-
gor som plötsligen dök upp.
 Trots alla dessa timmar 
för andras skytte så fann han 
också tid till sitt eget skytte 
där precisionsskyttet de se-
nare åren låg honom när-
mast om hjärtat. Jag tror han 
fattades endast ett år till 50 
års guldmärkeskompetens.

Sune blev 80 år och vi känner 
en mycket stor saknad av en 
aktiv och kompetent kamrat.

Kristianstads Pistolskyttekrets
Sven Olof Sandberg

In Memoriam
– Sune Persson

Förbundsmötet 2017
Förbundsmötet avhölls på 
Skogshem & Wijk (Lidingö) 
den 18 juni. Se artikel sidan 
8, samt protokoll på Förbun-
dets hemsida för vidare in-
formation.

Sammanträdesplan för hösten 
2017
Förbundsstyrelsen samman-
träder den 1/10 och den 
2/12. Verkställande utskottet 
sammanträder den 2/9 samt 
den 11/11.

Tävlingsprogrammet
Underlag till tävlingspro-
grammet skall ha inkom-
mit till kansliet senast den 
30 september. Det är bätt-
re att skicka in ett underlag 
som inte är helt fullständigt i 
tid än att inkomma med det 
fullständiga underlaget i ett 
allt för sent skede. På så sätt 
är det möjligt att redan från 
början korrigera för even-
tuella krockar i programmet.

Arbetsgång för Nationella 
tävlingar
1. Läs stomprogrammet och 
respektera reserverade datum 
för KretsM, eget LandelsM 
och SM.
2. Sänd in önskade tävlings-
datum till egen krets som kon-
trollerar och sammanställer.
3. Sammanställningen skall 
innehålla; namn på tävling, da-
tum, arrangör, plats och gren. 
OBS! detta gäller samtliga gre-
nar, även PPC och Magnum.
4. I sammanställningen skall 
också Kretsmästerskapen fi n-
nas med.
5. Kretsen insänder samman-
ställningen till kansliet.
6. Om inga kollisioner etc. 
föreligger publiceras därefter 
tävlingarna på Förbundets 
hemsida.

OBS! Endast tävlingar som 
sänds via egen krets förs in i täv-
lingsprogrammet.

Rapportering av adressändring
NP skickas på den adress 
som är inrapporterad i MAP 
(MedlemsAdministrativt Pro-
gram) till de medlemmar som 
är inrapporterade som aktiva. 
Utebliven tidning beror alltså 
vanligen på att någon av dessa 
uppgifter är fel. Vid utebliven 
tidning kontrollerar och upp-
daterar föreningens MAP-rap-
portör dessa uppgifter direkt i 
systemet. Förbundskansliet be-
höver inte kontaktas.

Uteblivet pistolskyttekort
Många skyttar som genom-
fört godkänt prov för Pistol-
skyttekort ringer kansliet och 
frågar vart kortet tagit vägen. 
Uteblivet kort kan ha fl era 
orsaker. Rutinen för kortut-
färdande ser ut så här:
1. Föreningen kontrollerar 
att medlemmen registrerats i 
MAP.
2. Ifylld blankett (fi nns di-
gitalt ifyllbar på förbundets 
hemsida) skickas via e-post 
eller vanlig post till kansliet.
3. Avgiften betalas av fören-
ingen till angivet konto.
4. Ankommen beställning 
registreras och korten tillver-
kas inom högst två veckor 
(undantag semester och jul).
5. Korten skickas till före-
ningen efter att fullgjord be-
talning kontrollerats.
6. Föreningen distribuerar 
korten till skyttarna.

Om kortet inte kommit prov-
tagaren tillhanda inom för-
väntat tid beror detta vanligen 
på att beställningen inte in-
skickats, att betalning inte 
gjorts eller att de levererade 
korten inte utdelats inom för-
eningen. Kansliet skulle upp-
skatta om detta kontrolleras 
innan kontroll görs dit. Det 
tar mycket tid när alla deltaga-
re i en kurs kontaktar kansliet 
för att få veta att kortavgiften 
inte har betalts.
 Innan kort levererats kan 

skytt ändå delta i tävling, om 
intyg om genomfört prov 
uppvisas (intyget utfärdas av 
föreningen).

Ny telefonväxel
Kansliet kommer under sep-
tember att installera en ny 
växellösning med knapp-
val för att underlätta att rätt 
ärende kommer till rätt per-
son och därmed förkorta 
väntetiderna och låta de som 
kontaktar oss slippa att bli 
runtskickade. Vi ber om ur-
säkt för eventuella övergångs-
problem.

PPC-EM 2018
Vid WA1500 årsmöte i Alsfeld 
beslöts att EM 2018 kommer 
att hållas i S:t Olof på Öster-
len. Tiden blir 16-19 augusti.

Märkesfordringar för skyttar 
som fyllt 55/65 år
Skjuthandboken innehåller 
särskilda bestämmelser om 
fordringar för guldmärket 
och för inteckningar för år-
talsmärken för skyttar som 
ett föregående år fyllt 55 res-
pektive 65 år. Se skjuthand-
boken moment O.5.1.1.1 och 
O.5.1.2.1. Dessa bestämmel-
ser gäller naturligtvis även vid 
utfärdande av föreningsintyg.

En sann eldsjäl har lämnat oss



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


