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USP Elite

DGJ Målkikare
DGJ 20* väska&stativ 1595:-
DGJ 30* väska&stativ 1995:-

Sickinger Pa trol-man

DGJ Målkikare 20*

Benelli Pistoler C:a pris
MP 90 S World Cup .22 lr 15550:-
MP 90 S World Cup .32 S&W 17295:-
MP 95 .22 lr 9985:-
Kite 4,5 mm 14695:-

Heckler & Koch
USP Standard, 9 mm, 40 S&W, 45ACP 7795:-
USP Custom Sport, 9 mm, 40 S&W, 45 ACP 9195:-
USP Expert, 9 mm, 40 S&W, 45 ACP 12795:-
USP Elite, 9 mm, 45 ACP 13450:-
P30 L, 9 mm 8345:-

Steyr
LP 2 P, inkl. väska 11100:-
LP 10 P inkl. väska 14695:-
LP 50P halvaut, standard/fältskytte, inkl. väska 15795:-
LP 10E 17450:-
LP 50E 18695:-

FAS Luftpistoler
AP 609 10790:-
AP 604 6295:-

Sickinger Hölster
Lightning 525:-
G-man 565:-
Patrol-man 915:-
Speed Machine 1295:-

Balleurope kulor
357 38/357 TCN-BB 135 gr 551:-/500 st
357 38/357 SWC-BB 158 gr 559:-/500 st
429 .44 SWC-BB 240 gr 758:-/500 st
451 .45 SWC-BB 200 gr 687:-/500 st
452 .45 LC CN-FP-BB 260 gr 518:-/250 st

Sellier & Bellot kulor
.310 7,65 FMI 85 gr 946:-/1000 st
.314 32 WC 100 gr 950:-/1000 st
.355 9mm FMJ 115 gr 995:-/1000 st
.357 38 Spec WC 148 gr 1165:-/1000 st

Sellier & Bellot ammunition
32 Auto FMJ 156:-/ask 3000:-/1000 st
32 S&W WC 152:-/ask 2900:-/1000 st
9 mm Luger FMJ Bulk 565:-/250 st 2195:-/1000 st
38 Special LRN 161:-/ask 3090:-/1000 st
357 Mag SP 201:-/ask 3840:-/1000 st
40 S&W FMJ 206:-/50 st 3930:-/1000 st
45 ACP FMJ 212:-/50 st 4080:-/1000 st
44 Rem Mag SP 302:-/ask 5820:-/1000 st

Winchester ammunition
30 Luger 370:-/50 st
45 Long Colt 185:-/20 st

Winchester kulor
355 9 mm JHP 115 gr 151:-/100 st
357 38/357 JHP 110 gr 175:-/100 st
357 38/357 JHP 125 gr 175:-/100 st
357 38/357 JHP 158 gr 209:-/100 st

Lapua 30 Luger hylsor
30 Luger Berdan 800:-/500 st

Federal tändhattar
100 Small pistol 435:-/1000 st
200 Small pistol magnum 485:-/1000 st
150 Large pistol 475:-/1000 st
155 Large pistol magnum 495:-/1000 st

RWS tändhattar
5005 Small pistol Berdan 5,0 635:-/1000 st
4521 Small pistol Berdan 4,5 635:-/1000 st
1075 80:-/100 st 720:-/1000 st
1075 Plus 83:-/100 st 750:-/1000 st
1081 165:-/200 st 730:-/1000 st
1218 210:-/200 st 955:-/1000 st

Hornady kulor
.357 38/357 HPXTP 158 gr 277:-/100 st
.430 44 HPXTP 240 gr 351:-/100 st

Vi erbjuder nu 5 månaders räntefri amortering!
Duvnäs Företagshus, 781 90 Borlänge Tel: 0243-23 05 04,
Öppettider: måndag-fredag 13.00-17.00 Fax: 0243-23 07 29
 lördag: 10.00-14.00
Besök vår hemsida: www.staffansvapen.se
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Nr 1/2010

Framsidan:
Sven-Olov Nilsson, Överums Pk, är en av Sveriges mest engagerade 
pistolskytteentusiaster. I år kunde ”Olle” och övriga i klubben fi ra 
10-årsjubileum för den populära fältskjutningen ”Vårsaluten”. 
Av klubbens drygt åttio medlemmar är hela fyrtio aktiva och man 
arrangerar årligen runt tio nationella tävlingar. Läs mer om Sven-Olov, 
”Vårsaluten” och klubbens övriga tävlingar på sid. 44.

Foto: Peter Siegel
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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:

Diopter
Stjärndiopter med 5 

olika hål. Pas san de till 
såväl skyt te bå gar som 

vanliga glasögon.
Pris: 225:-.

Steglös 700:-

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: 1.600:-

MEC skyttebåge i Titan
Vikt endast 20 gram. Allergivänligt 
material. Fjädrande ridskalmar, ställbara 
i längd. Försedd med täckskiva 
37 eller 23 mm ring. Kan 
förses med diopter, fi lter och 
sidoskydd.
Pris: 1.975:-

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: 1.600:-

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

MORINI –
the choice of
the world champions.

www.interprodukter.se
Tel: 0451-155 95

NYHET! Du har nu möjlighet att dela upp betalning-
en på 6 eller 12 månader, 0% i ränta.
I samarbete med Handelsbanken fi nans.

Ett val
närmar sig
Den 19 september i år 
är det dags för val till 
riksdag, landsting och 
kommun.
 Av erfarenhet vet vi 
att många löften kom-
mer att utställas, posi-

tioner klargöras och företeelser attackeras. Vi vet 
också att frågor rörande jakt och skytte brukar 
fi nnas med på den politiska dagordningen. Då 
gäller det att se upp. Det är inte alltid som de-
batten präglas av saklighet när det gäller jakt 
och skytte, områden där det hos många debat-
törer fi nns starka känslor – men kanske inte all-
tid grundläggande faktakunskaper. Detta får vi 
leva med. Debatten är fri i en demokrati. Men 
de som är jägare eller skyttar har ett ansvar att 
gå in i debatten, gå i svaromål, rätta till felaktig-
heter och bidra med viktiga fakta. Osakligheter 
måste bemötas, och det på såväl riks-, regional- 
och lokalplan.

Från SPSF centralt försöker vi följa media så noga 
vi kan och ha en beredskap att gå in i debatten. 
Men det är också viktigt att man i kretsar och 
föreningar försöker påtala de felaktigheter som 
vi anser bör rättas till.
 Det är viktigt att hålla en god kontakt med 
regionala och lokala politiker liksom tjänstemän 
och informera dem om vår verksamhet och de 
behov som vi har. Inte minst gäller detta fram-
tidsfrågor som t.ex. tillgången på skjutbanor och 
föreningslokaler. Här är stöd till ungdomssats-
ningar av särskild vikt.

Som alltid är personliga kontakter viktiga, ibland 
avgörande. Tveka inte att ha en kontinuerlig 
dialog med regionala och lokala beslutsfattare. 
Informera i god tid om planer och önskemål. 
Bjud gärna in dem till att pröva skytte på den 
egna ortens banor.
 Från förbundet centralt kommer vi att ställa 
ett antal frågor till de politiska partierna för att i 
tid före valet försöka få så klara ställningstagan-
den som möjligt i för skyttet viktiga frågor. Vi 
är medvetna om att politiska partier i en val-
rörelse avkrävs besked i många frågor. Men de 
politiska partierna bör vara medvetna om att 
antalet skyttar i Sverige är betydande och har 
ett intresse av att få reda på de politiska parti-
ernas inställning i jakt- och skyttefrågor.

Låt oss hoppas att vi får såväl klara som positiva 
besked i de frågor som är avgörande för möj-
ligheten att bedriva ansvarsfull jakt och skytte 
i Sverige. Val är till för att medborgarna skall få 
chansen att bestämma inriktningen under den 
kommande mandatperioden. När valdagen är 
passerad kan det vara för sent att ladda om.

Anders Björck Förbundsordförande
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Välkomna till 
Pistol-SM!

Ordförande i organisations-
kommittén är Stockholms 
kretsordförande Nils-Anders 
Ekberg som även är ordinarie 
medlem i SPSF:s förbundssty-
relse, samt ordförande i SPSF:s 
tävlingskommitté.

Generalsekreterare är Katarina 
Psf:s ordförande Johan Hög-
feldt och tävlingsledare är Pelle 
Carlsson från Lövsta Skf. Pelle 
kommer själv att ta hand om 
fältskyttet och för precisio-
nen ansvarar Patrik Johansson, 
Stockholmspolisen. Kassör är 
Jan Poijes och prisbordet har 
Susanne Larsson, Katarina Psf, 
hand om.

Det kan vara av intresse att 
redan här informera om att 
skjuttiden i precision vapen-
grupp C blir fem (5) minuter. 

Av: Peter Siegel

I grupp A och B dock som 
vanligt sex (6) minuter. Spe-
gelbyte kommer att ske efter 
varje serie.

Banläggare för fältskyttet öp-
pen C är Jan Arnström, Upp-
lands Väsby Pk. Jan brukar 
lägga ganska tuffa banor på 
Stockholms kretsmästerskap 
och säger lite klurigt ”hur 
svår en bana än är, så vinner 
alltid någon till slut”. Ett tips 
till SM-deltagarna är nog att 
träna på ganska tuffa förut-
sättningar.

Thomas Karlsson, Salems Pk, 
är banläggare för resten av va-
pengrupperna; A, B, R, vete-
ran, dam och junior. Thomas 
säger till NP att han kommer 
att eftersträva en ”ren” skjut-
ning utan krångel.

– Missar gör folk ändå ib-
land! säger han och ler.

Banläggarna kommer att de-
legera arbetet till de fören-
ingar som ska ansvara för 
stationerna. Klubbarna får till 
uppgift att själva snickra ihop 
målen och bygga stationerna 
enligt banläggarnas exakta 
mallar. På så vis undviker man 
att hela arbetet lastas över på 
några få personer.

Från tävlingscentrum på Grim-
sta går bussar till fältskyttet i 
Kungsängen. OBS! Man kan 
inte åka egen bil till Kungs-
ängen och ansluta till pa-
trullen där. Det är buss från 
Grimsta som gäller. Särskjut-
ningar i fält genomförs dock 
på Grimsta där det fi nns gott 
om plats även för åskådare. 

Nils-Anders Ekberg

Tanken är att Pistol-SM 2010 
ska vara publikvänligt.

SM-anmälan kommer att ske 
på samma sätt som förra året, 
d.v.s. man använder Björn 
Lundbergs dataprogram där 
varje klubbs skyttesekretera-
re knappar in sina deltagares 
vapengrupper och önskade 
skjuttider. Programmet fung-
erade utmärkt förra året och 

det är ”först till kvarn” 
som gäller!

Välkomna och 
LYCKA TILL!
Stockholmskretsen

Förberedelserna för Pistol-SM i Stockholm är i 
full gång! Grimsta skjutbanor blir tävlingscentrum 
och även platsen för precisionstävlingarna, medan 
fältskyttet genomförs i Kungsängen.

Grimstastugan blir en av ”oaserna” 
för mat och dryck. Paolo Hellsén, 
Stockholmspolisens Skf, är bland 
annat lärare på restaurangskola 
och kommer att se till att skyttar 
och anhöriga inte behöver vara 
hungriga.

Pelle Carlsson

Jan Arnström

Thomas Karlsson

Patrik 
Johansson

Johan 
Högfeldt
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På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet arrange-
rar Stockholms Pistolskyttekrets Svenska Mästerskapen 
i fält- och precisionsskjutning den 1-4 juli.

Tävlingscentrum är Grimsta Skjutbanor där precisions-
skjutning samt särskjutning genomförs. Fältskjutningen 
är förlagd till Kungsängen med upprop Grimsta.  
Busstransport mellan TC och fältterrängen ingår i 
anmälningsavgiften.

MÄSTERSKAP INDIVIDUELLT OCH LAG

Precisionsskjutning Vapengrupp A, B, C öppen, dam, 
junior, veteran yngre och veteran 
äldre

Fältskjutning Vapengrupp A, B, C öppen, dam, 
junior, veteran yngre, veteran äldre 
och R

Lagtävlingar 3-mannalag för A, B, C öppen i 
både precision och fält samt R i fält

 2-mannalag för dam, junior och 
veteran 

PROGRAM PRECISION FÄLT

Torsdag 1 juli  A-vapen B-vapen, dam, junior
Fredag 2 juli Dam,veteran,  C öppen 
 junior 
Lördag 3 juli C-vapen R-vapen, veteran
Söndag 4 juli B-vapen A-vapen

ANMÄLAN OCH AVGIFTER

Anmälan görs via webbplatsen www.pistolsm2010.se 
och avgift betalas föreningsvis till Mästerskapens  
pg 54 20 52-6, och skall vara oss tillhanda senast  
23 maj 2010. Inbjudan och anmälningsblankett i  
pappersform tillhandahålls efter önskemål. 

Anmälningsavgifter betalas i samband med anmälan 
och återbetalas ej. Efteranmälan i mån av plats och  
tillägg på 50 kr/start och lag.  

Föreningen ansvarar för att anmälda skyttar är  
kvalificerade och innehar SPSF:s pistolskyttekort. 

Individuellt junior  150 kr/start
Övriga Precisionsskjutning 250 kr/start
Övriga Fält  290 kr/start
Lag  200 kr/start

VAPENKONTROLL OCH FÖRVARING

Kontroll öppnar på Grimsta onsdag 30 juni kl 16.00 
till 21.00, tävlingsdagar en timme innan första start. 
Möjlighet till vapenförvaring finns i anslutning till  
Tävlingscentrum.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Enligt Svenska Pistolskytteförbundets Skjuthandbok. 
Undantaget Mästerskap i Precisionsskjutningar Vgrp C 
där skjuttid per serie är 5 minuter.

STARTLISTOR, RESULTAT OCH PRISER

På www.pistolsm2010.se samt via e-post till förening-
ar som angett adress publiceras startlistor och resultat. 
Önskas startlista i pappersformat anges det på anmäl-
ningslistan. Prisutdelning sker efter avslutad tävling på 
Tävlingscentrum. Tid anslås tävlingsdagen.

INFORMATION

Webbplatsen  www.pistolsm2010.se eller kontakta  
johan.hogfeldt@pistolsm2010.se eller 0735-319000. 
Vägbeskrivning på Mästerskapens webbplats.

ORGANISATIONSKOMMITTÉ

Ordförande Nils-Anders Ekberg
Generalsekreterare Johan Högfeldt
Tävlingsledare Pelle Carlsson
Kassör Jan Poijes

VARMT VÄLKOMNA ÖNSKAR STOCKHOLMS PISTOLSKYTTEKRETS MED FÖRENINGAR!
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Ingen vaphar kunnamerikanman Rugenormt sotyper av vDet är dovolvrar dammats
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Ovanlig 1911 med 
sex tums pipa.

Sportec AB
USA3 900:-

Tungt slutstyckeSingle action
1250 g

140 mm22 LR

Enkelradigt10
SaknasTryckpunktJa

Nejee

Stål
StålValnöt

Micrometersikte, 

Utbytbara korn

220 mm
Nill-kolvar i två storlekar. 

Passar även gamla High Standard

Mitchell Arms High Standard Citation II 

Interprodukter 
Schweiz16 900:-

Tungt slutstyckeSingle action
920 g

300 mm300 mm 130 mm22 LR
Nej

Enkelradigt6
SaknasTryckpunktJa

1 kg

Ja
AluminiumAluminiumValnöt

Justerbart sikte220 mmVäska, verktyg, två magasin
Balansvikter, korn, 

magasin

Anatomiska kolvar i 7 

storlekar-XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-Hö/Vä. 

Två typer av kolvar:En  rak och en lutande 

handledsvinkel. Ställbar kolvvinkel i höjd och 

sidled. Justerbar rekyldämpare 
r

Morini CM 22M Aluminium 

Interprodukter 
Schweiz18 900:-

Tungt slutstyckeSingle action

900 g

300 mm mm130 mm mm22 LR
Nej Enkelradigt6

SaknasTryckpunktJa

1 kg

Ja
AluminiumAluminiumValnöt

Justerbara220 mmVäska, verktyg, två magasin, 

balansvikter

Korn, magasinEn pistol speciellt framtagen 

för snabbskytte, men givetvis även för 

banskytte. Med fjädrande, justerbar dämpare, 

lättare slutstycke. Samma utbud av kolvar som 

CM 22M

Morini CM 22M RF 

Ja
1 kg

Ja
AluminiumStålValnöt

Morini CM 22M 
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Roland Lindgrens Vapen ABUSA18 340:-

Double action
2268 g

457 mm12 tum

460 S&W Magnum

5Direkttryck
Ja

Nej
Rostfritt stålGummi

JusterbaraRengöringsutrustning
Kan även skjuta 45 Colt och 

454 Casull

Smith&Wesson 460 XVR Hunter 

Roland Lindgrens Vapen ABUSA14 500:-

Double action
2055 g

381 mm8 3/8 tum460 S&W Magnum

5

Direkttryck
Rostfritt stålGummi

Micrometersikte, 

Utbytbara korn

Väska
Portad pipa

Smith&Wesson 460 XVR 

Roland Lindgrens Vapen ABUSA13 760:-

Double action
2055 g

381 mm8 3/8 tum

500 S&W Magnum

5Direkttryck
Rostfritt stålGummi

Micrometersikte, 

Utbytbara korn

Väska
Portad pipa

Smith&Wesson 500 

Roland Lindgrens Vapen ABUSA8 140:-

Double action
638 g

167 mm2 1/8 tum

357 Mag

5Direkttryck
Rostfritt stålGummi

Siktskåra i stomme, Korn
78  mm

2 års garanti

Smith&Wesson 60 FS

Roland Lindgrens Vapen ABUSA8 500:-

Double action
864 g

5 tum
357 Mag

5

Direkttryck
Rostfritt stålTrä

Justerbart sikte, Korn
2 års garantiRengöringsset

Smith&Wesson 60 

Valnöt

guiderna.com

2010
G U I D E N

mmmm

PRISER OCH BALLISTISKA DATA PÅ ALL HANDVAPENAMMUNITION

FAKTA
Hand&LuftvapenHand&Luftvapen
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Svartkrut för
entusiaster

Test av luftgevär
med reservoar

.45 ACP-pistoler med 
unika egenskaper

Walter SSP – 22:a med 
ovanlig konstruktion
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ARTIKLAR FAKTA PRISER

FÖR ALLA VAPENINTRESSERADE

Hand&LuftvapenGuiden är den årliga guiden för dig som 
är intresserad av hand- luft- och svartkrutsvapen. Förutom 
fakta, bilder och priser på vapen, ammunition och sikten
får du en rad spännande artiklar. Sammanlagt är guiden 
över 230 sidor! Beställ redan idag på 
www.handvapenguiden.se eller skicka in talongen.

FAKTA

guiderna.com
G U I D E N
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Massor av finesser på
Berettas senaste bock

2010

Smidig Sako Kodiak i testbänken
Jaktammunition med 
solida kulor

om alla 
jaktvapen

PRISERFAKTA BILDER

Frankeras ej.

guiderna.com 

Betalar

Portot

Svarspost
415074000 
646 20 Gnesta

guiderna.com

JA TACK, jag beställer Hand&LuftvapenGuiden 2010 och betalar bara 199:- inklusive frakt. Levereras i maj.

JA TACK, jag beställer JaktvapenGuiden 2010 och betalar bara 199:- inklusive frakt. Levereras i maj.

JA TACK, jag beställer FlugfiskeGuiden 2010 och betalar bara 199:- inklusive frakt. Levereras i april.

I fortsättningen får jag varje år den nya Guiden direkt hem. Jag kan när som helst meddela att jag inte 
vill ha fler guider.

Du kan även faxa din beställning på 0158-313 02, e-maila; info@guiderna.com eller beställa på; 
www.guiderna.com. Guiden kommer direkt hem i din brevlåda.

Namn

Adress

Postnr/Ort                                   Telefon

E-post

Namnteckning NP 110

Beställ även
våra övriga 
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Massmedia, hotbilder och 
den vita landslagsdressen
Givetvis är det viktigt att pi-
stolskyttet syns i massmedia. 
Det är därför vi har dessa frå-
gor som extra stort inslag i det 
här numret av NP. Det slog 
mig att mitt inlägg i frågan 
(sid. 40) kan uppfattas som att 
jag har en pessimistisk inställ-
ning. I Moldavien brukar man 
säga att pessimisten lär sig ryska, 
optimisten lär sig engelska och 
realisten lär sig hantera en Ka-
lashnikov. Om jag säger att jag 
behärskar engelska väl och kan 
hantera en automatkarbin men 
inte har någon som helst tanke 
på att lära mig ryska så har jag 
nog klarlagt min inställning i 
denna fråga (liksom alla andra).

Hotbilder
Det är välbekant att pistol-
skyttet har att hantera en 
mångfacetterad hotbild. Det 
är miljöfrågor, vapenlagstift-
ningsfrågor, nedläggningsho-
tade skjutbanor och mycket 
annat. Ändå väger dessa frågor 
lätt mot de problem Förbun-
det skulle ställas inför om vi 
drabbades av en vapenrelaterad 
händelse av den typ som vid ett 
fl ertal tillfällen inträffat i fl era 
av våra grannländer. Att vi hit-
tills varit förskonade innebär 
inte någon garanti för att nå-
got sådant inte skulle kunna inträffa 
i vårt land. Förbundsledningen har 
därför beslutat att lyfta frågan.

Förebyggande åtgärder, ansvar och 
beredskap
Det bästa vore givetvis om vi ge-
nom förebyggande åtgärder kunde 
se till att inte något liknande inträf-
far. För föreningarnas del gäller det 
att hantera medlemsfrågorna rätt. 
Det är faktiskt inte någon mänsk-
lig rättighet att bli medlem i en pi-
stolskytteförening. Den som antas 
som medlem skall ha gjort sig känd 
som pålitlig, omdömesgill och lag-
lydig och skall kunna visa referenser. 
Det handlar också om att tillämpa 
bestämmelserna för utfärdande av 
intyg för vapenlicens (dessa fi nns i 
bilaga 8 SHB). Jag vill här under-

stryka att det, enligt min mening, är 
föreningarnas handläggning av dessa 
frågor vi har att tacka för att vi hit-
tills varit förskonade för sådana här 
händelser. En annan förebyggande 
åtgärd är att bestämmelserna avseen-
de förvaring och transport av vapen 
(bilaga 7 SHB) följs. I det avseen-
det vill jag hävda att varje medlem 
måste känna att just hans/hennes 
insats är avgörande för pistolskyt-
tets framtid.
 Men den bistra sanningen är att 
oberoende av vilka förebyggande 
åtgärder vi vidtar så kan vi aldrig 
garantera att ”det som inte får in-
träffa” aldrig inträffar. Därför måste 

vi ha en beredskap på alla ni-
våer om det trots allt skulle 
inträffa. Frågan har berörts på 
vinterns landsdelskonferenser 
och kommer att utgöra huvud-
tema på Kretskonferensen den 
12 juni. Det är sedan kretsar-
nas sak att samla sina föreningar 
till informationsmöten och där 
föra budskapet vidare. I den här 
frågan har vi alla ett gemensamt 
ansvar och såväl Förbundsled-
ningen som kretsar, 
föreningar och en-
skilda medlemmar 
måste ta sin del av 
detsamma.

Mats Stoltz

Kulturhistorisk fotnot
Alla vet att skidlandslagets täv-
lingsdress är vit, men få vet varför. 
Så här i OS-tider kan det därför 
vara på sin plats att berätta den 
historien. Ursprungligen var den 
svenska landslagsdräkten mörk-
blå men inför OS i Sankt Moritz 
1928 hade skinnarna i Malung 
låtit sy upp en snygg vit dräkt åt 
Per Erik Hedlund. Man tyckte 
helt enkelt att ”deras representant” 
skulle vara prydligt klädd när han 
tog hem guldet på femmilen (vil-
ket hela Dalarna tog för givet att 

han skulle göra). Ordföranden i Skidför-
bundet, General Holmquist (gemenligen 
kallad ”hickoryhjärnan”), fi ck emeller-
tid nys om saken. Att en svensk skidlö-
pare skulle ställa upp i oreglementsenlig 
klädsel var naturligtvis otänkbart för 
”hickoryhjärnan” varför han kategoriskt 
förbjöd Hedlund att använda sin vita 
dräkt. Det gav nu Hedlund blanka fan 
i. Han startade i den vita dräkten och 
hemförde Sveriges första storseger i skid-
löpning. Efter målgången möttes han av 
”hickoryhjärnan” med orden: ”I Sveri-
ges namn hälsar jag eder som segrare” 
Hedlund såg ”hickoryhjärnan” stint i 
ögonen. Hans blick var skoningslös. Se-
dan kom repliken ”Jasså, duger dräkten 
nu gubbjävel”. ”Hickoryhjärnan” är se-
dan länge död liksom Per Erik Hedlund 
men den vita ”turdräkten” har använts 
av landslaget sedan dess.

Hedlund i sin vita dräkt på väg mot 
Sveriges första stora seger i skidåkning 
och mötet med ...

… Skidförbundets ordförande General 
Holmquist (till höger). Bilden är tagen 15 
år senare när ”hickoryhjärnan” lämnat 
ordförandeskapet i Skidförbundet och 
avancerat till CA (Chef för Armén).
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I december förra året var 
det åter dags att ställa sig vid 
bänkarna för att skjuta RM i 
Falling target. Själv tillhör jag 
veteranligan som i år omfat-
tade sju deltagare. Bland dem 
min ständige utmanare och 
kombattant Basti Naumann.

FALLING TARGET

Ryyysligt 
Riksmästerskap
Av: Ulf Hansson

Även 2009 års RM i Falling target arrangerades av 
Katarina Psf i Brännkyrkahallen i Stockholm och 
årets tävling bjöd på en riktig rysare i juniorfi nalen.

Seniorsidan räknade in tio, ju-
niorerna sju och ungdomarna 
tre deltagare.

Avståndet är tio meter och de 
fem riktprickarna som ska be-
skjutas har diametern 60 mm. 
Men så enkelt är det inte, träf-

fytorna har olika mått och ska 
beskjutas i ordning från vän-
ster till höger. Detta innebär 
att man med första skottet ska 
klara att träffa inom en radie 
på 48mm för att fälla brickan, 
lite drygt åttans ring på vanliga 
luftpistoltavlan. De följande tre 

prickarna har radien 32mm, 
drygt nians ring, och den sista 
och knepigaste har en radie 
något större än tian, 16mm. 
Fyrtio sekunder per skott gäl-
ler, inklusive laddning.

Grundomgången omfattar fyr-

John Ellström, Falköping, höll 
för trycket i en dramatisk 
guldmatch.
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tio skott och efter den hade 
jag bara lyckats fälla femton 
prickar. Liksom tidigare år 
dominerade Lönsboda ung-
domssidan och bäst av de sit-
tande var Robin Thuresson 
som fällde alla brickor utom 
tre, det vill säga trettiosju 
stycken. Så småningom blir 
det kvarts- semi- och fi naler 
i utslagsform man mot man. 
De åtta bästa i varje klass från 
grundomgången går vidare 
till dessa. I fi nalerna skjuter 
man två serier á fem skott. Vid 
eventuellt lika resultat fortsät-
ter man med skott för skott 
tills man skiljs åt.

Själv åkte jag ut mot John-Åke 
Andersson från Vimmerby 
som fällde sju brickor mot 
mina fyra. Till min illa dolda 
förtjusning hade Basti också 
fått på moppe av Arturo Mi-
randa från Atlas Copco.
 Vi kunde nu avnjuta täv-

lingen från åskådarplats och 
det är inte det sämsta när det 
gäller Falling target. Det är en 
publikvänlig tävlingsform där 
man omedelbart ser om skyt-
tarna träffar eller missar och 
det bjöds på verkligt spän-
nande fi naler.

Uppgörelsen om ju-
niorguldet blev den 
mest gastkramande i 
hela mästerskapet. En 
önskefinal som jag 
sent ska glömma. Det 
var John Ellström 
från Falköpings Ssk 
som gick fi nalmat-
chen mot Lönsbodas 
Johannes Klinth.
 När det två fi nal-

serierna var skjutna hade båda 
träffat fem prickar. Nu vidtog 
särskiljning skott för skott. 
Första omgången resulterar 
i noll poäng för bägge skyt-
tarna och kampen går vidare. 
Serie två: Samma igen. Publi-
ken håller andan när de två 

skyttarna höjer pistolerna för 
tredje gången. Skotten smäl-
ler, men inga brickor fälldes 
upp. Nervöst mummel bland 
åskådarna.
 Ny omgång. Ladda! Det 
är helt tyst i hallen. Men nej! 
Ingen träff den gången heller. 
Ett besviket sus hörs från pu-
bliken och killarna vid skjut-
bänken börjar skruva på sig, 
stämningen är tät.

Nu då! Femte skottet ... Neeej! 
John missar. Johannes bricka 
darrar till men fälls inte upp! 
En halv millimeter från gul-
det.
 Sjätte, sjunde och åttonde 
skotten resulterar inte heller 
i någon träff. Skyttarna ska-
kar på huvudet och kastar en 
blick på varandra. Hur länge 
ska vi hålla på? Vem ska träffa 
först? Nu är det riktigt ner-
vöst. Johannes söker ögon-
kontakt med kompisarna i 
publiken för att få moraliskt 
stöd. Ska det aldrig ta slut!?

Nionde skottet. På startkom-
mandot lyfter killarna sina 
pistoler och försöker mobili-
sera all koncentration de har 
kvar. En viss svårighet att hålla 
stilla kan märkas. Tiden går. 
Så smäller det till slut. Johan-
nes bricka stannar envist kvar, 
men Johns far upp. Träff!!!
Publikens jubel och ett min-
dre tumult utbryter då man 
vill fram och gratulera.
Johannes hänger lite med hu-
vudet efteråt, fullt förståeligt, 
han var ju SÅ nära guldet.
 Bägge finalisterna kan 
glädja sig åt att de klättrade ett 

Full koncentration: Amanda Thuresson ...

... Frida Ekberg och Robin Thuresson.

Med spänning följde man 
dramatiken i juniorfi nalen. 
Stig Arksand (vä) kollar 
skjuttiden.
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steg uppåt på prispallen från 
förra året då det ”bara” blev 
silver för John och brons till 
Johannes.

Ungdomsbronset delades av 
Tobias Persson, Hässleholm 
och Anton Bengtsson, Löns-
boda.

I övriga klasser gick det min-
dre dramatiskt till, även om 
det var nog så spännande att 
följa fi nalerna.

I ungdomsklassen fanns det 
bara tre Lönsbodaskyttar och 

guldet togs av Robin Thures-
son som vann med en poäng 
över syrran Amanda som tog 
silver. Brons till Frida Ekberg.

På seniorsidan utmärkte sig 
Roger Svärd från Eskilstu-
na genom stabilt och säkert 
skytte. I semifi nalen träffade 
han hela åtta prickar och i 
fi nalen sju. Klubbkompisen 
Jonas Wiberg stod emot bra 
men fi ck ge sig med en träff 
mindre och tog silver. Anne 
Marie Virtanen, Katarina Psf, 
och Kjell Andersson, Eskilstu-
na Pk, delade på tredjeplatsen.

Bland veteranerna visade Stig 
Arksand, Katarina, upp gamla 
mästartakter när det drog ihop 
sig till fi naler. I semi förpassa-
de han Arturo Miranda, Atlas 
Copco, till bronsplatsen som 
han för övrigt delade med 
John-Åke Andersson från 
Vimmerby. I fi nalen ställdes 
Stickan mot klubbkompisen 
och mästerskytten Paula Jan-
ver. Väl framme i fi nal sköt 
den förre televerksarbetaren 
som i trance och tog guldet 
genom att träffa med åtta 
skott av tio möjliga. Paula 
kämpade emot men fi ck nöja 

sig med silver efter att ha mis-
sat fem prickar.

Någon medalj för mig blev det 
inte i år heller. Jag fi ck istället 
bittert se på när kollegan Basti 
hämtade sitt pris. Jumbopriset, 
men ändå…

På riksmästerskapet avgjordes 
också vilka ungdomar som 
skulle skjuta landskamp i sam-
ma gren senare. Då skulle man 
skjuta på elektroniska Falling 
target-mål och om den kam-
pen rapporterar biträdande 
GS Bo Walger på sid. 42.

Camilla Thuresson, var med och hejade på 
sina barn Robin och Amanda i bakgrunden.

Lotta Persson var moraliskt 
stöd åt sonen Tobias.

Sune Janver, Katarina, försöker reda 
ut trådarna till fallmålen. 

Ungdomsklassen från vänster: Frida Ekberg, brons, Robin Thuresson, guld 
och hans syster Amanda, silver.

Juniorer från vänster: Linda Persson, Falköping, (lagsilver), John Ellström, 
Falköping, individuellt guld och Tobias Persson, individuellt brons.

Veteranerna, från vänster: Paula Janver, Katarina Psf, silver, Stig Arksand, 
d:o, guld och Arturo Miranda, Atlas Copco Pk, brons.

Johannes Klint, Lönsboda, 
silvermedaljör i juniorklassen.

På seniorsidan var det Eskilstuna för hela slanten, från vänster: Jonas 
Wiberg, silver, Roger Svärd, guld och Kjell Andersson, brons.

Lagledaren Kurt Olofsson 
från Lönsboda höll koll på 
sina skyttar.



NP1 ’10 11



12 NP1 ’10

made by



NP1 ’10 13

”
Under våren 2009 var det 
nog inte många som missade 
att två välkända herrar drog 
på sig vandrarskorna och gav 
sig ut på Sveriges mest beva-
kade promenad genom vårt 
avlånga land. Robert Asch-
berg och Gert Fylking, två 
tillsynes kanske inte självklara 
deltagare, tog på sig uppgiften 
att uppmärksamma den vanli-
gaste cancerformen hos män, 
prostatacancer.
 Från Ystad i söder till 
Haparanda i norr följde svens-
ka folket deras vandring, ett 
steg i taget.
 Under resans gång var det 
många föreningar, företag, 
privatpersoner och skolklas-
ser som bjöd in Aschberg och 
Fylking till olika tillställning-
ar och utmaningar, så även 
Grovskyttarna i Luleå.
 En magnumduell var det 
som skulle locka de förhopp-
ningsvis skjutglada gubbarna 

Roligaste på länge!
Av: Ulrika Jansson/Madelene Södersten

Grovskyttarna 
i Luleå bjöd in 
Robert Aschberg 
och Gert Fylking 
till magnumduell 
under deras 
uppmärksammade 
fotvandring för att ge 
uppmärksamhet åt 
prostatacancern.

under deras stopp i staden. 
Inbjudan skickades ut, men 
svaret dröjde. Och dröjde.

Efter många om och men får 
föreningens vice sekretera-
re Mats Gustavsson samtalet 
som hälsar att duon kommer 
på besök klockan 19 samma 
kväll. Klockan är då cirka 
15.00.
 Med en mindre eld i bak-
en skyndar genast några med-
lemmar i föreningen ner till 
banan för att ställa i ordning.
Efter en stunds försening dy-
ker så herrarna Aschberg och 
Fylking upp, något slitna efter 
den långa vandringen och alla 
jippon längs vägen, men vid 
gott humör. Och det råder 
ingen tvekan om att Robert, 
som sällan skräder sina ord, ser 
fram emot duellen med stor 
förtjusning. Föga blygsamt lå-
ter han meddela att han med 
all säkerhet kommer att gå 

segrande ur duellen. Ett på-
stående som Gert självfallet 
inte låter gå oemotsagt förbi. 
Nåja, ingen duell är vunnen 
förrän sista skottet är skjutet, 
det vet ju alla som någon gång 
tävlat i skytte.

Först får Gert och Robert öva sig 
i att hantera vapnen och skjuta 
på vanlig pistoltavla. Därefter 
fortsätter vi med fallmål och 
slutligen börjar duellen. Pi-
karna duggar tätt mellan her-
rarna, och det är lika mycket 
en verbal duell som en pistol-
duell. Syrliga kommentarer 
verkar dock inte bita på någon 
av dem, men vi som tittar på 
uppskattar samtliga aspekter av 
duellerandet. Att de har upp-
riktigt roligt råder det ingen 
tvekan om. Robert är den 
mest träffsäkre. Han konstate-
rar förnöjt att han vinner ”som 
vanligt” och fortsätter: ”Det 
är så roligt att spöa Gert. Han 

skjuter bara i sanden.” Gert 
kontrar bistert och utbrister: 
”Du fuskar! Du har ju skjutit 
gevär förut.”

Efter den raffl ande duellen får 
båda priser för gott uppfö-
rande. Trots allt. I det här sam-
manhanget får man väl bortse 
från att gliringar kan uppfattas 
som störande för motstånda-
ren, och i stället se det positiva 
i sammanhanget: De träffade i 
alla fall målet (ibland) och inte 
någonting annat.
 När tävlingen är färdig 
överräcker Grovskyttarna sitt 
bidrag till mustaschinsamling-
en, en summa som insamlats 
under en magnumtävling en 
tidigare helg. Inte mindre än 
7 236 kronor hade samlats in, 
och bidragen hade till största 
delen skänkts av de magnum-
skyttar från olika orter som 
deltog i tävlingen.

Efter duellen tackar vi de två 
nöjda herrarna och önskar 
dem en fortsatt trevlig vand-
ring vidare mot Haparanda. 
På frågan om hur de tyckte att 
det gick svarar Gert: ”Det är 
stora mygg här, och lite kallt. 
Det kan ju påverka resulta-
tet. Robban konstaterar glatt: 
”Det här var det roligaste vi 
gjort på mycket länge!”.

Aschberg och Fylking:
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KOLVÄVE

Jag har egentligen för sto-
ra labbar för att ägna mig 
åt pistolskytte, framförallt är 
fi ngrarna för långa. Det har 
inneburit ett ständigt kom-
promissande med hur kolven 
ska greppas för att pekfi ng-
ret ska hamna något så när 
rätt på avtryckaren. Jag bör-
jade skjuta 1971, och innan 
dagens pistolmodeller kom 
(med justerbara kolvar och 
fl yttbara avtryckare) hann jag 
prova de flesta modellerna 
på marknaden. Ständigt det-
samma. Vapenfabrikanterna 
utgick givetvis från någon 
sorts ”normalhand” när det 

St
or

a

Av: Ulf Hansson

Skyll inte 
på pistolen 

om det går dåligt, 
har man hört några 

gånger, allt beror 
på den som håller i 

handtaget. Det är dock en 
sanning med modifi kation, 

det är ju skillnad på handtag 
och handtag. Och händer.

Så såg originalkolven ut.gällde kolv och grepp. Några 
andra kolvmodeller än den 
som levererades med pisto-
len var inte att tänka på. Inte 
ens avtryckaren var fl yttbar. 
När jag därför lade avtryck-
arfi ngret framåt utmed pistol-
sidan hamnade fi ngret oftast 
i rätt position för en bra av-
fyring om avtryckaren suttit 
där främre delen av varby-
geln slutar. Följaktligen har 
jag karvat, lagt till och joxat 
med alla puffror som kom i 
min väg. Riktigt bra blev det 
dock aldrig.

Då Unique, Domino (numera 

FAS) med fl era dök upp på 
1980-talet fortsatte joxan-
det. Dock utan någon direkt 
resultatförbättring efter att 
jag gått lös på kolvarna, även 
om man efter varje justering 
tyckte att ”Nu jäklar, blir det 
bra…” och så sköt man någ-
ra femtiopoängare. Men snart 
var man tillbaka på jorden 
igen med de halvtrista resul-
taten och tankarna började 
på nytt; ”ska nog läggas på 
lite mer i mitten…”. De där 

plötsliga uppgångarna i resul-
tat har säkert många upplevt 
då man till exempel köpt en 
ny pistol och med ”nyhetens 
behag” i handen första gång-
en pangat in kanonresultat en 
vacker och stilla kväll på hem-
mabanan i lugn och ro utan 
tävlingsstress.
 Ny pistol, nya föresatser, 
och – inte minst – en mental 
skärpning, är troligen det som 
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ENTYRET
är förklaringen. Med samma 
skärpning hade det säkert gått 
lika bra med den gamla pisto-
len.

Pistolen som förekommer i den 
här artikeln har läsarna sett 
förut i NP. Men håll ut, jag ska 
inte tjata mer om Agner, det 
handlar om tillverkning av en 
personligt anpassad kolv till 
den. Kolvar till Agner är näm-
ligen ingen kioskvältare för 
vare sig Rink, Nill eller nå-
gon annan kolvtillverkare. Vill 
man ha en personligt anpassad 
kolv till Agner gäller det att – 
om man inte som Pippi Lång-
strump har en kappsäck full 
med pengar – vara så god och 
fi xa den själv. Friskt humör!

Till att börja med behöver man 
veta vad som är fel med den 
gamla kolven. Jag visste att det 
för min del mest handlade om 
att förlänga kolven bakåt så att 
mitt långa pekfi nger kunde 
läggas på rätt ställe på avtryck-
aren. För att få veta hur myck-
et jag skulle bygga på kolven 
bakåt behövdes lite plastmassa 
(sådan man kan låta stelna i ug-
nen efter modellering). Den-
na la jag på den gamla kolven 
och greppade så att jag kände 
att avståndet till avtryckaren 
blev rätt. Efter det använde 
jag denna modifi erade kolv 
på några träningar och täv-
lingar för att testa. Några min-
dre karvningar krävdes sedan 
innan jag kunde använda den 
som förebild vid tillverkning 
av den nya kolven.

Dags att hitta en lämplig träbit. 
Jag gillar klassisk valnöt och 
här kan man säga att äventy-
ret började. Vem säljer sådant? 
Kollade på nätet och i tele-
fonkatalogen. I min region 
(Stockholm) såg det tunt ut, 
men en importör i frihamnen 

tycktes vara rätt ställe och jag 
begav mig dit. På kontoret 
hänvisades jag till lagret nå-
got kvarter bort. Inne på det 
gigantiska och sparsamt upp-
lysta lagret fi ck jag så små-
ningom kontakt med en av 
männen inne i dunklet.
 Jag måttade med händer-
na och förklarade att jag var 
ute efter en tre centimeter 
tjock brädbit i valnöt. Man-
nen mumlade något, klev 
upp på en truck och brum-
made iväg in i katakomberna. 
Det dröjde en bra stund och 
jag hörde hur det skramla-
de av virke någonstans. Han 
återvände med ett halvdussin 
kraftiga reglar, cirka två-tum-
fyra på gaffeln, mellan två och 
tre meter långa.
– Det kostar tjugofemtusen 
spänn kubikmetern, sa man-
nen.
– Ehh… ja, nu hade jag inte 
tänkt mig så mycket, det skul-
le vara en bräda… bara en li-
ten bit…, försökte jag, och 
måttade högst en halvmeter 
med händerna.
– Det har vi inte här.
– Nehej… vet du möjligen 
var man kan…?
– Nej.
Något besviken skulle jag 
just kliva ut genom dörren då 
mannen ropade:
– Hörru du! Jag tror det 
fi nns ett snickeri på Kungs-
holmen som brukar pyssla 
med småbitar, ”Pontus” eller 
nå´t sånt...

Det tackade man för. Snick-
eriet heter Pondus Snickeri 
& Butik och var precis rätt 
ställe. De sysslar bland annat 
med båtsnickerier och an-
dra specialinredningar i ädel-
trä. Nu hade jag med mig 
grundskissen till kolven och 
en trevlig och serviceinrik-
tad kille fattade omedelbart 

Först byggdes den gamla kolven på med plastmassa så att jag 
kunde provskjuta och lista ut hur den nya skulle utformas.

När inte avtryckaren går att 
justera längre framåt får man 
bygga kolven längre bakåt.
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Stålstommen kopierades i kopiator och efter att ha renskurit kopian 
limmades denna på dummyn/ekplankan. Det gick sedan lätt att göra exakta 
markeringar för skruvhålen och såga ut stommen. På kopian syns ett 
försök att åstadkomma rätt avtryckaravstånd med hjälp av en hemmagjord 
avtryckare. Det fungerade inte ändå. När avståndet var det rätta var 
utrymmet mot främre delen av varbygeln för litet och fi ngret fi ck inte plats.

Åke Söderberg hjälpte mig att såga ut dummyn i en bit ek. Han hjälpte mig 
också att borra hålet för skruven som skulle hålla ihop kolvsidorna bakom 
siktet.

Ena kolvsidan fastskruvad på ekstommen. 
Dessförinnan hade Anders Thurebrand fräst ur de 
fördjupningar, spår och anpassningar som krävdes 
för att kolven senare skulle passa mot den 
”riktiga” stommen. Här ser man också hur mycket 
längre bakåt den nya kolven går i förhållande till 
originalkolven som slutar mot stommen.

vad det handlade om. Efter en 
liten stund kom han tillbaka 
med en perfekt brädbit i rätt 
storlek. Dessutom planhyv-
lad, vilket krävdes för att den 
fortsatta bearbetningen skulle 
fungera. Priset? Etthundraåt-
tio spänn. Som hittat.

Nu gällde det att hitta någon 
händig kompis med vidhäng-
ande maskinell utrustning 
som kunde fräsa de urtag, 
fördjupningar, spår med mera 
som måste till för att de två 
kolvsidorna skulle passa till 
pistolstommen. Det är ett pre-
cisionsarbete där Atlas Cop-
cos Anders Thurebrand kom 
till undsättning. Med sin fars 

(verktygsmakare) maskiner 
fräste han ur de delar som 
skulle passa mot stommen.
 Anders borrade och för-
sänkte också hålen för fäst-
skruvarna som måste stämma 
exakt. Han gjorde ett kanon-
jobb. När jag fick tillbaka 
bitarna hade Anders också i 
grova drag sågat till dem så 
att man kunde börja skönja 
konturerna av en kolv. Nu var 
resten upp till mig själv.
Nästan.

För att kunna bearbeta kolven 
utan att skada pistolen gällde 
det att tillverka en måttrik-
tig ”dummy” som jag kunde 
montera kolvsidorna på. Efter 
lite letande på brädgården hit-
tade jag en bit ek med tjockle-
ken 15 mm. Pistolstommen är 
16 mm och för att täcka upp 
den sista millimetern limmade 
jag på en pappskiva med den 
tjockleken. En klubbkompis, 
Åke Söderberg, även han för-
sedd med maskinella facilite-
ter, blev nästa räddare. Med 
sin motoriserade lövsåg sågade 
han ut dummyn och borrade 
de hål som behövdes. Dessut-
om lånade han ut en bandslip 
för att snabba på den kom-
mande bearbetningen.

Till att börja med gällde måttag-
ning, blyertsmarkeringar här 
och där och grov utsågning. 
Bandslipen visade sig vara guld 
värd, med den kunde jag börja 
”modellera” fram kolven. Det 



NP1 ’10 17

Grov tillsågning. Jag 
valde för enkelhets 
skull att ha fast 
handlovsstöd. Jag tog 
mått på handbredden, 
men drog av cirka fem 
millimeter för att inte 
ta bort för mycket 
trä redan innan jag 
provat att greppa. Här 
krävs lite ögonmått, 
beräkningar och 
märkning av det trä 
som ska sågas bort. 
Inte minste måste 
man tänka på att 
kolvens totalbredd 
inte får överstiga 
maxbredden 50 
mm. Det gällde också att 
redan från början kapa så att jag fi ck rätt vinkel på 
kolven i förhållande till riktmedlen, eftersom jag siktar med vänster öga.

Den nya kolven sträcker sig en bit bakom siktet och jag valde att ha en 
extra fästskruv för de båda kolvhalvorna där (undre bilden). På bilden är 
den ännu inte försänkt, men för att det ska vara lättare att borra hålet 
exakt rakt är det viktigt att göra detta innan bearbetningen påbörjats 
och man ännu har plana kolvhalvor att jobba med.

Åkes bandslip kom 
väl till pass för 
att snabba upp 
modelleringen av 
kolven.

En högvarvig slipmaskin med raspkula var perfekt för att modellera fram 
fördjupningar och övrig anpassning till handen.

fortsatta arbetet var egentligen 
ett enda mödosamt tråkjobb 
med slip och karvningar här 
och där tills kolven började bli 
något så när greppvänlig.
 Ytterligare blyertsmarke-
ringar där mera trä ska bort 
och sedan är det bara att 
fortsätta slipa, greppa, slipa, 
greppa, slipa, greppa, tills pass-
formen mer och mer börjar 

stämma med den egna han-
den. Varning för att förhasta 
sig! Det är svårare att återställa 
än att ta bort.
 Det här tog sin tid och 
jag pysslade med anpassnings-
arbetet då och då på lediga 
stunder. Det är faktiskt bara 
bra om det får gå några dagar 
mellan att man greppar kol-
ven på nytt. Man undviker 

Greppet ska vara 
lite knottrigt för att 
det ska kännas bra. 
Jag använde en liten 
miniborrmaskin och 
en tunn borr. Och 
så var det bara att 
hacka på någon 
timme.



18 NP1 ’10

Den färdiga kolven efter inoljning, 
avtorkning och fi nputs.

Jobbet klart? ...

Nej då ...
Avslutningsvis vill jag visa att man 
bör lägga band på sin iver att få 
kolven helt klar och fi nputsad. Efter 
att ha testat ett antal månader 
måste jag handraspa bort ytterligare 
trä. Nu får nog vårsäsongen gå innan 
jag gör slutlig fi nish.

Anders Thurebrand hjälpte bland annat till 
med att anpassa kolvsidorna till stommen, ett 
precisionsarbete i fräsmaskinen, se ovan.

Maxmåtten styr hur 
mycket kolven måste 

fasas av lite 
från vänster till 

höger för att 
handlovsstödet ska 

bli hyfsat brett.

fatala misstag som lätt upp-
står när man börjar bli trött 
och vill se ett slut på eländet, 
förlåt, arbetet.

Med hjälp av bilderna här in-
till har jag försökt beskriva 
arbetsförloppet. Med lite en-
vishet och god hjälp av nämn-
da skyttar blev det ett utmärkt 
slutresultat och jag är mycket 
nöjd. Kolven sitter fi nt i krat-
tan och fi ngret ligger rätt på 
avtryckaren.

Här syns kolvens förlängning bakåt i jämförelse med originalet.

Om jag skjuter bättre?
Inte alls, men jag har behövt 
efterjustera lite (karvat bort 
mer trä) för att känna att pi-
stolen ligger lugnt utan spän-
ningar i handen (när ska detta 
taga slut?), så vi får väl se när 
utesäsongen kommer igång. 
Det stora kolväventyret har i 
alla fall gjort att jag inte kan 
skylla på handtaget längre och 
det har blivit roligare att skju-
ta. Dessutom känner jag mig 
nästan som en kolvmakare ...
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Sport- och fripistoler:
Benelli, Feinwerkbau,
FAS, Hämmerli,
Morini, Pardini,
Unique, Walther,
FN, High Standard,
Sako, S&W, Hämmerli,
Toz, Steyr, Pfuff,
m.fl .

Ställbara kolvar

Generalagent för Sverige:

Box 25 232 02 ÅKARP 040-46 50 50

0o 7o

Normal Tjock

Bullig Plan

Luftpistoler:
Feinwerkbau
Hämmerli
Morini
Pardini
SAM
Steyer
Walther
m.fl .

För skyttar med långa händer fi nns 
det en variant med stor volym.

XL 100 mm
L 95 mm
M 90 mm
S 85 mm
XS 80 mm
(ej till alla vapen)

Justerbart handstöd!
När du lossat fästskruven på kolvens 
sida kan du med en främre och bakre 
skruv på handstödets undersida steglöst 
ändra höjd och vinkel med pistolen kvar 
i handen. 

Pipa och underarm skall 
om möjligt bilda en linje. 
För att detta skall kunna 
ske måste man kunna 
greppa ”bakom” pistolen.
Därtill lämpar sig 
0o-varianten.
Många skyttar har 
av anatomiska skäl 
problem med en sådan 
handställning.

För högerskyttar som 
siktar med vänster öga 
eller för de som brukar 
få pistolen att peka åt 
vänster med normala 
kolvar. Då hjälper dig den 
7o vinklade versionen. 
Skyttar med korta fi ngrar 
kommer bättre fram till 
avtryckaren med denna 
kolv.

För att fylla ut handen optimalt kan DU välja
mellan ett plant och ett bulligt utförande

Besök vår hemsida: www.sportec.se

Thomas Rink, ägaren till 
tyska fi rman Rink-Formgriffe, 
säljer kolvar för de fl esta täv-
lingsvapen på marknaden. I 
Sverige säljs Rink-standard-
kolvar genom SPORTEC 
AB. Vill man dock ha en kolv 
utformad helt efter ens egen 
hand får man åka till Aßlar-
Bechlingen i Tyskland. Tho-
mas Rink berättar för NP att 
han tar ett avtryck i silikon 
av skyttens hand som digita-
liseras tredimensionellt varef-
ter han, utifrån detta avtryck, 
tillverkar en personlig och 
unik kolv som ska passa skjut-
handen perfekt. Den person-

Tips!

Enklare med Rink
För den som inte behöver en helt nykonstruerad kolv 
till Agner fi nns det ett enklare sätt att få en personligt 
anpassad kolv. NP:s tävlingsreporter, Peter Siegel, har 
pratat med ägaren till Rink-Formgriffe.

liga kolven kallas på tyska för 
”Massgriff ” (”skräddarsydd 
kolv”).

Att ta mått på skjuthanden 
sker efter tidsbeställning och 
tar c:a en timme, tillverk-
ningen av kolven ytterligare 
en vecka. Frakt ingår i priset 
på ca 230 €, d.v.s. drygt 2300 
kronor, inte mycket dyrare 
än vad en färdig standardkolv 
kostar. Enligt Thomas Rink 
har redan ett dussintal svens-
ka skyttar köpt måttbeställda 
kolvar av honom. Hans mest 
prominenta kund för tillfället 
är den koreanska OS-guld-

medaljören i fripistol, tillika 
silvermedaljören i luftpistol, 
Jong Oh Jin. Koreanen hål-
ler dessutom världsrekordet 
i luftpistol.
För vidare information gå 
gärna in på www.formgriffe.
de/index.php.

Rink-Formgriffe
Thomas Rink
Am Hofacker 10
35614 Aßlar-Bechlingen
Tyskland

Tel.: 0049-(0)6440/750502
Fax: 0049-(0)6440/750503
E-mail: rink@formgriffe.de

Av: Peter Siegel

Johan Backe, Atlas 
Copco, har beställt en 
skräddarsydd kolv.
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RUGER
Pistol och revolvrar

Ruger MKIII512 - KMKIII512 Ruger GP 100

Ruger Redhawk Ruger Super Redhawk

Ruger New Model Blackhawk Ruger  New Model Super Blackhawk

Ruger New Vaquero Ruger Bisley

Kaliber: .22 LR
Piplängd: 140 mm
Totallängd: 247 mm
Vikt: 1130 g
Stålstomme - Mikrometersikte
Pris: blå 4.950:-, rostfri 5.500 kr
Rinkkolv: 2.050:-

Kaliber: .357 M
Piplängd: 4, 6 tum
Totallängd: 241-292 mm
Vikt: 1160-1300 g
Avtryck: Double action
Stålstomme - Mikrometersikte
Pris: blå 6.900:- rostfri 7.600:-

Kaliber: .44 M, .45 Colt
Piplängd: 4, 5 1/2, 7 1/2 tum
Totallängd: 241-330 mm
Vikt: 1290-1530 g
Avtryck: Double action
Stålstomme - Mikrometersikte
Blånerad eller rostfri
Priser från: 9.600:-

Kaliber: .44 M, .45 Colt, 
.454 Casull
Piplängd: 2 1/2, 7 1/2, 9 1/2 
tum
Totallängd: 330-381 mm
Vikt: 1503-1644 g
Avtryck: Double action
Stålstomme - Mikrometersikte
Grått rostfritt stål
Priser från: 10.200:-

Kaliber: .357 M, .41 M .45 Colt
Växeltrumma 9x19 till .357 M
Piplängd: 4 5/8, 5 1/2, 6 1/2, 7 1/2 
tum
Totallängd: 264-333 g
Vikt: 1106-1162
Avtryck: Single Action
Stålstomme - Mikrometersikte
Blånerad eller rostfri
Priser från: 6.000:-

Kaliber: .44 M
Piplängd: 4 5/8, 5 1/2, 7 1/2, 10 1/2 
tum
Totallängd: 265-420 mm
Vikt: 1250-1446 g
Avtryck: Single action
Stålstomme - Mikrometersikte
Blånerad eller matt rostfri
Finns även med kikarfästen
Priser från: 7.300:-

Kaliber: .357 M, .45 Colt
Piplängd: 4 5/8, 5 1/2, 7 1/2 
tum
Totallängd: 267-343 mm
Vikt: 1090-1175 g
Avtryck: Single action
Stålstomme - fasta riktmedel
Blånerad eller rostfri
Priser från: 7.300:-

Kaliber: .44 M, .45 Colt
Piplängd: 7 1/2 tum
Totallängd: 342 mm
Vikt: 1400 g
Avtryck: Single action
Stålstomme - mikrometersikte
Blånerad
Priser från: 8.100:-
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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!

Av ”Översikt ändringar i Särskil-
da villkor per tjänst” publicerade 
av Posten Meddelande AB fram-
går att det från och med den 1/1 
2010 inte längre är tillåtet att 
skicka vapen med posten.
 Orsaken till denna ändring 
är enligt Posten att man under 
perioden 2010-13 kommer att 
lägga ned sina företagscenter 
och lägga över servicefunk-
tionerna på livsmedelsbutiker, 
bensinmackar etc. i stället och 
att dessa inte fyller de säker-
hetsmässiga kraven för va-
penhantering. Detta innebär 
problem för våra medlem-
mar varför Förbundsled-
ningen, inom ramen för 
nätverket ”Svenskt Forum 
för jakt, skytte och vapen-
frågor” arbetar på att få en 
ändring till stånd. Att vi inte 
är ensamma om problemen framgår av 
vidstående klipp ur Göteborgsposten den 13 februari.

Mats Stoltz

Förbud mot att skicka 
vapen med posten
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Svenska landslaget använder 
Vihtavuori och Lapua produkter

Distributör i Sverige: 
Skytteprecision AB              
Tel. 070 692 90 15 eller 070 516 38 33
Sockenvägen 31
826 61 Söderala                   web-butik www.skytteprecision.se                 www.lapua.com 

basti.dinstudio.se
en webbplats för onödig allmänbildning

Betald annons

Tar världens oljereserver verkligen slut om 30 
år? Hur farlig är radioaktiv strålning? Har de som 
betalat 40 miljoner för en Stradivariusviolin åkt på 
en riktig praktblåsning? Har kvinnor lika hög IQ som 
män? Varför blev Ragnar Skanåker utbuad i Korea?

Allt detta, och mycket mer, får du veta om du går in 
på min hemsida basti.dinstudio.se.

Basti Naumann

”Hemortens” har skjutits 
varje år sedan 1935 och nu 
är det dags igen. En sådan 
klassiker ska naturligtvis alla 
pistolskyttar delta i!

Årets upplaga av Rikstävling-
en med pistol på Hemortens 
banor avgörs under tiden 15 
maj till 6 juni. Inbjudan har 
sänts ut till samtliga före ningar 
med föreningsutskick. ”He-
mortens” är förmodligen Sve-
riges äldsta pistolskyttetävling. 
Faktum är att tävlingen är ett 
år äldre än Förbundet!
 Första tävlingen genom-
fördes nämligen 1935 på 
initiativ av Förbundets fö-
regångare, Pistolskyttekom-
mittén. Premiäråret hade 797 
skyttar anmält sig (varav 682 
fullföljde tävlingen). År 1937 

instiftades Rikstävlingsmedal-
jen vilket ledde till rekorddel-
tagande vid 1938 års tävling. 
Sammanlagt 145 föreningar 
anmälde 1571 skyttar (va-
rav 1369 fullföljde). Totalt 17 
medaljer erövrades detta pre-
miärår. Det kan noteras att 
priser till ett värde av drygt 
3 000 kr delades ut det året 
(varav 976 kr i form av pen-
ningpriser).

Rikstävlingen har behållit 
sitt grepp om pistolskyttarna. 
Även om vi fått vidkännas ett 
minskat deltagande de senaste 
åren så deltog 257 föreningar 
i fjolårets tävling, d.v.s. i stort 
sett varannan förening. Totalt 
anmäldes 4 883 skyttar va-
rav 4 133 fullföljde tävling-
en. ”Hemortens” är inte bara 
en populär tävling. Snarare är 

den ett stycke levande kultur-
historia med enorm betydel-
se för Förbundets profi l som 
breddskytteorganisation.

Därför riktar Förbunds-
ledningen en vädjan till 
samtliga medlemmar att 
delta i den 76:e upplagan 

av pistolskyttets främsta 
klassiker!

Vidare information får Du 
via egen förening, hemsidan 
eller kansliet (Yvonne Erics-
son 08-553 401 64).

Mats Stoltz

Missa inte ”Hemortens”Missa inte ”Hemortens”
– Förbundets klassiker nr 1– Förbundets klassiker nr 1

Norrländska Mästerskapen
Precision och Fält 18-20 juni 2010
Arrangör: Jämtlands läns pistolskyttekrets

Precision: Lungre skjutbana, Östersund

Fält: Dagsådalens skjutfält, Östersund

Inbjudan skickas ut senast 5 april.

Välkomna!
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Gunnar Elfving
Skyttetjänst AB
(tidigare SFAB)

Målmateriel
Vi har tavelspegeln som är tryckt på lite kraftigare papper och 
som därför är lite bättre! Många av våra kunder uppskattar denna 
utveckling av målmateriel.
Våra ISSF-godkända tavelspeglar kommer att säljas som 
träningsspeglar (de är godkända som tävlingsspeglar).
SPSF har specialavtal med GES AB vilket gynnar pistolklubbar/föreningar.

från GES AB
Startat av skyttar för skyttar

Vi säljer
även
HJ-mål.

Det är vi som har de BLÅ fältskyttemålen
Nu fi nns följande fältskyttemål i BLÅ färg: C 15 D, S 10 D, tunna D, C 20, C 25, C 30,
1/7, S 20, L 1, Diamanten, Rubinen, Kvadraten, Ovalen, S 25, Tunnan, B 45 samt 1/3.
S 25, Tunnan, B 45 och 1/3 fi nns också i grön och orange färg, dessa mål samt alla blå
målen fi nns på fyrkantspapp för att underlätta uppsättningen. Nyhet!

Färdigtryckta nummerskyltar till fältskyttefi gurer, 
måltavlor, skjutplatser m.m. Siffrorna är 

tryckta på kraftig papp (15 x 15 
cm), har tydliga, feta 

siffror (11 cm höga) 
och är numrerade 

från 1-10.

Du kan även göra din beställning på vår hemsida
www.skyttetjanst.se

Ring, faxa eller sänd ett e-mail till oss, så ordnar vi resten.
Tfn: 0176-20 82 80, Fax: 0176-20 82 81, e-mail: gesab@skyttetjanst.se

Det är vi som 
har ”Falling 
Target”-
ställen för 
luftpistol

Det behöver inte vara dyrt med hög kvalitet!
Se vår prislista (den fi nns på vår hemsida, eller sänd din adress så sänder vi prislistan till dig).

Jämför den gärna med andra leverantörer och Du kommer att upptäcka att totalkostnaden
(målmaterielpriset + frakt) är den billigaste hos oss.

OBS! Du får fraktfri leverans om Du beställer tavlor eller fi gurer för minst 1000:- + moms!
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Colt Commemorative Colt Commemorative 
GunsGuns

Colts specialutgåva, innehål-
lande tre revolverklassiker, 
producerades till minnet av 
bildandet av Amerikas förenta 
stater. De tre revolvrarna le-
vereras i ett vackert träscha-
tull i form av en liten byrå där 
vapnen med tillbehör (gäller 
svartkrut) ligger försänkta i 
röd sammet i varsin utdrags-
låda. Längst till höger, i ett 
särskilt fack, fi nns en bok om 
Samuel Colt, hans hem och 

1976 gav Coltfabriken ut en jubileumsutgåva av sina 
tre stora revolverklassiker; .44 New Model Army Pistol 
(svartkrut, ”model of 1860 Army”), världskändisen .45 
Peacemaker samt Python .357 Magnum.

Av: Ulf Hansson

NP:s AntikrundaNP:s Antikrunda

Samuel Colt (ur boken ”Armsmear”).

.44 New Model Army Pistol (svartkrut).

Revolvrarna 
ligger i 
utdragslådor i 
ett träschatull i 
form av en liten 
byrå. Längst 
till höger ett 
fack med 
praktverket 
”Armsmear”.

.45 Peacemaker.

alla utsökta tuschteck-
ningar av Colts hem, 
fabrik, revolvrar med 

mera.

Bilderna är tagna på 
Stockholms Auktions-

fabrik med mera. Den vackert 
inbundna boken med titeln 
”Armsmear” tryckt i guld, är 
ett imponerande verk.

Boken har undertiteln: ”The 
home, the arms, and the ar-
mory of Samuel Colt”. Tex-
ten kan upplevas lite svårläst 
för den som inte är hemma på 
amerikansk pekoralstil, men 
det är ett stort nöje att bara 
bläddra i boken och titta på 

verks vapenauktion 2001. Vad 
som blev slutpriset för hela 
ensemblen då är inte känt. 
Senaste noteringen från USA 
vad gäller denna Colts jubi-
leumsutgåva är cirka fyrtio 
tusen svenska kronor.

Python .357 Magnum.



26 NP1 ’10

Vi har försäljning och service för:
1981-2010 – 29 år i branschen till glädje för många ...

Karlslunde Sport
Margrethe Allé 12 – DK-2690 Karlslunde
Tfn: +45 4515 1670 – Fax: +45 4615 1690

• Vi hälsar nya svenska kunder välkomna
• Vi har reservdelar i lager
• Varor beställda före kl. 15.00 skickas samma dag
• Besök vår hemsida: www.karlslundesport.dk
• Skriv till oss: karlslundesport@mail.dk

SKYTTESPORT
FÖRBUNDET

SKYTTESPORT
FÖRBUNDET GÖR EN GOD GÄRNING GENOM ATT DELTA I VÅR SPÄNNANDE TÄVLING!

Katarina Pistolskytteförening, med stöd  
av Svenska Pistolskytteförbundet och  
Svenska Skyttesportförbundet arrangerar  
för tredje året i rad välgörenhetstävlingen  
Skyttar för Världens Barn. Samtliga  
startavgifter doneras oavkortat till Unicef.

Var? Grimsta Skjutbana

När? Söndagen den 2:a maj 2010

Mer information?  
Se www.katarinapsf.se

I N B J U D A N  N AT I O N E L L  P R E C I S I O N S T Ä V L I N G

Välkommen till Sveriges populäraste välgörenhetstävling!
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Sina unga år till trots har Jes-
sica Linnman hunnit med åt-
skilligt, eller vad sägs om det 
här: Redaktör, nyhetsuppläsa-
re och reporter på TV4. Ny-
hetsredaktör med sändningar 
på MTG Radio (RixM, Star, 
Lugna Favoriter och Bandit). 
Liknande uppgifter på Afton-
bladet med nyheter, sport och 
nöje i radio- och webb-tv.
– Så var det med det, säger 
hon och skiner upp i ett stort 
leende (hon har lätt för det) 
när jag träffar henne på kans-
liet.
Hon lägger just sista handen 
vid julnumret av Svensk Skyt-
tesport och det är en smula 
hektiskt. Samtidigt ska nämli-
gen årets skytt utses, en kom-
munikationsplan för år 2010 
läggas upp och så måste hon 
hinna med ett möte med Sve-
riges Olympiska Kommitté 
som planerar hundraårsfi ran-
det av OS i Stockholm1912. 
Som om inte detta var nog 
skriver hon på en bok om 
skyttets historia.
– Vi fyller etthundrafemtio 
år 2010 och jag skriver boken 
tillsammans med förre redak-
tören för ”Svenskt Skytte”, 
Lennart Broman, förklarar 
Jessica.

”Pistolskytte 
är också kul 
– men svårt!
Av: Ulf Hansson

Möt Jessica Linnman, redaktör för pressgrannen 
Svensk Skyttesport, i en exklusiv intervju 
där hon berättar om sitt första turbulenta år 
som kommunikationsansvarig på Svenska 
Skyttesportförbundet.

Jessica är en glad och positiv 
tjej som gillar att ha mycket 
att göra och det är ju tur, för 
hennes första år på Svens-
ka Skyttesportförbundet har 
varit synnerligen turbulent. 
Plötsligt blev hon involverad 
i den sammanslagningsprocess 
som inleddes långt innan hon 
tillträdde och arbetsuppgif-
terna har inte alltid varit lätta 
att defi niera.
– Jag vet inte riktigt vad 
som ska landa på mitt bord 
eller på någon annans, säger 
hon, väldigt många frågor har 
rört sammanslagningen och 
mycket handlar om att man 
inte läst ordentligt vad som 
står i medlemstidningen och 
tagit till sig informationen.

I jobbet ingår att vara redaktör 
för denna helt nya och upp-
fräschade medlemstidning 
och även där har det gångna 
året varit turbulent.
– Det är nog svårt att undvi-
ka när man skapar något nytt, 
säger Jessica och fortsätter:
– När jag tog jobbet hade 
nog styrelsen och min chef en 
bild av hur det skulle funge-
ra, men den bilden hade man 
inte förankrat eller lyckats 
förmedla ut i leden. Ett miss-

förstånd var att man trodde att 
man nu fått in en journalist 
som skulle fi xa alla reportage 
och artiklar, men även om jag 
gör allt jag kan har jag inte en 
chans att klara det. Man måste 
förstå ute i landet att det gäl-
ler att bidra med material om 
det ska bli en tidning.

Man förstår dilemmat. Det kan 
inte vara lätt att göra en tid-
ning som täcker alla grenar 
inom Svenska Skyttesport-
förbundet. Särskilt som stora 
delar av innehållet måste pro-
duceras ideellt.
– Det är jättesvårt, säger Jes-
sica, de fl esta klagomålen har 
handlat om ”det fi nns för lite 
om den gren jag är intresse-
rad av”, men vi har inte den 
ekonomi som krävs för att an-
lita externa journalister som 
täcker in allt i varje nummer.

Informationen om att medlem-
marna själva måste bidra med 
material har blivit ett åter-
kommande inslag i tidningen.
– Det har gett resultat, kon-
staterar Jessica, och det har bli-
vit bättre. Det tar lite tid att 
bygga upp arbetsgången, men 
folk skickar redan in betydligt 
mer nu och det kommer att 

bli ännu bättre, det är jag sä-
ker på.

Jessica berättar att det för när-
varande är de nationella ge-
värsskyttarna som skickar in 
mest material till tidningen. 
Men även kpist-skyttarna har 
varit fl itiga.
– Det är inkommet material 
som styr vilket utrymme var-
je gren får i tidningen och jag 
kan ju inte ha en tom sida där 
det till exempel står ”här skulle 
viltmål haft ett reportage”, sä-
ger Jessica och skrattar.

Jag frågar Jessica vad som är 
svårast i jobbet och hon drö-
jer lite med svaret.
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Jessica privat
Ålder: 28
Bor: Lägenhet på Kungsholmen i Stockholm.
Familj: Mamma och pappa i Sala, en bror som också bor på Kungshol-
men och katten Lakriz.
Fritiden: Umgås med kompisarna som tycker jag har alldeles för lite fritid. 
Utöver skytte tränar jag på gym.
Senast lästa bok: ”Sjöjungfrun” av Camilla Läckberg.
Favoritprogram på TV: Nej, men jag kollar ofta på ”Nyhetsmorgon”.
Favoritmat: Thailändskt, men då helst på plats. I Sverige: Sushi.
Tycker inte om: När man saknar ambition och retar upp sig på småsaker 
istället för att göra något konstruktivt.
Ångrar: Nej, det är bara dumt, man ångrar bara det man inte gör.

”Jag kan bli lite avundsjuk på 
dig som bara har pistolskytte 
att bevaka!” säger Jessica till 
redaktören för NP.

– Oj, oj… Största utma-
ningen är ju att få skyttet att 
synas mer i media och det är 
ingen lätt uppgift. Om skyt-
te sänds i tv handlar det of-
tast om ”nedslag” som på 
SM förra sommaren. Det var 
väldigt bra, men sedan drö-
jer det kanske till OS, om ens 
det, innan man intresserar sig 
för vår sport igen. Det gäller 
att ligga på media och infor-
mera om tävlingar och allt 
som händer inom skyttet. Det 
är också viktigt att medlem-
marna själva pratar med sina 
lokala media och försöka få 
dem intresserade av att göra 
reportage. ”Trägen vinner” är 
det som gäller här. Men fram-

förallt måste vi få fram duk-
tiga skyttar som kan mäta sig 
internationellt.
Finns det några?
– Jo, jag tycker vi börjar 
bygga upp nu, säger Jessica, 
viltmål- och lerduveskyttarna 
är bra på gång och inte minst 
har vi OS-guldmedaljören Jo-
nas Jacobsson på gevär.

Och roligast?
– Självklart är jobbet som re-
daktör roligt! Säger Jessica och 
skiner upp, det är ju en utma-
ning att starta något helt nytt. 
Med tanke på vår blygsamma 
budget tycker jag det är fan-
tastiskt att vi lyckats skapa en 
så bra och fräsch tidning!

Man är givetvis också nyfi ken 
på vad Jessica har för tankar 
om den nybildade organisa-
tionens framtid.
– Alla sysslar vi med skytte 
och det viktigaste som jag ser 
det är att alla samlar sig kring 
just det och lägger energin 
på att dra åt samma håll, säger 
hon.

– Vi ska också ta tillvara det 
vi kan lära av varandra. En 
elitskytt inom lerduveskyttet 
kan till exempel mycket väl ha 
något att lära av en elitskytt på 
gevär.

Pistol och gevär tillsammans?
– Vi har nog mest gevärsan-
läggningar i landet, men när 
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Art.Nr Tubkikare Pris
KIK123650 HK-tub 12-36x50, 450, 25 cm, 500 g 870 kr 
KIK154560 HK-tub 15-45x60, 450, 34 cm, 650 g 1 100 kr 
KIK154577 HK-tub 15-45x77, 450, 43 cm, 1150 g 1 750 kr 
KIK257570 HK-tub 25-75x70, 450, 26 cm, 800 g 1 300 kr 
CZ04 Meopta Hermes 25WAx70, 450, 1035 g 3 700 kr 
CZ05 Meopta Hermes 40x70, 450, 1020 g 3 700 kr 
CZ06 Meopta Hermes 20-45x70, 450, 1120 g 5 400 kr 

Art.Nr Stativ Pris
KIK25CM HK 3-ben, 25 cm, 295 g 160 kr 
CZ11 Meopta 3-ben, 26 cm, 400 g 260 kr 
KIK2939CM HK 3-ben, 29-39 cm, 400 g 210 kr 
KIK12CM HK 3-ben, 12 cm, 180 g 125 kr 
STO60262 Stopper 3-ben, 16 cm, 370 g 490 kr 
STO60291 Cullman Mini 3-ben 31-80 cm, 550 g 590 kr 
STO60293 Cullman Universal 3-ben, 5-160 cm, 1,8 kg 1 700 kr 
KIKÖ01 K&M Teleskopstativ 10-107 cm, 1 kg 525 kr 
KIKÖ02 Kulled för kikarstativ, liten 125 kr 
STO60269 Kulled för kikarstativ, stor 330 kr 

Generalagent för Sverige

Tel: 040-46 50 50 • Box 25 • 232 02  ÅKARP
www.sportec.se • info@sportec.se

HK 3-ben stativ
29-39 cm och
endast 400 g.

K&M 
Teleskopstativ 

10-107 cm

HK 12-36x50
Endast 25 cm
och 500 g.

Kikare och stativ för 
målskjutning

Med reservation för prisändringar.

Sisjöfälten

Lördagen den 20 mars 2010

Nationell poängfältskjutning 
8 stationer, 48 skott

Klass C, B, A, R 3,2,1 och Dam 3,2,1
 VetY, VetÄ, Jun samt Snubby

Startavgift 100 kr, lag 80 kr 
Efteranmälan 120 kr 
Vill Du veta mer, se

www.molndalsskytte.com
eller  031-20 84 69 Claes Linder

Mölndals Skytteförening arrangerar vid 
Sisjöns skjutfält sin årliga inbjudningstävling

– i år dock utan svartkrutsskytte

tas som hård i mina krönikor, 
men det är inte alls så att jag 
försöker vara ”tuff ” på något 
sätt. Syftet har bara varit att 
reda ut en del missförstånd 
och förklara hur jag arbetar 
och vad som gäller för tid-
ningen. Det viktigaste är att 
folk förstår att jag inte själv 
kan fylla tidningen med artik-
lar och reportage utan måste 
få in material från medlem-
marna. Alla är inte journalis-
ter, men jag hjälper gärna till 

Jessica jobbar hårt på att 
komma över sin skotträdsla.

det gäller tiometersskyttet kan 
man mycket väl tänka sig att 
pistol- och gevärsskyttar skju-
ter sina discipliner tillsam-
mans om det fi nns plats. Det 
förekommer redan på skyt-
tegymnasiet och en del andra 
håll.

Jessica är själv gevärsskytt, 
mest luft eftersom det är enk-
lare med lokaler och skjut-
tillfällen, men även 6,5mm 
skarpskytte (300 meter). Hon 
har också provat pistol och 
revolver.
– Det är kul men svårt! Och 
så får man ont i armen! Säger 
Jessica och skrattar.

Så avslöjar Jessica något som 
får en gammal skytteredaktör 
att haja till. Hon berättar att 
hon är fruktansvärt skotträdd! 
Hon förklarar:
– Det har jag varit ända 
sedan skyttegymnasiet! Jag 
är inte direkt rädd för själva 
smällen, men jag rycker av 
skotten. Jag för en ständig 
kamp med mig själv om att 

komma över den där ”spas-
men” i avfyringsögonblicket! 
Det är en utmaning och en 
extra krydda i tillvaron!

Vad skulle vara ett ”scoop” för 
redaktör Linnman?
– När någon svensk tar guld 
på OS! Säger Jessica, väl med-
veten om vad som krävs, men 
först måste vi ta kvotplatser…

Ordet är fritt!
– Jag kan nog ibland uppfat-

att ”slipa” texter som skick-
as in.

Det börjar bli dags att avrunda 
intervjun. Lite skön julledig-
het hemma hos mamma och 
pappa i Sala väntar Jessica och 
jag önskar henne lycka till i 
sitt fortsatta arbete. När jag är 
på väg mot dörren säger hon 
med sitt bredaste leende:
– Jag kan faktiskt bli lite av-
undsjuk på att du bara har na-
tionellt pistolskytte att bevaka!
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Benelli MP 90 S World Cup

Benellipistolerna säljs 
nu genom Staffans 
Vapen & Jakt AB.

Vi erbjuder nu 5 månaders räntefri amortering!
Duvnäs Företagshus, 781 90 Borlänge Tel: 0243-23 05 04,
Öppettider: måndag-fredag 13.00-17.00 Fax: 0243-23 07 29
 lördag: 10.00-14.00
Besök vår hemsida: www.staffansvapen.se
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Vem vill inte se mer skytte i 
tv? Skulle det inte gå att skapa 
något riktigt spännande av pi-
stolskyttet, något som till och 
med kunde sändas i tv? Den 
tanken har gnagt mig ända se-
dan jag började skjuta pistol i 
början på 1970-talet. Christer 
Westin, då ordförande i Han-
dens Psk, hade funderingar i 
samma banor och var med på 
noterna och så startade vi täv-
lingen Handen Open år 1975. 

TV-äventyret
Av: Ulf Hansson | Foto: Peter Siegel

För att få media att intressera sig för pistolskytte krävs ett extremt 
glatt humör, en närmast religiös övertygelse och en aldrig sinande 
optimism. Det är lite som att arbeta med samma förutsättningar som 
”droppen som urholkar stenen”.

En utslagstävling (jämför ten-
nis) i fyra serier precision, som 
blev oerhört populär bland 
Stockholmsskyttarna. Så po-
pulär att den lever fortfaran-
de, nu på utebanan eftersom 
lokalen för skarpskyttet i in-
omhushallen i Torvalla enligt 
kommunen behövdes till an-
nan verksamhet.
 De första åren var anta-
let anmälningar till Handen 
Open så stort att vi nödga-

des lämna återbud till de sist 
inkomna. Etthundratjugoåtta 
deltagare var max vad vi kun-
de klämma in under en helg i 
skjuthallen och då gick det för 
runt både lördag och söndag.
 Alltsedan dess har idén om 

att marknadsföra denna täv-
lingsform levt vidare hos mig.

I slutet av 1998 tog jag, iv-
rigt påhejad och assisterad av 
min ständige medtävlare Basti 
Naumann, initiativet att kon-
takta Lennart Jelbe, tidigare 
engagerad på SVT Sport. Len-
nart är för övrigt en av initia-
tivtagarna till att skidskyttet 
fi ck sitt stora uppsving och har 
den spännande form vi är vana 

Pistolskytte och media 

Från vänster: Producenten Göran Öberg och Lennart 
Jelbe själv framför en av OB-bussarna som spelade 
in ”Swedish Masters Pistol”.



NP1 ’10 33

vid att se nu. Lennart Jelbe 
startade också ett eget tv-bolag 
”Team Jelbe” som bland annat 
fi ck kontrakt på att producera 
travsporten i TV4. Långt tidi-
gare, på den gamla svartvita ti-
den, hade jag sett ett program 
som Lennart producerade för 
SVT där Ragnar Skanåker 
mötte dåvarande snabbskytten 
Ove Gunnarsson i en raffl ande 
duelltävling.
 Kunde Lennart vara in-
tresserad av att göra något bra 
av pistolskyttet nu då han drev 
sitt eget företag? Jag beslöt att 
kontakta honom.

Mötet med Jelbe blev positivt. 
En av producenterna, som 
själv provat pistolskytte, del-

tog i mötet. Bägge var helt 
klara över att det skulle gå att 
göra pistolskytte intressant för 
en tv-publik. Dock med det 
förbehållet att man tillrättala-
de tävlingen så att allt fi ck ett 
snabbare förlopp och att man 
självklart använde utslagsmo-
dellen man-mot-man.
Jag instämde.
– Men går de med på det 
då? frågade Jelbe, syftande på 
de styrande inom Förbundet 
och väl medveten om det 
motstånd mot förändringar 
som präglar större delen av 
mänskligheten.
Jag förklarade att vi i så fall 
skulle göra en specialtävling 
i precision, utanför det van-
liga programmet och endast 

i syfte att visa hur det skulle 
kunna bli om vi lät TV styra 
hela tävlingsupplägget.
– Kul! sa Jelbe, då skulle vi 
kunna tänka oss ett halvtim-
mes pilotprogram, så får vi se 
hur det blir.

Jag fi ck ok på att arrangera 
specialtävlingen inom ramen 
för denna tidning och döpte 
den till Swedish Masters Pi-
stol. Därefter började jobbet 
på allvar.

Det tog ungefär ett år av förbe-
redelser. Ett tjugotal av Sve-
riges bästa pistolskyttar skulle 
inbjudas till tävlingen. Skjut-
bana med tillgång till elek-
troniska måltavlor bokas. Den 

fi ck dock inte ligga för långt 
från Stockholm där Team Jel-
be höll till. Eskilstuna Psk som 
har tillgång till Munktellare-
nan kontaktades. Ove Gran-
berg och hans klubbkompisar 
var med på upplägget och 
ställde upp som funktionärer.

Datum för tävling och in-
spelning blev en svår nöt att 
knäcka, det måste ske en helg 
då Team Jelbes inspelnings-
buss och fotografer inte var 
bokade på arrangemang de 
fi ck betalt för.
 Så fick man hoppas att 
Munktellarenans skjutbana 
vara ledig när Jelbe hade tid. 
Slutligen bestämdes ett datum 
i november och sedan vidtog 
jobbet med att försöka samla 
skyttarna samtidigt i Eskilstu-
na.
 Många turer senare gick 
den initiala planeringen i lås. 
Team Jelbes producent in-
spekterade anläggningen och 
började planera för fotografer 
och OB-buss. Ove och hans 
kompisar i Eskilstuna Psk lade 
ned ett jättejobb. Bland annat 
tillverkade de ett skydd i stål 
för den fotograf som skulle 
fi lma skyttarna snett frami-
från. En mindre läktare för 
publik skulle monteras och 
sättas på plats.

Tävlingen gick till så här:
C-vapen gällde, avstånd tju-
gofem meter mot precisions-
tavlan. Förutom i skyttarnas 
monitorer projicerades mål-
tavlorna på fi lmdukar framför 
läktaren så att publiken kun-
de följa vad som hände skott 
för skott, till och med innan 
skytten själv hunnit kontrol-
lera träffen i sin monitor. Ef-
ter träning, inskjutning och 
kvalomgång (tolv skyttar var 
direktkvalifi cerade) på lörda-
gen stod sexton skyttar klara 
att skjuta startomgången för 
TV-inspelningen (åttondels-
fi nal) på söndagen.

Fyra serier precision. Tid per 
serie 2,5 minut. Vid lika re-
sultat gällde ”sudden death” 
skott för skott tills skyttarna 
skiljdes åt.

Pistolskytte och media

Måltavlorna projicerades på fi lmdukar framför publiken.

Det blev fl era ”nagelbitarmatcher” och publiken trivdes.
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I kvarten gällde tre serier, 
samma tid.
I semi samma som i kvarten.

Match om tredje pris:
Tio skott, tio sekunder per 
skott, ett skott i taget växelvis.

Final:
Bäst av tre fem-skottsmat-
cher. tio sekunder per skott, 
växelvis.

Den minnesgode läsaren kom-
mer ihåg att jag gjorde ett re-
portage om Swedish Masters 
i NP nr 1 år 2000. Det blev 
precis så spännande matcher, 
med fl era särskiljningar skott 
för skott, som vi hade hoppats 
på. Jag knycker lite ur slutet på 
det reportaget här för de som 
inte var med på den tiden.
 Matchen om tredje pris 
gick mellan Ragnar Skanåker 
och Dick Lindgren och blev 
en rysare. Två provskott tilläts 

och båda skyttarna satte alla i 
tian. Publiken gnuggade hän-
derna, det här artade sig.
 Efter fem skott låg skyt-
tarna lika, 48-48. Dick sköt 
därefter helt skoningslöst en 
femtiopoängare mot ännu en 
48:a för Ragge som fi ck kasta 
in handduken.

Dags för fi nalen. Team Jelbe 
hade hoppats på att det skul-
le bli en tjej mot en kille och 
de fi ck sin önskan uppfylld. 
Monica Rundqvist från Vår-
gårda gjorde en fantastisk täv-
ling. Efter att ha slagit ut Dick 
Lindgren i sudden death där 
hon iskallt satte den avgö-
rande tian mot Dicks nia var 
hon i fi nal mot Sture Larsson 
från Jokkmokk som knäckt 
allt motstånd hittills.

Matchen om tredjepriset var en 
rysare, men ändå inget mot 
vad vi skulle få uppleva i fi -

nalen. Nu gällde det bäst av 
tre fem-skottsronder.
 Första ronden vanns av 
Sture som var stadig som en 
klippa, 49 p. Monica 47. Skul-
le det bli två raka för Sture? 
Många tummar hölls för att 
det inte skulle bli så.
 Rond två. Tia efter tia fl a-
shade upp på Monicas tavla.
 Efter en inledande perfekt 
tia sviktade Sture en aning 
och det blev en nia och en 
åtta innan han tog sig samman 
och avslutade med två tior. 
Monica hade nu skjutit fyra 
tior och hade ett skott kvar. 
Hon satte en tia till! Femtio 
poäng och publiken stortriv-
des, det skulle bli en avgöran-
de rond.

Sista ronden inleddes med att 
denna fenomenala pistolskyt-
tetjej fortsatte att som i trance 
mata in tior i tavlan. Det väx-
elvisa skyttet gör att bägge får 

vänta och kan se den andres 
resultat innan nästa skott ska 
lossas. Nervöst? Antagligen 
bara förnamnet, men Monica 
sätter ändå tre tior i rad. Från 
förra ronden har hon alltså 
skjutit åtta tior i följd. Skulle 
hon stå pall? Två skott kvar. 
Och Sture? Han hade skjutit 
10-8-10. Då åttan kom gick 
det ett sus genom publiken. 
Skulle den bli hans fall?
 Varsin nia registrerades. 
Ett skott kvar. Man höll an-
dan. Ingen av oss hade vågat 
drömma om att fi nalen skulle 
bli en sådan nagelbitare.
 Sture lyfter… stannar… 
där! En nia. Monica behöver 
nu bara sätta minst en åtta 
för att det hela ska vara av-
gjort. Hon tittar ned i bänken 
och andas djupt innan hon 
får startsignal. Nu! Lugnt går 
hon upp med pistolen i en av-
stannande rörelse i riktområ-
det. Sekunderna tickar… hon 

SPORTEC sponsrade med Sius Ascor elektronisk träffregistrering.

Små kameror fi lmade skyttarna 
underifrån/framifrån.

En av fotograferna bakom 
skyddsplåten av stål.

Alla deltagare hade fått T-shirts med tävlingslogon på.
Här duellerar Peter Nordgren och Ragnar Skanåker.
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har bara tio sekunder på sig. 
Måste hon inte skjuta snart!? 
Sex, fem, fyra… Våra blickar 
vandrar mellan Monica och 
måltavlan framför oss. Det är 
absolut dödstyst i hallen. Tre, 
två… Skott! En nia! Hon 
gjorde det!
 Busvisslingar och applå-
der dånade i hallen. Fantas-
tiskt! En något matt Monica 
tog emot gratulationerna från 
publikskaran, inte minst grat-
tades hon av sportsmannen 
Sture som verkligen gav hen-
ne en match ”ända in i kaklet” 
som det heter numera.
 Ingen demonregissör hade 
kunnat göra det bättre. Det 
var också Team Jelbes mening 
då krutröken lagt sig.
 Skyttarna tyckte själva att 
det hade varit oerhört roligt 
att få vara med och hoppa-
des på en fortsättning, gärna 
ett årligen återkommande ar-
rangemang.

Team Jelbe var också nöjda och 
hade för avsikt att klippa ihop 
tävlingen till ett halvtimmes-
program som de skulle för-
söka sälja till TV4. Som alltid 
när det gäller obetalt arbete 

drog det ut på tiden. Företa-
get hade, helt förståeligt, mer 
inkomstbringande jobb att 
tänka på. Så småningom re-
digerade man i alla fall ihop 
Swedish Masters med en 
snygg vinjett till en VHS vi-
deo som gällde på den tiden.
 Tyvärr blev det färdiga 
programmet en besvikelse i 
slutänden. Det visade sig att 
de dåtida elektroniska mål-
tavlorna från Sius Ascor som 
bandades under tävlingen 
(för att senare kopieras in i 
bilden med skytten) inte höll 
tillräcklig upplösning för att 
klara tv:s krav.
 Man fick kompromissa 
och lägga in träffarna enbart i 
siffror nedtill i rutan. Givetvis 
inte lika effektfullt och spän-
nande som att se kulhålen i 
måltavlan, men det var inget 
att göra åt och något program 
i TV4 blev det inte.
 Team Jelbe kopierade upp 
ett hundratal videokassetter 
av tävlingen. Skyttarna fi ck 
givetvis varsitt exemplar, lik-
som funktionärerna i Eskils-
tuna Psk, som ett minne och 
ett litet tack för att de gjorde 
tävlingen till en succé. Själv 

har jag sparat en kopia över-
förd till DVD.

Var då allt detta arbete förgä-
ves? Nej, jag tycker ändå inte 
det. Jag åkte upp till Sveriges 
Television och visade videon 
för sportchefen Kjell Anders-
son. Hans kommentar efteråt 
gav åtminstone ett litet er-
kännande om att vi tänkt rätt:
– Kan ni göra ett sådant här 
tävlingsupplägg är vi klart in-
tresserade!

Det var så långt vi orkade för 
att locka tv att sända pistol-
skytte. Krafterna sinade och 
Team Jelbe, som inte debitera-
de en krona för jobbet, ansåg 
att de hade gjort tillräckligt.
 De delta-
gande skyttar-
na uppskattade 
videon, med-
an andra som 
tittade på den 
i stort tyckte 
att det var ”en 
kul grej” och 
sedan var det 
inte mer med 
det. Nu har 
jag hunnit bli 

pensionär sedan några år och 
skulle aldrig orka dra igång en 
sådan här satsning igen, yngre 
krafter får i så fall ta upp trå-
den.

Och sensmoralen av alltihop?
Den får väl bli att vi visade 
att det går. Om man är riktigt 
jäkla envis.

Slutligen
Jag gör inte om det, men jag 
är glad att vi gjorde det. Nu 
har den tekniska utvecklingen 
gått framåt och det har bli-
vit enklare att producera TV. 
Kanske kan initiativet med 
Swedish Masters vara en in-
spirationskälla för den yngre 
skaran skyttar.

Skyttarna stördes inte av TV-
kamerorna, tvärtom. Man sköt lika 
höga poäng som vanligt, trots att 
skjuttiden var reducerad till tio 
sekunder per skott.

Slutsegraren, Monica Rundqvist, med jättebucklan fl ankerad av Sture Larsson, 2:a (vänster) 
och Dick Lindgren, 3:a.

SVT:s sportchef, Kjell Andersson gillade upplägget i 
Swedish Masters.
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Förbundsordförande i Svens-
ka Bågskytteförbundet, Berryl 
Arvehell ger en kort bak-
grund till varför bågskyttet 
ändrade sina tävlingsregler i 
början på 1980-talet.
– Den ökande omfattningen 
på antalet grenar i OS bör-
jade bli ett problem. Arrang-
emangen hade växt enormt 
och antalet platser i världen 
som kunde klara av ett OS 
började bli för få. Man började 
diskutera att helt plocka bort 
”mindre attraktiva” idrotter, 
eller åtminstone minska anta-
let klasser eller grupper inom 

Pris för bästa TV-sport
Av: Ulf Hansson

När bågskyttarna stod inför hotet att kastas ur OS 1984 gällde det 
att tänka nytt tävlingsupplägg. Det blev en stor skuta att vända, men 
man lyckades och fi ck pris som bästa TV-sport.

dem. Ett exempel är fäktning-
en, där man hade en mängd 
olika klasser. Brottningen är 
ett annat exempel.
– Många idrotter kände sig 
hotade, även bågskyttet. Med 
en lätt överdrift kan man säga 
att vi på den tiden började 
skjuta våra tävlingar tidigt på 
morgonen, men visste ald-
rig vem som vunnit förrän 
framåt kvällen. ”Om ni inte 
gör något för att göra båg-
skyttet mer spännande är vi 
inte intresserade av er idrott”, 
var budskapet från olympiska 
kommittén.

Berryl berättar vidare att man 
visserligen ansåg det vara vik-
tigt att exponeras i TV, men 
att det egentligen inte var hu-
vudskälet till att man gjorde 
om reglerna.
– Huvudskälet var, som jag 
nämnde, att ett antal idrotter, 
bland annat bågskyttet, stod 
inför hotet att kastas ur OS 
om vi inte gjorde sporten 
mer publikvänlig. Att vi blev 
mer ”TV-mässiga” fi ck vi så 
att säga på köpet.

Bågskyttet på OS i Los Angeles 
1984 blev oerhört spännan-

de inslag i sportsändning-
arna i TV och för detta fi ck 
man även journalisternas pris. 
Många minns säkert vår egen 
Magnus Pettersson som sköt 
en fantastisk match om gul-
det. Han förlorade knappt och 
tog silver, men det var ändå 
en stor prestation.
– Man hade lagt ned stor 
möda på att göra det TV-mäs-
sigt intressant, berättar Berryl, 
bland annat monterades en li-
ten kameralins mitt i krysset i 
tian vilket gjorde att TV-pu-

Utslagsmatcher man-mot-man gjorde att 
bågskyttet fi ck stanna kvar i OS.
Foto: Tidningen Bågskytten

Magnus Pettersson
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Pistolskytte i 
Internet-TV?
Av: Basti Naumann
Foto Bowling: Ulf Hansson • Foto DM Luft: Anders Thurebrand

Med dagens elektroniska markeringssystem 
har pistolskyttet, i likhet med bowlingen, alla 
möjligheter att sända tävlingar direkt i Internet-TV.

bliken kunde se när pilen kom fl ygande 
mot tavlan. Även om det handlar om 
lite tur att sätta en pil mitt i krysset på 
sjuttio meter vet jag att några duktiga 
skyttar sköt sönder linsen några gång-
er…

Det var förre världspresidenten för båg-
skyttet, amerikanen Jim Easton, som 
jobbade hårt med förändringsarbetet 
och lyckades införa det nya systemet 
med matcher man-mot-man.
– Som alltid när det gäller förändring-
ar tycker en del att ”det var bättre förr”, 
säger Berryl Arvehell, men i stort tycker 
de fl esta idag att det här var väldigt bra, 
särskilt ungdomarna gillade snabbt det 
nya upplägget. Från början uppskattar 
jag att fördelningen var ungefär 60% för 
och 40% mot nya tävlingsregler. Med 
åren har det blivit en majoritet för på 
cirka 90-10.

Berryl berättar vidare att man utvecklat 
resultatredovisningen även på helt van-
liga tävlingar där man saknar sofi stike-
rad elektronik.
– Vi har ett blädderblocksystem fram-
för varje skytt där publiken hela tiden 
kan följa resultaten efter varje trepils-
serie.

På OS startar sextiofyra herrar och lika 
många damer som kvalifi cerat sig från 
de olika deltagarländerna. Först skjuter 
man en grundomgång som enbart har 
till syfte att ranka skyttarna som etta, 
tvåa, trea och så vidare. Därefter möter 
skytt nummer 1 skytt nummer 64, skytt 
nummer 2 möter nummer 63 och så 
vidare. Efter denna utslagningsomgång 
är det dags för den TV-sända delen av 
tävlingen inne på själva matcharenan.

Och hur har det gått med medias intresse 
för bågskyttet efter framgångarna i Los 
Angeles?
– Uppmärksamheten i OS 1984 gjor-
de att intresset för bågskytte ökade och 
man gjorde ett hyfsat långt program om 
Magnus Pettersson, men efter det blev 
det tungarbetat, säger Berryl och fort-
sätter:
– TV lägger sina tablåer ett år i förväg 
och det gäller verkligen att ha framför-
hållning, ligga på och skicka inbjud-
ningar till dem i god tid. Möjligen gör 
de ett kort inslag med någon skytt som 
utmärkt sig, men de är totalt ointresse-
rade av att till exempel sända ett SM.
– Det får vi nog leva med, avslutar 
Berryl, och det är ju bättre de gör nå-
got program än inget alls.

Bowlinghallen i Sollentuna har monitorer ovanför varje bana där publiken kan följa 
poängställningen slag för slag. Här är det hemmamatch mellan Sollentuna Bowlingklubbs 
damer och Bowlingklubben Ankaret från Norrtälje.

Ett exempel på hur det kan gå till fi nns 
hos bowlingen, en sport som på många 
sätt liknar vår. Skillnaden mellan en 
bowlinghall och en skjutbana är inte så 
stor. Utövarna tilldelas var sin bana, och 
uppgiften är att med stor precision träffa 
ett mål. Träffmarkering sker elektroniskt. 
Träffen och poängen visas på en display 
över varje bana, så att såväl utövaren som 
publiken kan se den. Det senare är ännu 
inte så vanligt inom pistolskyttet, men 
det är på god väg.

Många bowlinghallar har möjlighet till 
traditionella TV-sändningar över In-
ternet. Det fi nns kameror och redige-

ringsmöjligheter på plats, och bland 
bowlingens funktionärer fi nns, förutom 
videofotografer och redigerare, kom-
mentatorer och bisittare av professio-
nell klass.

Utöver detta har bowlingen en speciell 
form av direktsändning, som är anpassad 
för initierade tittare, i första hand för dem 
som spelar själva, och som kan användas 
även för mindre tävlingar. Man sänder helt 
enkelt ut samma resultatredovisning som 
visas på displayen framför varje spelare. 
Lagkamrater, anhöriga och andra intresse-
rade kan alltså sitta hemma framför datorn 
och i realtid följa varje spelares resultat. 
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Tablån visar varje slag just när det sker, inte 
bara poängen, utan också vilka käglor som 
fällts. Poängen sammanräknas fortlöpande, så 
att man i varje sekund kan se hur var och en 
av spelarna ligger till i förhållande till kon-
kurrenterna. Är det en lagtävling, redovisas 
också poängställningen i den.

En sådan sändning är mycket lätthanterlig. 
Den kan göras utan att en enda extra funk-
tionär behövs. Ändå är det oerhört spän-
nande för tittarna. En vanlig klubbtävling 
drar mellan 50 och 100 Internet-tittare.

Rent tekniskt är det lätt att tillämpa den här 
tekniken på pistolskyttetävlingar. Den elek-
troniska träffregistreringen och displayerna 
fi nns. Det enda som fattas är att koppla ihop 
displayerna med Internet. Och den tekni-
ken är redan utarbetad och väl beprövad 
av bowlarna.

I pressgrannen ”Skyttesport” nr 1 i år fi nns 
en artikel med förslag på hur man kan göra 
fältskyttet med 6,5mm gevär intressantare 
genom resultatredovisning direkt på Inter-
net. Ett program har tagits fram och man ef-
terlyser testpersoner som är villiga att prova 
att markera fältskyttet elektroniskt.

Om man inte kan vara på plats i 
bowlinghallen kan man följa spelet via 
direktlänkar på internet.

Publiken i hallen kan 
lätt följa spelet via 
monitorerna.

De elektroniska måltavlorna börjar dyka upp på allt fl er tävlingar. I år var det premiär 
för detta på DM i luftpistol i Stockholm. Bilden: Thomas Dahlberg, Atlas Copco.

Publiken kunde följa alla skyttarna skott för skott på storbild där 
sexton banor var aktiverade.
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Dartsporten 
stiger fram
Av: Basti Naumann

Det fi nns många exempel på udda och 
illa ansedda sporter som rest sig ur 
dunklet och klivit fram i strålkastarljuset. 
Dart är en av dem.

Dartsportens 
kamp för att 
accepteras som en 
seriös idrottsgren 
beskrevs i Mitt i 
Västerort 14 juli 
2009.

När man talar om framtida visioner för 
pistolskyttet är det många som invänder: 
”Det där kommer aldrig att gå. Vi är för små, 
vi är illa omtyckta för våra vapen” och så 
vidare. Men det fi nns fl era exempel på 
liknande visioner som blivit verklighet.
 Bland vintersporterna är till exempel 
skidskyttet i dag Europas, om inte värl-
dens, största publiksport, större än längd-
skidåkningen. Så har det inte alltid varit. 
På femtiotalet utövades skidskyttet av en 
handfull medelålders gubbar som drog 
ut i skogen och sköt med mausergevär 
på 100 meter. Ingen tänkte ens tanken 
att denna lilla aparta sysselsättning skulle 
bli en stor publiksport.
 Men några visionärer gav sig tusan 
på att det skulle gå. Och efter närmare 
fyrtio år av envetet kämpande kunde de 
konstatera att de hade lyckats.

Ett aktuellt exempel är dart. I Europa, 
främst i England och Holland, är dart 
en oerhört populär sport. Stora tävling-
ar arrangeras i idrottshallar, där åskådar-
siffror på runt 10 000 inte är ovanliga. I 
sportkanalen Eurosport visas ofta såda-
na darttävlingar och det är spektakulära 
tillställningar. Tempot är snabbt, man har 
lagt in ljudeffekt (en rejäl duns) när pi-
len träffar tavlan och självklart har man 
elektroniska displayer med omedelbar 
resultatredovisning. Bland fl era kamera-
vinklar fi nns också en där man genom 
en lins dold i mitten av tavlan kan följa 
pilens väg från kastaren mot målet.

Men i Sverige har dartsporten aldrig lyft, 
trots att man runt 1980 hade en inter-
nationell superstar, Stefan Lord, som då 
rankades tvåa i världen. I Sverige utö-
vas dart mest på pubar i Stockholm. An-
knytningen till pubarna gjorde att dart 
förknippades med fl itigt öldrickande, 
och det gav sporten dåligt anseende. 
Därmed har den aldrig slagit igenom 
som publiksport i Sverige.

Men även dartsporten har sina outtrött-
liga visionärer. Man försökte vinna er-
kännande genom att söka medlemskap 
i Riksidrottsförbundet. År 1977 ingav 
man sin första ansökan.

Men RF var svårfl örtade. De krävde att 
Dartförbundet tvättade bort sin öl-
drickarstämpel. Och det var inte det 
lättaste, just med tanke på att dart mest 
spelas på pubar. Men visionärerna käm-
pade oförtrutet på, år efter år. Inte min-
dre än nio gånger har man ansökt om 
medlemskap i RF och till sist lyckades 
man. Och äntligen gav RF med sig, i 
maj förra året invaldes Svenska Dart-
förbundet i RF, under stort jubel bland 
landets pilkastare.
 Numera är förbundssanktionerade 
tävlingar helt alkoholfria. Och dart spe-
las inte bara på pubar – i Storstockholm 

fi nns det till exempel 20 ungdomsgårdar 
där man kan spela dart.

Det var bara första steget. En lång och 
svår vandring återstår innan darttäv-
lingar drar storpublik också i Sverige. 
Men Svenska Dartförbundet har visat att 
det går, om man inte ger upp. Förr eller 
senare kommer säkert darttävlingar att 
arrangeras i idrottshallar och andra an-
läggningar inför en stor publik, bevakade 
av svenska TV-kanaler.

Det svenska pistolskyttet liknar dartsporten 
på många sätt. I Tyskland, till exempel, är 
skyttet stort, mindre i Sverige. Svenska 
Dartförbundet är ett litet förbund men 
de har visat att det går att komma in i 
”sportens fi nrum”, som det heter i arti-
keln. Kanske det skulle vara möjligt med 
ett sådant lyft även för pistolskyttet?

BBC sänder åtskilliga timmar från de större darttävlingarna.
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Våra relationer till massme-
dia har debatterats så länge jag 
varit engagerad inom skytte-
rörelsen. Frågan har alltid in-
tresserat mig och jag tycker 
självklart att vår sport får all-
deles för lite uppmärksamhet 
i de ”tunga” massmedierna 
(TV och storstadstidningar-
na). Problemet är att denna 
åsikt inte tycks delas av me-
dia. När till exempel Emil 
Andersson blev världsmästare 
i Running target, vilket var 
en strålande prestation, fi ck 
händelsen inte särskilt stor 
uppmärksamhet. Det fordras 
olympiska guldmedaljer för 
att väcka massmedias intres-
se för skytte och det intresset 
har i högsta grad karaktär av 
”färskvara”.
 Visst går det att få TV att 
sända skytte, men det fordrar 
ett genomtänkt koncept och 
en större arbetsinsats än de 
fl esta anar. År 2000 satsade 
Skytte UO och Skolskyt-
tefrämjandet på ett projekt 
vi kallade ”massmedialt ge-
nombrott”. Projektet byggde 
på att skytte är en sport där 
alla kan delta på lika villkor 
oberoende av ålder, kön eller 
eventuellt handikapp (vilket 
är unikt). Naturligtvis valde 
vi den mest mediavänliga täv-
lingsformen av alla, nämligen 
Falling target. Konceptet gick 
ut på att genomföra nord-

SPSF:s generalsekreterare
Mats Stoltz:

isk ungdomslandskamp och 
nordisk landskamp för handi-
kappade skyttar parallellt med 
gemensam individuell fi nal. 
Tävlingen blev en sportslig 
succé med två handikapp-
skyttar på prispallen, men TV 
lyste med sin frånvaro trots en 
intensiv marknadsföring. Året 
därpå engagerade vi de båda 
olympiska guldmedaljörerna 
Jonas Edman och Jonas Ja-
cobsson för ett ”mästarmö-
te”. Och då nappade TV (där 
ser man återigen dragkraften 
hos olympiska guldmedaljer). 
Resultatet blev ett två minu-
ter långt inslag i Sportspegeln. 
Visst var det roligt, men frågar 
man mig huruvida effekten 
stod i rimlig proportion till 
den arbetstid som lades ner är 
jag benägen att svara nej. En 
svala gör ingen sommar och 
de personella och ekonomis-
ka resurser som skulle krävas 
för att nå ett varaktigt resultat 
den vägen fi nns inte.
 Jag tror inte att vi någon-
sin kommer att få samma ut-
rymme i media som de stora 
och riktigt folkkära sporterna. 
Det vore naivt att tro det. Dä-
remot är jag övertygad om att 
vi kan få en hygglig täckning 
men det förutsätter att vi ut-
nyttjar de chanser vi får. Det 
förutsätter också att var och 
en gör sin del av arbetet och 
inte sitter och väntar på att 
någon annan skall ta hela an-
svaret. Det är den sammanlag-
da mängden av inslag som ger 
effekt och det kommer inte 
att fl yga några stekta sparvar 
i munnen på oss. Sådana djur 
existerar inte.

Synpunkter på skytte och media

Jag har sedan länge anslu-
tit mig till den vision om ny 
tävlingsform som redaktören 
för denna tidning beskriver på 
annan plats (se pilotprojektet 
”Swedish Masters Pistol”). 
Denna propagandatävling, 
som genomfördes redan 1999, 
gillades enormt av både delta-
gare, publik och tv-folk.

Med den typen av tävlingar kan 
vi på sikt bli mer intressanta 
för media. Blir vi uppmärk-
sammade i riksmedia, kom-
mer intresset för skytte att på 
sikt växa sig större. Blir skyttet 
större, blir vi mindre känsliga 
för angrepp från politiker och 
andra infl ytelserika grupper i 

Basti Naumann, 
skribent och 
debattör:

Jag tycker inte att vi inom 
skyttet ska behöva ändra 
några regler eller anpassa oss 
på något visst sätt i förhållan-
det till media för att få mer 
utrymme. Som jag ser det 
handlar det mera om att sälja 
in hela konceptet som det är. 

Flerfaldige OS-guldmedaljören 
Jonas Jacobsson:

Nu fi nns ju elektronisk mar-
kering av tavlor och skytte-
program med rörelsemönster 
som registreras på skärmen 
där det går att göra mycket 
som är intressant för åskådare. 
Luftskyttet borde ligga bra till 
med tanke på att det är enkla-
re att ordna lokaler. Bågskyt-
tarna gjorde om sina regler för 
att få vara med i OS, men hur 
mycket bågskytte har vi sett i 
TV efter Los Angeles 1984? 
Nej, det handlar om att säl-
ja in skyttet och få sponsorer 
med på ”vagnen”. Jämför till 
exempel det stillsamma Snoo-
ker som ibland sänds i Euro-
sport halva dagar i sträck. Det 
är ett mödosamt jobb att sälja 
in vår sport på liknande sätt, 
men den enda framkomliga 
vägen som jag ser det.

samhället. Då slipper vi leva 
med hjärtat i halsgropen och 
ständigt huka oss inför nästa 
attack. Och en minst lika vik-
tig följd av en sådan utveckling 
är att skyttet blir roligare för 
utövarna, och då blir det lät-
tare att värva nya medlemmar.

Den här visionen är redan för-
verkligad i vårt grannland 
Norge. Det Frivillige Skytte-
vesen arrangerar varje år SM-
tävlingar som nästan i detalj 
liknar nämnda vision. Snabba, 
täta, spännande skyttetävling-
ar med parvisa dueller, inför 
en jublande och hejande pu-
blik på ett par tusen personer. 
Elektroniska markeringar av 
såväl precision- som fältmål. 
Och tävlingarna sänds i den 
norska riks tv-kanalen NRK.
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”Det gäller bland annat att 
ordna skyttelokalerna så de 
blir mer attraktiva. Idag täv-
lar vi ofta i mörka källare el-
ler barackliknande skjul ute 
i skogen där det kanske inte 
ens fi nns el. Det är inget litet 
jobb man behöver lägga ned 
på detta, men jag tror att man 
tänker mer på den här biten 
när man planerar nya lokaler 
idag. Möjligheterna till elek-
tronisk markering som kom-
mer alltmer är en bra början 
och ett måste om man till 
exempel ska lyckas få TV att 
sända. Det fi nns ju mycket bra 

och intressant teknik framta-
gen redan, system där man 
ser skyttens rörelsemönster i 
samband med skottet och an-
nat spännande.
 Jag känner inte att vi behö-
ver ändra våra tävlingsprogram 
eller regler. Istället menar jag 
att vi måste ändra attityden till 
media. Många lever i tron att 
TV har koll på vad som händer 
och hör av sig, men så är det ju 
inte alls. Det gäller att vi själva 
ligger på och bearbetar dem 
och förse dem med informa-
tion, inbjudningar o.s.v. Vi lär 
aldrig få samma uppmärksam-

Agne Jälevik, numera pensio-
nerad, började referera skytte 
redan på OS i Moskva 1980 
och är den som oftast fått 
hand om skytte på Sveriges 
Television.

För många år sedan tog han 
också initiativet till ett inslag 
i Sportspegeln där olympia-
mästaren Ragnar Skanåker 
och Skyttesportförbundets 
Kerstin Bodin, vid tillfället 
nybliven världsmästarinna, 
möttes i en duell på luftpistol.
– Vi hade specialkompo-
nerat tävlingen, minns Agne, 
och de fi ck i princip ”skjuta 
ikapp” med varandra. Ragnar 
vann, men det var inte många 
poäng som skiljde. Det blev 
ett spännande inslag.

När NP intervjuade Agne för 
några år sedan spånades det 
om hur skyttet skulle kun-
na göras spännande för en 
TV-publik. Grunden var ut-
slagsformen d.v.s. dueller 

Agne Jälevik, 
sportkommentator på SVT:

man-mot-man med ganska 
snabbt skytte och växelvisa 
skott, åtminstone i fi nalen. En 
idé var att använda enkla mål 
av typen Falling target, kanske 
med elektronisk markering 
och där det enbart handlar 
om ”träff eller bom”. Inget 
komplicerat, men med bra 
grafi k som i skidskyttet där 
man ser antalet lossade pa-
troner etc. Kanske olika stora 
träffytor, där skytten kan välja 
svårighetsgrad beroende på 
hur han/hon ligger till, typ 1, 
2 eller 3p.
– Exakt, sa Agne, det måste 
vara något sådant, och tidsfak-
torn är också viktig, ”ska han 
hinna…?”. Det går att göra 
jättespännande! Alla sporter 
där det ingår att träffa någon-
ting är ju intressanta. Ska man 
träffa eller missa? Det är det 
som är grejen.

Agne påpekar att man redan 
använder detta i Lilla Sport-
spegeln, där det gäller att kasta 

bollar i tre olika stora öpp-
ningar med poäng från 1 till 3.
– Först har vi då spännings-
momentet då den som kanske 
ligger under med två poäng 
kalkylerar inför sista kastet. 
Väljer han eller hon den mit-
tersta, lite lättare öppningen, 
blir ställningen lika och det 

Jessica Linnman, 
kommunikatör och redaktör 
för Svensk Skyttesport:

blir särskiljningskast. Då fi nns 
ju chansen att den andre bör-
jar darra på manschetten. Eller 
ska man chansa på den mins-
ta öppningen och ta hem se-
gern direkt? Kommer det att 
lyckas? Spänningen stiger. Det 
här är ju direkt applicerbart 
på skyttet.

het som skidskytte eller fotboll, 
men jag tror defi nitivt att det 
är möjligt att få samma utrym-

me som till exempel snooker 
eller dart som förekommer re-
lativt frekvent i Eurosport”.
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Bakgrunden till att Megalink 
fi ck i uppdrag att utveckla en 
elektronisk markeringsutrust-
ning för Falling Target är ett 
antal otrevliga incidenter i 
samband med luftgevärsskjut-
ning. Vid några tillfällen råka-
de skyttar ut för 180-graders 
rikoschetter vid skjutning på 
de vanliga fallmålen. Proble-
met förekommer sannolikt 
endast i samband med luft-
gevärsskytte på grund av den 
högre anslagsenergin för luft-
gevär jämfört med luftpistoler.

Förutom den sedvanliga spän-
ningen hos deltagarna inför 
en landskamp var de natur-
ligtvis dessutom spända in-
för hur elektroniken skulle 
fungera. Oron för den se-
nare visade sig vara obefogad 
då den fungerade i stort sett 
klanderfritt. Det samma kan 
man säga om arrangemang-
et som sådant, enda smolket 
i bägaren var det uteblivna 
fi nska juniorlaget på pistol. På 
grund av något missförstånd 
i samband med inbjudan så 
förstod inte fi nnarna att det 
även skulle skjutas luftpistol 
och kom därför endast med 
luftgevärsskyttar.

”Binär” 
succé i 
Sävsjö
Årets landskamp i Falling Target i januari gick, 
som läsaren kanske kan misstänka utifrån 
rubriken, i Sävsjö Skyttecenter. Den stora 
nyheten var, som rubriken också antyder, den 
elektroniska markeringsutrustningen.

Som den minnesgode läsaren 
säkert kommer ihåg genom-
fördes föregående års lands-
kamp i Danmark med ett eget 
finalprogram. Årets lands-
kamp sköts däremot enligt 
det vanliga reglementet med 
grundomgång, kvartsfi nal, se-
mifi nal och fi nal.

Då man studerar resultatlistan 
kan man lätt förledas att tro 
att motståndet från dansk sida 
var svagt, men så var defi nitivt 
inte fallet. Under hela grun-
domgången i den individuel-
la tävlingen, under lördagen, 
sköt danskarna mycket stabilt. 
Efter grundomgången var det 
därför danskt i toppen och det 
såg inte speciellt lovande ut 
inför fi nalerna.

I fi nalerna visade det sig dock, 
som så ofta, att en tävling inte 

är slut förrän sista skottet har 
avlossats. Svenskarna avance-
rade och det blev slutligen 
Anton Bengtsson som fi ck 
skjuta guldmatchen som han 
vann mot Tobias Persson (fjol-
årets segrare). Sverige lade så-
ledes beslag på både första och 
andra platsen.

Under söndagen genomfördes 
lagtävlingen och ställning-
en var inledningsvis myck-
et jämn, med någon enstaka 
poängs ledning för Sverige. 
Till slut ryckte Sverige ifrån 
och vann med 11 poängs 
marginal.

På gevärssidan vann Sverige 
lagtävlingen för seniorer efter 
en mycket spännande tävling 
med minsta möjliga margi-
nal. För fullständiga resultat, 
se Förbundets hemsida.

Vad kan man då säga om den 
elektroniska markeringsut-
rustningen? Att den är till-
förlitlig råder inget tvivel om. 
Dessutom fungerar den bättre 
för luftpistoler om man jämför 
med de vanliga fallmålen. De 
traditionella fallmålen fi nns i 
två versioner, där den nyare 

versionen ibland missgynnar 
äldre luftpistoler med lägre an-
slagsenergi. På elektronikvari-
anten redovisas träffarna på tre 
sätt; röda lampor som tänds vid 
träff (placerade ovanför tavlan), 
på skyttens monitor samt på 
en fi lmduk där sammanställ-
ningen av resultatet projice-
ras. Systemet är fortfarande 
under utveckling och det är 
troligt att träffarna kommer 
att projiceras grafi skt på du-
ken så att det liknar de gamla 
fallmålen. Idag ser man bara de 
binära talen 1 eller 0 beroen-
de på träff eller icke träff. Det 
är onekligen så att skjuta Fal-
ling Target på elektronik är ett 
renodlat precisionsskytte och 
lite av charmen med de gamla 
fallmålen har försvunnit. Men 
fördelarna överväger; funk-
tionssäkrare, mindre behov av 
funktionärer och större säker-
het för skyttar och övriga. Vi 
kommer därför säkert i fort-
sättningen att se fl er stora täv-
lingar av det här slaget skjutas 
på elektronik.

Avslutningsvis tackar jag Svens-
ka Skyttesportförbundet för 
ett bra arrangemang samt inte 
minst våra duktiga juniorer.

Resultat lagtävling
Sverige 99 poäng
Danmark 88 poäng

Resultat individuellt
1 Anton Bengtsson Lönsboda Psk
2 Tobias Persson Hässleholms Psk
3 Klaus Nielson och

Signe Johannesen Danmark

Av: Bo Walger

Tobias Persson.
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Lamporna ovanför måltavlorna tänds vid träff. Skyttarna får en bild i sina monitorer som skall likna det klassiska fallmålet.

Markeringsutrust-
ningen gås igenom 
före den individuella 
fi nalen.

Resultaten 
sammanställs och 
projiceras på duk.

Från vänster: Tobias Persson, Anton Bengtsson, Linda Persson, John-Åke Andersson (ledare), 
John Ellström och Bo Walger (ledare).

Linda och John 
kopplar av efter 

genomförd 
grundomgång.

Närmast kameran, Tobias Persson.

Finalisterna i den individuella tävlingen; Anton 
Bengtsson på första plats och Tobias Persson 
på andra.



44 NP1 ’10

Eldsjälen i ÖverumEldsjälen i Överum

Sven-Olov Nilsson 
är utan tvivel en 
av Sveriges största 
pistolskytteentusiaster. 
Han var med och 
bildade Överums 
Pk 1962 och under 
närmare femtio år 
har ”Olle” verkat i 
sin klubb som vice 
ordförande, kassör 
och ordförande. 
Ordförandeskapet 
har han skött i 
nära fyrtio år och 
han har också varit 
kretsordförande i 
tjugotre år.

Av: Peter Siegel

Eldsjälen från Överum, Sven-
Olov Nilsson, har fått en 
mängd utmärkelser genom 
åren. För sina insatser inom 
pistolskyttet har han fått för-
tjänsttecken i guld av Riksi-
drottsförbundet, Smålands 
Idrottsförbund och Små-
lands Sportskytteförbund. 
Dessutom erhöll han både 
silver- och guldmedaljer av 
Svenska Pistolskytteförbun-
det, Svenska Sportskytteför-
bundet, SSM-kommittén och 
Kalmar Läns Norra Pistol-
skyttekrets.

Naturligtvis fi ck han också sin 
egen klubbs uppskattning i 
form av förtjänstmedaljer i 
silver och guld! Ingen jante-
lag här inte, Olle är allmänt 
uppskattad överallt! Han har 
också varit styrelsemedlem i 
Svenska Pistolskytteförbun-
det och SSF:s Pistolsektion 
och dessutom var it täv-
lingsledare för Allsvenska 
Pistolserien och Hemmaba-
netävlingen i hela fyrtiosju 
(!) år. Det rekordet lär nog 
bli svårslaget om det ens är 
möjligt!

Sven-Olov har också varit ini-
tiativtagare till byggnationen 
av Överums skjutbana, vack-
ert belägen på Borgudden 
vid sjön Ryven, och dess om-
byggnad genom åren, samt till 
skjutbanan i källaren av Öve-
rums Sporthall. Det är en in-
omhusbana som är tillåten för 
alla kalibrar! Olle har också 
varit banläggare på fyra olika 
SSM och tävlingsledare till sin 
klubbs många tävlingar.

Till NP säger Olle, njutnings-
fullt blossande på sin cigarr:

– Till allt detta har krävts 
mycket goda medarbetare, vilket 
jag lyckligtvis har haft genom alla 
dessa år. Jag vill gärna passa på 
och ta tillfället i akt att tacka alla 
som har hjälpt mig under dessa 
nästan femtio år. Det har varit 
mycket givande och roligt och har 
verkligen berikat mitt liv!

Den 15 maj fyller Sven-Olov 
Nilsson 75 år och vi utbringar 
redan nu ett fyrfaldigt HUR-
RA för denne sanne pistol-
skytteentusiast och trotjänare 
inom pistolskyttet!

Sven-Olov 
njuter en 
"segercigarr" 
efter lyckad 
Vårsalut.
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Störsssta mööjjliga 
tävlingsverksamhet!
Text: Peter Siegel | Foto: Peter Siegel, Malin Axelsson, Tommy Lind

Tävlingsverksamheten bör-
jar redan i mitten av januari 
med ”Vårsaluten”, en omtyckt 
seriefältskjutning med fyra 
deltävlingar, följd av en krets-
fältskjutning i slutet av febru-
ari och ytterligare en i april. 
I maj kommer sedan den po-
pulära fältskjutningen ”Mäs-
tarträffen”. I juni arrangerar 
klubben två kretsprecisions-
tävlingar, samt kretsmäster-
skapet i precision för A, B 
och C i augusti. Året avrun-
das sedan med ”Grovfälten” i 
oktober. Totalt sett en impo-

Överums Pistolskytteklubb är nog en av Sveriges mest ambitiösa 
tävlingsarrangörer jämfört med medlemsantalet. Drygt åttio 
medlemmar med ett fyrtiotal aktiva arrangerar årligen runt tio 
precisions- och fältskyttetävlingar. Till det kommer naturligtvis också 
alla interna tävlingar och klubbmästerskap.

Björnjakt!
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nerande mängd tävlingar för 
en sådan liten klubb.

Det behövs många entusiastis-
ka eldsjälar som gärna ”offrar” 
sin fritid för att genomföra 
alla dessa tävlingar. Det krävs 
naturligtvis också en drivande 
kraft som entusiasmerar med-
lemmarna och leder arbetet i 
klubben. Det är företrädesvis 
Sven-Olov Nilsson som va-
rit denna medryckande kraft 
i Överums Pk i nära femtio 
år nu. Olle, som han kallas i 
klubben, fyller 75 år i år och 
kommer förstås inte att orka 
hur länge som helst. Det gäl-
ler för ÖPK:s yngre medlem-
mar att ta över så småningom 
om man vill fortsätta med sin 
fullskaliga tävlingsverksamhet. 
Vad man dock tydligt lägger 
märke till i Överum är det 
stora engagemanget av alla 
medlemmar. De kommer sä-
kert att fortsätta traditionen 
även när Sven-Olov Nilsson 
någon gång i framtiden slår 
sig till ro.

Vårsaluten i Överum i år ägde 
rum den 17 och 24 januari, 
samt den 7 och 14 februari. 
Det var för årstiden mycket 
bra väderförhållanden, även 
om medlemmarna i ÖPK var 
tvungna att skotta en hel del 
snö längs fältskyttestigen runt 
berget vid Dacke Skans.

 Av fyra deltävlingar i fält får 
de bästa tre resultaten räknas i 
vapengrupp C och de bästa två 
resultaten i de resterande klas-
serna A, B och R. Penning-
priser betalas ut till den bästa 
fjärdedelen i varje skytteklass 
efter den sista deltävlingen. I 
år var den totala prissumman 
15 300.– kronor. Dessutom får 
varje klassvinare i de olika va-
pengrupperna en snygg pokal 
som minne för livet.

Vinnare och bästa skytt i va-
pengrupp C3 var Sten Ellis 
från Borgsholms Pk. Sten sköt 
fullt tre gånger i rad och säk-
rade segern direkt. Tyvärr var 
han dock förhindrat att delta 
i sista deltävlingen och prisut-
delningen, han fi ck sin pokal 
och sina prispengar vid ett se-
nare tillfälle.

Anders Magnusson från Växjö 
Pk var bäst i B3 och kan be-
traktas som Vårsalutens bästa 
skytt då han klarade att skjuta 
fullt fyra gånger i rad i vapen-
grupp B, en gång i A och två 
gånger i revolver.
Jens Karlsson, Örebro, sköt fullt 
två gånger i A3 och segrade 
därmed i denna klass. Jens 
lyckades även skjuta fullt en 
gång i C och två gånger i R. 
Ronny Olander från Döder-
hults Psk segrade i R3 där han 
sköt fullt två gånger. Ronny 
sköt även fullt en gång i C 
och A.

Bästa dam var Överums egen 
Anneli Wirskog och bästa juni-
or Mattias Panzan från Norr-
köping. Veteran yngre vanns 
av Krister Retzman, Åtvida-
berg Pk, och i Veteran äldre 

segrade Peter Siegel från Ka-
tarina Psf i Stockholm. Peter 
vann även klasserna Vä R och 
Vä A och fi ck därmed hela tre 
stycken pokaler med sig hem.

Nästa fältskjutning i Över-
ums Pk:s regi är ”Mästerträf-
fen” söndagen den 9 maj och 
klubbens tävlingsledning och 
funktionärer önskar alla Sve-
riges fältskyttar hjärtligt väl-
komna till Överum!

Sten Ellis 
bäst i 
vgrp C.

Totalvinnare i A, B, R, dam och junior

Vapenkontrollen.

Glada 
funktionärer.
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En Vinnande Kombination

Pardini GT9-1Pardini K2 S

Pardini SP .22 Pardini HP .32

Tel: 019-57 86 68 • Fax: 019-57 02 68
Box 80, 692 22 Kumla

Medaljer till PARDINI-skyttar
VM Zagreb 2006

Ind. 4 Guld 4 Silver 2 Brons
Lag 6 Guld 8 Silver 8 Brons

Totalt 32 Medaljer



48 NP1 ’10

Ryssland jobbar 
med återväxten
Av: Staffan Ringskog | Foto: Michael Fasth

Ryssland har stora förutsättningar att 
dominera inom internationellt pistolskytte 
kommande år. Nu satsar nämligen 
ryssarna starkt på en ny generation av 
skickliga skyttar.

Ryssar kan luta sig tillbaka på 
många fi na segrar inom pi-
stolskyttet. Men så resonerar 
aldrig en ryss, man är istället 
aldrig större än sina senaste 
framgångar.
 Kirill Ivanov och Natalia 
Kolyryshkina är två namn att 
lägga på minnet inom det rys-

ka landslaget i pistolskytte. De 
är nämligen utvalda att lotsa 
fram landets unga pistolskyttar 
till att bli de främsta i världen. 
Kirill är lagledare för landsla-
get och Natalia är tränare av 
det ryska juniorlandslaget.

När Ryssland hette Sovjetunio-

Mikhail Nestruev är en av Rysslands 
framgångsrika skyttar. På EM 2009 
blev det en femte plats på grovpistol 
med resultaten 293 + 291 = 584p. 
Han håller för övrigt världsrekordet 
i denna gren på 594p. Har också ett 
OS-guld i fripistol från Aten 2004 och 
ett silver i luftpistol från samma OS.
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nen hade landet en stark för-
måga att alltid få fram många 
stora namn inom pistolskyttet. 
Det var en tid präglad av stora 
idrottsliga framgångar.

Ambitionen hos ryssarna är 
idag densamma som under 
sovjetiska perioden. Ryss-
land försöker nu med samma 
systematik som då, att få fram 
skyttar som kan bli stora in-
ternationellt inom sporten.
– Det krävs en stor insats 
från vårt förbund för att vi ska 
lyckas, säger Kirill Ivanov.

Under sovjetperioden kartla-
des landet mycket grundligt 
på lovande talanger. Det rys-
ka pistolskyttet har idag inte 
samma resurser som då men 
trots det satsas det kraftigt på 
att få fram goda skyttebegåv-
ningar. Intrycket är att man 
försöker återuppliva samma 
anda som gällde under den 
kommunistiska tiden.

Att många i dagens Ryssland 
knyter an till sovjettiden är 
egentligen inget att förvå-
nas över i dagens Ryssland. 
Det ryska samhället präglas 
nämligen alltmer av den anda 
som gällde i det gamla Sov-
jetunionen.

Under Jeltsinperioden var fl er-
talet ryssar kritiska till Sov-
jetunionen. Man hörde ofta 
diskussioner på TV där Sov-
jetunionens dåliga sidor lyftes 

fram. Det gjordes många pro-
gram om den sovjetiska ter-
rorn, där exempelvis svensken 
Raoul Wallenbergs öde dis-
kuterades.
 Idag råder en helt annan 
stämning i landet. När Sovjet 
diskuteras, talar man om den 
tiden med viss stolthet. Många 
ryssar menar att det var den 
stolta sovjetiska självkänslan 
som bidrog starkt till de stora 
idrottsliga framgångarna.

Idag är närmare tvåtusensju-

hundra ryssar aktiva inom 
pistolskyttet. Av dessa tillhör 
trehundra ungdomar sporten. 
I ett land med 142 miljoner 
invånare kan antalet skyttar 
uppfattas som lågt, men att 
kvalifi cera sig till de aktiva, är 
inte så enkelt. Vem som helst 
kan nämligen inte komma 
med i förbundets verksamhet, 
först sker en viss utgallring 
av seriöst intresserade skyttar.

Av Rysslands trehundra unga 
skyttar är det idag främst fem 
som utmärkt sig. Alla är i ål-
dern 17-22 år och har nått 
sina framgångar i företrädes-
vis ryska nationella tävlingar, 
studentmästerskap och euro-
peiska tävlingar.

Namnen på Rysslands unga 
stjärnor inom pistolskytte är 
Rinat Ayupov, Nikolai Kilin, 
Ekaterina Levina, Leonid Je-
kimov och Dmitry Braiko. 
De mest lovande av dessa fem 
skyttar är Rinat Ayupov och 
Ekaterina Levina.
Rinat Ayupov är tjugo år och 
kommer från staden Perm 
öster om Uralbergen. Han är, 
som namnet antyder, av ta-
tarisk bakgrund. Rinat till-
hör därmed en viktig etnisk 
minoritet i Ryssland på nära 
åtta miljoner människor, en 

grupp som alltid spelat en 
viktig roll i Rysslands histo-
ria. Detta oavsett om det gällt 
politik, affärer, det militära el-
ler idrott. De icke-ryska tata-
rerna har alltid bidragit till att 
bygga upp Ryssland. Ett feno-
men som sällan uppmärksam-
mats i väst.
Junioren Rinat Ayupov star-
tade som aktiv 2003 och har 
hittills främst utmärkt sig 
inom europeiska mästerska-
pen. I Deauville 2007 tog 
han brons i EM i luftpistol 
med 572p i grundomgången 
och visade prov på bra nerver 
då han sköt bästa fi nalserien 
(100,1), totalt 672,1p. Ge-
nom att först ha skjutit 575p 
vann dock Andrea Amore 
från Italien guldet på 673,6. 
Israelen Alexei Kiriyevski tog 
silver på 673,4. Även på årets 
EM i Osijek erövrade Rinat 
brons, denna gång med fri-
pistolen.
Ekaterina Levina är sjutton 
år och en annan mycket lo-
vande stjärna. Ekaterina är 
från Moskva och förmodas 
en dag bli Rysslands främsta 
skytt inom både luftpistol och 
krutskytte. På EM i Osijek i 
år tog hon till exempel guld i 
sportpistol juniordamer, med 
578p plus 196,4, totalt 774,4, 
drygt fem poäng bättre än 

Sovjet var ett 
land med stora 
framgångar inom 
skyttesporten. Med 
Sovjetunionens 
upplösning 
försvann många 
skyttar till 
tidigare sovjetiska 
delrepubliker. 
Ryssland som 
tävlingsnation 
decimerades 
därmed en aning.
Foto: Staffan 
Ringskog

Alla skyttebilder är från EM i Osijek, Kroatien 2009.
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En CLP utöver det vanliga
Rengör kol, bly, koppar, plast (proppar/tussar/ 
förladdningar), rost, svartkrut, och rostfritt. 
Inga farliga kemikalier. 

Om du är intresserad eller vill veta mer kontakta: Lars Hansson Vapenteknik 
telefon: 0418-43 66 68, mail: lars.g@telia.com 

 
 

 
 
 
 

  
  

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Behöver du alla dessa? Pröva denna.

silvermedaljösen Susanne 
Schneider från Tyskland.

I en klass under Rinat och 
Ekaterina, fi nner vi tre lo-
vande skyttar. Nikolai Kilin, 
17 år, Leonid Jekimov, 22 år 
och Dmitry Braiko, 20 år, som 
alla har skapat rubriker på tid-
ningarnas sportsidor. Nikolai 
Kilin är från staden Ischevsk 
öster om Ural. Nikolai vann 
guld i Rysslands nationella 

Svenska Elin Albrechtsson 
skjuter Sportpistol där hon 
presterade 577p vilket räckte 
till en femtonde plats.

tävlingar för studenter i år. 
I hård konkurrens vann han 
bland annat luftpistolen med 
381 poäng.
 Leonid Jekimov från Ar-
changelsk är idag med i Ryss-
lands landslag i pistolskytte. 
Han är till yrket militär och 
vann medalj i EM i Deauvil-
le. Han gjorde dock under en 
tid efter tävlingen i Deauville 
ett uppehåll efter att ha skadat 
handen i en cykelolycka.

Dmitry Braiko är slutligen fem-
te namnet i gruppen lovan-
de unga skyttar. Dmitry är 
från staden Krasnodar i södra 
Ryssland, nära Svarta Havet. 
Han är känd för ett gott psyke 
men har ännu inte kvalifi ce-
rat sig för prispallen i större 
internationella sammanhang.
– Sovjet var ett land med 
stora framgångar inom skyt-
tesporten, säger Kirill Ivanov. 
Med Sovjetunionens upplös-
ning försvann många skyttar 
till tidigare sovjetiska delrepu-
bliker. Ryssland som tävlings-
nation decimerades därmed 
en aning.

Kirill Ivanov tycker dock att 
framtiden numera ser ljus ut 
för ryskt pistolskytte. Ryss-
land har en betydligt stör-
re återväxt än tidigare inom 
skyttesporten.
– Med namn som Rinat Ay-
upov, Nikolai Kilin, Ekate-
rina Levina, Leonid Jekimov 
och Dmitry Braiko kom-
mer Ryssland att utmärka 
sig kommande år, säger Kirill 
Ivanov. Det känns numera 
ungefär som förr, som under 
sovjetåren. Ryssland är återi-
gen en nation att räkna med 
inom internationellt pistol-
skytte.

Paddy Gloor, Schweiz, sköt 555p i fripistol och var en försmädlig 
poäng från fi nalplats.
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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

vad som är roligast på Idrotts-
galan blev svaret:
– Att gå ut med pappa och träf-
fa så många intressanta männis-
kor, det är verkligen roligt!

Och Ragge själv, sjuttiofem 
fyllda, är han fortfarande 

Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa

”Har ni sett! Skanåkers kvin-
nor blir allt yngre och vack-
rare!”, sa man på Idrottsgalan 
i Globen innan den stolte fa-
dern hade hunnit presentera 
sin yngsta dotter Sanna (14).

NP passade på att fråga Sanna 
Skanåker om hon kommer 

Av: Peter Siegel

Design:
Sanna Skanåker

att axla sin fars mantel och 
bli OS-medaljör i pistolskytte.
– Nej, det tror jag inte! skrat-
tade Sanna, jag ska designa 
snygga kläder!

På fritiden kopplar hon av med 
tennis, musik, går på gym och 
träffar sina vänner. På frågan 

Ragnar Skanåker 
med ny bordsdam.

Globen – för kvällen i blått.

Carl Gustaf smörjer än
På årets duellserietävling i Stockholm hade en av 
skyttarna med sig denna vapenolja med kunglig 
anknytning, ”Carl Gustaf extra fi n vapenolja”. Oljan, 
som skytten ärvt efter sin far, har minst trettio år på 
nacken. Något ”bäst före” datum fi nns inte och om 
de smörjande och rostskyddande egenskaperna 
fortfarande fi nns kvar är obekant. Kanske gör den 
sig bäst på ”kuriosahyllan”.

hungrig på pistol-
skytte? Blir det fl er 
guldmedaljer?
– Nja, inte internatio-
nellt, men jag ska natur-
ligtvis vara med på SM 
och försöka ta hem vete-
ranklassen!

På fritiden kopplar den 
gamle stridspiloten av med att 
restaurera ett gammalt fl yg-
plan som han köpt nyligen, 
samt att segla i egen långkö-
lad havskryssare. 
Roligast på Idrottsgalan?
– Att träffa gamla kompisar 
från Olympiska Guldklubben 
igen och ta med Sanna!
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Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa

Gentlemannen i grå tröja är Gösta Alexandersson, FOK Borås. Han 
har nu fyllt 90 år och är fortfarande aktiv pistolskytt. Gösta begränsar 
sig numera till fältskytte. Under sin långa karriär från tidigt 1950-tal 
har han vunnit två Västsvenska Mästerskap i fältskytte och ett antal 
guld i Polis-SM. Gösta har också varit framgångsrik i sportskytte. Han 
var även en mästare i att skjuta fältskytte med sin korta Walther PP. På 
bilden ser vi ett antal veteranskyttar som tillsammans kan vara Borås 
bidrag till ”Antikrundan”.

Gösta 90 år!

Av: Peter Siegel

Standardmedaljer i guld in-
stiftades 1989 och baseras på 
skyttarnas resultat på tävling-
arna från och med detta år. 
En standardmedalj i silver ger 
2 poäng och bronset 1 po-
äng. Dessa poäng registreras 
av klubbarnas skyttesekrete-
rare, räknas ihop och blir till 
standardguldmedaljer i olika 
valörer. Standardguldet är där-
för också en ”fl itpeng”, d.v.s. 
skyttarna måste dels tävla 
mycket, dels skjuta bra.
 Det första standardguldet 
är på 50 poäng och numre-
rat på baksidan, sedan fort-
sätter det med 100, 150, 200, 
300, 400, 600, 800 och 1000 
poäng. Därefter får man ett 
standardguld var 200:e 
poäng, alltså 1200, 
1400, 1600 o.s.v.

Åke Nordin från 
Upplands Väsby 
var först i landet 
med att kvittera 
ut 1000-poängsgul-
det, först till 2000 po-
äng var dock P-O Andersson 
från Örebro.

Svårt knäcka
P-O:s ledning

Nuvarande ställning är att P-O 
Andersson leder med 2200 
poäng, följd av Åke med 
1800 p och Thomas Karls-
son från Salems Pk på tredje 
plats med 1600 poäng. Alla är 
svenska mästare och landslags-
skyttar. På fjärde plats (1400 p) 
kommer NP:s tävlingsrepor-
ter Peter Siegel, Katarina Psf. 
Peter är som bekant på plats 
på de fl esta tävlingar och rap-
porterar om dem både i NP 
och på Stockholmskretsens 
nyhetssida www.
kretsnytt.se.

En skytt som 
närmar s ig 
t oppen  ä r 
Roger Björk-
man, Råsbo 
Psk. Roger hade 
vid ingången av år 
2010 hela 1156 poäng. Det 

fattas dock sju års sam-
lande av standard-

medaljer jämfört 
med de ledande 
i ”ligan”. Men 
Roger Björk-
man tävlar i fyra 

vapengrupper på 
nästan varje fältskyt-

tetävling, så vi får väl se 
vad han åstadkommit när året 
är slut.

Foto: Jan Alexandersson
Text: Lars Törnqvist

”Grabbarna” från vänster: Albert Lundqvist, Ryno Sörner, Göran 
Ragnarsson, Gösta, Lasse Larsson, Sonny Svensson och Lars Törnqvist.

Det gamla salongsgeväret, ett så kallat lätt jaktvapen i kaliber .22 
(5,6mm), var ursprungligen ett licensfritt vapen för lantbrukare, 
trädgårdsodlare och andra som behövde ett enkelt enskottsvapen 
för pestkontroll (skadedjur som råttor, kaniner, fåglar). Husqvarnas 
”Normaltafl a för Salongsgevär” användes troligen i första hand till 
inskjutning inför jakten, även om tävlingsaspekten inte kan förbises. 
Det är idag i princip omöjligt att få licens på ett salongsgevär.

Minns ni 
salongsgeväret?

P-O Andersson

Apropå ”Antikrundan”:

2200-poängs-
medaljen.
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Av: Peter Siegel

Av: Peter Siegel

Förra året såg jag en inter-
vju på TV med rallylegenden 
Björn Waldegård. Han hade 
ombetts att till intervjun ta 
med sig någon liten sak som 
betyder mycket för honom 
personligen. Mot slutet av in-
tervjun ombads han ta fram 
det föremål han tagit med sig. 
Då ställde han fram – en burk 
Bullens Pilsnerkorv!

Enligt egen utsago är Björn 
Waldegård ”korvoman”, och 

Dyraste engångsgrillen
Av: Basti Naumann

skapelsens krona i korvar-
nas värld anser han vara Bul-
lens Pilsnerkorv. När han for 
världen runt och körde rally, 
hade han alltid med sig ett an-
tal burkar av denna delikatess.

En gång började hans bil brin-
na mitt under ett rally. Björn 
och hans kartläsare fi ck kasta 
sig ur bilen och hann inte få 
med sig någonting. Hela bi-
len, och allt som var i den, 
brann upp. Utom en sak, som 
Björn i sista sekunden hade 
snappat åt sig: En burk Bul-
lens Pilsnerkorv.

Där stod de vid vägkanten vid 
sin brinnande bil och bered-
de sig på några timmars vän-
tan. När deras rallybil, som 
varit värd ett antal miljoner, 
helt brunnit upp, och bara 
en glödhög återstod, värmde 
Björn upp sin korvburk ge-
nom att ställa den på glöden. 
”Detta”, avslutade Björn sin 
berättelse, ”var nog världens 
dyraste engångsgrill”.

Första hjälpen på det mest 
föredömliga sätt fi ck en äldre 
skytt på Rosersbergs ”Julgris-
jakten” förra året. Skytten fi ck 
ett akut anfall av yrsel, balans-
svårigheter och kräkningar. 
Symptomen kunde även tyda 
på infarkt och tävlingsledaren 
Jim Forsberg ringde omedel-
bart efter ambulans som trans-
porterade skytten till akuten.

Lyckligtvis var det ”bara” ett 
yrselanfall orsakad av en tidi-
gare virusbaserad skada på ba-
lansnerven i vänster öra och 
ingen infarkt.
 Jim Forsberg tog hand om 
skyttens vapen och körde även 

Föredömligt!

hans bil till hemmet på andra 
sidan stan. En eloge för detta!

Det händer att en skytt mitt 
under en fältskjutning, som 
till exempel på Lövsta härom 
året, drabbas av hjärtinfarkt. 
Det snabba ingripandet av 
stationspersonalen då med 
omedelbar transport till sjuk-
huset räddade livet på skytten.

Skyttarna blir äldre och vete-
ranklasserna som bekant större. 
Det skadar inte med en på-
minnelse till tävlingsarrangö-
rer att de även tänker på att ha 
en plan för hur man ska han-
tera eventuella sjukdomsfall.

Nikolaus och Cecilia 
Frank har designat 
loggorna till Pistol-
SM och Skyttar för 
Världens Barn.

Delikatess på lyxig glöd.

Jim Forsberg, Rosersbergs Pk, med julgrisen.

Snygga skytteloggor
Logon för Pistol-SM 2010 har skapats av Nikolaus & 
Cecilia Frank, som har egen designfi rma i Stockholm. 
Nikolaus är också aktiv skytt i Katarina Psf. Paret har inte 
bara kreerat årets snygga SM-logo, de har också gjort 
logon för välgörenhetstävlingen Skyttar för Världens 
Barn som arrangeras varje år på Grimsta.
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Hur kan vi bli bättre?Hur kan vi bli bättre?

Salems Pk nu igen? Undrar 
kanske den trogne läsaren. 
Stämmer, men så handlar det 
också om en klubb som läg-
ger ned mycket energi på 
att skapa en bra klubbanda. 
Kanske kan deras initiativ ge 
inspiration och uppslag till 
andra klubbar. Redan för tio 
år sedan gjorde man en tjej-
satsning som resulterade i fl era 
nya medlemmar då man bjöd 
in tjejer från när och fjärran 
till en prova-på-dag.
 Strax för jul bjöd klubben 
in sina damer till en träff på 
Skansen. Syftet var att tjejerna 
under trevliga former och i en 
avkopplande miljö skulle dis-
kutera hur klubben fungerar 
sett ur deras perspektiv.

Hur en bra klubb kan bli ännu bättre var något av temat 
när Salems Pk ordnade en tjejträff i december. Syftet var att 
diskutera klubbens utveckling sett ur deras perspektiv.

Varför mötet hade förlagts till 
Skansen har en särskild för-
klaring. Det är nämligen så att 
en av klubbens duktiga skyttar 
och eldsjälar, Jonas Hübner, 
är driftchef på denna anri-
ka och folkkära anläggning. 
Bottenvåningen till Högloftet 
hade reserverats och kvällen 
inleddes med ett studiebe-
sök i Skansens klädkammare. 
Skräddaren och expeditions-
assistenten Nina Söderblom 
guidade gänget.
 Själv hade jag aldrig före-
ställt mig att denna klädkam-
mare innehöll så mycket mer 
än de folkdräkter man ibland 
ser på tv då man sänder något 
”knätofsprogram”. Ur Skan-
sens förråd får både fi lm och 

tv ibland hjälp med kläder. 
Här fi nns allt från enkla vad-
malskläder till tjusiga frackar, 
festblåsor, lyxklänningar och 
Charleston-kjolar från tidigt 
1900-tal. En mängd tillhö-
rande accessoarer icke att för-
glömma.

Rundvandringen i klädkam-
maren blev ett uppskattat kul-
turinslag innan det blev dags 
för lite mackor och korv på 
Högloftet.
 En jättestor bordsduk i 
brunt papper lades ut att fi ka 
på. Duken hade dubbel funk-
tion, efter kaffet fi ck damerna 
i uppgift att på denna skriva 
ned sina tankar om Salems Pk 
ur ett tjejperspektiv.

Av: Ulf Hansson

Åke och Jonas kastade ibland 
in frågor till tjejerna och när 
träffen led mot sitt slut var 
bordsduken i det närmast full-
klottrad. Alla var överens om 
att träffen på Skansen hade 
gett många bra tankar och 
idéer som var värda att ut-
veckla vidare.

Åke Fredriksson, ordförande i 
klubben, analyserar tjejkvällen 
och den fullklottrade bords-
duken:
 Många gjorde sin stämma 
hörd den där kvällen och det blev 
också variation på synpunkterna, 
mycket tack vare deltagarnas oli-
ka erfarenheter. Från nya med-
lemmar till dem som varit med 
länge. Vi enades om att försöka 
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komma igång med en organiserad 
tjejträning/tävling på skjutbanan 
en gång i månaden till sommaren. 
Till dessa tillfällen bör klubben 
engagera medlemmar med in-
struktörs- och tävlingsvana som 
kan ge goda råd och korrigera 
felaktigheter.
 Redan i år ska vi satsa på 
särskilda tjejkvällar i luftpistol-
hallen. Dessa kvällar ska våra 
damer ha helt för sig själva och 
vara fristående från de vanliga 
träningskvällarna. Självklart kan 
de bjuda in någon annan person 
för råd och dåd. Det ska vara 
kvällar för instruktion, skjuthjälp, 
felsökning, men också skratt och 
skoj. Meningen är att man ska 
lära känna varandra och komma 
över prestationskrav och blygsel. 
Dessutom har den som tränar 
mycket luftpistol under vintern 

ett stort försprång på våren gente-
mot dem som inte tränat.
 Vi talade också om möjlighe-
ten att anordna en ”prova på dag” 
i lufthallen för barn och föräldrar. 
Det kan vara ett sätt att få kontakt 
med både mammor och pappor 
som inte på egen hand kommer 
sig för att prova på skyttesporten.
 För att öka gemenskapen och 
personkännedomen fi ck vi också 
uppmaningen att ordna en klubb-
fest varje år, kanske en kräftskiva, 
pub-afton eller liknande. Då fa-
miljemedlemmar, pojk- och fl ick-
vänner kan vara med. Gärna med 
början tidigt så det går att ta med 
barnen. Detta kan bli en del i 
klubbens ambition att visa upp 
sig och locka fl er medlemmar till 
föreningen.

Vår nybörjarutbildning fi ck bra 

Många tankar sattes på pränt, Maria Prandl-Norrgård fi ck sträcka sig långt 
för att få plats med allt.

Klubbens ordförande Åke 
Fredriksson provade en äkta 
dalkarlshatt från klädkammaren.

Skräddare Nina Söderblom visade bland annat denna luxuösa damhatt 
från början av 1900-talet.

Jonas Hübner, eldsjäl i Salem och 
driftchef på Skansen.

Bakre raden från vänster: Lena Kröckel, Anna Kullenberg, Helena Bjurkull, Åsa Ax.
Främre raden: Kati Burnert, Karin Lindström, Catarina Torndal och Maria Prandl-Norrgård.

betyg, även om fl era av tjejerna 
påpekade att man borde ha mer 
av säkerhetstänkande, skjut-
teknik och skytte. Det är också 
angeläget att få en noggrannare 
kännedom om vapnet, ett på-
tagligt önskemål var att klubben 
ordnar utbildning i vapenvård, 
inställning av pistolkolvar och 
riktmedel. Vad de olika delarna 
på pistolen eller revolvern heter 
och deras funktion. Vad man får 
ändra på vapnet och vad man 
inte ska ge sig på. Någon efter-
lyste en ”pistolkarta”. Vad heter 
de olika delarna? Vilken funktion 
har de? Hur sköter man pistolen? 
Vad kan man förändra och vad 
ska man akta sig för?

Att åka iväg på externa tävlingar 
kan ofta vara lite nervöst för ny-

börjare. Det föreslogs därför att 
de tjejer som har möjlighet pla-
nerar för att åka gemensamt till 
tävlingar, gå i samma patrull och 
stötta varandra. Man kan tänka 
sig att ha Åby, Dvarvala, som för-
slag på en tjejtävlingshelg; lördag 
= fältskytte, lördag kväll = fest, 
söndag = precisionsskytte.

Just nu planerar vi för en eller ett 
par ”vapenkunskapskvällar”. Vi 
räknar då med att några av våra 
mest kunniga vapentekniker ska 
dela med sig av sina kunskaper 
och erfarenheter.
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Ängskolan i Sundbyberg pla-
nerade för en fridag och le-
darna tänkte att eleverna 
skulle få prova på något an-
norlunda. Varför inte luftpi-
stolskytte?
 Eleverna gillade idén och 
skolan tog kontakt med Björn 
Nehl, ordförande i Lövsta Skf 
som delar lufthall med några 
andra klubbar i Hagalund.
 ”Det här måste vi ställa 
upp på”, var Björns sponta-
na tanke, något mer lovvärt 
än att försöka få mer ungdo-
mar intresserade av vår sport 
kan man väl knappast tänka 
sig. Klubbens utbildare, Willy 
Tallmarken, var genast med på 
noterna, problemet var att det 
handlade om en vanlig vardag 
och att han måste göra sig le-

Lyckad fridag för 
Ängskolan
Text: Ulf Hansson | Foto: Peter Siegel

Det blev en mycket positiv upplevelse när tjejerna 
och killarna från Ängskolan i Sundbyberg provade 
luftpistolskytte i Lövsta Skf:s regi. Ungdomarna tyckte 
det var så kul att skjuta att de knappt ville gå hem.

dig från jobbet, men Willy är 
en kille som fi xar det mesta. 
Genom att klubbkompisen 
Åke Söderberg, numera pen-
sionär, kom till undsättning 
och gav honom assistans, bo-
kades hallen en torsdag i no-
vember.

Det blev totalt fyrtiofem för-
väntansfulla skolungdomar, 
tjejer och killar, samt några re-

Olivia Göthe 
närmade sig tian 
mer och mer.
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presentanter från skolan, som 
på olika sätt tog sig till hallen. 
Med hänsyn till bankapaci-
teten (10 platser) hade Willy 
på förhand delat upp ung-
domarna i tre skjutlag för att 
alla skulle få chansen att pro-
va på. Första skjutlaget kl. 9, 
andra kl. 12 och det tredje kl. 
15. Femton ungdomar i varje 
grupp innebar ändå att några 
i varje grupp fi ck turas om 
vid skjutbänkarna för att det 
skulle fungera. Willy berättar:
– Det blev en fi n dag, både 
för ungdomarna och oss! Inga 
busfasoner alls, de skötte sig 

exemplariskt och lyssnade 
på vad jag sa och tog till sig 
säkerhetsinstruktioner och 
skjuttips.

Willy och Åke började med att 
uppmana alla att stänga av 
sina mobiltelefoner och dela 
ut öronproppar. Efter det gav 
Willy en kort lektion i hur 
man skjuter. Alla fi ck en lapp 
med illustration av hur sikt-
bilden ska se ut; kornets läge i 
siktskåran och riktning under 
en något suddig svart prick.
– Ungdomarna tog det hela 
på stort allvar, berättar Wil-

ly vidare, och de gick in för 
skyttet seriöst, roligt att se så 
fi na ungdomar.

Även de äldre från skolan som 
var med barnen fi ck prova att 
skjuta och tyckte det var rik-
tigt kul. Ungdomarna själva 
bad till och med att få fortsätta 
efter den utsatta tiden.
– De ville helt enkelt inte gå 
hem! säger Willy och skrattar, 
verkligen kul!

Efter varje skjutlag förklarade 
Willy för ungdomarna att de 
gärna fi ck återkomma, kan-

ske bli klubbmedlemmar och 
lära sig mer om skyttet. Inför 
sista serien förklarade han att 
det gällde att koncentrera sig 
extra, eftersom de skulle få 
ta med sig den sista måltav-
lan hem. Det tog skruv och 
resultaten blev genomgåen-
de bättre.
– Kan vi inte få behålla alla 
tavlor som vi skjutit på? Und-
rade de begeistrade skyttarna.
Självklart fi ck de det.
– Det var helt enkelt en 
mycket positiv dag, säger Wil-
ly och ler brett, ungdomarna 
fi ck med beröm godkänt!

Willy Tallmarken 
lärde ut säkerhet 
och förklarade 
hur man laddar 
och siktar.

Fjäderdrivna klassikern 
Feinwerkbau 65 fi ck stå till 
tjänst ännu en gång.

Åke Söderberg delade 
ut öronproppar och 

instruerade.
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Rikskonferensen i 
Sälen – försvarspolitiskt 
nätverksbyggande

Den främsta orsaken till att 
SPSF deltar i Rikskonferen-
sen är att den är ett svårslaget 
forum för nätverksbyggande. 
Stora delar av Försvarsmak-
tens (FM) ledning fi nns på 
plats, och dessutom ofta vik-
tiga aktörer inom Rikspolis-

styrelsens ledning. För SPSF 
är det helt centralt att vi på 
denna typ av konferens kan 
visa upp oss och ställa väl 
underbyggda frågor om vår 
verksamhets förutsättningar 
till aktörer som kanske inte 
ens vet om att vi existerar. 

Det är inte alla inom politik, 
polisväsende och försvar som 
förstår att se skillnaden mel-
lan sidan brott begångna med 
insmugglade vapen från Bal-
kan, och den enskilde svenske 
tävlingsskyttens behov av att 
få licens för sina legala pistoler.
 SPSF har sedan lång tid 
också verkat för ett närma-
re samarbete med FM, t.ex. 
genom vårt framgångsrika 
arbete med Försvarsmakts-
instruktörerna (FMI). Den 
samhälleliga legitimitet det-
ta samtidigt genererar är helt 
avgörande för vårt skyttes 
överlevnad på sikt. Natio-
nellt skytte skiljer ju sig från 
internationellt sportskytte 

genom att hela vårt förbund 
från början var mycket mili-
tärt inriktat, och vårt skytte 
har ju också sin bas i det mi-
litära tjänsteskyttet. Att värna 
om vårt skyttes förutsätt-
ningar görs bäst genom att 
öppet söka stöd hos de sam-
hälleliga funktioner som fak-
tiskt kan ha nytta av oss och 
våra medlemmars kunskaper, 
d.v.s. främst Försvarsmakten 
men också polismyndighe-
terna. För det ändamålet är 
Sälen-konferensen en oslag-
bar mötesplats. SPSF:s repre-
sentant åkte dessutom upp en 
dag tidigare i år vilket gjorde 
att SPSF kunde lägga beslag 
på den allra bästa skyltplatsen SPSF:s närvaro gick inte att missa!

En civilklädd 
general, ÖB Sverker 
Göransson, håller 
tal i Sälen.

Folk och Försvar är en paraplyorganisation för ett femtiotal 
olika organisationer från hela det svenska samhället. I 
januari varje år samlas c:a 300 representanter från dessa 
organisationer i Sälen, för att genomföra den så kallade 
Rikskonferensen. Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) 
är som frivillig försvarsorganisation medlem i Folk och 
Försvar sedan decennier.
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som i princip alla åskådare såg 
och passerade på väg in till 
konferensläktarna.

Försvarspolitisk debatt
Som sig bör inledde försvars-
ministern, Sten Tolgfors (m) 
konferensen med ett större 
tal om dagens säkerhetspo-
litik och vårt försvars roll i 
detta. Han konstaterade, att år 
2008 kunde Försvarsmakten 
mobilisera högst 11 400 man 
efter ett helt år av förberedel-
ser. Tolgfors beskrev därefter 
den nuvarande regeringens 
planer på att om fem år ha 
ca 50 000 man mobiliserbara 
inom bara någon vecka. Till-
gänglighet och användbarhet 
– både hemma och interna-
tionellt – är det viktiga, sade 
han. Den ryska utvecklingen 
oroar, menade Tolgfors vidare, 
men de närmaste åren är den 
inget större problem och om 
fem år bör vi ha resurser att 
– ensamma och tillsammans 
med andra – möta alla even-
tuella hot. Att bygga säkerhet 
med andra, samt att ge För-
svarsmakten i uppgift att både 
ge och ta emot militär hjälp 
från andra länder är nu, sam-
manfattade Tolgfors, det cen-
trala i svensk säkerhetspolitik. 
Den s.k. svenska solidaritets-
förklaringen – om att vi inte 
kommer att vara passiva om 
ett EU- eller nordiskt land 
utsätts för angrepp – är det 
främsta tecknet på detta.
 ÖB Sverker Göransson 
skrev i stort sett under på allt 
detta och menade att För-
svarsmakten ska vara beredd 
på att lösa alla uppgifter till-
sammans med alla aktörer 
och länder – EU, NATO, 
grannländerna etc. Eftersom 
värnplikten i praktiken dess-
utom avskaffas i år blir rekry-
teringen allt viktigare – mer 
än 4000 män och kvinnor 
kommer att behöva rekryte-
ras årligen, och frivilligorga-
nisationerna kan komma att 
spela en nyckelroll här.

 Både statsminister Fred-
rik Reinfeldt (m) och oppo-
sitionsledaren Mona Sahlin (s) 
kom också till Sälen. Rein-
feldt talade mest om EU men 
stod helt bakom Tolgfors’ 
linje – d.v.s. att Sverige idag 
inriktar försvaret på att byg-
ga säkerhet tillsammans med 
andra länder. Sahlin hävdade 
att den svenska militära alli-
ansfriheten var det centrala 
i oppositionens säkerhetspo-
litik, samtidigt som hon me-
nade att vårt samarbete med 
NATO var bra och nödvän-
digt.

Napp i nätverket
SPSF:s representant fi ck un-
der konferensen ett stort antal 
tillfällen att diskutera pistol-
skyttefrågor med andra ak-
törer. Bland annat ställdes en 

Försvarspolitisk debatt med riksdagsledamöter om solidaritet med Baltikum: fr h Peter Rådberg (mp), Staffan 
Danielsson (c), Karin Enström (m), Urban Ahlin (s), och moderatorerna Bo Hugemark och Johan Tunberger.

fråga direkt till ÖB om För-
svarsmakten centralt kom-
mer att se till att förbanden 
ute i landet budgeterar för 
att kunna betala våra FMI-
ares tjänster. FMI-systemet 
bygger nämligen på att vi får 
viss betalning för FMI-arnas 
insatser. Denna fråga hade 
ÖB inget svar på, men lovade 
återkomma. Frågan generera-
de en betydande debatt bland 
de deltagande försvarspoliti-
kerna, som också lovade att 
följa upp frågan.
 Därutöver kom Rikshem-
värnschefen, brigadgeneral 
Roland Ekenberg, med en 
fråga till SPSF. Hemvärnet 
vill nämligen främja skyttet 
i organisationen, och efter-
som många hemvärnsmän 
och –kvinnor nu ombeväp-
nats från kpist till pistol m/88 

(Glock) vore det naturligt 
att skapa ett Hemvärns-SM 
på pistol. I diskussionerna 
inom Hemvärnet menar man 
nu att SPSF vore en idealisk 
samarbetspartner för detta 
ändamål, eftersom vi både 
skjuter med relevanta vapen 
och dessutom inte längre har 
några problem med militära 
måltavlor. Frågan om hur 
SPSF och Hemvärnet går vi-
dare med detta – t.ex. genom 
att införa en militärt inrik-
tad vapengrupp i vårt van-
liga SM med endast svenska 
tjänstevapen, eller på något 
annat sätt – kommer att bli 
mycket intressant att följa.

Mike Winnerstig är vice 
ordförande för SPSF 
och dess representant vid 
Rikskonferensen i Sälen 2010
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BESKRIVNING Pris/ask 50 st Pris/1000 st

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

125 kr
125 kr
150 kr
150 kr

2 240 kr
1 990 kr
2 740 kr
2 540 kr 

.32 S&W LONG 98GR LRN

.32 S&W LONG 98GR LWC
160 kr
160 kr 

2 740 kr
2 840 kr 

.38 Spl 148GR LWC

.38 Spl 158GR LRN

.38 Spl 158GR LSWC

160 kr
160 kr
175 kr 

2 840 kr
2 640 kr
2 840 kr

.357 Mag. 158GR SJHP

.357 Mag. 158GR FMJ FLAT

.357 Mag. 158GR SJSP FLAT

200 kr
200 kr
200 kr 

3 790 kr
3 690 kr
3 440 kr 

.40 S&W 165GR FMJ FLAT

.40 S&W 180GR FMJ FLAT
220 kr
220 kr

3 940 kr
3 840 kr

.44 Rem. mag. 240GR SJSP FLAT

.44-40 WIN 200GR LFN
290 kr
375 kr 

5 190 kr
6 790 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

215 kr
215 kr
215 kr
300 kr
230 kr/ask med 20 st
260 kr/ask med 20 st 

3 720 kr
3 920 kr
3 920 kr
5 390 kr
10 690 kr
11 890 kr

TÄNDHATTAR

Tändhattar Small Pistol 1 ½ (från 26 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

7.65 Para
.32

9 mm Para
.38/.357

10 mm/.40
.44
.45/.454

Fettade

-------
79 kr

-------
112 kr

-------
-------
145 kr

Förkopprade
(HS)

58 kr
72 kr

73 kr
69 kr

120 kr
133 kr
124 kr

Sortimentet är större.
Hör av er!

Lätta kulor har 

blivit billigare. 

Tunga har blivit 

dyrare!

Med reservation för prisändringar.

Med reservation för prisändringar.

Alla priser inkl. moms.
Pris per 100 från:
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SvenskaPistolskytteförbundet

Från och med den 1 januari 2010 gäller SHB upplaga 13. 
Boken som kommer att gälla till den 1 januari 2012 kan 
beställas från kansliet och kostar 200 kr.

Årets upplaga har fått en ny struktur. Detta innebär 
att man fi nner allt som berör fältskytte i del B, allt som 
gäller magnumfältskytte i del C, etc. Tanken är att undvika 
hänvisningar till andra delar i regelverket. Dessutom har 
märkesbilagan förts in i boken (bilaga 1).

Förbundsstyrelsen hoppas att den nya strukturen skall 
underlätta bokens användande.

Denna nya upplaga av SHB är knappast fri från 
felaktigheter. Det är Förbundsstyrelsens ambition att 
rätta till dessa till nästa upplaga. Därför uppmanas du 
att anmäla eventuella felaktigheter antingen direkt till 
Regelkommitténs ordförande Bo Walger (08-553 401 62, 
bo.walger@pistolskytteforbundet.se) eller till landsdelens 
representanter i Förbundsstyrelsen.

Ny upplaga av 
Skjuthandboken (SHB)
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Profi lprodukter, trycksaker och 
utbildningsmateriel
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Svenska
Pistolskytteförbundet

70 år

1936 2006

508 KEPS 90:-
En storlek 
(inställbar)

JACKMÄRKE 30:-
65 x 90 mm

SKJUTHANDBOK 
200:-

SPSF:s JUBILEUMSSKRIFT 70:-

504 SLIPSHÅLLARE 75:-
Med kopia av pistolmärket i 
guldimitation.

Frakt tillkommer

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

521 SKYTTEVÄSKA 300:-
Mått i mm: Längd 430, 
Bredd 250, Höjd 270.

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

UTBILDNINGSHÄFTE
Grundutbildning för 

pistolskyttekortet. 115:-.

BLAZERMÄRKE 125:-
70 x 90 mm
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Pistolskytteförbundet
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Förbundsnytt
Bo Walger
Tfn: 08-553 401 62
Mail: bo.walger@pistolskytteforbundet.se

Årets Förbundsmöte
äger rum den 13 juni och fö-
regås av en kretskonferens den 
12 juni. Plats Nordic Sea Ho-
tel i Stockholm.

Sammanträdesplan 2010
Styrelsesammanträden: 20 fe-
bruari, 17 april, 13 juni, 13 
juni konstituerande, 18 sep-
tember, 11 december
VU-sammanträden: 30 januari, 
20 mars, 4 september, 20 no-
vember.

Årsrapporter
Om ni ännu inte har skickat 
in årsrapporten (som skulle va-
rit inne hos kretsen 31 januari) 
se då till att göra det omgåen-
de! Utebliven årsrapport = ute-
bliven tidning och oförsäkrade 
medlemmar samt att föreningen 
riskerar att inte komma med på 
sammanställningslistan som går 
in till RPS.

Adress- och styrelseförteckning
Blanketter är utsända med 
Föreningsutskick 2/2010. 
Skall skickas in till förbundet 
och till egen krets snarast ef-
ter årsmötet.

Vinter-SM
Styrelsen beslut om att tillsvi-
dare inte arrangera vinter-SM 
kvarstår av samma skäl som ti-

Förbundsårsmötet hålls den 13 juni. Bilden är från förra årsmötet.

digare. Lågt deltagarantal och 
svårigheter att hitta arrangö-
rer. Beslutet innebär inte att 
skidfältskyttet som gren stru-
kits från Förbundets program.

Nationella tävlingsprogram-
met 2010
Ligger på hemsidan och upp-
dateras kontinuerligt.

Rikstävlingen 2010
Rikstävlingen äger rum 15 
maj-6 juni. Inbjudan gick 
ut med Föreningsutskick 
2/2010 och fi nns också på 
Hemsidan.
 Vi vill uppmana före-
ningarna att i god tid ”fl agga” 
för tävlingen. Anordna gärna 
träningsskjutningar veckorna 
före tävlingen och försök få 
både nya och gamla skyttar 
att delta.

Anslå gärna den ”affi sch” och 
anmälningslista som bifogades 
inbjudan!

Riksmästarklassen
De skyttar som kvalifi cerat sig 
för RM-klass kommer att pu-
bliceras på hemsidan.
 Det är viktigt att tävlings-
arrangörer av krets-, lands-
dels- och Svenska mästerskap 
i alla discipliner sänder in såväl 
inbjudan som resultatlistor till 

kansliet (resultat@pistolskyt-
teforbundet.se) och (tavling@
pistolskytteforbundet.se) sna-
rast och utan vidare uppmaning.
Dessa listor är nödvändiga för 
landslagsuttagning, klassning av 
riksmästare och administrationen 
av stormästarmärket.

Nordiskt mästerskap i
fältskytte 2010
Detaljerna kring NM är i skri-
vande stund inte klara p.g.a. 
problem med bokning av 
skjutterräng. Allt tyder på att 
tävlingen kommer att äga rum 
i Salem första helgen i oktober. 
Senaste information fi nns 
alltid på hemsidan.
 Sverige avser att som van-
ligt delta med ett seniorlag 
(sex skyttar), ett damlag (fyra 
skyttar) och ett juniorlag (fyra 
skyttar). Var och när uttagning 
av dam- och seniorlagen skall 
ske är i skrivande stund inte 
klart. De fyra bästa damerna 
och de sex bästa seniorerna 
skall dock tas ut. Dessutom 
utses två reserver (på hem-
maplan).
 Juniorerna tas ut efter SM 
och kallas alltså inte till uttag-
ningen.

Följande krävs för att kallas 
till uttagning:
Seniorer: minst en poäng en-

ligt stormästarmärket i vapen-
grupperna B och C (erhålls 
vid kretsmästerskap, lands-
delsmästerskap samt SM).

Damer: kretsmästarinna Dam 
C eller bland de tre bästa i 
Dam C vid landsdelsmäster-
skap eller bland de fem bästa 
i Dam C på SM.

Fjolårets dam- och seniorlag 
kommer också att kallas.

OBS! Det är av yttersta vikt 
att resultaten från krets- och 
landsdelsmästerskap i fält-
skytte vapengrupp B och C 
skickas in till kansliet, resul-
tat@pistolskytteforbundet.se, 
eller via post till SPSF, Box 
5435, 114 84 Stockholm, så 
snart som möjligt efter tävling-
en så att rankinglistan kan gö-
ras klar före SM!

Årtalsmärken
I nya Skjuthandboken har 
följande tillkommit avseen-
de bestämmelser för årtals-
märken.

”5.1.2.2 Krav
Vid prov för årtalsmärke kan 
proven enligt 5.1.1.1 ersättas 
med följande prov:
att tre gånger under kalender-
året i en PPC tävlings- och/
eller träningsmatch enligt 
SPSF PPC-reglemente för 
P1500/R1500 ha uppnått 
1290 poäng. Påbörjad match 
skall skjutas utan avbrott. 
Match får skjutas på inom-
husbana. Där magnumvapen 
används skjuts moment 1 på 
50 m avstånd, skjutställning 
enligt E.5.4. Moment 2 skjuts 
på 1/6 rak eller cirkelmål 
C30, 50 m avstånd, skjutställ-
ning enligt E.5.4. Poängkrav 
enligt vapengrupp A samt 
skjuttid 60 sekunder. Optiska 
riktmedel får ej användas vid 
provtagningen. Kraven i öv-
rigt enligt 5.1.1.1.”
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Hösten 2009 sände 
Myndigheten för Sam-
hällsskydd och Bered-
skap (MSB) ut en PM 
rörande tillståndskraven 
för handladdning för 
överlåtelse. Då denna 
PM var något otyd-
lig och ett klarläggan-
de var nödvändigt tog 
Förbundet upp frågan 
inom ramen för Nät-
verket ”Svenskt Fo-
rum för jakt, skytte & 
vapenfrågor”. Följden 
blev att Nätverket till-
skrev MSB och be-
gärde ett klarläggande. 
Klarläggandet inkom 
den 13/1 och finns 
utlagt på Förbundets 
hemsida www.pistol-
skytteforbundet.se. Av 
klarläggandet framgår bland 
annat att utbildning i hand-
laddning av klubbmedlem-
mar inte är tillståndspliktig 
förutsatt att deltagarna själva 
innehar vapenlicens och att 
ingen överlåtelse av den am-
munition som tillverkas sker. 
Klarläggandet innehåller även 
annan viktig information. Det 
är därför viktigt att ni läser 

Valextra
Eftersom 2010 är ett valår är 
det rimligt att partierna redo-
visar sin inställning i för våra 
medlemmar väsentliga frågor. 
Förbundets vice ordförande 
Mike Winnerstig kommer 
därför att känna politikerna 
på pulsen och redovisa resul-
tatet i NP 2/10 som därmed 
får karaktär av Valextra.

Äldre vapenskåp
Vissa äldre vapenskåp som 
inte fullt ut uppfyller kraven 
SS-3492 har fått användas på 
dispens. Denna dispens lö-
per ut den 31/12 2010. Med 
anledning av detta kommer 

Redaktionen tar tacksamt 
emot material från läsarna. 
Det kan till exempel vara 
tävlingsreportage, något sär-
skilt som hänt i klubben som 
kan vara av intresse för an-
dra klubbar. Praktiska tips 
kring skyttet eller skjutba-
nan är alltid intressanta, eller 
så arrangerar man kanske en 
annorlunda tävling (inom ra-
men för SPSF:s verksamhet). 
Klubben har kanske en eld-
själ som är värd att lyftas fram!
 Texterna behöver inte 
vara språkliga mästerverk, re-
daktionen hjälper till att ”fi n-
putsa” dem.

Att tänka på
Skriv så enkelt som möjligt 
och utelämna oväsentlighe-
ter som vad man åt till frukost 
eller vilken dimension man 
använde på spikarna till fält-

stationen. Koncentrera dig 
på vad det är du vill berätta 
om, själva händelsen, före-
teelsen eller tipset. Undvik 
att föra in egna synpunk-

ter på tingens ordning i re-
portaget eller artikeln. Vill du 
rikta kritik mot något, eller 
varför inte ge beröm, skriv 
en insändare.
Foton och bilder är viktiga för 
att komplettera och lyfta fram 
texten. Digitala bilder (vanli-
gast nu) ska vara högupplösta 
(jpg- eller rawformat). Enkelt 
förklarat gäller det att ställa in 
kameran på ”Fin” respektive 
”Large” i bildmenyn, fotot 
bör då få ett värde på cirka 1 
Megabyte eller mer. Givetvis 
tar vi emot vanliga analoga 
pappersbilder också.
 Tala om vad bilden eller 
bilderna föreställer. Glöm inte 
att uppge namnet om det är 
foto på en person. Är det fl era 
personer, skriv alltid namnen 
från vänster till höger i bild.

Ulf Hansson
Redaktör

Mats Stoltz
Generalsekreterare

Tidningens uppfattning framgår av ledarsidan. För fakta 
och innehåll i övrigt redaktionellt material svarar respektive 
författare. Tidningen förbehåller sig rätten att vid behov korta 
ned insänt material. För insänt, ej beställt material, ansvaras ej.

När man beaktar den hotbild 
som redovisas i Generalsekre-
terarens spalt kan man lugnt 
konstatera att säkerhetsfrämjan-
de åtgärder i allmänhet utgör en 
väsentlig del av det förebyggande arbetet. Detta är i och för 
sig ingenting nytt. För några år sedan publicerades en artikel-
serie på temat säkerhet i NP. Då det fi nns skäl för en repris 
kommer styrelsen att se över denna artikelserie och publicera 
den på nytt med start i nästa nummer av NP.

Mats Stoltz

Klarläggande om 
handladdning

hela klarläggandet. Tyvärr har 
MSB:s tidigare PM i frågan 
fått viss medial spridning och 
förorsakat missförstånd och 
onödig oro ute i skytteleden. 
Därför vill jag understryka att 
det är det på hemsidan publi-
cerade klarläggandet som gäl-
ler och ingenting annat.

Mats Stoltz

Material till NP

Säkerheten 
främst!

Nästa 
nummer

RPS under våren att kall-
la skytteorganisationerna till 
en briefi ng med en värde-
förvar ingstekniker. Syftet 
med briefi ngen är att klara 
ut vilka åtgärder ägare av be-
rörda värdeskåp har att vidta 
och vilka kostnader det för 
med sig. Resultatet av denna 
briefi ng kommer att redovi-
sas i NP2/10.

Mats Stoltz

Bilden har ingen anknytning till texten.
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Posttidning B
Svenska Pistolskytte-
förbundet
Box 5435
114 84 Stockholm

Generalagent för Sverige

Tel: 040-46 50 50 • Box 25 • 232 02  ÅKARP
www.sportec.se • info@sportec.se

– steglöst inställbar dioptrikorrigering –
– du ser riktmedlen tydligt –

– ersätter eller kompletterar hitintillsvarande skytteglasögonglas –

Boo Lewin – Jonny Sjödin – Patrik Carlsson – Torben Rundqvist –
Arne Friberg – Leif Pettersson – Mats Granström

VarioLens

VarioLens är en nyhet som är framtagen för skyttar som behöver ett korrigeringsglas 
och eller en irisbländare för det siktande ögat. En lins bestående av ett främre och ett 
bakre membran innehåller silikonolja. En liten behållare innehåller mer olja, som med 

hjälp av en ställskruv kan pressas in i linsen. Därigenom kan man uppnå en steglös 
dioptrijustering inom två dioptrier (t.ex. -1,0 till +1,0). Ett halvt varv på skruven

= 0,1 dioptri. Man vrider på skruven tills man får bästa skärpa på korn och sikte.
Har man redan en utprovad lins, t.ex. för astigmatiskt fel, sätter man denna framför. 

VarioLens passar på de fl esta glasögonbågar.
Får provas under två veckor utan köptvång.
Rabatt till den förste köparen i varje klubb.


