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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

Det kalla kriget är slut, och något 
varmt sådant är inte i sikte om man 
får tro åtminstone majoriteten av 
den svenska försvarspolitiska exper-
tisen. Må vara hur som helst med 
detta, men för både trosvissa såväl 
som skeptiker fi nns det anledning 
till eftertanke.

När Sverige rustade för att möta en 
storskalig invasion och hade en till 
numerären omfattande armé och 
såväl stor marin som flygvapen 
kompletterades dessa av ett antal 
frivilliga Försvarsorganisationer. För 
många svenskar var dessa en värde-
full kontakt med det svenska för-
svaret samtidigt som Försvaret fi ck 
en folkförankring och stöd både för 
krigslägen och vid civila katastrofer.
 Nu är läget ett annat. Det svens-
ka försvarets numerär har minskat 

rejält.Värnplikten är avskaffad. Ny 
teknik. t.ex. på sambandsområdet, 
har ersatt traditionella metoder att 
kommunicera. Behövs de frivilliga 
försvarsorganisationerna i framti-
den? Vilken nytta kan de göra? I 
vilken utsträckning skall samhället 
ekonomiskt och på annat sätt stödja 
dessa organisationer?

Det är frågor som naturligtvis ställs 
och måste ställas. Svenska Pistolskyt-
teförbundet är en frivillig försvars-
organisation och berörs av de beslut 
som nu förbereds när det gäller det 
framtida stödet till de frivilliga för-
svarsorganisationerna.
 Om frivilligorganisationerna 
skall vara av värde i framtiden mås-
te verksamheten hålla hög kvalité. 
Det innebär hög kvalité på utrust-
ning, moderna utbildningsmetoder 
och en kontinuerlig rekrytering av 
inte minst unga förmågor. Det sist-
nämnda innebär konkurrens med 
andra fritidssysselsättningar. Utbu-
det på denna marknad är idag oänd-
ligt mycket större än på 1930- och 
40-talet då många av dagens frivil-
ligorganisationer kom till.

SPSF avser att upprätthålla länken till 
det svenska försvaret och ser som 
en av sina uppgifter att medverka 
till att stärka det svenska totalför-
svaret. Inte minst de internationella 
svenska militära insatserna har visat 

att utbildning i pistolskytte behövs. 
SPSF kan erbjuda instruktörer och 
utbildning på området över hela 
Sverige, ja om behov fi nnes också i 
våra grannländer.
 För dessa insatser har vi erhål-
lit utbildningsstöd. Det är bra både 
för SPSF och för försvarsmakten. 
Men det är också viktigt att vi er-
håller organisationsstöd för att hålla 
denna service igång och därigenom, 
när behov uppstår, snabbt kunna öka 
utbildningsinsatserna. När nu staten 
skall fatta beslut i frågan om frivil-
ligorganisationernas framtid och 
dess ekonomiska villkor är det vik-
tigt med långsiktighet. Erfarenheten 
har lärt oss att det tar tid att bygga 
upp kompetens på utbildnings- och 
personalförsörjningsområdena. Om 
en vacker dag, trots de ljusa fram-
tidsutsikterna, läget i vårt närom-
råde försämras måste vi ha förmåga 
att möta de behov som då uppstår.
 Detta är SPSF medvetet om och 
siktar på att kunna ställa upp med 
det som samhället i så fall kommer 
att behöva. Men då måste de som 
skall fatta besluten om frivilligorga-
nisationernas framtida villkor vara 
medvetna om att detta kostar en 
slant. Må så vara att denna slant är 
minimal jämfört med andra sam-
hällskostnader inklusive försvars-
kostnaderna, men pengarna måste 
ändå fram. Ytterst handlar ett be-
varande och utvecklande av våra 
frivilligorganisationer om en för-
säkringspremie för framtiden.

Anders Björck, Förbundsordförande

För NP i Nepal
Jag har fått i uppdrag av redaktör Hansson 
att till julnumret leverera en artikel om nepa-
lesiskt pistolskytte. Därför har jag bokat in ett 
möte med ordföranden i Nepals Sportskyt-
teförbund i Kathmandu torsdagen den 14 
oktober. Förutsatt att jag inte ramlar ner i Ti-
gersprångsklyftan eller drabbas av höjdsjukan 
vid foten av Mount Everest kommer artikeln 
att skrivas och Hansson kommer att få bjuda 
på pytt i panna på Löwenbrau som arvode.

Mats Stoltz (er man i Himalaya)
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Starkast representerade på ut-
tagningstävlingen var Örebro 
med fem skyttar och Råsbo 
med fyra skyttar. Tävlingen 
gällde ett öppet lag med sex 
ordinarie skyttar plus två er-
sättare, och ett damlag med 
fyra ordinarie plus två ersät-
tare. Därtill kommer ett juni-
orlag med fyra ordinarie plus 
två ersättare som inte deltar 
i uttagningen. Juniorerna tas 
ut direkt i samband med SM.
 De tre lagen ska represen-
tera Sverige i Nordiska Mäs-
terskapet i Vällinge utanför 
Stockholm den 3 oktober. 
Lagledare är Bo Walger, John-
Åke Andersson och Marie 
Brunsson.

Proffsig 
landslags-
uttagning
Av: Basti Naumann
Foto (där ej annat anges): Ulf Hansson

I årets uttagningstävling till landslagen i fältskytte 
deltog 31 herrar och 8 damer. Skyttarna 
representerade tjugoen klubbar. Arrangör och 
banläggare var Salems Pk.

Uttagningen skedde på Sa-
lems Pk:s skjutbana söder om 
Stockholm. Tävlingen pågick 
i två dagar. ”Grundbanan” 
hade 8 stationer med 6 skott 
på varje och vanlig ”svensk” 
räkning. Vid lika resultat sär-
skjutning om platserna. Varje 
deltagare gick fyra varv på 
banan (två per dag) med nya 
förutsättningar för varje varv. 
De fyra resultaten samman-
räknades och maximalt antal 
träff var alltså 192. I den öpp-
na klassen gick deltagarna två 
varv med C-vapen, och två 
varv med B-vapen. Damer-
na gick alla fyra varven med 
C-vapen.

Tävlingsledare var Thomas 
Beck, som tillsammans med 
banläggaren Jonas Hübner 
hade utformat fyra banor. 
Dessa utmanade skyttar-
na i alla moment, långt 
och kort håll, precist och 
snabbt, med och utan 
stödhand samt tempo-
växling. Thomas och Jo-
nas började planera redan 
i maj, och hade lagt ner 
mycket arbete på detta.
 Kraven på banorna 
är särskilt höga vid en 
landslagsuttagning och 
det var den allmänna 
meningen bland skyt-
tarna att Jonas hade 

lyckats väl med sitt jobb, ba-
norna ansågs hårda men rätt-
visa.

Fältskyttebanan i Salem är 
kompakt och ligger med min-
dre avvikelser på plan mark. 
Alla stationerna ligger intill 
varandra i bredd och hela 
promenaden omfattar totalt 
cirka trehundra meter. I öv-
rigt är det en ”fullvuxen” fält-
skyttebana. Rent estetiskt är 
den inte oäven – den påmin-

ner lite om en välskött park, 
omgiven av skog. Detta, och 
närheten till tävlingscentrum 
bidrar till att, trots stundens 
allvar, skapa en trivsam och 
otvungen stämning bland 
deltagarna.

Tävlingsledningen hade också 
tänkt på näringsintagets be-
tydelse – en lunch av hög 
standard serverades bägge 
dagarna. På lördagen grillad 
fl äskkarré med chileyoghurt, 

Färdiga! Klart för måldrag på särskjutningsstationen.

Många kulhål blev det då 
mästerskyttarna var igång.

Foto: Åke Nordin
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Pelle Carlsson fi xade 
också sin reservplats i 
särskjutning.

Liselott Såmark (längst bort) tog 
en reservplats efter särskjutning 
mot Monica Hjertkvist.

bulgur och grönsallad och 
på söndagen en hemlagad, 
mustig köttsoppa på högrev. 

Rotsakerna var synnerli-
gen närproducerade, nämli-
gen av klubbens egen bonde, 
Jonas Hübner. Rätterna var 
komponerade av den mat-
lagningsintresserade Thomas 
Beck, som för skyttarnas skull 
noga hade balanserat kom-

... kunde även i 
år konstatera att 
tävlingarna gick som 
smort.

ponenterna fett, kolhydrater 
och fi brer.
 För att kunna hålla maten 
varm och fräsch serverades 
lunchen med ”rullande” sitt-
ningar mellan klockan 11–14.

Detta var andra året i rad Sa-

Grillmästare och 
ordförande i Salems 
Pk, Åke Fredriksson ...
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Fältskytteterrängen runt Salems skjutbana 
är inte stor men naggande god.

lems Pk arrangerade lands-
lagsuttagningen på sin bana. 
Med tanke på hur professio-
nellt alltsammans genomför-
des är det väl knappast någon 
vågad gissning att det också 
blir en tredje gång, och en 
fjärde ...
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Hur kvalifi cerar man 
sig för uttagning till 
landslaget?
För att få delta i uttagning 
till landslaget fordras att 
man under samma ka-
lenderår tagit minst 1 po-
äng på stormästarmärket 
i fältskjutning C eller B. 
Poäng kan endast erövras 
på krets-, landsdels- eller 
svenskt mästerskap. I prak-
tiken fordras att man tar sig 
upp på prispallen i krets- 
eller landsdelsmästerskap, 
eller blir sämst sexa eller 
sjua på SM. För damer gäl-
ler att man skall ha minst 
1 stormästarpoäng, eller 
vara medaljör i landsdels-
mästerskap, eller ta guld 
på kretsmästerskap (det 
är färre damer som tävlar, 
därför delas inte så många 
poäng ut).

De uttagna 
landslags skyttarna:
Öppen klass
Johan Nilsson,
Hagfors-Uddeholm
Christian Johansson,
Lidköping
Lars Hagman, Hedemora
P-O Andersson, Örebro
Tomas Hämäläinen, Atlas 
Copco
Mikael Nilsson, Ljungby

Ersättare
Markus Andersson, 
Hjälmseryd
Pelle Carlsson, Lövsta

Damklass
Linda Svensson, Råsbo
Lena Lindh,
Stockholmspolisen
Lena Håkansson, Västerås
Maria Prandl-Norrgård, 
Salem

Ersättare
Martina Hallblom, Örebro
Liselott Såmark,
Stockholmspolisen

Juniorklass
Patrik Månsson, Eslöv
Simon Magdeburg, 
Töreboda
Oskar Ekblad, Mölnlycke
Tobias Persson, 
Hässleholm

Resultatlistan fi nns på
www.salemspk.org.

Årets landslag
Juniorer

Senior- och damlag

FunktionärernaFunktionärerna

Patrik Månsson, Eslövs PK Simon Magdeburg, Töreboda Oskar Ekblad, Mölnlycke Tobias Persson, Hässleholm

Arrangörsgänget i Salem, ingen nämnd ingen glömd.

Årets landslag, herr och dam, bakre raden från vänster:
John-Åke Andersson (ledare), Mikael Nilsson, Lars Hagman, 
Christian Johansson, P-O Andersson, Johan Nilsson, Tomas 
Hämäläinen, Bo Walger (ledare). Främre raden: Lena Håkansson, 
Linda Svensson, Maria Prandl-Norrgård och Lena Lindh.
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Så är man tillbaka på jobbet ef-
ter fjorton vederkvickande dagar 
i Kaukasus. Sannerligen en intres-
sant resa som jag inte skulle vilja 
ha ogjord för allt smör i Småland. 
Resans höjdpunkter (och egentliga 
ändamål) var att besöka Stalins fö-
delsehus i Gori och Nobels hög-
kvarter, Villa Petrolea, i Baku. Men 
jag fi ck se mycket annat på köpet, 
Stalins morsas grav i Tbilisi till ex-
empel. Men nog om detta. Veder-
kvickt kastar jag mig över uppgiften 
att skriva en spalt

Fortsatt medlemsökning
Den 31 december 2009 kunde För-
bundet redovisa drygt 15 500 aktiva 
medlemmar vilket är en ökning på 
nära 500 jämfört med året innan. 
Detta är givetvis glädjande, särskilt 
som det inte är alltför många ideella 
organisationer som kan visa upp en 
positiv medlemsutveckling. Om vi 
ser på kategorin ungdomar utgör 
dessa knappt 1 000 av totalantalet. 
Detta innebär visserligen en ökning 
med cirka 50 men man tycker det 
skulle kunna vara fl er.

Ungdomsverksamhet och
vuxenrekrytering
Det kan konstateras att Förbundet 
inte varit särskilt framgångsrikt i sin 
ungdomsrekrytering. Detta åter-
speglar sig i ungdomsverksamhetens 
omfattning. Inom idrottsrörelsen 
fi nns en fokusering på ungdoms-
rekrytering. Det som skiljer pi-
stolskytte från andra idrotter är 
att det går att börja sent och be-
driva sitt skytte med framgång 
relativt långt upp i åldrarna. Där-
för har Förbundet en omfattande 
vuxenrekrytering vilket vi torde 
vara ensamma om inom idrotten. 
Det är vuxenrekryteringen som 
utgör grunden för vår positiva 
medlemsutveckling varför vi gör 
klokt i att vara rädda om densam-
ma. Därmed inte sagt att vi skall 
nonchalera ungdomsverksam-
heten. Tvärtom bör denna verk-
samhet på allt sätt uppmuntras 
och premieras. All ungdomsverk-
samhet bygger på ungdomsle-
darnas insatser. Det är viktigt att 
ledarnas insatser uppskattas och 
framför allt uppmärksammas. I 
detta sammanhang fyller utmär-
kelsen ”Årets ungdomsledare” 

och inte minst det till utmärkelsen 
kopplade stipendium, som SPOR-
TEC AB satt upp, en oerhört viktig 
funktion. Ett grattis till årets ung-
domsledare Per-Olov Persson och 
ett stort tack till SPORTEC AB!

Samarbete – en nödvändighet
Den tid man uteslutande kunde 
ägna sig åt att utveckla kärnverk-
samheten är dessvärre förbi. Det 
torde inte ha undgått någon att vi 
numera har en helt annan hotbild 
att tackla. Ibland med rent existen-
tiella inslag, exempelvis blyfrågan 
som ännu inte lösts slutgiltigt. Detta 
har motiverat skytterörelsen att in-
tensifi era samarbetet inom ramen 
för Skytteorganisationernas sam-
arbetsorganisation (SOS). Således 
skriver vi regelmässigt gemensam-
ma remissvar. Vi har, på Förbundets 
initiativ, gemensamt tagit fram vit-
böckerna ”Om bly och alternativ 
till bly i ammunition” och ”Om 
bly i kulfång” samt ”Kontrollpro-
gram för kulfång”. Vi har anställt 
en gemensam miljökonsult (Janne 
Kjellsson). Allt detta har varit till 
stor nytta i vår strävan att tillvarata 
medlemmarnas intressen men det 
har inte varit tillräckligt

Svenskt Forum för jakt, skytte &
vapenfrågor
Det har sedan länge varit uppenbart 

att skytteorganisationerna, jägaror-
ganisationerna och representanterna 
för handeln har många gemensam-
ma intressen i dessa frågor. Däremot 
har det tagit lång tid innan denna 
visshet omsatts i handling. Först 
med bildandet av Svenskt Forum 
för jakt, skytte & vapenfrågor har 
vi fått möjlighet att agera gemen-
samt med bibehållen integritet för 
de organisationer som ingår, allt en-
ligt fältmarskalken Moltkes max-
im ”Getrennt marschieren. Vereint 
schlagen”. Det har visat sig att vi 
inom ramen för Forumet 
fått möjlighet att uppnå 
resultat vi knappast skulle 
ha uppnått på egen hand 
varför vi kan se framti-
den an med ökad till-

försikt.

Kulturhistorisk fotnot
Armenien var det första land som 
antog kristendomen som statsreligion 
(år 301). Landets apostel hette Gri-
gorius Illuminator och fi ck en dålig 
start på sin verksamhet. Kungen var 
nämligen en inbiten hedning och lät 
fängsla honom i en 60 meter djup 
håla där det kryllade av ormar och 
skorpioner. Där fi ck han sitta i tolv 
långa år innan han hämtades upp 
för att bota kungen som förvandlats 
till ett vildsvin (förmodligen en om-
skrivning för påssjuka). Kungen lät 
av tacksamhet döpa sig. På platsen 
byggdes sedan klostret Khor Virap. 
Det var en mycket speciell känsla 
att klättra ner i den beryktade hålan. 
Speciellt som jag insåg att ett anfall 
av ryggskott hade inneburit antingen 
en bruten nacke eller att jag hade fått 
dela Illuminators öde. Men som alltid 
stod lyckan den djärve bi.Början av vägen ned till Illuminators grotta.

Svenskt Forum för jakt, skytte & 
vapenfrågor (SFJSV)
SFJSV är en oberoende sammanslutning 
bestående av ett tjugotal självständiga 
organisationer (däribland SPSF) med 
syfte att
• Bevaka utvecklingen inom för organi-
sationerna gemensamma frågor (exem-
pelvis miljö & vapenlagstiftning)
• Vid behov agera gemensamt i dessa 
frågor

För att kunna bevaka och påverka den 
internationella utvecklingen inom dessa 
områden är SFJSV anslutet till World 
Forum on the Future of Sport Shooting 
Activities (WFSA).

Rekrytering, samarbete och Illuminator
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Stockholm stod som värd för årets Pistol-SM och trots besväret 
med bussning från Grimsta tävlingscenter till det avlägsna 
fältskyttet i Kungsängen fungerade det mesta till skyttarnas 
belåtenhet. Dessutom var ett svenskt rekord på väg att raderas ut.

Jag vill nog påstå att förra årets 
glödheta SM gick i repris i år. 
Åtminstone när jag travade 
runt och svettades på fältskyt-
tet i Kungsängen (eller så är 
det åldern). Jag gick som sig 
bör i äldre veteranpatrull och 
kunde konstatera att banläg-
garen varit mycket omdömes-
gill genom att åt oss farbröder 
lägga en SM-bana med inte 
alltför komplicerade målspel. 
Det gick utmärkt att bomma 
ändå. Möjligen kunde statio-
nen ”Colosseum” med sina 

fi gurväxlingar à la ”varning 
för järnvägskorsning” föror-
saka ett och annat mentalt 
sammanbrott, men kom man 
bara på lösningen var statio-
nen inte så komplicerad som 
den först såg ut.
 Hur banläggningen upp-
fattades i de övriga klasserna 
kunde jag bara lyssna mig till 
på tävlingscentrum, och det 
verkade som man överlag 
tyckte att banorna var mycket 
bra lagda och väl anpassade till 
årets största mästerskap.

Text. Ulf Hansson
Foto: Ulf Hansson och Peter Siegel

Precisionsskyttet i skjuthallen på 
Grimsta fl öt på enligt schemat 
och personligen tycker jag att 
dispensen med fem minuters 
skjuttid per serie i C kändes 
befriande.
 Handlarna verkade ha god 
tillströmning på intresserade 
och presumtiva kunder och 
enligt uppgift tyckte man från 
handlarhåll att detta SM var 
föredömligt bra ordnat med 
tanke på service etc.
 Frånsett att köksavdelning-
en gick på knäna verkar hela 

SM-maskineriet i övrigt ha 
gått som smort. Prisutdelning-
en, denna ”grand fi nale” varje 
dag, genomförs av nöd och tra-
dition som kvällsföreställning, 
men avhölls enligt plan vilket 
är värt en applåd i sig.

Såväl ansvariga ledare som alla 
tappra funktionärer ska ha ett 
stort tack för sina utomor-
dentliga insatser! Vad skulle 
det bli utan er?
 Vad mer kan sägas om 
årets SM? Tävlingarna förstås.

Tävlingscentrum med 
Grimstastugan.



NP3 ’10 9

Yngst på SM var nog 
lilltjejen i skjuthallen. 

Äldste skytten och ”still 
going” var som 

vanligt Gösta 
Alexandesson, 

i år 91.

De glada 
musketörerna från 

Kullen.

Derek Bernard från Jersey 
deltog i årets SM.
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I det fi nkalibriga getingboet bjöds det på en fenomenal skjutning av
Håkan Landebring, Telegrafverkets Psf. Övriga aspiranter på guldet sköt 
inte alls dåligt, men med imponerande 344 poäng i grundomgången 
hade Håkan ett starkt försprång och till och med chansen att tangera det 
svenska rekordet (494p). Men då krävdes tre femtiopoängare i fi nalen. 
Och det var nära han lyckats! Håkan sköt bara två skott ”utanför” i de 
tre fi nalserierna, med andra ord otroligt vassa 148p och totalt 492. San-
nolikt ett SM-rekord (mer om detta här intill).
 Silvermedaljen erövrades av välkände Jonas Fyrpihl, Pk Ena, som all-
tid är med och krigar i toppen, med resultatet 487p. Lars-Erik Myrberg, 
Elitskyttesällskapet, går från klarhet till klarhet i de här tuffa samman-
hangen och tog i år bronsmedaljen med slutpoängen 484.
 Noterbart är också Elin Albrechtssons utmärkta skjutning i den 
här mansdominerade klassen. Hon hade så när tagit bronset, slutade 
en ynka poäng ifrån (483).

I B var det jämnare i toppen än i A, Tobias 
Vikberg, Älvenäs Psk, gick efter en grundomgång 
på 339p och med utmärkta 146 i fi nalen, 
segrande ur kampen. Slutpoäng 485.
 Med samma poäng från grundomgången, men 
med två pinnar sämre fi nalskjutning tog Anders 
Thunholm, Oxelösunds Pk, silvret med 483p. Bronset 
gick till tidigare SM-guldmedaljören Kristian Sjöberg, 
Torna Hällestad Psk, på 480p.

Denne Goe Nilsson från Kullens Psk! Visserligen var 
han inte i närheten av att straffa det svenska rekordet 
som i Sunne häromåret, men han krossade ändå allt motstånd. Efter en 
grundomgång på 338 poäng fortsatte han i samma säkra stil, tappade bara 
sex poäng i fi nalen och stod som slutsegrare på 482p.
 Det blev en jämnare kamp om silver och brons. Här fanns ett 
fl ertal presumtiva medaljörer, endast en poäng skiljde slutligen mellan 
tvåan och sexan. Silvermedaljören Kjell Eriksson från Porjus SF höll i bäst 
och sköt 476p. Dick Lindgren, Magnus Stenbock, stannade på 475 och 
kunde lägga ett brons till sin tidigare skörd av SM-medaljer. Efter dem 
kom tre skyttar på 474 och ytterligare tre på 473p.

Jag börjar med precisionen, där några sköt så 
bra i grundomgången att det svenska rekordet 
kunde tangeras och till och med överträffas!

Antal deltagare: 142
Kvalgräns: 327p

Antal deltagare: 162
Kvalgräns: 331p

Antal deltagare: 238
Kvalgräns: 333p

Goe Nilsson

Tobias Vikberg

Håkan Landebring
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Flerfaldiga SM-
mästarinnan Monica 
Rundqvist, Vårgårda Psk, 
sköt samma formidabla 
poäng i grundomgången som 
vinnaren i öppna C (344). Efter 
den skjutningen hade hon en klar 
chans att slå det svenska rekordet på 490p. 
Men, med bl.a. en 43:a och totalt endast 135p i fi nalen grusades 
möjligheterna.
 Det blev istället tjejerna strax bakom Monica som fi ck 
segervittring. Elin Albrechtsson från Östersunds Psk som låg fem 
poäng bakom Monica, sköt en oerhört stark fi nal (145p), och 
tog guldet med 484p mot Monicas 479. På samma poäng och 
tredje plats återfi nns Anna-Karin Bonander, Pk Hjorten. Anna-
Karin vann brons även förra året och det är ju en bedrift i sig att 
försvara fjolårets pallplats.

Men vad hände, Monica?
– Jag vet faktiskt inte, säger hon och slår ut med armarna, 
visserligen har jag inte tränat särskilt mycket, men i 
grundomgången fl öt det ju på bra ändå. Och i fi nalen… ja, det 
funkade helt enkelt inte.
Blev det nervöst då du kände att du hade chansen att slå det 
svenska rekordet?
– Nej, det tänkte jag inte ens på, säger Monica och ser inte 
alltför nedslagen ut, jag trodde faktiskt det var högre än 490, 
men då får jag väl knäcka det nästa gång!

Rekordinnehavarinnan, Lisbeth Johansson, Jönköping, deltog 
inte i årets SM.

Antal deltagare: 37
Kvalgräns: 326

Elin Albrechtsson

Guldmedaljören, Lennart Rehnström från Upplands Väsby 
Psk hade en klar marginal till silver och bronsmedaljörerna. 
Lennart bäddade för segern genom en bra grundomgång 
på 338 poäng och slutade på 478. Weith Andersson, Gävle 
Psk, som sköt bäst i fi nalen (144p) hade dock en sämre 
grundomgång och med 472 poäng blev det silver för hans 
del. Samma poäng hade ”slitvargen” från Eskilstuna Psk, Ove 
Granberg, som nu fi ck komplettera sin stora medaljsamling, 
bland annat SM-guld, med ett d:o brons.

Suverän vinnare 
på 477 poäng, åtta 
poäng före närmaste 
konkurrent, blev 
Patrik Månsson, 
Eslövs Pk. Han stod 
också för bedriften 
att försvara sitt 
guld från förra året. 

Patrik åtföljdes av silvermedaljören David Lindström, 
Bollnäs Psk på 469.
 Kampen om bronsmedaljen stod mellan Johanna 
Carlsson, Fryksdalens Psk, och Cecilia Pohl från 
Grovskyttarna i Luleå. Båda hade skjutit 465p och 
det blev Johanna som höll i bäst och knep bronset. 
Ytterligare en tjej, Emma Nilsson, Sjöormens Pk, var 
med och kämpade om medaljerna, men slutade en 
poäng från pallplats.

Antal deltagare: 48
Kvalgräns: 324

Antal deltagare: 73
Kvalgräns: 323

Vinnare i år på 472 poäng blev Kaj Forsblom från Älvkarleby 
Pk. Några särskjutningar behövdes inte bland de äldre 
veteranerna, placeringarna var redan avgjorda då fi nalpasset 
var klart. På silverplats kom Kent Reinhamre, Telegrafverkets 
Psf, med 471p och bronsplatsen (468p) togs av Gösta 
Henningsson, Lunds Pk.
 Sveriges legendar Ragnar Skanåker – som normalt alltid 
är med och hugger efter guldmedaljen – var skadad i armen 
och fi ck i år nöja sig med en åskådarplats.

Patrik Månsson

Lennart 
Rehnström

Kaj Forsblom

Antal deltagare: 32
Kvalgräns: 317
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Antal deltagare: 265

I revolverklassen var det 
återigen kända profi ler 
som gjorde upp om 
medaljerna. Ensam 
herre på täppan med 
59 träff och därmed 
guldmedaljör var Torben 
Rundqvist. En träff mindre hade Christian 
Johansson och Thomas Beck, Salems Pk, som alltså sköt isär 
om silver och brons.
 Christian avgick med segern och kunde lägga ytterligare 
en silvermedalj till sin snabbt ökande samling av ädla 
medaljer. Thomas, som redan har en drös SM-medaljer 
av högsta valör i skåpet fi ck nu lägga ett SM-brons till 
samlingen.

Antal deltagare: 422

Jag talade tidigare 
om ”det fi nkalibriga 

getingboet”. Detta 
gäller kanske i ännu högre 

grad fältskyttet med sitt stora deltagarantal. 
Med två skyttar som skjutit fullt och sex med 
bara en träff borta blev det ett eldorado av 
särskjutningar. Deltagarna i denna uppgörelse 
var idel välmeriterade och tidigare medaljerade 
skyttar.
 Flerfaldige kretsmästaren Anders Eriksson 
från Södra Dals Psf sköt bäst, tog därmed 
guldet och förpassade Johan Nilsson, Hagfors-
Uddeholm, till silverplats och Torben Rundqvist, 
Vårgårda, till bronsplatsen.

Fyra skyttar hade skjutit fullt och fi ck senare på dagen ladda puffrorna 
på nytt för att skiljas åt. I särskjutningen var det Lars Wistedt, Råsbo Psk 
som höll nerver, riktmedel och avfyringar bäst i styr och tog guldet. 
Silvermedaljen gick till Mats Granström, Högsby Pk och bronset till 
fjolårets unge sensationsman och dubble guldmedaljör, Christian 
Johansson från Lidköpings Psf.
 Tjejen som blandat sig i toppstriden bland herrarna, Linda 
Svensson, Råsbo, hamnade precis utanför prispallen på den förargliga 
fjärdeplatsen. Hon var dock inte särskilt nedslagen för det.
– Nej, det var jättekul, säger hon och skrattar, jag är nog den gladaste 
fjärdepristagaren på SM!

Goe Nilsson igen! A-vapen tycks ligga extra bra till 
för denne gudabenådade skytt från Kullens Psk. Att 
vinna precisionen är en bedrift i sig, att dessutom 
vinna fält i samma vapengrupp på SM är verkligen 
starkt! Det var precis vad han gjorde och genom 
att vara ensam om 60 träff behövde han inte skjuta 
isär om guldet.
 Särskjutning blev det istället för de tre övriga 
medaljaspiranterna (59 träff). PPC-världsmästaren 

Torben Rundqvist från Vårgårda gick segrande 
ur den bataljen och tog silvret. Flerfaldige SM-

guldmedaljören Johan Nilsson från Hagfors-Uddeholm 
fi ck kasta in handduken mot Åke Nordin, Upplands Väsby, 

som tog bronset.

Antal deltagare: 271

Antal deltagare: 198

Goe Nilsson

Lars Wistedt

Anders 
Eriksson

Torben 
Rundqvist
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Slutligen har vi de äldre 
veteranerna. Här visade Ragnar 
Olsson, Fjugesta Psk, vilken 
strong skytt han fortfarande är. Han var 
ensam om 59 träff och försvarade därmed sitt guld från 
förra året. En stark prestation! Närmaste konkurrent var 
meriterade Sonny Svensson, FOK Borås, som hade 56 
träff och kapade åt sig silvret. 55 träff var nästa nivå och i 
särskjutningen mellan de två som hade detta resultat blev 
det Arne Larsson, Skurups Psf, som avgick med segern och 
tog bronset före Finn Stridbo, Transtrands Sf.

Varken Goe Nilsson 
eller Patrik Månsson 
fi ck vara ensamma om att 
kapa hem guld i såväl precision 
som fält. Bland de yngre veteranerna sällade sig Lennart 
Rehnström, Upplands Väsby, till den skaran. Lennart 
kopplade greppet direkt genom att vara ensam om att 
skjuta fullt. Tre andra hade tappat en träff och fi ck göra 
upp i särskjutning.
 När krutröken lagt sig stod det klart att silvret gick 
till Torben Rundqvist (han igen!) som i år fi ck kliva upp 
på pallen inte mindre än fem gånger; ett guld, två silver 
och två brons, varav ett i lag. Erling Dahl från Kalmar Pk 
tog bronsmedaljen före Jan-Åke Lindström, Salem.

Det var inte bara Goe Nilsson 
och Lennart Rehnström som 

lyckades vinna SM-guld i både 
precision och fält. På juniorsidan 

upprepade Patrik Månsson, Eslövs Pk, den bedriften. Två 
killar hade 57 träff och ytterligare två hade 56 varför det 
blev en tuff särskjutning om medaljerna. Patrik tog hem 
guldet före Simon Magdeburg, Töreboda Psk, som fi ck silver. 
Bronset togs av Oskar Ekblad från Härryda PSS.
 Särskjutningen omfattade också Anton Bengtsson, 
Lönsboda Psk, som dock inte lyckades fullt ut.

Senast vi såg Lena Håkansson, 
Västerås PS, höja armarna 
i vädret för att fi ra SM-
guld i damernas fält var i 
Skillingaryd 2004. Nu visade 
hon att detta inte var någon 
tillfällighet. Lena var i år 
ensam om att skjuta fullt och 
var därmed klar för guldet 

direkt.
– Det kändes riktigt bra, säger Lena som fött barn och 

alltså haft lite annat att stå i sedan SM i Skillingaryd.
På årets SM hade hon det där efterlängtade fl ytet man önskar 
sig i skjutningen.
– Ja, det var en sådan dag då jag kände att jag helt enkelt inte 
kunde missa! säger hon med ett stort leende, allt gick perfekt.
 Någon särskjutning blev det inte heller om silver och 
brons. Med en träff borta fi ck Monica Hjertkvist, Råsbo Psk, 
silvermedaljen lagd om halsen och med två missade skott fi ck 
Maria Prandl-Norrgård, Salems Pk, kliva upp på pallen för att ta 
emot bronset.

Antal deltagare: 59

Antal deltagare: 49

Antal deltagare: 35 Antal deltagare: 35

Lena 
Håkansson

Lennart 
Rehnström

Patrik 
Månsson

Ragnar Olsson
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Min första kontakt med Pi-
stol-SM etablerades vid SM 
i Västerås 1972. Jag var då 
nybliven sekreterare i för-
bundsstyrelsens verkställande 
utskott (VU) och eftersom 
det (då liksom nu) var förbun-
dets egen tävling måste ar-
rangemangen i alla avseenden 
följa skjuthandboken. Det var 
därför en oskriven lag att VU 
skulle besiktiga och godkänna 
banorna. Detta skedde dagen 
före tävlingarna. Besiktning-
en var inte så omfattande, det 
handlade i regel bara om två 
banor, en för banskjutning 
(nuvarande precision) och en 
för fältskyttet, så det fanns tid 
för provskjutning. Det låg ett 
tävlingsmoment i luften för 
det fanns goda skyttar i VU. 
Självklart avgjordes detta in-
officiella ”VU-mästerskap” 
med A-vapen.
 SM var på den tiden, i 
jämförelse med dagens ar-
rangemang, en inte särskilt 
stor tävling. Mål- materi-
el ställdes till förfogande av 
Försvarsmakten, som dess-
utom kostnadsfritt tillhanda-

En härlig dag – i
SM-skyttars lag
Text: Gunnar Tysk
Foto: Peter Siegel

höll skjutterräng och andra 
nyttigheter (t.ex. transport-
fordon). Tävlingarna genom-
fördes under ett veckoslut och 
upplägget var att skjuta fält 
ena dagen och bana den an-
dra. Banskjutningen ägde ofta 
rum på en för tillfället byggd 
bana i det fria. Skjuthallar var 
då ännu inte påtänkta. Som 
alla vet, har mycket 
förändrats sedan dess.
 Under mina år 
i förbundsstyrelsen 
deltog jag i många 
SM-tävlingar. Det 
blev totalt ett tret-
tiotal, varav de fl esta 
som förbundsrepre-
sentant. Men, ett an-
tal gånger lyckades 
jag kvalifi cera mig för 
tävlingsdeltagande, 
och det var naturligt-
vis höjdpunkter. Som 
ordförande i Jönkö-
pingskretsen fi ck jag 
också förmånen att 
arrangera ett Som-
mar-SM 1984. Den 
erfarenheten medför-
de en djup respekt för 

det arbete, som varje år läggs 
ned på SM-förberedelser.
 Trevliga minnen att spara 
från Jönköpings-SM var att 
vi som första arrangör ord-
nade två fältskyttebanor och 
att vårt banskytte ägde rum 
på den kanske största skjut-
bana som funnits. Regemen-
tet A6 skulle läggas ned och 
inga värnpliktiga fanns kvar. 
Med regementschefens till-
stånd byggde vi vår bana på 
A6 stora parkeringsplats. Alla 
snickarkunniga skyttar i kret-
sen byggde 290 tavelställ i 
bredd, terrängen bortom av-
lystes och vi kunde sedan ge-
nomföra banskyttet med tre 
skjutlag. Det var inte något 
dåligt banrekord. Men det be-
hövdes för deltagarantalet var 
också rekordartat.
 Jag blev inbjuden att be-
söka årets SM fredagen den 2 
juli och det måste först som 
sist konstateras att tävlingarna 
både på Grimsta skjutbana och 
på Svea Livgardes övnings-

fält var av mycket hög klass. 
Fältskyttebanan var svår, men 
det skall den väl vara på SM?! 
Förhållandevis korta skjuttider, 
många målväxlingar, några be-
svärliga långhåll, någon ovan-
lig skjutställning och knepig 
skottfördelning gav besvärliga 
problem för skyttarna. Skyttar 
från någon landsända gnydde 
litet svagt. Man var inte van 
vid så ”rörigt” målspel. Men 
resultaten visade att svårighets-
graden var väl avvägd. Funk-
tionärerna agerade som om 
de aldrig sysslat med annat än 
att leda fältskjutningar och det 
imponerade, inte minst med 
tanke på rekordvärmen och 
det stora antalet bitska brom-
sar ute på stationerna.
 Precisionsskjutningen ge-
nomfördes på Gr imsta. I 
skjuthallarna gick tävlingen 
som på räls, även här med 
rutinerade funktionärer. När 
det blev fi naldags ökade spän-
ningen. Monica Rundqvist 
(D) hade till exempel chan-

Förre förbundsordföranden 
Gunnar Tysk.

Gunnar har vanan inne som prisutdelare, här gratulerar han årets 
mästarinna i precision D, Elin Albrechtsson.

Allt var inte bättre förr, men vissa saker var det. Som till exempel Försvarsmaktens 
stöd vid arrangerandet av Pistol-SM. Försvaret stod för både skjutbanor, målmateriel, 
transporter och funktionärer. Här ser vi raska gossar markera på SM 1962.
Foto: Alf J. Gustafsson.
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”The
Jersey-
man” på 
Pistol-SM

Derek Bernard, f.d. förbunds-
ordföranden i ”Jersey Pi-
stol Association” hälsade på 
i Stockholm för några år se-
dan och deltog i precisions-
tävlingen ”Majtävlingen” 
och fältskjutningen ”Össeby-
träffen” (NP nr 4, 04 och nr 
3, 06). I år var det dags igen, 
nu med deltagande i självaste 
Pistol-SM.

Syftet med Derek Bernards 
besök i år var att samla nya 
erfarenheter och få en in-
blick i hur man i Sverige ar-
rangerar ett stort mästerskap. 
Derek deltog själv i klassen 
veteran äldre i både precision 
och fältskytte.
– Det var mycket lärorikt 
och roligt, säger han, speciellt 
fältskyttet där jag bland annat 
har lärt mig hur man bäst för-
delar skotten.
– Inte minst har jag lärt mig 
att man enbart ska skjuta på 
sina egna fi gurer! Säger De-
rek med ett brett leende efter 
att ha skjutit på fel B-mål tre 
gånger.

Men sådant kan ju, som vi alla 
vet, hända den bästa!
– Det var också mycket ro-
ligt att genom min vän Peter 
Siegel få lära känna så många 

Av: Peter Siegel

nya spännande människor, 
toppskyttar såväl som arrang-
örer. Jag fi ck också träffa några 
av ledamöterna i Svenska Pi-
stolskytteförbundet, t.ex. Bir-
gitta Rundberg, Nils-Anders 
Ekberg och Mike Winnerstig. 
Great people and pistol ent-
husiasts!

”The Jersey man” Derek Ber-
nard var senast på Åland för 
att vara med på ”Island Ga-
mes” som arrangerades där 
förra året och samlade hela 
tretusen deltagare(!). Island 
Games är ett stort tävlingsar-
rangemang där drygt tjugota-
let öar från hela världen tävlar 
mot varandra. Det är inte bara 
skytte man tävlar i, många an-
dra sporter fi nns med på pro-
grammet; basket, badminton, 
bordtennis, bågskytte, frii-
drott, fotboll, golf, gymnastik, 
judo, segling, simning, tennis, 
volleyboll och vindsurfing. 
Det hela pågår under en hel 
vecka vartannat år på en av de 
deltagande öarna (NP 3, 09).

Derek har själv varit ordföran-
de i Island Games Association 
of Jersey mellan 1992–2004 
och även deltagit hela elva 
gånger. Island Games anord-
nas vartannat år på någon av 

världens öar. 2011 hålls täv-
lingarna på Isle of Wigth, 
2013 på Bermuda och till 
2015 stod valet mellan Jersey 
och vårt eget vackra Gotland. 
Dereks ö vann (tyvärr) med 
en rösts övervikt.
– Very sorry! Säger Derek, 
men Gotland kan ju ansöka 
om Island Games igen! Bet-
ter luck next time!

På den vackra och välbärga-
de ön Jersey i engelska ka-
nalen finns en befolkning 
på 92 000 invånare fördela-
de på 125 kvadratkilometer. 
Ön har trettio skytteklubbar, 
varav sex är rena pistolklub-
bar. Derek har tävlat för öns 
största pistolklubb, Jersey PC, 
sedan 1979 och varit dess 
”honorary secretary” under 
åren 1984–1990. President för 
Jersey Pistol Association har 
Derek varit från 1989–1999.

Derek avslutar med en häls-
ning till Sveriges skyttar, spe-
ciellt de från Gotland:
– Sweden is beautiful and 
I really hade a great time at 
the Swedish Championship! 
I hope to see the team of 
Gotland on Jersey 2015. And 
bring your families! We wel-
come you all!

sen att slå det svenska rekor-
det. Det lyckades tyvärr inte 
denna gången, men det är 
bara att komma igen. Det var 
i varje fall bra skjutet. Mo-
nica anförtrodde mig att hon 
numera inte tränar så mycket 
(och ändå höll det på att räcka 
till ett svenskt mästerskap). 
Det fi nns naturbegåvningar.
 Mot kvällningen blev det 
särskjutningar i fält och så 
småningom också högtidlig 
prisutdelning. Allt välordnat 
och på utsatt tid. Ovanligt 
skicklig planering. Och visst 
värmde det att få dela ut pris 
till alla dessa högt förtjänta 
deltagare och inte minst till 
gamla kämpar, som t.ex. Börje 
Nilsson i Emmaboda. Redan 
1972 sköt han ett svenskt re-
kord i C (488p).
 Förbundets mål har all-
tid varit att SM skall vara en 
folkfest. Ett stort deltagande 
gör det möjligt för alla hygg-
ligt duktiga, aktiva skyttar att 
få mäta sina krafter med eli-
ten. Att få delta i SM är stort, 
och den moroten bidrar till 
aktivitet, inte minst i alla sam-
manhang som ger kvalifi ka-
tionspoäng. Och vad gäller 
deltagandet håller vi ställning-
arna. Men vi får inte glömma 
familjer och andra supporters. 
Tyvärr såg jag väldigt få anhö-
riga på skjutplatserna i år. För 
den som varit med om fi naler 
och särskjutningar inför stora 
kikarförsedda åskådarskaror 
kändes det litet snopet. Vart 
tog folkfesten vägen? För-
hoppningsvis går det att på 
något sätt arrangera så att fl era 
än de närmast berörda skyt-
tarna kan följa spännande fi -
naler och särskjutningar samt 
prisutdelningarna.
 Förändringar är naturligt-
vis på både gott och ont. Även 
en relik från gamla tider måste 
konstatera att riktigt allt inte 
var bättre förr. Mitt besök på 
årets SM stärkte min uppfatt-
ning att SPSF, trots all extern 
organisationsturbulens, står 
starkare än någonsin. Många 
deltagare, goda resultat, fi na 
arrangemang och en gedigen 
tävlingsledning. Bättre kan det 
knappast bli. Tack, Nils-Anders 
Ekberg och alla dina skickliga 
medarbetare för en mycket 
minnesvärd tävlingsdag!

Derek Bernard, Jersey Pistol Association.
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SM 2010 skulle inte alls gå i 
Stockholm, utan någon an-
nanstans. Förutsättningarna 
förändrades och man tvinga-
des avsäga sig uppdraget. Det 
är nu sådär ett och ett halvt år 
kvar. Vem i landsdel Öst kun-
de på det varslet fi xa till ett 
SM? Stockholm är ju trots allt 
den mest folkrika kretsen, och 
det var naturligt att fråga där 
först. Jag presenterade idén, 
och kretsstyrelsen med då-
varande ordföranden Chris-
ter Westin i spetsen, nappade. 
Han lyckades också få denna 
”hemliga låda” såld till krets-
årsmötet 2009.

Dags för kretsstyrelsen att 
ta fram idén på ”hur” och 
”vem”. För att kunna besva-
ra dessa frågor behövdes ett 
annat beslut först; ”var”. Vi 
kunde ha plankat det bevis-
ligen fungerande konceptet 
från 2002, med Kungsäng-
en. Samtidigt hade vi i färskt 
minne Sunne med hotellen 
inpå knuten, den ”kulturnära” 
skytteanläggningen i vackra 
Kristianstad och den utmärkta 
precisionsbanan i Skövde. Vi 
ville inte att ett SM i Stock-
holm skulle förknippas med 
avsides repövningsläger och 
ett plockepinn till skjuthall.

Vi började granska alternati-
ven. De föll ett efter ett, av 
olika tvingande skäl. Till ”fi -
nal” gick Grimsta och Alm-
näs. Grimsta har det som 
behövs, men 3 mil till när-
maste fältskytteterräng. På 
Almnäs är det bara några ki-
lometer till fältbanan, men 
även om det hade varit möj-
ligt att bygga en bra proviso-
risk skjuthall på den nedlagda 
gevärsbanan hade det krävt 

Eftersnack
– hur vi tänkte och hur det blev

tillstånd av markägaren, For-
tifi kationsverket. Infrastruk-
turen på Almnäs är inte heller 
vad den var sedan Ing1 la-
des ner.

”Det får bli Grimsta, med fält på 
Kungsängen”, beslöt kretssty-
relsen. Därmed kunde vi sätta 
upp en organisationskommit-
té och kavla upp ärmarna. Vi 
skriver nu september 2009. 
Kommittén slog snabbt fast 
några grundprinciper;
• fördela arbetsuppgifter till 
ansvariga – med stor frihet att 
bemanna och lösa uppgiften.
• Nyttja modern informa-
tionsteknik.
• Nyttja sådant som redan 
fi nns (banor, resultatprogram, 
transportörer etc.)
• Upphandla i konkurrens
• ”Att ta vår del av ansvaret” 
är motivet till åtagandet, inte 
vinsten.
• Räkna inte med något 
stöd från samhället (förutom 
skjutfält från Försvarsmakten)
• Det går inte att skapa ett 
prisbord som gör alla nöjda, 

men om vi gör lite annorlun-
da så kommer i alla fall inte 
samma skyttar att vara miss-
nöjda varje år.

Hur blev det då? Ja, i stort sett 
som vi tänkte. Grimsta fung-
erade utmärkt, även om köket 
var litet för så många luncher. 
Sundbybanan i Kungsängen 
gick att variera tillräckligt och 
banläggningen blev tillräck-
ligt utslagsgivande trots att 
den höll sig inom Skjuthand-
bokens ramar. Bussresan blev 
lång, och kostade en del (cirka 
120:-/fältstart), men hellre det 
än ett TC nr 2 därute. Alla an-
mälde sig på hemsidan, utom 
en – och honom tappade vi 
bort (förlåt, Erwin, men du 
fi ck skjuta ändå).

Om vi skulle ändra på något? 
Ja, vi skulle ha informerat 
mer och bredare inom kret-
sen under förberedelsearbetet. 
”Ta semester vecka 26” räcker 
inte. Kanske skulle vi ha tagit 
upp lunchbeställningar i sam-
band med anmälan. Vi borde 

Några nya trendiga skor fi ck vi inte se på 
Anders Khemi i år, det var bruksmodellen 
som gällde. Anders (ordförande i juryn) 
kunde som synes ta det ganska lugnt, endast 
åtta juryfall anmäldes, varav fl ertalet gällde 
tolkningar i precisionsskyttet.

under bojkotthot ha släpat dit 
våra lokaltidningar DN och 
SvD. Och vi borde inte ha 
tappat bort idén med centra-
liserad barnpassning.

Tack alla som deltog i 2010 
års SM. Och tack alla ni som 
gjorde det möjligt; kamra-
terna i organisationen (och 
deras familjer) som offrat mas-
sor av kvällar och nätter på 
möten, med hammare och 
spik eller framför datorn, de 
som slet i värmen på banor-
na, parkeringen, i sekretariat 
och vapenkontroll eller i kö-
ket, Björn och Sonny i FOK 
Borås för all hjälp med FOKus 
och allt annat vi ”återvunnit” 
från ifjol, juryn för en väloljad 
funktion i skyttarnas tjänst, 
sponsorerna för sitt stöd, han-
deln för att vara publikmag-
neter och tidsfördriv, Gunnar 
Tysk och Birgitta Rundberg 
för er medverkan, Flygbussar-
na för luftkonditioneringarna 
som vi inte kravställt men ni 
hade ändå, och – som det heter 
i vårt konfessionellt obundna 
samhälle; tack för vädret.

Nu, Göteborg, är det er tur. 
Börja gärna klättra från våra 
axlar.

Nils-Anders Ekberg
Ordförande i
organisationskommittén
Pistol-SM 2010
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Inoffi ciellt SM-rekord
gånger; Peter Nordgren (2), 
Tomas Hämäläinen (3) och 
Kristian Sjöberg (2). Ska man 
utse en ”SM-mästarnas mäs-
tare” så här långt går utmär-
kelsen följaktligen till Dick 
Lindgren.

Genom en fenomenal skjut-
ning i precisionens öppna C 
i år överträffade Håkan Lan-
debring med sina 492 poäng 
det tidigare inoffi ciella SM-
rekordet.
 Jag blev nyfi ken på om nå-
gon över huvud taget skjutit så 

bra eller bättre på 
ett SM? Det verkar 
inte så. Efterforsk-
ningar och samtal 
med tidigare mäs-
terskyttar gav föl-
jande resultat:

Börje Nilsson, Em-
maboda, och Boo 
Levin, Sjöormen, 
hade sin storhetstid 
under 1960–70-
talen, men sköt 
höga poäng även 
senare. 1977 delade 

de bägge svenska rekordet 
som löd på 491p. Börje säger 
sig dock vara säker på att han 
inte sköt ett högre resultat på 
de SM han deltog i. Han är 
dock troligen ensam om att 
på en stortävling 1976 (som 
tyvärr inte hade status för re-
kordnotering) ha skjutit när-
mast osannolika 496 poäng 
(se NP nr 4, 08).
 Boo Levin berättar att han 
i likhet med Börje Nilsson 
visserligen innehaft det svens-
ka rekordet en gång i tiden, 
men att han aldrig lyckades 
uppnå så höga poäng på ett 
svenskt mästerskap.

Dick Lindgren förklarar varför 
han tror att de gällande svens-
ka rekorden inte har skjutits 
på SM:
– SM är ju lite speciellt, det 
är fler deltagare och mera 
nerv i en så stor tävling och 
därför svårare att skjuta ex-
tremt höga poäng.

En annan faktor, som Börje 
Nilsson mycket riktigt påpe-
kar, är att man förr i tiden sköt 

precision under bar himmel 
och inte i skjuthallar. Väder 
och vind har givetvis påverkat 
de tidigare resultaten.

Sammanfattningsvis utnäm-
ner jag självsvåldigt Håkan 
Landebring till ny inoffi ciell 
SM-rekordhållare i preci-
sionsskjutning C. Grattis!

Anm.
I vapengrupp A har det skjutits 
svenskt rekord även på SM. Jan 
Helghe, Atlas Copco, sköt fe-
nomenala 488 poäng på SM i 
Bollnäs 1998. Rekordet står sig 
fortfarande och tangerades på SM 
2007 i Sunne av Goe Nilsson, 
Kullens Pk.

Håkan Landebring, Telegraf-
verkets Psf, började sin skyt-
tekarriär inom det nationella 
skyttet. Han har erövrat ädla 
medaljer i fältskytte, men det 
är främst i precisionen han 
haft sina stora framgångar. 
I den disciplinen har han 
bland annat ett SM-silver i A 
från 2004, ökade på året efter 
med ett SM-guld i samma 
vapengrupp och ytterligare 
ett år senare lade han beslag 
på guldet i B. I år slog han till 
igen och har genom segern i 
C tagit guld i alla tre vapen-
grupperna.

Det var inte vilken seger som 
helst i år. Som framgår av 
min ovetenskapliga utredning 

Det är bara att bita ihop!
I och med årets seger i precisionens öppna C har Håkan Landebring 
nu en komplett samling SM-guld i alla tre vapengrupperna.

här ovan sköt Håkan sanno-
likt det högsta resultatet (492 
poäng) som presterats någon-
sin på SM.

Hur känns det att ha skjutit in-
offi ciellt SM-rekord?
– Jaså är det så? Jag har inte 
tänkt på det, men det låter ju 
trevligt, säger Håkan när jag 
når honom på telefon efter 
SM.

Han berättar att det handlar 
mycket om att samla på sig 
erfarenhet.
– Jag har ju skjutit ett fl ertal 
tuffa fi naler som gått bra och 
ju fl er sådana man skjuter de-
sto bättre klarar man av situa-
tionen.

Håkan hade möjlighet att tang-
era det svenska rekordet på 
494 poäng, men det var ing-
et han lät sig störas av under 
fi nalen.
– Nej, det gäller bara att 
vårda nästa skott, och nästa. 
Se framåt hela tiden.

Du blev aldrig nervös?
– Nej, det är bara att bita 
ihop!

Det gjorde han tydligen också, 
för i de tre avslutande fi nal-
serierna satte han alla skott i 
tian utom två, ett fenomenalt 
koncentrationsnummer!

Håkan skjuter även sportskyt-
te och de senaste två åren har 

han tagit SM-guld i standard-
pistol (i år blev det brons). 
Han rekommenderar den-
na gren.
– Standardpistol är utmärkt, 
med tider från två och en halv 
minut per serie ned till tjugo 
och tio sekunder är det per-
fekt träning för både precision 
och fältskytte.

Om årets Pistol-SM har han 
bara gott att säga.
– Det funkade fi nt tycker 
jag och fältskyttebanorna var 
bra lagda.

Hur fi rade du SM-guldet?
– Det var lugnt, det var ju 
tävling dagen efter också!

Svenska rekord i precision 
(tidigare banskjutning) har 
noterats, men några anteck-
ningar om specifi ka SM-re-
kord har inte gjorts. Dick 
Lindgren, Magnus Stenbock, 
är den som hittills innehaft 
det inoffi ciella SM-rekordet 
på 491 poäng. Dick är också 
den ende som under de se-
naste två decennierna tagit 
hem SM-titeln i precision C 
inte mindre än fyra gånger. 
1999 (490p), 2002 (491), 2004 
(488) och 2006 (486). Ingen 
annan har gjort det mer än tre 

Dick Lindgren

Håkan 
Landebring

Av: Ulf Hansson
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På detta första svenska mäs-
terskap i PPC var alla High 
Masters utom två på plats 
(Henrik och Ingmar, näs-
ta år…) samt ett antal vassa 
Mastrar och Experter etc. och 
resultaten blev riktigt bra trots 
att vädret ibland var ogynn-
samt. Att det var kul framgår 
av bilderna.

PPC är fortfarande en ganska ny 
gren i vårt förbund, och där-
för har ingen arrangör hun-
nit med att arrangera SM/
RM/Swedish Open mer än 
en gång. Då tävlingen är den 
som drar absolut fl est deltagare 
under året står arrangören all-
tid inför samma två problem; 
banan är för liten och vi har 

Av: Nils-Anders Ekberg

Historiens första SM i PPC gick tillsammans 
med Swedish Open av stapeln i Jönköping 
juli/augusti. De som kände sig kallade att ta 
de första SM-tecknen mötte upp med den för 
grenen vanliga föresatsen goda förberedelser, 
full koncentration när ”the line is ready” och 
att ha väldigt kul dessemellan.

Historiens första
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inte gjort detta förut. Ordfö-
randen i Jönköpings PK, tillika 
tävlingsledaren, Olle Lind-
skog, grep sig an uppgiften 
med ödmjuk beslutsamhet. 
Tillsammans med klubbkam-
rater har det ute på Ryttarns 
Mosse grävts ner stolpar och 
fyllts på med många kubik-
meter grus. Det senare gjorde 

Trumpetaren 
Niklas Johansson, 

Kramfors, spelade 
på invigningen.

Publiken följer High Mastermatchen. 
Närmast kameran kommunstyrelsens 

ordförande Acko Ankarberg (kd).

Revolverprototyp med lågt liggande 
pipa från italienska Chiappa.
Visades på SM av Scandinavian Arms.
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PPC-SM:s första guldmedaljörer: främre raden från vänster:
Björn Svensson, Vårgårda PSK, Thomas Svensson, Linköpings Skf, Torben Rundqvist, Vårgårda PSK.
Bakre raden: Olof Lindskog, Jönköpings PK, Anders Wennerbom, Vårgårda PSK, SPSF:s Tävlingskommittés 
ordförande Nils-Anders Ekberg, George Ekström, Linköpings Skf och Hans Bengtsson, Halmstads SSK.

att fredagens ösregnsskjutning 
kunde genomföras utan att 
skyttarna blev blöta om ma-
gen. När det gällde att ta del 
av andras erfarenheter ställ-
de tidigare arrangörer och 
andra som haft nyckelroller 
över åren upp – som van-
ligt. Exempelvis sågs George 
Ekström, Thomas Svensson, 
Jonna Dansk och Neil Jones 
pila runt på tävlingsområdet i 
nyttiga ärenden.

Vad är det för skillnad på SM 
och Swedish Open, kanske 
någon undrar. Det handlar 
om att koncentrera det mes-
ta och bästa vi kan få ihop av 
PPC-skytte här i landet, och 
sedan skära resultatlistan på 
två sätt. SM är endast öppet 
för skyttar som representerar 
en förening som tillhör SPSF 
och vapengrupperna är inte 
klassindelade. Swedish Open 
är, som namnet antyder, öppet 
för alla skyttar som är med-
lemmar i ett förbund som 
tillhör WA-1500 och dessa 
skyttar delas in klassvis i va-
pengrupperna. Det är den se-
nare resultatlistan som ligger 
till grund för fördelning av 
hederspriser och beräkning av 
standardmedaljer. Årets inter-
nationella inslag kom för öv-
rigt från Tyskland, Norge och 
Storbritannien.

Det sköts många bra resultat 
under tävlingarna. Alla som 
gör ett uppklassningsresultat 
på en sådan här tävling gör 
det defi nitivt bra. Ska några 
speciella prestationer näm-
nas måste vi ändå börja med 

Torben Rundqvist. 1486 po-
äng i Pistol 1500 är bra hur 
man än ser det. Vet man att 
det är skjutet i spöregn och 
antydan till dimma är det all-
deles extra. Vi lär oss att det 
är stor konst att inte låta sig 
beröras av omständigheterna. 
Andra bra resultat är Expert-
klassade SM-bronsmedal-
jörerna Fredrik Stureborns 
581 i Standardrevolver 6” och 
dito Andreas Granbergs 477 i 
4”-revolver.

Startantalet, då? 356 starter i 

Swedish Open, varav 307 i 
SM och 21 lagstarter är inte 
illa. Däremot är det fullt möj-
ligt att slå. Varför inte redan i 
Stockholm 2011?

Slutligen, många tack att fram-
föra: SPSF tackade Jönköpings 
PK för att man genomfört 
detta första SM på ett utmärkt 
sätt och kommunen för stö-
det. Klubben genom ordfö-
rande Olle Lindskog tackade 
SPSF för förtroendet, skyt-
tarna för att de kom, de inom 
och utom klubben som hjälpt 

till före och under tävlingen 
för arbetsinsatsen samt spon-
sorerna och kommunen för 
stödet. Neil Jones tackade för 
den gästfrihet som visats ho-
nom och hustrun i år och alla 
andra år (ingen vet om det 
går att genomföra ett Swe-
dish Open utan Neil) och 
Friedrich Storrer tackade på 
sina och alla andra utländ-
ska skyttars vägnar för 
att man fått komma 
och för Sveriges 
stöd till WA 1500 
genom åren.

Kommunstyrelsens ordförande Acko 
Ankarberg hade aldrig skjutit pistol 
tidigare, men visade goda anlag.

SPSF:s styrelseordförande Birgitta 
Rundberg lämnar över Förbundets 
standar till Acko.

Sittande High Master. Närmast kameran silvermedaljören 
George Ekström, Linköping.
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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!



22 NP3 ’10

Att arrangera en tvådagars 
Magnumfältskjutning med 
370 starter är inget man ska-
kar ur rockärmen. Skådespe-
laren Michael Caine sa en 
gång ”Be like a duck. Calm 
on the surface, but paddle 
like the dickens underneath”. 
Ordförande Patrik Renman 

Av: Nils-Anders Ekberg

fördelade sina styrkor så 
att det hela löpte friktionsfritt 
och utan att skyttarna såg nå-
gon stress, men jag är säker på 
att det har paddlats som tusan 
före, under och efter.

Tävlingsbanan var delad i två 
kompakta block, med de första 
fyra stationerna på Skyttecen-
trum, någon kilometer bort. 

Kristinehamns Pistolklubb tillhör 
de fl itiga när det gäller att 
arrangera Magnum-SM. Förra 
gången det begav sig var 2006, 
och nu var det dags igen. 

Dit och där i-
från kom man 
med minibuss. 
Här fanns plats 
för alla skjut-
avstånd man 
kunde önska 
sig, och även 
sådana Mag-
numskyttarna 
inte önskar 

sig, som 600 meter. De 
fyra sista stationerna rymdes på 
A9:s gamla korthållsbana och 
på klubbens egen bana. Här 
krympte avstånd och fi gurer, 
men det blev inte lättare för 
det. Tidigare besökare i Kris-
tinehamn sakande fältskytte-
paradiset ”Allétorp” med sina 
banor och ännu tidigare besö-
kare även den gamla 300-me-
tersbanan som också kunde 

ta någon station. Tyvärr har 
dessa platser blysanerats och 
står inte längre till förfogande. 
Nu är det ingen idé att gråta 
över det, infanteristerna lär 
inte återuppstå och artilleriet 
kommer knappast tillbaka från 
Boden. Banläggare Per-Erik 
Söderberg hade framgångs-
rikt använt det som fanns kvar 
och i det våtvarma vädret gjor-
de det inget att promenaden 
blev kort.

Sportsligt var det som vanligt 
ett antal skyttar som utmärk-
te sig. Den herre respektive 
dam som utmärkte sig mest 
i alla klasser var ”Mr & Mrs 
Magnum” Conny Olsson, Es-
kilstuna HF respektive Anita 
Olsson, Torsby PK. Mrs Mag-
num har Anita för övrigt bli-

Spännande särskjutning 
i friklassen.

Anita ”Mrs Magnum” Olsson pustar ut på station 4.
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MÅLEXEMPEL

Mål i mål.

Självmarkerande 
plåtkyckling.

Gevärstavla 
på 150 meter, 
90 sek.

Färggladast på SM – Torsby Pk.

Christian Johansson gick segrande ur 
särskjutningen i friklassen.
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Hört i terrängen: ”– Jag tyckte inte om den där älgen på fyran. Den var grå 
och väldigt svår att se mot riktmedlen.” Kort tystnad… ”– Jamen älger ä 
grå, i alle fall nereikring”.

vit varje år sedan 2002. Dags 
för ”Mrs Prenumerant”? 
Även Conny ska uppmärk-
sammas. Han tappade på sina 
sex starter ingen träff, ingen 
fi gur och minst antal poäng. 
En annan herre att uppmärk-
samma är det unga stjärnskot-
tet Christian Johansson, som 
knep hälften av alla individu-
ella SM-titlar. Han bevisade 
återigen påståendet att pi-
stolskyttar inte behöver spe-
cialisera sig, utan kan istället 
ha nytta av att kunna lite av 
varje. På nationella SM i fält 
sköt han isär om medaljer i tre 

357 SA, 357 DA samt Friklass: 
Christian Johansson, Vedum.

41-44 SA: Conny Olsson, 
Eskilstuna. Conny är också 
årets ”Mr Magnum”.

AUTO:
Jano Mikaj, Katrineholm.

41-44 DA: Rolf Hallman, 
Borås.

av fyra grenar och fi ck med 
sig två medaljer (den tredje 
förlorade han till den fort-
farande ännu mer allsidige 
Torben Rundqvist). Varmaste 
applåden fi ck nog annars pi-
stolmästaren Jano Mikaj, som 
äntligen satte den i krysset ef-
ter tidigare ”stolpe ut”.

SPSF tävlingskommitté tack-
ar Kr istinehamns PK för 
utmärkta tävlingar, Kristine-
hamns Kommun och Hem-
värnet för stödet och alla 
deltagare för att de kom, sågs 
och ibland segrade.

Hands-up-stationen. Skyttarna i utgångsställning med vapnen på marken.

Någon sekund efter ”Eld!”

Vapnen är upphämtade och skjutningen är i full gång. Närmast kameran, vice ordförande i SPSF, Mike Winnerstig.

VinnarnaVinnarna
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??Vad svarar du
Kretskonferens med mersmak

Under de senaste åren har det 
inträffat en del tragiska va-
penrelaterade händelser i vår 
omvärld. Vi har varit försko-
nade men får inte bortse från 
risken att även vi kan komma 
att drabbas. Förbundsstyrelsen 
har därför beslutat prioritera 
denna fråga. En viktig del är 
förebyggande åtgärder. Detta 
var huvudtema på årets lands-
delskonferenser. En annan 
viktig del är hur man hanterar 
information både inåt i orga-
nisationen och utåt mot an-
dra. Särskilt om ”det som inte 
får inträffa” trots alla förebyg-
gande åtgärder skulle inträffa. 
Massmedia spelar här en stor 
roll. Det är viktigt att mass-
media förses med saklig och 
riktig information.
 Med detta som utgångs-
punkt avsattes en betydande 
del av årets kretskonferens för 
dessa frågor. Som frivillig för-
svarsorganisation har vi möj-
ligheten att ta hjälp av andra 
frivilligorganisationer. En av 
dessa är Criscom som är ett 
förbund inom Försvarsutbil-
darna för kriskommunikation. 
Som medlemmar fi nns bland 
annat journalister, beteende-
vetare och informatörer. Det 
var därför naturligt att bjuda 
in representanter från dessa 
att genomföra ett smakprov 
på hur man ska hantera pro-
blem som det som beskrivs i 
inledningen.

Du är ordförande i en pistolskytteförening. Just när du kommit 
hem från jobbet får du följande telefonsamtal: ”Hej detta är Lars 
Persson på Kvällsposten. Jag skulle vilja ha din kommentar om 
killen som polisen tog i city när han hotade folk med en pistol. 
Han är ju medlem i din förening och du är väl ordförande?”. 
Vad svarar du och vilka åtgärder i övrigt vidtar du? Det var 
huvudtemat vid årets kretskonferens.

Ett scenario spelades upp och 
frågan ställdes till ett antal av 
delegaterna. Vad gör du nu? 
En mikrofon trycktes upp 
framför ansiktet och en fi lm-
kamera registrerade allt som 
hände. En till ytan timid Rolf 
Arsenius, styrelseordföran-
de i Criscom, ställde frågor 
som inledningsvis var rela-
tivt snälla för att sedan övergå 
mer till skjutjärnsjournalistik. 
Rolf har en bakgrund från 
både TV och radio. Tillsam-
mans med Anders Gummes-
son, förbundsordförande hos 
Criscom, genomförde han 
därefter ett kortare informa-
tionspass med tips om hur 
en fungerande intern och 
extern kriskommunikation 
bör byggas upp. Vikten av ett 
fungerande system av snabba 
interna informationskanaler 
underströks. Alla medlem-
mar bör ha information om 
en händelse inom 24 timmar, 
hur löser man det?

För många var det tankeväck-
ande saker som behandlades 
på ett mycket uppskattat sätt. 
Det konstaterades att det fi nns 
ett stort behov av att funge-
rande kriskommunikations-
planer tas fram. Under den 
närmaste framtiden kommer 
därför ett antal aktiviteter att 
genomföras av förbundet. 
Bland annat planeras en två-
dagars helgkurs i kriskom-

munikation i början av nästa 
år. Målgruppen utgörs av för-
bundsstyrelsen och minst en 
representant per kretsstyrelse. 
Denna kurs ska ses som en 
pilotkurs med målsättning att 
det ska fi nnas minst en utbil-
dad person per krets. Vår för-
hoppning är att vi på sikt ska 
kunna genomföra fl er kurser 
i ämnet. Årets kretskonferens 
gav defi nitivt mersmak.

Text: Claes-Håkan Carlsson
Foton från videofi lm

Lars T 
Andersson 
”grillas” av 
Rolf Arsenius 
från Criscom.

Delegaterna på kretskonferensen lyssnar på de tips som 
föreläsarna från Criscom ger.

Anders Gummesson och Rolf 
Arsenius från Criscom föreläste 

under kretskonferensen.
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Årets förbundsmöte genom-
fördes smidigt och snabbt 
men ändå utan stress. Det-
ta berodde till viss del på en 
skicklig och rutinerad mö-
tesledning, men är främst ett 
resultat av det sedan några 
år tillämpade systemet med 
kretskonferens dagen före 
mötet. På denna konferens 
har styrelsen möjlighet att i 
lugn och ro diskutera frågor 
som ligger längre fram i tiden. 
Förbundsmötet kan därför 
behandla frågor som förelagts 
detsamma för beslut och dela 
ut förtjänta utmärkelser under 
värdiga former.

Efter att styrelseordföranden 
Birgitta Rundberg hälsat mö-
tesdeltagarna välkomna för-
klarade hon mötet öppnat. 
Nationalsången sjöngs till to-
nerna av Kjell Svantes ”silver-
trumpet” varefter det delades 
ut förtjänsttecken. Utmärkel-

FörbundsårsmötetFörbundsårsmötet
Av: Ulf Hansson

Förbundets årsmöte har funnit en form som 
innebär en lyckad syntes av trivsam stämning 
och effektivitet.

sen ”Årets Ungdomsledare” 
och SPORTEC AB:s stipen-
dium tilldelades Per-Olov 
Persson, Helsingborg.
 I enlighet med vederta-
gen sed valdes förbundets 
ordförande Anders Björck att 
leda förbundsmötet. Anders 
tackade för förtroendet och 
började med att hälsa heders-
ledamoten och tidigare för-
bundsordföranden Gunnar 
Tysk (som sällan eller aldrig 
missat ett förbundsmöte) sär-
skilt välkommen.

Förbundsmötet godkände sty-
relseberättelsen (inklusive 
bokslut) för år 2009 och be-
viljade styrelsen och general-
sekreteraren ansvarsfrihet.

Generalsekreteraren presen-
terade reviderad budget för 
2010 samt budget och verk-
samhetsplan för år 2011, vilka 
fastställdes av mötet.

Förbundsmötet beslutade, på 
styrelsens förslag, om oför-
ändrade förbundsavgifter för 
år 2011, det vill säga:
Föreningsavgift: 600 kr per 
förening. Avgift per aktiv 
medlem: 260 kr. Avgift per 
aktiv familjemedlem: 200 
kr. Avgift per luftpistolskytt 
(ungdom): 10 kr.

Sammanlagt arton förslag/
motioner stod på dagord-
ningen. Dessa behandlades 
under lugn och saklig debatt. 
Särskilt intresse tilldrog sig 
några bordlagda frågor från 
föregående år gällande äldre 
veteraners rätt att använda 
stödhand i fältskytte (beslut; 
se Förbundsnytt detta num-
mer). Samtliga motioner och 
förbundsmötets beslut fi nns 
redovisade på hemsidan.

Förbundsmötet fastställde även 
en ny miljöpolicy för Svens-

ka Pistolskytteförbundet (se 
hemsidan).

Avslutningsvis tackade för-
bundsordföranden styrelsen, 
kansliet och kretsarna för 
goda insatser som lett till re-
sultat. Han erinrade också 
om att Förbundet fyller 75 
år nästa år och uttryckte sin 
övertygelse om att vi kommer 
att kunna fi ra detta jubileum 
med berättigad stolthet. Ef-
ter dessa visdomsord tackade 
Anders Björck delegaterna för 
ett väl genomfört förbunds-
möte och avslutade detsamma 
klockan 11.58 med ett kraft-
fullt klubbslag.

Förbundsmötet hade således 
tagit exakt två timmar och 
tjugoåtta minuter att ge-
nomföra. Delegaterna kunde 
avnjuta en välförtjänt lunch 
innan det blev dags att resa 
hem efter väl förrättat värv.

Mötet öppnandes traditionsenligt med nationalsången.

Förbundsordförande Anders Björck och GS Mats Stoltz. 
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En av motionerna innehöll förslag om att i fältskyttet fl ytta fi gurvisning 
respektive kommandot ”Jag visar målen” till efter ”Ladda” för att 
skyttarna ska kunna provrikta utan propp i vapnet. Styrelsen föreslog 
mötet att avslå motionen med motiveringen att förslaget skulle innebära 
avsevärda säkerhetsrisker då skyttarna sannolikt kommer att rikta mot 
olika målgrupper med laddade vapen. Situationen illustrerades på detta 
sätt av Mats Stoltz och Nils-Anders Ekberg vilket väckte viss munterhet i 
församlingen.

Styrelsens ordförande Birgitta 
Rundberg fi ck en uppskattande kram.

Anders Khemi

Guld Silver

Sune Persson

Sonny Svensson

Teresa Engström

Lars-Eric Plantin

Mats Stoltz

Birgitta Rundberg

 Utdelade
Förtjänsttecken
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Gunnar Andersson
tfn: 0611-240 48
mobil: 070-311 78 21

Väster-
norrland

Bertil Johansson
tfn: 0300-56 73 90
bertil@cbjtech.se

Halland

Anders Khemi
tfn: 0921-198 66
tj: 0921-34 23 61
mobil: 070-346 23 61

Norrbotten
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Anders Björck
Förbundsordförande
Svenska Pistolskytte-
förbundet
Box 5435
114 84 Stockholm

Birgitta Rundberg
Styrelseordförande
tfn: 031-45 24 42
tj: 031-711 81 08
mobil: 0705-68 61 00

Generalsekreterare
Mats Stoltz
tfn: 08-650 50 93

Revisorer
Kent Westerlund
Örjan Lindh

Revisorssuppleanter
Sven Bimark
Richard Andersson

Hedersledamöter
Generallöjtnant, Karl-Erik Holm
Generalmajor, Robert Lugn
Generalmajor, Krister L:son Lagersvärd
Generallöjtnant, Curt Sjöö
Länsråd, Gunnar Tysk

Ordinarie ledamöter

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

Stockholm

Sune Persson
tfn 0451-833 17

Kristianstad

Peter Hjortstam
tfn 0322-157 01
mobil: 0706-92 25 11

Älvsborg

Suppleanter

Adjungerade

Fredrik Widemo
mobil: 070-339 93 50

e-mail = förnamn.efternamn@pistolskytteforbundet.se om ej annat anges

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

Värmland Uppsala

Verkställande utskottet

Ordförande: Birgitta Rundberg

Ledamöter: Nils-Anders Ekberg
Anders Khemi
Claes-Håkan Carlsson
Mike Winnerstig

Adjungerade: Mats Stoltz
Bo Walger

Bengt Flodin
tfn: 0921-124 76
tj: 0921-34 84 58
mobil: 070-543 27 13

Norrbotten

Valberedningen
Ordförande:
Sonny Svensson, tfn: 033-27 08 48
Syd: Guy Persson,
 tfn: 0454-164 03
Väst: Rune Falk, tfn: 0533-13044,
 0705-53 83 62
Öst: Elmer Jansson, tfn: 013-29 72 10
 073-385 27 46
Nord: Göran Lindskog, 0611-226 58

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

Dalarna

Lars T. Andersson
mobil: 0730-70 10 71

Göteborg

Nils-Anders Ekberg
tfn: 08-612 24 65
mobil: 0705-45 07 52

Stockholm

Bertil Johansson
tfn: 042-810 81
mobil: 0731-53 92 42
bkj@telia.com

Malmöhus

Fredrik Strömberg
tfn: 0490-123 27
mobil: 070-243 78 70

Kalmar län 
norra
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Fredrik personligt
Ålder:36.
Familj: Nej.
Bor: Lägenhet i Västervik.
Fritidsintressen (förutom pistol-
skyttet): Fotografering, motor-
sport i allmänhet, rally och Formel 
1 i synnerhet.
Favoritprogram på TV: Formel 1.
Senast lästa bok: ”Havets hjältar” 
av Rudyard Kipling.
Favoritmat: Thaimat.
Har svårt för: Folk som inte ser 
vad de själva har utan är avund-
sjuka på vad andra har.
Då mår jag allra bäst!: I sällskap 
med nära och kära.

Ny i styrelsen

Årets ungdomsledare är Per-
Olov Persson, Pskf Magnus 
Stenbock, Helsingborg. Per-
Olov har med kraft och 
entusiasm tagit hand om in-
tresserade ungdomar och 
under åren utvecklat verk-
samheten med luftpistolskytte 

Årets ungdomsledare
till att idag omfatta ett 60-tal 
ungdomar.

Föreningens sekreterare Karl-
Erik Malmberg berättar:
– Per-Olov satsar hårt, osjäl-
viskt och utan ersättning för 
att ungdomar ska få en me-
ningsfull sysselsättning och 
på sikt utgöra en del av före-
ningens rekryteringsunderlag 
för skytte med både luft- och 
krutvapen.

Att Per-Olov är en mångsidig 
herre framgår tydligt av NP:s 
intervju:

Din bakgrund?
– Jag är apotekare och har 
arbetat inom läkemedelsindu-
strin större delen av min yr-
kesverksamma tid. Det var för 
övrigt där jag kom i kontakt 
med pistolskyttet, via Phar-
macia Psk, klubben numera 
saligen avsomnad. Jag har spe-

lat 20 år i storband (klarinett/
altsax) och varit seglare sedan 
1979. Det föll sig naturligt att 
det också blev några år som 
seglingsinstruktör hos Hel-
singborgs Yacht Club.

Vilken pistolgren gillar du själv 
bäst?
– Fältskyttet, utan tvekan!

Varför har du engagerat dig så 
starkt i ungdomsverksamheten?
– Jag har alltid tyckt om 
att jobba med ungdomar. Jag 
var bara 17 år när jag började 
som scoutledare och det va-
rade i 13 år, tills jag fl yttade 
från Stockholm. Resten är 
sonens ”fel”, som letade efter 
en aktivitet. Fotboll var ing-
et för honom! Då jag redan 
hade börjat skjuta pistol då, 
blev det förstås luftpistol. På 
den vägen är det fortfarande, 
även om sonen nu har fl yttat 
till Tokyo!

Vad har detta engagemang gett 
dig själv?
– Mycket glädje och entu-
siasm! Det håller mig ung, åt-
minstone i sinnet!

Ditt bästa minne hittills från 
ungdomsverksamheten?
– Jag kan inte lyfta fram nå-
gon enstaka händelse, men 
när man ser hur lyckliga ung-
domarna blir när de lyckats 
vinna en medalj eller till och 
med en pokal… det är värt 
allt jobb!

Vad kan du ge för tips till
blivande ungdomsledare?
– Se till att få ett gott sam-
arbete med skolorna, t.ex. 
idrottslärare, på er ort. Ett 
gott samarbete med idrot-
tens samorganisation kan 
ge mycket. Den vägen har 
vi lyckats få luftpistolskyt-
tet som en gren i Skol-OS i 
Helsingborg.

Låt oss presentera Fredrik Strömberg, 
Västerviks Pistolskytteförening.

Din yrkesmässiga bakgrund?
– Har jobbat inom bilbran-
schen sedan jag gick ur skolan, 
först som mekaniker/person-
lig servicetekniker och vidare 
genom kundmottagningen 
till att bli verkstadschef i Väs-
tervik (Karlbergs Bilaffär, som 
säljer och reparerar Volvo, Re-
nault och Ford på sex orter). 
Sedan några år jobbar jag med 
servicemarknadsfrågor för 
hela koncernen.

Vad tycker du själv du kan bi-
dra med för kompetens i SPSF?

– Svårt att säga innan man 
har kommit igång med arbe-
tet. Jag hoppas kunna bidra 
med mina erfarenheter både 
som skytt och som funktionär 
på förenings- och kretsnivå.

Vilken pistolskyttegren tycker 
du själv är roligast?
– Fältskyttet.

Vilken/vilka är dina hjärtefrågor 
som du gärna vill driva?
– Jag jobbar en hel del med 
ungdomsverksamheten på lo-
kal nivå, så dessa frågor ligger 

mig varmt om hjärtat. Regel-
frågor är också väldigt intres-
santa.

Hur ser din vision av ett
modernt SPSF ut?
– Ett förbund som jobbar 
proaktivt med frågor som är 
potentiella hot/problem för 
skyttet vi bedriver. Ett för-
bund som är lyhört och job-
bar med/för sina medlemmar.

Per-Olov Persson
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SkönhetenSkönheten
Av: Jens O’Konor
Foto: Ulf Hansson

När Jens O’Konor, Atlas Copco Pk, började skjuta PPC 
insåg han snabbt två saker. Dels att PPC-skyttet är kul, 
dels att revolvern han använde var för lätt. Här berättar 
han om hur det gick till att förvandla en Smith & 
Wesson m14 till både en skönhet och ett odjur.

Uppifrån och ned:
Fyrtal i S&W revolvrar för PPC.
6” m14 specialbyggd för R1500,
6” m686 för SR4,
4” m66 för SR4 samt
2,5” m19 för SR3.

&
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Odjur och odjur… rubriken 
känns vid närmare eftertanke 
något svårtolkad. Sanningen 
ligger i betraktarens öga, så 
egentligen vill jag själv kalla 
förvandlingen ”från skönhet 
till förfi nad skönhet”.

Sagan började med en Smith 
& Wesson m14 som inköptes 
på auktion för en billig pen-
ning. Redan efter ett par år 
gick Jim Forsberg, välkänd 
och duktig skytt från Ro-
sersberg igenom den och för-
bättrade trycket. Revolvern 
användes då främst till fält-
skytte. Efter att ha provat på 
PPC med denna revolver in-
såg jag två saker. Dels att PPC 
är kul och dels att revolvern 
var för lätt. Anders Turebrand 
i min klubb gjorde då en vikt 
till revolvern. Vikten gjorde 
sitt jobb och jag tävlade med 
den uppviktade revolvern 
både i PPC och fältskytte. 
Mitt personliga rekord med 
vikten låg på 1425 poäng.

Jag såg på tävlingar fl er spe-
cialbyggda revolvrar. Jag be-
slutade att bygga en revolver 
som skulle passa både till fält 
och PPC. Kravet var en bra 

matchpipa, riktmedel som 
tillät att jag sköt pil på 50 yard 
i PPC, samt att mått och vikt 
höll sig inom det tillåtna för 
nationellt skytte.
 Efter diskussion med Jim 
övertalade han mig att göra 
om revolvern till en fullfjä-
drad PPC-racer för R1500. 
En revolver som passar både 
för PPC och nationellt skyt-
te skulle fortfarande ha vissa 
begränsningar. Eftersom må-
let var att på sikt kunna nå 
klassen Highmaster krävdes 
en revolver som helt anpas-
sats och byggts för R1500.

Jag började med att köpa in de 
delar jag ville ha på revolvern. 
Valet av pipa föll på en Dou-
glas PPC pipa med 1:10 räf-
felstigning. För riktmedel blev 
det en Aristocrat TS-6-T sik-
tramp. Detta för att kunna rik-
ta pil* på 25- och 50 yard. För 
att ytterligare få upp vikten 
på revolvern köptes också en 
pipunderlugg från Aristocrat.

På PPC revolvrar är det vanli-
gast med kolvar från Nill. På 
mina andra revolvrar använ-
der jag Hogue kolvar och jag 
ville därför även på denna 

Vänsterbarikad på 50y.

ODJURET&
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revolver ha en sådan. Kolven 
heter Big Butt och är i träsla-
get Kingwood. Jag valde va-
rianten med nätskärning för 
bättre grepp. Från Hogue in-
köptes också en förlängd cy-
linderöppnare.

Glad i hågen åkte jag över till 
Jim med revolvern samt en 
påse med prylar. Jag trodde att 
det var en snabb sak att skruva 
fast alla delar och sedan var 
det bara att åka ut och panga.
Tyvärr är aldrig verkligheten 
så enkel. Aristokratrampen 
och underluggen var gjorda 
för att passa en pipa med 1” 
diameter. Douglaspipan var 
1,1”. Dessutom var under-
luggens urtag för cylinder-
stången längre än urtaget på 
pipan. Som om inte detta var 
nog passade cylinderöppna-
ren en senare generation av 
S&W än den jag hade. Slutli-
gen var kolven för trång och 
gick inte at få dit.
Inget passade med andra ord.

Kolven var enkelt fi xad och ef-
ter lite jobb med en fi l passade 
den perfekt. Även cylinder-
öppnaren kunde Jim relativt 
enkelt fi xa.

Vad gäller pipan och rampen 

kontaktade jag Aristocrat i 
USA. Svaret som kom med 
vändande e-post berättade att 
det fanns två vägar att gå som 
användes av ”alla” i USA. An-
tingen svarva ner pipan till 1” 
eller bara skruva fast rampen 
på pipan och fylla glappet som 
blir med någon form av fyll-
nadsmassa.
 Att svarva ner pipan skul-
le minska vikten och därmed 
funktionen. Att bara skruva 
dit pipan och få ett glapp mel-

lan pipa och ramp skulle de-
fi nitivt inte vara en estetiskt 
bra lösning.

Jag är praktiskt lagd och vil-
le ha ett tävlingsredskap som 
fungerar. Funktion går defi ni-
tivt före form och jag vill ha 
ett odjur hellre än en skönhet. 
Men Jim ville inte vara med 
på mitt funktionella spår. Han 
var fast besluten att lösa både 
funktion och form, ett odjur 
förklätt till skönhet.

Efter mycket tankemöda och 
testande på fl era dummypi-
por bestämde sig Jim för att 
försänka rampen i pipan. Ett 
otroligt tidsödande jobb med 
fräs och handfi lande som jag 
inte tror att han längtar efter 
att få göra en gång till.
 Resultatet blev lysande. 
Underluggen kapades också 
och fi lades för att passa pipan 
och stommens form bättre. 
Funktion och form är i per-
fekt harmoni.

Jens O’Konor med sitt sköna odjur.
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Med ny pipa försvinner också 
den främre låsningen av cylin-
dern. Detta är löst genom att 
en kula för låsning är ditsatt 
framför cylindern. Avtrycka-
ren är fi lad slät och en trigger-
stop monterad i densamma. 
Cylindern har fasade kanter 
till kamrarna för att det skall 
gå lättare att ladda om snabbt 
med WC-kulor.

Stor möda har lagts på DA 
trycket som nu är helt rent 
och mycket lätt. Dessutom är 
SA funktionen spärrad så att 
det nu bara går att skjuta DA 
med revolvern. Spärren kan 
dock enkelt tas bort t.ex. vid 
skjutning i skottstol.

Den tekniska och praktiska 
precisionen lämnar inget öv-
rigt att önska. Det estetiska 
tilltalar mig och varje funk-
tion på revolvern fungerar 
perfekt för mig. Nu hänger 
det bara på mig själv om jag 
med denna kombination av 
odjur och skönhet ska kun-

Träffbilden med 12 skott på 25 meter från 
skottstol.

Polerad avtryckare med 
avtryckarstopp.

Aristocratsiktrampens tre 
inställningar. 1 för mitt i på 
7 & 15 yard, 2 för pil på 25y samt 
3 för pil på 50y*).

Förlängd trumfrigörare från Hogue 
för snabbare omladdningar.

 ”Linjen är klar”. Sickinger Speed 
Machine hölster och Safariland Comp 

3 snabbladdare. ”Linjen är klar” är 
kommandot man får innan eldkommando. 

Motsvarar ”färdiga” i fältskytte.

Så hur skjuter revolvern? Den 
tekniska precisionen är ut-
märkt. Min klubb har bara 
tillgång till en skottstol på 
25 meter och på det avstån-
det håller laddningen jag nu 
använder under 10mm på 
12 skott.

Den praktiska precisionen vi-

na nå målet och bli en High 
Master i PPC.

*) Att sikta pil på 25- och 50y 
innebär att jag siktar uppe i fi -
gurpilen på dessa avstånd för att 
få en mer exakt punkt och bättre 
kontrast att rikta mot.

Douglas PPC pipan med den försänkta 
Aristocratsiktrampen samt Aristocrat 
underluggen.

sar sig på tävling och redan 
andra matchen med nya re-
volvern kom första master-
resultatet då jag sköt 1460 
poäng. Personrekordet på täv-
ling kom i min senaste match 
som var kretsmästerskapet i 
Stockholm där jag sköt 1479 
poäng i highmaster. Tyvärr 
räckte det inte till seger, jag 
blev besegrad av ingen min-
dre än revolverns skapare, Jim.
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Av: Peter Siegel

Häbbergsträffen
i Ockelbo
Ockelbo hamnade verkligen på kartan då Daniel från orten 
gifte sig med kronprinsessan Victoria. Ockelbo har givetvis 
också en pistolskytteklubb. NP:s fl ygande reporter har hälsat 
på och skjutit precisionstävlingen ”Häbbergsträffen”.

Häbbergsträffen har haft en lugn 
historia, som det ska vara, berät-
tar Bengt Forsling och ger NP lite 
klubbhistorik:
– Klubben bildades 1958 och 
har varit medlem i Svenska Pistol-
skytteförbundet sedan 1960-talet. 
1990 fl yttade vi från den gamla 
skjutbanan i södra Ockelbo. Be-
byggelsen hade då expanderat 
så att bostadshusen bara låg ett 
hundratal meter från skjutvallen. 
Samma år stod den nuvarande 
skytteanläggningen klar med 
kapacitet för alla pistol- och ge-
värsgrenar.

HKH Prins Daniel träffa-
de jag tyvärr inte i Ockelbo, 
men väl ett gäng entusiastiska 
arrangörer som i augusti ar-
rangerade precisionstävlingen 
Häbbergsträffen. Lars-Gö-
ran Ivarsson, Sten Åström och 

banchefen Christer Eriksson 
tog emot skyttarna och öns-
kade dem välkomna till 19:e 
Häbbergsträffen. I år hade 
man bara två skjutlag, men 
nästa år, den 20:e gången, blir 
det en ”Jubileumstävling” där 

man kommer att ha tre skjut-
lag för vapengrupperna C, B 
och A. Ett generöst bonus-
pris för bästa skytten i totalt 
tre vapengrupper kommer då 
säkert att locka ännu fl er del-
tagare och vem vet, kanske har 

Bäste skytten 
på årets tävling,  

Niklas Engström. 

Pistolbanan i Ockelbo.
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”
Sex femtiopoängare i följd? ”Det är omöjligt” hördes 
det bland skyttarna på kretsbantävlingen 1994 i 
Södertälje. Men Jens Vesterman gjorde det omöjliga.

Jag letade efter uppgifter i 
gamla nummer av NP då 
blicken av en slump stanna-
de på en annons från SPOR-
TEC AB. Året var 1996 och 
företaget gratulerade en av 
Unique-skyttarna, Jens Ves-
terman, Stockholmspolisen, 
till en närmast makalös presta-
tion. På kretsmästerskapet (B) 
i Södertälje hade han i vapen-
grupp C skjutit sex femtiopo-
ängare i följd(!) och avslutat 
med en 48:a.

Vart tog den där mästerskytten 
vägen? Jag blev naturligtvis 
nyfi ken och sökte upp Jens 
för att få en kommentar. När 
jag hittade honom visade det 
sig att han fl yttat söderut för 
många år sedan och från och 
med i år skjuter för Sand-
hems Psk.

Så här berättar Jens:
– En av de saker jag kom-
mer ihåg från den där krets-
banskjutningen i Södertälje är 
att de första tre serierna gick 
ganska lätt. Men efter fjärde 
femtiopoängaren började det 
bli en hel del uppmärksam-
het kring min tavla, och se-
dan blev det jobbigare...
– Efter femte serien och yt-
terligare en femtiopoängare 
hörde jag en klubbkamrat 

Det är 
omöjligt!
Av: Ulf Hansson
Foto: Jens Vesterman

som stod en bit bort säga att 
”det är omöjligt”.
– I sjätte serien kändes det 
som om skjutarmen vägde 
100 kg, minst, men på nå-
got sätt lyckades jag kläm-
ma in fem tior till. När det 
var dags för sjun-
de och sista serien 
kändes det som om 
jag inte skulle kun-
na hålla mig inom 
det svarta ens, så 
när första skottet 
blev en nia kändes 
det som en lättnad! 
De sista fyra skot-
ten blev en nia och 
tre tior, 348 poäng.
– Efter den täv-
lingen fortsatte jag 
att skjuta bra emel-
lanåt, säger Jens, 
men så höga resul-
tat har jag aldrig 
lyckats med igen. 
Det bästa resultatet 
på sju serier sköt 
jag på ett SM, då 
jag fi ck ihop 343 
poäng och hamna-
de på en femteplats 
totalt (det fattades 
en poäng för att 
vara med på sär-
skjutning om pall-
platserna).
– De sista åren har 

Ur annons från 
SPORTEC 1996.

Ockelbo PSK då även lite fl er 
överraskningar i beredskap 
för skyttarna.

Häbbergs Skytteanläggning är 
mycket bra och har, förutom 
en 25-meters pistolbana med 
30 platser, även banor för fri-
pistol och korthåll på 50 me-
ter, viltmål 50 + 80 meter, en 
100-metersbana för inskjut-
ning, banor för skeet & jä-
gartrap, samt en gevärsbana 
på 300 meter. Att få tävla på 
en sådan anläggning känns 
för en Stockholmare riktigt 
lyxigt, för i huvudstaden är 
man (inte längre) bortskämd 
med bra banor eller skytte-
center!

På årets Häbbergsträff utmärk-
te sig klass 2-skytten Nik-
las Engström från Töreboda 
genom att skjuta tävling-
ens högsta resultat. Serierna 
48, 49, 46, 49, 49, 49 och 46 
i vgrp C gav hela 336 po-
äng! Niklas Engström, nu 22 
år gammal, har tidigare varit 
duktig junior och visar nu 
även i seniorklassen att han är 
en skytt på toppnivå!

Weith Andersson från Gävle 
vann C3 på 334 poäng, täv-
lingens näst bästa resultat. 
Lennart Kraft blev tvåa med 
330 p. och Per-Erik Claesson 
trea med 328 poäng.

Niklas Engström vann som 
nämnts klassen C2, följd av 
Per-Arne Hedström, Gävle 
Psk, och Per-Erik Forsberg 
från Bollnäs Psk.

Juhani Pirinen, Sandviken, 
vann veteranklassen, följd av 
Peter Siegel, Katarina Psf, och 
Lasse Pedersson, Falu Sport.

Leif Johansson, Hedemora, 
segrade i vapengrupp A, före 
Lennart Kraft, Ljusdals Pk 
och Karl-Erik Frunck, Sö-
derhamn.

Stefan Nilsson, Hedemora, 
var bäst i vgrp B, följd av Per-
Erik Claesson, Bollnäs, och 
Juhanni Pirinen, Sandviken.

Ockelbo PSK välkomnar alltså 
alla skyttar till den 20:e Häb-
bergsträffen nästa år!

jag av olika anledningar inte 
skjutit någonting alls, men i 
våras började jag träna och 
tävla igen, säger Jens och av-
slutar:
– Det är en bit kvar till min 
gamla nivå, men jag ska dit!

Jens Vesterman
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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
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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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I Upplands Väsby Psk riktigt 
bubblar det av intresse för 
skytte med tjänstevapen. På 
klubbens skjutbana Eggeby 
kan uppsvinget tillgodoräknas 
de två eldsjälarna Erik Wall-
berg och Ulf Eriksson. Med 
sitt starka intresse för tjänste-
vapen, historien kring dessa 
och skytte med dem, har de 
lockat många klubbmedlem-
mar till sig.

Detta har gjort att man numera 
har nästan fullt på banan varje 
måndag kväll under den mör-
ka årstiden . Att åka till klub-
ben i ur och skur, och ibland 
i bitande minusgrader (rekord 
–24) har tidigare ansetts vara 
alldeles tokigt. Men det stop-
par inte närmare ett tjugo-
tal entusiastiska medlemmar. 
Detta trots att det gångna året 
bör bli ihågkommet som ett 
av det mest snörika och kyl-

nostalgiskt
uppsvingAv: J Gavin

Foto: Ulfman, RobBlom

I en av Stockholms större klubbar märker man ett 
ökat intresse för skytte med gamla tjänstevapen.

slagna i mannaminne. Men 
intresset för tjänstevapen-
skytte verkar även vara mer 
utbrett än så, då även SAPK 
fi rade 60-år med bland an-
nat en jubileumstävling i just 
detta skytte på tidsenliga tav-
lor på 30m. avstånd.

Kanske kan även intresset i 
UVPSK bero på den atmos-
fär som möter en när man 
kommer till skjuthallen. Det 
är skojfriskt humör och glada 
tillrop. Det blir också nästan 
en tävlan i sig att visa upp sina 
originalvapen och det känns 
att medlemmarna trivs till-
sammans.
 ”Vi är nog alla lite tokiga 
här” säger Håkan Bergström,” 
åtminstone tycker min fru 
det. Hon undrar hur man kan 
vilja gå ut och skjuta när de 
snöar och är minus 20 gra-
der?”. ”Så riktigt rätt är vi nog 

inte ”, skrattar han under den 
nerdragna mössan. Men vad 
gör väl det, då man under ti-
den där uppe på banan både 
skjuter, delar med sig av histo-
rier och äter gott. Åjo, visst, vi 
äter ute i kylan hela säsongen. 
Allt för att få en gemytlig, av-
spänd stämning .
– Ingenting går upp mot 
varm gulaschsoppa i skjut-
hallen, eller den berömda 
smörgåstårtan à la Blom 
mellan skjutserierna, säger 
Andre Falk Jensen.

I dagsläget skjuter man 
tjänstevapen i UVPSK 
under höst, vinter och 
vår, den mörka delen 
av året, då ”normala” 
skyttar söker skydd 
mot kylan och rus-
ket. En period som 
annars är i stiltje, om 
man inte söker sig 

in i värmen i luftpistolshallen 
förstås. Men det stoppar inte 
de entusiastiska medlemmar-
na som dyker upp varje mån-
dag i 15 minusgrader, med 
stora mössor, varma skor och 
leenden upp till öronen.

Då Upplands Väsbys bana lig-
ger utomhus blir det ju mörkt 

tidigt höst och 
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vinter. Detta har man löst genom att 
belysa måltavlorna med strålkastare, 
som man turligt nog fått skänkta av ett 
företag.

 Detta gör att målen är välbelysta och 
att man även kan få uppleva skytte i snö-

fall med motljus (vilket inte är de bästa för-
utsättningarna för bra resultat).

Under hela skytteperioden arrangeras en se-
rietävling kallad ”Bastogne cup” samt två 
separata medaljtävlingar. Duelltävlingen ”Lu-
gerduellen” är väldigt omtyckt. Som namnet 
antyder skjuts denna tävling enbart med P08. 
Detta har i sin tur gjort att många av delta-
garna valt att som första tjänstevapen köpa 
just en P08.

Men många andra tjänstevapen används också 
under kvällarna. Under det gångna året har 
vi sett Mauser 1914, Colt m1911A1, Walt-
her PP, P38,Colt 1917, P08, Husqvarna m07 
och Browning .

Både Ulf och Erik anser att det är viktigt att alla 
vapen som skall användas är original, d.v.s. 
man tillåter inte någon förbättring av vare sig 
tryck eller annat som kan påverka vapnets ur-
sprung eller prestanda. Ulf tycker att historik 
och originalitet är en mycket upplyftande del 
i tjänstevapenskyttet.
 ”Att hålla i en pistol från 1900–1945 som 
inte är putsad och fi xad och att med denna 
prestera en bra serie är en riktig konst. För att 
skjuta bra serier med ett sådant vapen krävs 
det mycket träning, men det är absolut ingen 
omöjlighet”, säger Ulf som kämpar på med 
en av sina Colt m1911A1.

De vapen som klubbmedlemmarna använder 
sig av är inte konstruerade för extrem preci-
sionsskjutning. Tjänstevapen är ju i första hand 
gjorda för att i en skarp situation snabbt, säkert 
och utan eldavbrott försätta motståndaren ur 
stridbart skick. Det rör sig då om relativt korta 
skjutavstånd och i tävlingssammanhang krävs 
det följaktligen att man är på topp. Detta gör 
att alla tränar intensivt för att lära sig just sitt 
vapen och dess egenheter. För det är enbart 
de som lärt känna sin pistol ordentligt som 
kommer att ha chansen att erövra den åtrå-
värda ”Bastogne Cup trofén”.

Mycket av träningen sker idag på den vanliga 
precisionstavlan och man ska inte bli förvånad 
om man får se en och annan 48:a eller 49:a 
trilla in. Till hösten lovar dock Erik att även 
ett antal 50-poängare kommer att markeras då 
klubben nu köpt in lite mer tidsenliga tavlor till 
nästa säsong. Jag är böjd att hålla med honom, 
det kan nog komma ett par 50-poängare gan-
ska snabbt. Den nygamla tavlan har nämligen 
betydligt större vit tiopoängsring. Jag skulle 
själv önska mig en sådan på de ”vanliga” pre-
cisionsskjutningarna med 22an. Kanske skulle 
man få sig en och annan tia lite oftare då ...

Håkan Blom, fi nal i ”Lugerduellen”.

Uffe Eriksson, och Erik Wallberg, vinnare i Bastogne Cup.

Erik Wallberg och Håkan 
Blom med smaskig 

smörgåstårta.

”Min fru undrar hur man kan vilja åka 
och skjuta när det snöar och är minus tjugu 

grader”, säger Håkan Bergström.
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Svenska Pistolskytteförbundet var 
med och vaktade brudparet

Det hela började med en fråga 
från kommendanten i Stock-
olm; kan frivilligorganisatio-
nerna tänka sig att tillsammans 
med Försvarsmakten vara med 
och bilda häck längs kortege-
vägen från Storkyrkan, genom 
city och ut till Galärvarvet, där 
brudparet skulle kliva ombord 
på slupen Vasaordern? Man lät 
förstå att detta skulle uppskat-
tas på allra högsta ort. Nu är 
”allra högsta ort” också för-
bundets höge beskyddare, så 
det var bara att sätta igång. 
Uppgiften gick till eder till-

Knappast någon kan 
ha missat att det har 
rasat bröllopsfeber 
denna sommar. 
Den 19 juni gifte sig 
HKH kronprinsessan 
Victoria med 
herr Daniel 
Westling. Svenska 
Pistolskytteförbundet 
var naturligtvis på 
plats och vaktade 
kortegevägen.

Åre tsÅre tsBröll opBröll op
givne, som i sin tur tog hjälp 
av rutinerade fanföraren och 
Hälsingekaptenen m.m. Mar-
tin Andreæ, SAPK. Eftersom 
det var lite bråttom och del-
tagarna skulle vara person-
kontrollerade eller hinna bli 
det, orka gå cirka 7 kilometer 
och dessutom kunna komma 
på plats, var det rekrytering 
via mun-mot-mun-metoden 
som gällde.

Hur får man in 6 000 personer 
i Stockholms city när staden 
egentligen är igenkorkad? 

Hur får man ut dessa att bilda 
en fl era kilometer lång häck? 
Hur ser man till att de blir ut-
bildade i att uppträda korrekt 
och t.ex. inte skrämma hästar-
na? Hur ser man till att de kla-
rar sig när naturen kallar (äta, 

dricka och dess konsekven-
ser)? Och ur ser man till att 17 
musikkårer inte stör varandra? 
Det fi nns planering. Så fi nns 
det god planering. På top-
pen fi nns det Livgardet som 
planerar ceremonier. Inte så 
konstigt att man kan planera, 
första gången man svarade för 
detta var vid Gustav Vasas in-
tåg i Stockholm 25 juni 1523. 
Chefen för kommendantsta-

Foto: Andreas Dybeck

Text: Nils-Anders Ekberg
Foto: Åke Nordin
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ben, Richard Beck-Friis, tog 
stöd i den traditionen.

Ur Pistolskytteförbundets hori-
sont gick det till så här; Unge-
fär 20 personer samlades vid 
förbundskansliet kl. 12. Del-

tagarna försågs med 
förbundets nya slips/
schal, som komplet-
terade vita skjortor 
och mörka kavajer. 

Fanorna monterades 
ihop. Så blev det dags för ut-
bildning i sluten formering, 
det som den civila männis-
kan kallar exercis. På en knapp 
halvtimme blev begrepp som 
”Giv akt”, ”Pistolskytteför-
bundet – halt” och ”rättning 
– framåt” familjära. Tänk vad 
intresse kan göra för inlär-
ningshastigheten, tänkte eder 

Martin Andreæ och Mike Winnerstig 
vaktar fanorna medan polismannen 

letar faror bland publiken.

Hela gänget utom fotograferande 
Åke Nordin.

Lena Sjögren tar det kallt 
inför avmarsch.

Närmaste granne nedanför oss 
var f.ö. Skyttesportförbundet.

Strax före kl. 17 hörs hovklap-
per uppifrån Kungsgatan. 
Sorlet stiger och publikhavet 
slutar titta på TV i sina mo-
biler. Ett djupt andetag. När 
första hästnosen tittar fram på 
Stureplan får luften komma ut 
igen i form av ett ”Giv Akt” 
ända nerifrån tårna. Alla var 
vakna, klackarna ihop. Mar-
tin Andreæ med den vack-
ra förbundsfanan och Mike 
Winnerstig med den blågula 
är också snabbt uppe till stor 
hälsning (för sen hälsning kan 
få hästarna i sken). Så kommer 
en skvadron dragoner i förvå-
nansvärt snabb trav, så trum-
petarna och därefter Vagnen 
med stort V. Brudparet strålar, 
vinkar och ler. Kronprinses-
san tar ögonkontakt med alla 
enhetschefer för att besvara 
hälsningen, och ja, tiden stod 

tillgivne, som bland annat for-
mat artillerister till högvakts-
soldater.

Från kansliet genade vi raskt 
över gärdet till Sjöhistoriska 
museet, där Försvarsmakten 
bjöd på pastasallad. 14.40 av-
marscherade så de tappra 20 
som andra enhet (av totalt 
2 400 personer) från Sjöhis-
toriska, längs hela Strandvägen 
ner till Nybroplan och upp på 
Birger Jarlsgatan till strax ned-
anför Stureplan. Här bildades 
häck på båda sidor om gatan. 

väl kanske stilla ett ögonblick. 
Så vips är de borta. ”Lystring 
– ställ”.

Nu var det bara resten kvar. Ef-
ter att brudparet fått sådär 10 
minuters försprång återmar-
scherade vi till Sjöhistoriska 
för gruppfoto och utdelning 
av minnesjetong. Musikkå-
rerna fortsatte spela och solen 
fortsatte skina.
 Så var den sagan slut.

Svenska Pistolskytteförbundet 
tackar varmt alla som deltog.
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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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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
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en yta på 1100 kvm och 
här fanns också över 
trettiofem utställare som 
visade de senaste täv-
lingsvapnen och övrig 
kringutrustning.
 Hela tjugosju nya 
världsrekord noterades 
(gevär). Nytt för i år var 

att man kunde erövra kvot-
platser till OS 2012 i London. 
Någon svensk pistolskytt fi ck 
vi tyvärr inte se stiga upp på 
pallen i detta VM, men bättre 
lycka nästa gång!
 Den allmänna mening-
en var att detta världsmäs-
terskap var det bästa och 
största någonsin i In-
ternationella 
Sportskytte-
förbundets 
historia.

Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa

Tyska Skytteförbundets orga-
nisationskommitté noterade 
nya rekordsiffror på ISSF:s 
världsmästerskap på Olym-
piaskyttecentret i Garching-
Hochbrück i München. På 
detta 50:e VM fanns 2 500 
skyttar från 105 nationer. In-
vigningen på Marienplatz var 
grandios med alla honora-
tiores på plats och det bjöds 
också på underhållning med 
bland annat män i ”leder-
hosen” som utförde klassisk 
kroppsklappardans till tvätt-
äkta bayersk ”umpa-umpa” 
musik.
 Tävlingarna samlade över 
hundra journalister från press, 
radio och TV. Via Internet 
kunde man följa tävlingarna 
live och i sammandrag varje 
dag. Olympiaskyttecentret har 

Bästa VM någonsin!
Av: Peter Siegel

Av: Peter Siegel

Inter produkter var på plats och 
såg till att Matsuda fi ck personligt 
anpassade öronproppar i sitt lands 
färger. Foto: Ronny Nilsson

Japanen Tomoyuki Matsuda 
blev ny världsmästare i 
fripistol. Han sköt 572 i 
grundomgången och spädde 
på med 97,7 i fi nalen, totalt 
669,7 poäng.

Sverige tog lagbrons vid na-
tionslagsmatchen i Revolver 
vid German Open i Philipps-
burg den 14 augusti. Laget 
bestod av Jonas Sjöberg och 
George Ekström. Vann gjorde 
Australien, följt av Sydafrika, 
12 respektive förargliga 2 po-
äng före. Pistollaget, beståen-

Svenskt brons på 
German Open
Av: Nils-Anders Ekberg

OK för damer!?
Detta kort togs framför en kyrk-
port i Georgien. Av fotot fram-
går med önskvärd tydlighet att 
det var varmt (i snitt 40 grader 
dagligen). Av anslaget på kyrk-
porten framgår vidare att det var 
förbjudet för manliga kyrkobe-
sökare att medföra sin pistol till 
gudstjänsten. För kvinnliga kyr-
kobesökare var det tydligen dä-
remot helt i sin ordning att vara 
beväpnad bara man uppträdde i kjol och med täckta axlar och armar. 
Detta förutsatt att jag tolkat anslaget rätt, vilket inte är helt säkert.
Mats Stoltz

Owe Hultman, Eskilstuna Pk, 
var inte riktigt nöjd med stan-
dardkolven på sin Feinwerk-
bau AW 93 och snickrade 
därför en egen kolv i skiktad 
plywood. ”Konstverket” tog 
c:a 30 timmar att tillverka 
och passar som en handske. 
Med sitt nya ”ekipage” blev 
han också silvermedaljör i 
klassen VetÄ på årets ÖSM i precision i Bollnäs.
NP gratulerar både till det fi na hantverket och senaste ÖSM-medaljen!

Personlig kolv

de av Michael Axell 
och Magnus Lübeck, 
slutade 7:a. Här vann 
Tjeckien följt av Tysk-
land och Australien. 
 Individuellt gick 
det också bra för dessa 
skyttar: Magnus (vann 
Expertklassen i SR4” 
och blev tvåa i SR6”). 

George (tvåa i Open för High 
Masters) och Jonas (R1500, 
trea i klass Master).
 Tävlingarna var också 
internationell debut för nya 
PPC-nationen Nordirland, 
som har betydligt skyttevän-
ligare vapenlagar än unions-
brodern Storbritannien.
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De som deltog i höstens kretsprecisionstävling på Lövsta i Stock-
holm kunde koppla av efter skjutningen och mumsa på en ”Toast 
Lövsta”, en riktigt smaskig ost- och skinktoast med tomat som Joa-
kim ”Jocke” Jedholt serverade. Mackorna gick åt på löpande band 
och det järn som gick varmast denna dag var nog grilljärnet.
Har ni inte provat Toast Lövsta ska ni absolut anmäla er nästa år för 
att få lite extra gott i magen mellan skjutningarna.
 Kanske också ett tips till andra arrangörer som vill ha alternativ 
till de vanliga mackorna och korven. Om det inte är Bullens pilsner-
korv förstås, den är svår att konkurrera ut ...

”Toast Lövsta”
Av: Ulf Hansson
Foto: Peter Siegel

Text: Peter Siegel • Foto: Ulf Hansson

Jockes 
toastmackor 

gick åt som 
smör i solsken.

För tre år sedan öppnade 
Stockholmskretsen vid sidan 
om den ordinarie hemsidan en 
särskild sida, www.kretsnytt.se
för reportage, debattartiklar 
och mycket annat intressant 
för skyttarna. Initiativtagare 
var f.d. SPSF:s styrelseord-
förande och kretsordförande 
Christer Westin. Sedan star-
ten sköter webbmaster Lars 
B. Lundqvist denna hemsida 
föredömligt.

Mina tävlingsreportage med 
foto läggs ut direkt efter de oli-
ka tävlingarna och dessutom 
fi nns ofta debattartiklar skriv-
na av företrädesvis Basti Nau-
mann och Ragnar Skanåker.

Kretsnytt har blivit en oerhört 
populär hemsida som sedan 
starten haft över 34 000 unika 

Välbesökt hemsida

besökare som besökt förstasi-
dan c:a 93 000 gånger. Besö-
karna bläddrade sedan mellan 
olika undersidor (artiklar, de-
battinlägg) hela otroliga 1,63 
miljoner gånger!

Lasse Lundqvist menar att spe-
ciellt de snabba tävlingsrepor-
tagen (typ ”här är resultat och 
bilder från gårdagens tävling”) 
från Storstockholm och dess 
närområde har hjälpt till att 
göra kretsnytt så populär.

Jag hoppas att framgången för 
kretsnytt kan inspirera andra 
större kretsar från norr till 
söder att öppna en egen sida 
för aktuella tävlingsreporta-
ge, debatt och information. 
Om kretsstyrelserna ute i lan-
det kan leta upp intresserade 
”reportrar” med kamera som 
tävlar mycket och kan skriva 
några rader om tävlingarna, 
borde det också vara möjligt 
att kontinuerligt förse SPSF:s 
hemsida med aktuellt materi-
al, något jag för övrigt redan 
har föreslagit.

Alltså – entusiaster sökes! Detta 
ideella arbete är inte särskilt 
välavlönat (noll kronor), men 
skyttarnas stora uppskattning 
och intresse för reportagen 
upplever jag själv (som obot-
lig servicemänniska) som en 
belöning!

Det var paus i precisionshal-
len på Pistol-SM. Jag hade 
just satt mig på åskådarplats då 
någon knackade mig på axeln 
och sa med hög röst:
– Folk läser inte NP!
Gunnar Johnson, Pk Svea 
Ing1, var upprörd. Jag var inte 
med på noterna först, men 
förstod strax vad han menade.
– Resultaten! sa han.
– Ja, jag såg det. A4-ark och 
textstorlek som vid brevskriv-
ning.
– Det går inte att läsa! dund-
rade Gunnar, vi har ju påpekat 

Om resultat redo -
vis ningen – igen
Av: Ulf Hansson

Tävlingsansvariga och program-
makare läser uppenbarligen inte NP, 
säger Gunnar Johnson.

SM i Bollnäs 1998. Birgitta Kjellberg 
skriver resultat för hand efter 
datorframställt underlag.

det här fl era gånger i NP, men 
det verkar inte hjälpa!

Jag kunde bara instämma. 
Fortfarande verkar det stört 
omöjligt att få fram utskrifter 
av resultat med större typsnitt 
än för brev och i större storlek 
än i A4. Det är jättebra med 
datorhjälp för snabb resultat-
redovisning, men presentatio-
nen måste göras mer läsvänlig. 
Man ska inte behöva tränga 
sig fram med snoken intill 
papperet för att kunna läsa.
 Allt var inte bättre förr, 
men de handskrivna tabbarna 
var det. Resultat fördes upp 
serie för serie och allt var läs-
bart på långt håll.

Snälla någon, i dessa fantastiska 
IT-tider, gör något!

Peter Siegel, foto- och 
pistolskytteentusiast
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Ett trevligt sätt att presentera 
sin klubbs skjutprogram är att 
göra det i en kalender.
 Det fi nns fl era datorpro-
gram som kan hjälpa till att 
göra detta, men de fl esta så-
dana program skapar bara en 
enkel tabell.
 En sådan kalender är gan-
ska tråkig. Jag ville ha en ka-
lender som såg ut som de 
kalendrar man kan köpa med 
vackra bilder och ikoner för 
olika typer av aktiviteter, jag 
ville också ha möjlighet att 
länka till inbjudningar och 
dylikt.

Efter en del forskning hittade 
jag ett program som nästan 
kunde göra det jag ville (se 
bild).
 Programmet har ett stort 
antal mallar som man kan an-
vända för att skapa sin kalen-
der. Det var förstås ingen mall 
som passade precis till det jag 
ville åstadkomma, men ge-
nom att modifi era en av de 
befi ntliga mallarna blev re-
sultatet ganska bra. Med pro-
grammet följer också ett antal 
ikoner för olika händelser 
men de är inte relaterade till 
skytte.

Genom att leta i olika uppsätt-
ningar av så kallade ”clipart” 
som följer med olika program 
fi ck jag ihop ett antal iko-
ner som passade, utöver dessa 
gjorde jag några ikoner själv. 
Den webbsida man skapar går 
automatiskt till aktuell månad, 
en funktion som jag saknar är 
markering av aktuell dag, det 
ska eventuellt komma i nästa 
version av programmet.

Länkar:
Länk till den kalender jag 
gjort: http://ove.speedlan.nu/
Kalender/Calendar.html
Länk till programleverantö-
ren: http://www.html-calendar.
com

Skyttekalender
Av: Ove Andersson
andersson.seth.ove@telia.com

Jag minns en intervju jag 
gjorde med gamle mäster-
skytten Torsten Ullman som 
bland mycket annat vann OS-
guld på fripistol i Berlin 1936. 
Ullman var en noggrann her-
re, en perfektionist, som för-
beredde sig rigoröst för att 
kunna sätta skotten i tian.
– För det första, sa han, gäl-
ler det givetvis att eliminera 
alla felkällor så mycket man 
kan, det handlar till exempel 
om rätt anpassade glasögon, 
fysisk kondition, träning i 

Bedrövligt, sa Ullman
Av: Ulf Hansson

stillahållning, teknik etc. Se-
dan har vi själva pistolen. Den 
måste provskjutas i skottstol 
med olika ammunition för att 
vaska fram den mest optimala. 
I skottstolen får man då kan-
ske fram en träffbild stor som 
en 50-öring på 50 meter.
– När man sedan, trots alla 
ansträngningar, jämför träff-
bilden från skottstolen med 
den man själv lyckas åstad-
komma, får man ju säga att 
resultatet är ganska bedröv-
ligt! Torsten Ullman
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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
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med mycket

Fyrtioen skyttar på Spring-
SM är betydligt mindre än 
närmare tusen på Pistol-SM, 
men när det gällde att sätta 
Grimstas välklippta gräsmat-
tor på prov kunde dessa fyr-
tioen deltagare mäta sig. Det 
var mycket spring i benen.
 Naturligtvis bestod både 
Grimstabanan och Stock-
holmspolisens Skf provet med 
glans. I och för sig hade man 
haft en dag på sig att värma 
upp, Polis-SM i grenen ge-
nomfördes traditionsenligt 
dagen före, men i alla fall.

Trots att detta var långt ifrån 

Av: Nils-Anders Ekberg

Två månader efter fält- och precisions-SM hade gräset hunnit 
återhämta sig på Grimstabanan och Stockholmspolisens 
Skytteförening var beredd att ta emot springskyttarna.

första gången det arrangerades 
springskytte-SM på Grimsta 
kunde tävlingsledaren Sune 
Söderström berätta om ny 
banläggning. Istället för att 
hela tiden springa samma en-
kilometersrunda hade man nu 
lagt en ”åtta”, vilket gav skyt-
tarna mer variation. Säkert 
uppskattades till exempel den 
nya ”mördarbacken…”

Som åskådare uppskattade 
man också Sunes insats som 
speaker. Med två skjutplatser, 
två löpslingor och individu-
ell start liknar tävlingsplatsen 
annars mest grodans blodom-

lopp med skyttar som kom-
mer springande från alla håll, 
men Sune hade koll (det har 
han för övrigt alltid).

Mellan den individuella täv-
lingen och stafetten togs 
huvudrollen över av Paolo 
Hellsén i köket. Äggmackor, 
ostmackor, kanelbullar, kaffe 
och läsk fyllde på energide-
påerna hos såväl tävlande som 
funktionärer och förbundets 
utsände. Om någon trodde 
att dessa idrottskroppar endast 
drevs med spenat och blåbärs-
soppa, så kan detta härmed 
dementeras.

Under en stafett är det inget 
problem att begripa vad som 
händer. Lagen såg också till 
att det blev tillräckligt spän-
nande. I seniorklassen jagades 
I2 av Upplands Väsby. När 
man gick ut på sista varvet låg 
Henrik Jemtelius, I2, i täten, 
men över mållinjen var Tho-
mas Bäverlid, Upplands Väsby, 
4 sekunder före. Om I2 kom-
mer att försöka se till att detta 
inte upprepas på hemmaplan 
i Karlstad nästa år? You bet.

Ännu tätare blev fi ghten i ve-
teranstafetten. Det räcker 
med två lag för att det skall 

SPRINGS

Spännande i H21-stafetten. Thomas Bäverlid 
knaprar in på Henrik Jemtelius och kommer 
så småningom förbi.
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i benen

bli spännande, bara de är till-
räckligt jämna. Det var Fa-
gersta och Norrköping. Efter 
en spurtuppgörelse lyckades 
Norrköping med Owe Salo-
monsson på slutsträckan vara 
först över mållinjen, med 1 
sekunds marginal.

Är nu allt frid och fröjd och 
glada miner bland springskyt-
tarna? Nej, tyvärr inte. Detta 
beror nu inte på arrangören 
utan på alla oss andra som inte 
startade. 41 skyttar är i och för 
sig några stycken, men drygt 
hälften av dessa tillhör klass 
H35. Övriga klasser ligger 
nära den gräns på 5 deltagare 

som behövs för att det skall 
bli tävling. Damerna har 

möjlighet att tävla i 
sju olika åldersklas-
ser, men trots att alla 
dessa sammanslogs 
till en klass blev det 
bara tre starter. Då 
det inte fi nns någon 
regel för att slå ihop 

damklass med herr-
klass beslöts att ändå 

dela ut en guldmedalj. 
Bland herrarna var det 

klass H65 som blev blåsta 
på konfekten när de samman-
slogs med H60. Två stafetter 
genomfördes av sex möjliga.

Att satsa tid och pengar på trä-
ning, och sedan upptäcka att 
den egna klassen inte blir av 
är förstås ett antiklimax. Å 
andra sidan är SM-medaljen 
densamma som delas ut till 
exempel i fält öppen C med 
420 starter. Var skall gränsen 
gå för att den skall behålla sitt 
värde? Det fi nns trots allt ett 
odiskutabelt sätt att lösa pro-
blemet inför nästa år. Ta med 
en kompis. Det borde fi nnas 
löpare därute som vill krydda 
sin träning med något mer. 
Kanske fi nns det till och med 
någon skytt som kan tänka sig 
börja springa?

”Här är jag.” 
Tävlingsledaren/speakern 
Sune Söderström på 
Grimstas högsta punkt, 
det enda stället där man 
kan se båda banorna.

Damsegrarinnan 
Helena Pollack 
spurtar mot mål.

Görgen Görtz visiterar efter 
skjutning. Det gäller att ha 
proppen med sig ända in 

i mål. Per Svensson blir 
kollad och godkänd och 
slapp straffminut. Det 

gjorde inte alla ...

SPRINGSPRING

Första skjutningen under stafetten. Fältet är fortfarande 
samlat och det skjuts på alla platser samtidigt.
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HaHasts igighehett

VVoo VV2525 VV5050 VV100100

323255 313100 292955 262655

Vinnarna SpringSpring-SM

Föranmält tremannalag och seniorstafett: Upplands Väsby PK med Thomas 
Bäverlid, Anders Thunholm och Lennart Rehnström (som även vann H50).

Dam: (sammanslagen damklass): 
Helena Pollack, Pk Pricken.

Veteranstafett: Norrköpings Pk med 
Owe Salomonsson och Lars-Göran 
Liljegren.

Junior: Per Svensson, Skorped Psk. H35: (på dagens bästa resultat) 
Martin Göransson, Östersunds Pk.

H60: Anders Olovsson,
Östersunds Pk.

H21: Johan Svensson, Skorped Psk.
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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

140 kr
140 kr
160 kr
160 kr

2 490 kr
2 140 kr
2 990 kr
2 740 kr 

.32 S&W LONG 98GR LRN

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

2 890 kr
3 040 kr 

.38 Spl 148GR LWC

.38 Spl 158GR LRN

.38 Spl 158GR LSWC

170 kr
160 kr
180 kr 

2 990 kr
2 790 kr
3 340 kr

.357 Mag. 158GR SJHP

.357 Mag. 158GR FMJ FLAT

.357 Mag. 158GR SJSP FLAT

220 kr
220 kr
210 kr 

3 990 kr
3 890 kr
3 790 kr 

.40 S&W 165GR FMJ FLAT

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

4 240 kr
3 940 kr

.44 Rem. mag. 240GR SJSP FLAT

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

5 390 kr
7 090 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

220 kr
240 kr
240 kr
290 kr
245 kr/ask med 20 st
275 kr/ask med 20 st 

3 990 kr
4 240 kr
4 240 kr
5 390 kr
11 140 kr
12 340 kr

TÄNDHATTAR

Tändhattar Small Pistol 1 ½ (från 29 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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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!

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.

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 

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

Knoblock skyttebåge modell K1
37 eller 23mm ring. Fjädrande ridskalmar, 
ställbar näshöjd. Kan förses med diopter, 
täckskiva, sidoskydd, fi lter, fi ltersats m.m.
Pris: 1.600:-

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

Diopter
Steglös. Passande till 
såväl skyttebågar som 
vanliga glasögon.
Pris: 700:-
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Ett vinnande koncept
Både för Bana och Fält

www.interprodukter.se
Tel 0451- 155 95

ca: 1050 g ca: 900 g

Morini CM 22M RF

Stålutförande Aluminiumutförande 

Schweizisk kvalité   Tre års garanti

Åter i 
lager!
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KammarKammar--
skjutningskjutning

NP:s AntikrundaNP:s Antikrunda

Av: Ulf Hansson

Kammarskyttet förklarades i 
en äldre upplaga av Nordisk 
familjebok så här:
”Skjutning som utföres med 
för krigsbruk avsedda gevär 
eller karbiner med använ-
dande av särskild kammaram-
munition, bestående av en liten 
kula och svag krutladdning i 
vanlig hylsa och på förkorta-
de avstånd, vanligen 15 meter. 
Som mål används vanliga tav-
lor, förminskade med hänsyn 
till avståndet. Kammarskjut-
ningen, som används i bespa-
ringssyfte, utgör en lämplig 
och lätt anordnad förövning 
för skjutning med skarp am-
munition och har kommit till 
stor användning inom armé-
erna samt i Sverige inom de 
frivilliga skytteföreningarna, i 
de högre läroverken och del-
vis också i folkskolorna”.

Apropå skolor nämns kam-
marskjutningen i en återblick 
gjord av Eskilstuna kommun 
under rubriken ”Det hände 
hösten 1905”. I ett avsnitt 
rubricerat ”Skytte på sche-
mat” berättas om ett möte ar-
rangerat av ”Rekarnekretsen 
av Sveriges Allmänna Folk-
skollärareförening”. Efter att 
mötet inletts med psalmsång 
och bön diskuterade kretsen 
bland annat lärarutbildningen 
och lyssnade till ett kort före-
drag om ”Kammarskjutning 
i folkskolan”. Skarpskytterö-

Så kallad ”kammarskjutning” hör man knappast talas om 
numera, men det var vanligt förekommande tidigare, framför 
allt inom Försvaret, men även i skolan.

relsens utbredning fi ck sank-
tion av de närvarande: ”Mötet 
uttalar sig för önskvärdheten 
av att i skolor, där så lämpar 
sig och läraren intresserar sig 
för saken, kammarskjutning 
måtte införas i folkskolans 
högsta klass”.
 Eskilstuna socialdemokra-
tiska ungdomsklubb var dock 
av en annan uppfattning och 
motsatte sig det hela genom att 
döma ut hela skarpskytterörel-
sen som ett ”överklassnöje”.

  Ytterligare ett minne rubrice-
rat ”Exercis”, är nedtecknat av 
Gösta Heijkorn, Stockholm, 
som gick i gymnasiet i början 
på 1900-talet. Han berättar:
 ”På den tiden hade vi 
ju våra militärövningar, som 
räckte hela september månad. 
De pågick hela gymnasiet, 
alltså i fyra år. Vi exercerade 
och sköt kammarskjutning 
mot skottavlor uppställda 

på skolgårdens norra del. 
Vi lärde oss mausergevä-
rets konstruktion genom att 
plocka isär det och sätta ihop 
det igen. Det var en ständig 
rengöring för att hålla lop-
pen skinande blanka. I kam-
marskjutningen använde vi 
dock de gamla Reming-
tongevären och de var bra 
de också. Jag var ingalunda 
bland de sämsta skyttarna.
 Omkring första oktober 
avslutades militärövningarna 
med allmänt korum i Kungs-
trädgården samt parad för fa-
nan. Därpå blev det utmarsch 
till Gärdet och prisskjutning 
vid Kaknäs skjutbana. Slutli-
gen uppställning på Gärdet 
och defilering i noggrann 
marsch för någon överste, 
som höll ett vackert tal. Jag 
undrar om inte själve kung-
en (Oscar II) var med någon 
gång också”.

Inom Försvaret förekom kam-
marskjutning mot minia-
tyrmål på kortare avstånd 
långt in på senare delen av 
1900-talet. När man lycka-
des konstruera en lös patron 
till kulsprutepistolen som kla-
rade omladdning fick man 
också möjlighet till kammar-
skjutning med denna. Man 
använde då en speciell lös-
skjutningspipa och den van-
liga ”löspluggen” ersattes av 
en patron med svart plastku-

la. I spetsen satt ingjuten en 
0,5 gram tung stålkula som 
fortsatte mot målet efter att 
plastspetsen pulvriserats vid 
mynningen.

Inom det civila pistolskyttet fö-
rekom också kammarskjut-
ning tidigare, särskilt under 
vinterhalvåret då man kunde 
träna i mindre säkerhetskrä-
vande lokaler. Det anordnades 
även tävlingar i kammarskjut-
ning, både fält och precision. 
Till fl era pistoler, exempelvis 
Neuhausen, kunde man skaffa 
särskild instickspipa och till-
hörande adapterhylsor för den 
babyliknande 4mm patronen 
(M20). Den svaga rekylen 
krävde dock manuell mantel-
rörelse för varje skott.

I min jakt på miniatyrmål för 
denna artikel kom jag av en 
slump in på en mycket trev-
lig och intressant hemsida, 

Kammarammunition, M20, 4mm.

”Målsnurran”
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Pistolskytteentusiasten och silversmeden Thore Eldh (1906–1967) var en oerhört produktiv herre som 
bland annat var upphovsman till pistolklassikern Walther GSP. Han tillverkade också denna fullkomligt 
unika kammarskjutningspistol med magasin (framför varbygeln) för 10 stycken M20 patroner (4mm). 
Pistolen gjordes bara i ett exemplar. Eftersom den svaga patronen inte klarar automatisk omladdning 
löste Thore detta på sitt eget sätt. Han konstruerade en särskild mekanism som gjorde repetering möjlig. 
Repeteringen skedde genom ett längre drag med avtryckaren som både laddar en ny patron och spänner 
mekanismen inför nästa skott. Efter omladdning stannar avtryckaren kvar i det bakre läget och hanen 
kan utlösas med ett bra, revolverliknande avtryck. Foto: Bengt Svensson

Kammarskjutning 
arrangerades både som 
precisions- och fältskyttegren 
(måltavlan 16x17 cm och 
fältfi guren c:a 15 cm hög).

Instickspipa för Neuhausen.
Pipan fi xeras i loppet genom den 
gängade låsmuttern av mässing.

Tolk för M20 (4mm) patronen.

Neuhausen 9mm adapterhylsa för 4mm 
patron jämfört med en vanlig .22:a.

Adapterhylsa laddad med M20 patron. 
Den lilla kulan passerar genom hylsan 
som ansluter till instickspipan (till 
höger).

Adapterhylsor för kaliber 9mm.

nämligen www.dalregemen-
tetsmuseer.se. Det är en syn-
nerligen levande hemsida som 
jag varmt kan rekommendera. 
Bland mycket annat läs- och 
sevärt har man en avdelning 
för ”Månadens föremål”, där 
ett udda föremål visas varje 
månad. Man får chansen att 
gissa vad det är för något och 
den som gissar rätt kan ibland 
få en gratis inträdesbiljett till 
museet i Falun. Det är verkli-
gen värt ett besök, även utan 
gratisbiljett.

För min del, och för artikeln, 
fastnade jag för ”målsnur-

ran” som utgjorde månadens 
föremål i juli 2007 (bild fö-
regående sida. Det är ett kam-
marskjutningsmål i metall. Vid 
träff på den större frontalfi -
guren svänger den lite svå-
rare profi len upp i läge och 
så fortsätter det växelvis träff 
efter träff. Genom trevligt 
tillmötesgående av museets 
Jan-Ola Nyström och webb-
master Kurt Holgersson fi ck 
NP en bild på ”snurran”

Avslutningsvis kan nämnas att 
nöjesetablissemanget Gröna 
Lund i Stockholm långt in 
på 1950-talet hade en skarp-

skyttebana för kortpipig kar-
bin med pipa för 4 mm:s M20 
ammunition. Tjugofem öre 
för fem skott vill jag minnas. 
En illusorisk miniatyrfältskyt-
teterräng i plåt hade byggts 
upp och de militära fi gurerna, 
större och mindre, dök upp 
lite här och var i terrrängen. 
Vid träff fälldes fi guren och 
man fi ck poäng. Skjutbanan 
var fl itigt frekventerad, inte 
minst av oss killar. Det var på 
den tiden Sverige ännu var 
en tämligen oskuldsfull na-
tion, till större delen bebodd 
av hedersknyffl ar som inte tog 
med sig gevären hem.
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En förening i tiden
Hemvärnets ombeväpning från k-pist till pistol 88 har ökat 
intresset för pistolskytte. Malmö Hemvärns Skytteförenings 
ambition är att visa att folk inom Försvarsmakten har mycket 
gemensamt med de civila skyttarna.

I juni var det dags för den år-
liga säsongsavslutningen med 
klubbmästerskap i Malmö 
Hemvärns Skytteförening. 
Tävlingen som genomför-
des som en fälttävling med 
patrullvis indelning bjöd på 
olika skjutställningar, maga-
sinsbyte och skjutning med 
’sämsta hand’. Efter tredje sta-
tionen insåg man att träffbil-
den blir ganska annorlunda 
med ’fel hand’.
 Riktig ”fältkänsla” blev 
det när skjutledaren beordra-
de liggande ställning på sta-
tion fem.
 Efter tävlingen åkte gril-
len fram och deltagarna kun-
de (högst välförtjänt) njuta av 
de ”slangformade frukterna”.

Av: Anders Rohlén

Medlemmarna i MHvSF är per-
soner med tämligen nära an-
knytning till Försvarsmakten 
(FM) på ett eller annat sätt. 
Merparten är dock krigs-
placerade inom Hemvärnet 
antingen som Hv-män eller 
genom frivilligverksamheten. 
Föreningens profi l är bland 
annat att låta FM få ett ansikte 
ute bland klubbarna och att 
visa att personer knutna till 
FM inom Hv/frivilligförsva-
ret är som folk är mest.
– Vi ska inte skämmas för 
att visa oss i uniform. Många 
pistolskyttar tycks inte heller 
förstå att utan anknytningen 
till försvaret skulle legitimite-
ten hos gemene man för oss 
att inneha skjutvapen inte fi n-
nas och vår sport inte existe-
ra.”, säger ordförande Kennet 
Nilsson.

Vi har fått något av det största 
förtroende man kan få som 
samhällsmedborgare. Vi har 
rätt att inneha ett sportred-
skap som fel använt utgör ett 
dödligt vapen. Vi har alltså 
ett stort ansvar. Om vi som 
förbundsmedlemmar glöm-
mer detta kommer vi att för-
lora den legitimitet vi har i 
samhället och vår saga är all. 
Lyckligtvis har SPSF insett 
detta i tid och gjort stora an-
strängningar med bl.a. För-
svarsmaktsinstruktörer (FMI) 
som exempel.

När kpisten slutligen gjorde 

sorti har det blivit en rasande 
snabb ombeväpning till pistol 
88 (Glock) till stora grupper 
av befattningar inom FM. 
Detta återspeglar sig i intres-
set för pistolskytte från många 
yngre, speciellt inom Hem-
värnet insatsorganisation och 
frivilligsidan (FMCK) etc.
– Jag tror att vi för några år 
sedan gjorde ett mycket stort 
”felskär” när vi t.ex. förbjöd 
militära mål. Idag är ju detta 
lyckligtvis tillrättat. I huvud-
sak är jag mycket nöjd med 
Förbundets arbete att starkt 
förankra vår verksamhet hos 
försvarsmakten, det säkrar i 
slutändan vår överlevnad, sä-
ger Kennet.

En av medlemmarna, John, 
som är hemma på ”leave” 
ifrån Afghanistan, upplever 
föreningens verksamhet som 
både berikande och utveck-
lande.
– I Afghanistan bär i prin-

cip all personal pistol 88 idag. 
Föreningens verksamhet gör 
att jag kan upprätthålla mina 
personliga färdigheter samt 
träna på ett sätt man nästan 
aldrig kan göra i fält. Att det 
sedan är roligt att göra det 
med likasinnade är ju bara ett 
plus. Att få mängdträning i att 
”pricka rätt” under tidspress 
är viktigt, säger John.

Från vänster: Lothar Niebuhr och Bruno Jönsson. Två st Hv-veteraner still 
going strong.

John (vä) och Anders.

Kennet Nilsson,
Ordförande i föreningen.
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Ett gäng med låg medelålder 
steg nyfi ket in i skyttelokalen 
och bildade snabbt små grup-
per som tog för sig av maten 
som serverades. The Target 
fi nns i Västberga i Stockholm 
i en smakfullt inredd lokal 
med en blandning av disko-
känsla, idrottslokal och konfe-
rensutrymme. I ett hörn fi nns 
Skanåkers medaljsamling och 
i en annan del storbilds-tv och 
stora soffor. Allt bakom fjärr-
styrda grindar och under ka-
merabevakning. Säkerheten är 
en viktig del, därför inleddes 
skyttet med en kombinerad 
instruktions- och säkerhets-
video där politikerna fi ck en 
genomgång av pistolskyttet.

Den som sedan rev ned mest 
applåder och drog till sig 
blickar var Ragnar Skanå-
ker som för dagen fyllde 76 
år. Han hjälpte också en del 
av politikerna till riktigt bra 
resultat. För de var ju där för 
att göra upp vem som skulle 
vinna The Targets partiduell. 
Lagen delades in efter par-

Partiduell på
The Target
Av: Jessica Linnman
Foto: Peter Siegel

I valtider är det populärt för politiker att visa sig 
i olika sammanhang. Därför bjöd The Target på 
försommaren in till duelltävling i pistol mellan 
de riksdagsaktuella partierna. Oväntad vinnare 
blev Miljöpartiet.

titillhörighet. Alla politiker 
sköt samtidigt och fi ck skju-
ta kaliber .22 mot en ringad 
papptavla på 25 meter. Hanif 
Bali från moderaterna inled-
de med en 92-serie och var 
överlägsen efter första om-
gången. Och trots en 49-serie 
i andra och totalt 141 poäng 
tog han hem segern individu-
ellt före partikollegan Johanna 
Ekström på totala 115. Trea 
var Jakop Dalunde från mil-
jöpartiet på 107 poäng.

Men lagtävlingen 
var det viktigaste, 
här fi ck alla politi-
ker i ett parti räk-
na samman sina 
poäng som sedan 
delades på anta-
let skyttar. Miljö-
partiet, som endast 
ställde upp med två 
skyttar, tog hem se-
gern till slut. Jakop 
Dalunde som var 
trea individuellt 
ingick i det seg-
rande lagret och 

Kommentar
Det är alltid roligt när redaktionen 
får in spontana referat från före-
ningarna. Förbundsledningen har 
konsekvent arbetat för att få en 
fastare knytning till Försvarsmak-
ten. Ett viktigt steg var tillkomsten 
av Försvarsmaktsinstruktörerna. 
Samtidigt upplever pistolen en 
renässans inom Försvarsmakten 
vilket framgår av artikeln. Hem-
värnets ombeväpning till modell 
88 utgör helt klart ett incitament 
till ett utökat samarbete mel-
lan Förbundet och Hemvärnet. 
Hemvärnsmännen kommer att 
behöva träna pistolskytte och 
Förbundet har defi nitivt ingen-
ting emot att dess medlemmar 
engagerar sig i Hemvärnet. Fak-
tum är att artikeln från Malmö 
Hemvärns Skf inspirerade till 
omedelbar kontakt med Hem-
värnsstaben för att få ett utökat 
samarbete till stånd. Jag hoppas 
kunna återkomma till den frågan 
i ett kommande nummer av NP.

Mats Stoltz

MHvSF verkar normalt på Spil-
lepengens skjutbana i Malmö, 
där ett stort antal klubbar 
idag bedriver sin verksam-
het på grund av de ständiga 
nedläggningarna av skjutba-
nor. Föreningen har ett ut-
omordentligt väl fungerande 
samarbete med de andra pi-
stolklubbarna här och alla 
har alltid stående inbjudan att 
delta på varandras träningar i 
mån av plats.
– Styrelsens uppfattning är 
vi aldrig ska hindra eller för-
söka ”kannibalisera” på andra 
föreningar. Samarbete mel-
lan föreningarna är ett mås-
te, annars överlever vi inte. 
Den skytt som vill börja med 
någon gren som vi inte till-
handahåller, uppmuntrar vi is-
tället att ta det steget, avslutar 
Kennet.

Tävlingen vanns för övrigt av 
artikelförfattaren. Priset? Tja, 
det blev en klick extra senap 
på korven, lite häcklande om 
påstått fusk och slutligen ett 
hjärtligt skratt i god kamrat-
lig anda.

fi ck från Ragnar Skanåker ta 
emot segerbucklan och lyfta 
den över huvudet till kame-
rablixtar från kändisfotogra-
ferna på plats.
– Det var väldigt roligt, sa 
Jakop, mer stimulans för hjär-
nan än man tänkt sig. Jag fi ck 
koncentrera mig mycket. Ti-
digare har jag bara provat på 
pilbåge för en 5-6 år sedan på 
en femkamp.

Kommer du att skjuta igen?
– Ja, absolut, det tror jag.

Kvällen avslutades med prisut-
delning men innan dess fi ck 
politikerna även chansen att 
prova på andra kalibrar. Jakop 
Dalunde valde att skjuta sina 
serier med bland annat en 
Glock och provar gärna på 
det igen.

Ragnar Skanåker skötte prisutdelningen.
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VITBOK
– Om bly i kulfång

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

JACKMÄRKE 30:-
65 x 90 mm

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:-.

SäkB – Civilt skytte 50:-

KONTROLLPROGRAM 50:-

VITBOK 50:-

BLAZERMÄRKE 125:-
70 x 90 mm
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program
– för kulfång

SKYTTESPORT
FÖRBUNDET

SKJUTHANDBOK 200:-

Frakt tillkommer

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

SIDENSLIPS 340:-

SIDENSCARF 340:-

508 KEPS 90:-
En storlek 
(inställbar)

SKJUT-
HANDBOK

Svenska
Pistolskytteförbundet
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Förbundsnytt
Bo Walger
Tfn: 08-553 401 62
Mail: bo.walger@pistolskytteforbundet.se

2010 års Förbundsmöte
Till årets Förbundsmöte fanns 
tre bordlagda motioner rö-
rande äldre veteraners rätt att 
använda stödhand i samband 
med fältskjutning. Förbunds-
mötet beslöt i enlighet med 
styrelsen förslag att skrivning-
en i D.2.10 av SHB ändras till 
”Skytt som tävlar i klass Veteran 
Ä får skjuta med stödhand på 
samtliga skjutstationer” i uppla-
ga 14 som träder i kraft 2012, 
med följande förtydligande: 
”klass Veteran Ä fi nns bara i 
vapengrupp C. I samtliga övriga 
skjutklasser/vapengrupper skjuts 
enligt givna förutsättningar”.
 Den andra frågan som di-
rekt berör veteranerna var 
motion 9, Guldmärkeskom-
petenser veteraner. Det här 
är ett växande problem i och 
med ett ökande antal inne-
havare av 5-årslicenser som 
närmar sig veteranklassen. 
Styrelsen kommer att se över 
kompetenskraven för vetera-
ner inför SHB, upplaga 14. I 
nuvarande SHB upplaga 13 
fi nns vidare alternativa kom-

petenskrav för Magnumfält-
skjutning respektive PPC. 
Inför upplaga 14 av SHB 
kommer styrelsen att ta fram 
alternativa kompetenskrav för 
ytterligare grenar. Därmed 
ansåg förbundsmötet motio-
nerna 8 och 9 besvarade. Som 
läsaren säkert är införstådd 
med kräver naturligtvis detta 
en kontinuerlig dialog med 
Rikspolisstyrelsen (RPS).
 Förslagen till årets För-
bundsmöte dominerades av 
regelorienterade frågor men 
en stor fråga som inte be-
rörde regler var naturligtvis 
propositionen rörande nya 
Förbundsstadgar och normal-
stadgar för krets och förening. 
Förbundsmötet biföll propo-
sitionen och stadgarna fi nns 
nu utlagda på hemsidan, där 
även årsmötesprotokollet i sin 
helhet fi nns att studera.

Om förvaring och vapenskåp
I nummer 2/10 informera-
des om konsekvenserna av 
att det undantag som funnits 
i RPS föreskrifter avseende 

En reglementsenligt klädd Förbundsstyrelse uppställd för fotografering efter väl genomfört Förbundsmöte. Foto: Ulf Hansson

förvaring i skåp som före 1 
juli 1992 provats och god-
känts enligt då gällande norm 
för säkerhetsskåp upphör att 
gälla den 31/12 2010 (sidan 
14). I artikeln påtalades ock-
så att Förbundet tillsammans 
med Skyttesportförbundet 
och Jägarförbundet hemställt 
om ändringar i FAP 551-3 
som skulle innebära att be-
rörda skåp skulle utgöra ett 
”lika säkert förvaringsutrym-

Angående
distribution av
vapen med posten
Som meddelats i NP1/2010 
(sid 22) upphörde Posten 
Meddelande AB att distribu-
era vapen från årsskiftet. Då 
detta beslut innebar negativa 
konsekvenser för såväl skyttar 
och jägare som för handeln tog 
vi, inom ramen för nätverket SFJSV, 
kontakt med Posten Meddelande AB.
 Vi har under våren och försommaren 
fört konstruktiva diskussioner i syfte att hitta en för båda parter godtagbar 
lösning. I avvaktan på en lösning har Posten Meddelande AB beslutat 
medge dispens för distribution av vapen för perioden 2010-09-01-2010-
12-31. Diskussionerna i syfte att hitta en varaktig lösning på problemet 
fortsätter och vi återkommer i ärendet.

me” som säkerhetsskåp. Något 
svar hade inte inkommit vid 
pressläggningen. Den 7 juni 
fi ck vi besked att RPS avsla-
git vår hemställan, vilket tidi-
gare meddelats på Förbundets 
hemsida.

Sammanträdesplan hösten 2010
Förbundsstyrelsen samman-
träder nästa gång den 11/12 
och Verkställande utskottet 
den 20/11.
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till Propagandatävling med luftpistol
på hemmabana för ungdom
20 november 2010
Anmälan före 10 oktober till Västerviks PSF:s 
LP-sektion, c/o Mikael Karlsson, Gäddgränd 
1 D, 593 40 Västervik.
E-post: propagandan@bredband.net

Mer info på hemsidan:
www.vastervikpistolskytte.se,
eller på tel: 0490-308 15.

Jag hälsar alla Sveriges luftpistolskjutande barn
och ungdomar välkomna till denna årligen 
återkommande tävling.

Till er som är ledare riktar jag ett STORT TACK 
på förhand för det arbete ni lägger ned på 
detta.

Hjärtligt välkomna och Lycka till!

Västerviks Pistolskytteförening, LP-sektionen
Mikael Karlsson

Nationell Mörkerfält
Lördagen den 13 november 2010 vid

Kejserslunds skjutbana
8 stationer, 48 skott

Anmälan 18.00–19.00
senast kl. 18.30 vid start i 2 vapengrupper.

Klass C, B, A, R 3,2,1 och C Vy, Vä, Dam, Jun.
Startavgift 120 kr, 2 starter 200 kr, lagavgift 60 kr

Hederspriser till bästa ¼
Föreningens medaljer i lagtävlingen

Medtag fi cklampa
Servering med korv och smörgåsar.

Upplysningar: Fredrik Strömberg 070-243 78 70
fredrik.stromberg@karlbergsbil.se

Västerviks Pistolskytteförening arrangerar vid terrängen runt 
Kejserslunds skjutbana sin årliga mörkerfält, som även i år 

kommer att genomföras en lördagskväll.
Ficklampa behövs till den ca 1,2 km långa patrullstigen.

När man avverkat en runda genom skogen fi nns det välbehövlig
fi ka i klubbhuset innan man går ett varv till.

Välkomna önskar Västerviks Pistolskytteförening!

INBJUDANINBJUDAN

INSÄNDARE

Tio år efter införandet av de 
tidsbegränsade licenserna på 
enhandsvapen av fl erskotts-
modell börjar vi se konse-
kvenserna. I fl era fall har inte 
polisen skickat ut påminnel-
ser till berörda skyttar varför 
dessa, trots att de snabbt kon-
taktat polisen, fått sina va-
pen beslagtagna och dömts 
för olaga vapeninnehav. I en 
värld fylld av åtaganden jäm-
te mot arbete, familj och an-
nat kan det vara lätt att missa 
en sak som bara dyker upp 
vart 5’e år. Vad dessa domar 
fått för effekt på personernas 
privata och psykosociala liv 
vet vi inte. Inte lär dessa skyt-
tar kunna få nya vapen på ett 
bra tag. Inte heller lär det bli 
lätt att söka eller få behålla ett 
arbete där registerkontroller 
görs vilket är ganska vanligt 
numera.

För inte så länge sedan änd-
rades reglerna för jaktgevär 
så att piplängden måste vara 
minsta 47 cm. Vilka garantier 
fi nns det för att inte reglerna 
ändras kring enhandsvapen 
som gör att det inte längre 
går att söka licens på vapen 
man redan haft licens på? För 
mig är detta en otäck utveck-
ling där vi ger våra förbund 
och politiker en stor makt 
att kunna återkalla våra va-
pen på ett enkelt sätt genom 
att snabbt ändra reglerna ef-

Slopa de tidsbegränsade 
licenserna!

ter hur den politiska vinden 
blåser för tillfället.
 Att bygga en vapengarde-
rob är oftast något som många 
gör över sitt liv där det kan 
handla om 100,000-tals kro-
nor. Att veta att tillstånden 
bara är till låns känns säkert 
för många som en bedrövelse.

I det här fi nns också en ekono-
misk aspekt. Varje skytt betalar 
idag 220 kr för en licens. Det 
är föga troligt att dessa pengar 
täcker alla kostnader som lön 
till de anställda, ITstöd, admi-
nistrativ support, lokaler, pen-
sionsspar etc. Mest troligt är att 
skattebetalarna får stå för den 
andra delen som säkerligen lig-
ger över 1000 kr per licens. I 
och med att alla licenser måste 
förnyas var 5:e år ökar också de 
administrativa kostnaderna för 
skattebetalarna avsevärt.
 Personligen tycker jag det 
skulle vara intressant nu efter 
10 år med en utredning som 
visar vad denna regel gett. 
Hur mycket har det kostat 
och hur många brott tror man 
sig ha stoppat? Samtidigt läser 
vi i tidningarna nästan varje 
dag om nya skottlossningar i 
våra storstäder. Det är där de 
extra skattemedlen ska läggas 
och inte på att öka adminis-
trationen och byråkratin för 
oss legala vapenägare.

Jonas Thambert

PRESS-STOPP
Svenska framgångar
på PPC-EM
Av: Nils-Anders Ekberg

Ett antal svenska skyttar deltog i årets EM i PPC, som återigen genom-
fördes i Budweis i Tjeckien. I den högsta klassen, High Master, kunde 
vi bland annat notera Anders Wennerbom, Vårgårda, som blev 3:a i 
vapengrupp Revolver 1500 och Conny Kristensson, Grödinge, som 
blev trea i såväl 3”-revolver som i vapengrupp ”Open”. Den senare 
vapengruppen är en tysk uppfi nning där optiska riktmedel är tillåtna.



2:a Plats Bana A 2007 

1:a Plats Bana A 2006

2:a Plats Bana A 2005



1 1 0 3 3 1 2 0 0

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.


