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Framsidan:
Sveriges duktiga juniorer klara att gå ut i patrull på Nordiska
Mästerskapen i fältskytte i höstas. I likhet med seniorer och damer höll
de nerverna i styr och klarade hem totalsegern åt Sverige.
Från vänster: Simon Magdeburg, Patrik Månsson,Tobias Persson och
Oskar Ekblad. Läs mer om NM på sid. 8.
Foto: Peter Siegel
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Hör av er till NP!
Skriv några rader till NP och berätta om vad som händer i just din region! Kan någon
dessutom ta några bilder och bifoga är det ännu bättre.
Kanske har din klubb en annorlunda tävling eller aktivitet som kan vara ett tips till andra
föreningar. Säkert finns det också många vittnesmål om klubbmedlemmar som gjort sig
förtjänta av uppskattning i förbundstidningen. Skriv och berätta!

LEDARE

träningstillfällen. Det är ledarna på
föreningsnivå som är drivkraften i
verksamheten. Från förbundets sida
försöker vi bidra med visst rekryteringsmaterial men vi tar gärna emot
synpunkter på vad vi ytterligare kan
göra för att stödja föreningarna i deras viktiga arbete.

Tyvärr har detta blivit en realitet

mycket snabbt. I skrivande stund
kan jag konstatera att en av våra
medlemmar har anhållits och häktats för vissa av skjutningarna i MalI år deltog jag för första gången i mö. Ännu pågår polisutredningen
budgetdialog med försvarshög- och vad den kommer att utvisa återkvarteret och gladdes av den po- står att se. Vi måste lära oss att vara
sitiva respons som förbundet fick. vaksamma och inse att det oväntade
Förbundets ses som en viktig fri- mycket väl kan hända.
villig försvarsorganisation som gör
Tiden går fort och vi närmar oss ett gott arbete via våra försvars- Vad har vi att se fram emot 2011?
ännu ett årsskifte. Det är dags att maktsinstruktörer. I samband med Svenska Pistolskytteförbundet fisummera det gångna året. Men att värnplikten försvinner kommer rar 75 år – en aktningsvärd ålder.
också att blicka fram mot det kom- troligtvis våra tjänster att efterfrågas Detta kommer vi att fira högtidligt
mande jubileumsåret.
än mer. Detta bör öka vår chans att i samband med förbundsmötet på
erhålla organisationsstöd från För- Riddarhuset. Vi kommer med anUnder 2010 har vi genomfört SM i svarsmakten i likhet med övriga fri- ledning av jubileet att ta fram en
alla våra discipliner. Historia skrevs i villiga försvarsorganisationer. Något särskild medalj som framdeles ska
och med att det första svenska mäs- förbundet arbetar hårt för att åstad- användas för att belöna välförtjänta
terskapet i PPC genomfördes. Dessa komma.
personer som på föreningsnivå har
viktiga och uppskattade tävlingar är
utfört arbete för pistolskyttets bästa.
möjliga att genomföra enbart tack Vid årets kretskonferens var ett huvare de medlemmar som ställer upp vudtema krisberedskap. Detta är ett För första gången kommer vi att uppoch offrar sin fritid på förberedelser ämne som vi kommer att fortsät- leva att ett VM genomförs i en av
och genomförande. Utan era insat- ta diskutera under kommande års våra grenar. Det är Grödinge Psk
ser skulle vi inte ha några SM. Ett landsdelskonferenser och kretskon- som fått uppdraget och äran att arstort tack till er alla!
ferens. Tyvärr har vår omvärld bli- rangera VM i PPC 2011. Tävlingvit otryggare.Vi kan nästan dagligen arna kommer att äga rum 11 – 14
Årets förbundsmöte genomfördes i läsa i tidningarna att människor bli- augusti. Vi kan räkna med många
god anda och ett antal motioner vit utsatta för våldsbrott där skjutva- långväga skyttar och bra tävlingar
behandlades. De motioner som pen varit inblandade Visserligen är och vi hoppas på stort deltagande
diskuterades mest avsåg det försök det huvudsakligen insmugglade ille- och många åskådare under dessa
som gjorts under några år där äld- gala vapen som används i dessa sam- dagar. En fin chans för oss att få vår
re veteraner kunnat skjuta vapen- manhang. Tillgänglig statistik visar verksamhet uppmärksammad även
grupp A, B och R med stödhand. att det numera är mycket ovanligt utanför våra egna led.
Beslutet blev att denna möjlighet att legala vapen figurerar i samband
upphör från och med år 2012. Ny med grövre brott.Vi får dock aldrig Jag slutar med en tillönskan om En God
upplaga av skjuthandboken kommer glömma vårt ansvar.Våra idrottsred- Jul och Ett Gott Nytt Skytteår 2011.
att gälla från 1.1.2012. Just nu på- skap är, om de kommer i fel hängår ett arbete med att föra in beslut der, livsfarliga vapen.Alla föreningar Birgitta Rundberg
som fattats av förbundsmötet samt
att redigera kvarstående oklarheter
eller felaktigheter. Har du hittat sådant som du tycker verkar otydligt
eller svårtytt så hör av dig till kansliet gärna via e-post.
Snart är det dags för föreningarna
att lämna årsrapport för 2010 och
för kansliet och förbundsstyrelsen är
det alltid med spänning vi ser fram
emot hur antalet aktiva medlemmar utvecklas. De senaste åren har
vi kunnat glädja oss åt tillväxt och
jag håller tummarna för att den utvecklingen håller i sig. Det är glädjande att många föreningar arbetar
aktivt med nyrekrytering av medlemmar. En uppgift som kräver stor
insats av dem som ställer upp som
instruktörer vid utbildning och
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måste därför vidta förebyggande åtgärder och vara förberedda om det
värsta trots allt skulle hända.

Jul- och nyårsstängning
av kansliet!

Kansliet stänger den
23 december och öppnar
igen den 10 januari 2011.
God Jul och Gott Nytt år!
NP4 ’10

NP4 ’10
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GRIMSTAT
TRÄFFEN
Av: Peter Siegel

Stockholmspolisens Skytteförening, en
av Stockholms största tävlingsarrangörer,
anordnade som vanligt den årliga
precisionstävlingen Grimstaträffen på sin
hemmabana nära Vällingby. Grimstas
skjuthallar var även platsen för årets SM i
precision.

Kenneth Praméus.

Eldsjälar finns det gott om i
Stockholmspolisens Skytteförening. För att nämna några har vi ordföranden Tommy
Andersson, vice ordf. Mike
Winnerstig, Sten-Erik Kassmo med dottern Ann-Marie,
Patrik Johansson, Sune Söderström, Willy Palm, Ingemar
Bäckström, Anneli Johansson
och Liselott Såmark. Dessa
entusiaster arrangerar många
tävlingar, både sport- och nationellt.
Pistolskyttarna i Stockholm kan skatta sig lyckliga
över att det finns en förening
med en så stor och fin skjutbana som Grimsta och som
dessutom är villig att dra det
stora lasset i huvudstadens
tävlingsverksamhet!

289 poäng. Patrik Skottke,
Lövsta, kom tvåa med samma
resultat, men sämre näst sista
serie. Patrik vann dock istället vapengrupp A med 286
poäng. I vapengrupp B sköt
Lennart Rehnström bäst med
288 p, men så är han också
regerande östsvensk mästare
i den vapengruppen. Lennart
vann dessutom även klassen
veteran yngre. Peter Siegel, Katarina Psf, vann veteran äldre,
samt blev bästa veteran sammanlagt. Bästa dam var Lena
Bodin som tydligen har (skytte-) generna efter sin mamma,
tidigare världsmästarinnan i
luftpistol, Kerstin Bodin.
Individuella prispengar, som i

år var sponsrade av Joakim
Henrikson och Jerk Jansson i
butiken Protection Gear – Safe4u på Drottningholmsvägen 74, delades ut direkt
av pr isutdelaren StenErik Kassmo. Det tre bästa i varje vapengrupp, de
tre bästa damerna och
de tre bästa veteranerna
(yngre och äldre sammanslaget) samt de tre
bästa lagen tilldelades dessutom arrangörsklubbens snygga
medaljer i guld, silver
och brons.

Bästa skytt på Grimstaträffen

i år var Stockholmspolisens
egen Kenneth Praméus, som
vann vapengrupp C3 med
4
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Eldsjälar i Stockholmspolisen;
Willy Palm, Anneli Johansson, Peter
Fielder (USA) och Benny Östlund samt
Sten-Erik Kassmo med dottern Ann-Marie.

NP4 ’10
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systemet infördes för att underlätta
för de föreningar som har resurser
att använda det. Då långt ifrån alla
föreningar har de nödvändiga resurserna infördes däremot inget obligatorium. Visserligen innebar det
mer arbete för kretsarna och Förbundskansliet, men återigen vem är
till för vem?
Förbundskansliet är i hög grad en
serviceorganisation och ambitionen
är att i möjligaste mån hjälpa förPotalapalatset i Lhasa.
eningar och medlemmar. Jag säger
Efter Tibetresan var det sannerligen Förbundet inte kräver att förening- inte att vi är felfria. Enda sättet att
inte lätt att komma tillbaka till den arna skall ha organisationsnummer. aldrig göra fel är att inte göra någonting alls och det vore det värsta
bistra verkligheten.Arbetsuppgifterfel ett kansli kan begå. Men vi gör
na har hopat sig under min frånvaro Förbundets grundinställning
(saker och ting löser sig sällan av sig Däremot kan jag uttala mig om För- vårt bästa, och framför allt bemödar
självt) och jag märker att jag mentalt bundsledningens grundinställning. vi oss om att bemöta föreningarna
fortfarande befinner mig på Hima- Förbundet är fast förankrat i den på ett korrekt sätt.
layas sluttningar. Nå, det ordnar sig representativa demokratins princiväl. I varje fall finns det ingen or- per. En fungerande demokrati för- Med tillönskan om en
sak att hetsa upp sig. Just keep cool utsätter att medlemmarna har en riktigt Fröjdefull Jul och
with Coolidge*) and work hard un- möjlighet att sätta sig in i och säga ett Gott Nytt Skytteår!
der pressure.
sitt i för framtiden avgörande frågor.
Detta förutsätter att informationen
fungerar och att frågan behandlas på
Frågor och kompetensramar
En viktig del av jobbet är att svara såväl landsdels- som kretskonferenpå frågor från föreningar och med- ser innan Förbundsmötet föreläggs
lemmar. På sista tiden har jag fått en proposition. Så hanterades ”Orgahel del frågor från ”dubbelanslutna” nisationsfrågan” och ”Stadgefrågan”
föreningar avseende frågor som lig- och så avser Förbundsledningen att
ger utanför Förbundets kompe- hantera kommande viktiga frågor.
tensramar att besvara (Obligatorisk
uppkoppling på ”Idrott on line”, Vem är till för vem?
obligatoriskt organisationsnummer Förbundsledningen anser vidare
etc.). Frågan om ”dubbelanslut- att Förbundet är till för föreningning” behandlades ingående i sam- arna och ytterst medlemmarna och
band med de nya stadgarna och är i inte tvärtom. Det är i föreningarna
och med Förbundsmötets beslut av- verksamheten bedrivs (eller i värsta
förd från dagordningen. Det är fullt fall inte bedrivs). Teoretiskt skulmöjligt för Förbundets föreningar le föreningarna klara sig utan en
att vara anslutna till fler skytteorga- riksorganisation. Däremot skulle
President Coolidge inviger baseballnisationer. Att vara ansluten till en en riksorganisation utan förening- säsongen 1924 genom att kasta in
riksorganisation innebär att fören- ar knappast fylla någon funktion. första bollen på planen.
ingen har att följa de bestämmel- Detta innebär inte att Förbundet
ser riksorganisationen utfärdar. Ju gör avkall på kravet att föreningarna *)Kulturhistorisk fotnot:
fler riksorganisationer en förening uppfyller sina skyldigheter. Årsrap- Calvin Coolidge var president i USA
tillhör desto fler bestämmelser har porten skall in liksom övriga begär- 1923-29. Han tog som vice president
den att följa. Förbundet har givetvis da uppgifter och Förbundsavgiften över1923 när president Hardig dog av
ingen anledning att ha synpunkter skall betalas. Men det gäller att kom- hjärtinfarkt då det gick upp för honom
på vilka bestämmelser andra skyt- ma ihåg att Förbundsledningen har hur korrumperad hans administration
teorganisationer utfärdar. De krav med ideellt arbetande människor att verkligen var. År 1924 vann CoolidSvenska Pistolskytteförbundet ställer göra och detta i en tid då det blir allt ge valet på sloganen ”Keep cool with
på sina föreningar är betingade av i svårare att få folk att arbeta ideellt. Coolidge” och den rådande högkondemokratisk ordning fattade beslut Det är därför viktigt att så mycket junkturen. Han var verkligen ”cool”
och/eller övergripande svensk lag- som möjligt underlätta för fören- och uträttade inte mycket, vilket upstiftning. Eventuella ändringar i gäl- ingarna. Således är strävan att hålla penbarligen inte heller behövdes. Det
lande rutiner kommer att meddelas administrationen nere och endast har sagts om honom att ”I USA kan
föreningarna genom föreningsut- kräva in uppgifter som verkligen be- vem som helst bli president – och Cooskick och hemsida.Tilläggas kan att hövs. Det digitala årsrapporterings- lidge är beviset”.
NP4 ’10

Generalsekreteraren har ordet

Från Himalaya till SPSF
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Årets nordiska mästerskap i pistolfältskytte
ägde rum på hemmaplan (Hemvärnets
stridsskola i Vällinge) och förväntningarna på
det svenska laget var därmed om möjligt ännu
högre än vanligt. Som vanligt bestod man
provet med glans.
Av: Bo Walger, överledare
Foto: Peter Siegel

Sverige
nordiska
mästare igen!
8
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Ett stort GRATTIS till våra
fantastiska landslagsskyttar!
NP4 ’10
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”Håller vi tiden?” Thomas Beck
kollar att tidschemat håller.

Seniorer och juniorer klara för action.
Maria Prandl-Norrgård blev
tvåa individuellt.

Färdiga ...

... Eld!
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Vägen till Sveriges seger i
årets nordiska mästerskap var
emellertid långt ifrån enkel.
Ändringar av bokningar av
skjutterräng etc. gjorde att
vi tvingades bryta mot statuterna och lägga tävlingen
vid en senare tidpunkt
än vad som var
tänkt. Våra nordiska grannar (De
Danske Skytteforeninger och
Norges SkytterEn avbruten
forbund)
visade
avtryckare ställde till
stor
förståelse
för
det för svenskarna.
våra problem och
allting löste sig till
slut. Den största äran
tillfaller dock Salems Pk
som på ett förtjänstfullt sätt
arrangerade NM och den årliga fälttävlingen Höstsaluten
i ett paket.
Vi inledde med träningsläger i
Salem fredagen den 1 oktober
för att skapa en god lagkänsla
och tillfälle för lagmedlemmarna att skjuta in sig. Laget
bestod i vanlig ordning, som
sig bör, av både veteraner och
nykomlingar. Dessa träningsläger är ovärderliga, det finns
alltid någonting som måste
lösas. Så även i år eftersom
en av juniorerna drabbades av
vapenfel. Här måste vi nämna
Peter Siegel som omedelbart

ställde upp och lånade ut ett
vapen. Det visade sig senare
att det inte behövdes men det
är skönt att det finns folk som
ställer upp i nödlägen.
Under lördagen anlände de
danska och norska lagen som
då fick tillfälle at skjuta in
sig samt bekanta sig med de
svenska kommandona. Nordiska mästerskapen skjuts alltid
enligt arrangerande lands regelverk.
Så kom då söndagen då både

NM samt Höstsaluten skulle
gå av stapeln.Vädret var bokstavligt talat strålande. Banan
var kompakt, mycket som
ett resultat av Försvarsmaktens säkerhetsregler som gör
att det endast går att lägga in
8 stationer på området. Men
inget ont som inte har något
gott med sig. Detta resulterade i en inte alltför lång ”promenad” och det fanns gott om
tid till lunchuppehåll.
Efter den andra rundan infann

sig dramatiken i form av särskjutningar i alla individuella
klasser. Som framgår av reNP4 ’10

Hela landslaget med
lagledare njöt av segern
på banketten.
Förbundsordförande
Anders Björck skötte
prisutdelningen.

Svenska laget
Seniorer
(ledare John-Åke Andersson)
Per-Olov Andersson,
Örebro PSSK
Lars Hagman, Hedemora Psk
Tomas Hämäläinen,
Atlas Copco Psk
Christian Johansson, Lidköping
Johan Nilsson, I2 Skf
Mikael Nilsson,
Sportsk Ljungby

Resultat
Lag
Känslorna svallade i
det norska laget.

klart uppskattat inslag. I
samband banketten passade nästa års arrangör,
Danmark, på att bjuda in
deltagarna till 2011 års NM
som kommer att äga rum i
närheten av Århus.
sultaten avgjordes de flesta av
särskjutningarna i svensk favör. Fullständig prislista återfinns på Förbundets hemsida.
Som vanligt avslutades mäs-

terskapen med bankett och
prisutdelning. Eftersom det
var på hemmaplan förrättades
prisutdelningen av Förbundsordförande Anders Björck, ett
NP4 ’10

Till slut ett stort tack till våra

duktiga landslagskyttar samt
Salems Pk för stöd i samband
med träningslägret och bra
tävlingsarrangemang. Dessutom vill jag tacka våra sponsorer Skytteprecision AB samt
Gunnar Elfving Skyttetjänst
AB och naturligtvis Marie
Brunsson och John-Åke Andersson.

Seniorer
1. Sverige
468 träff 310 fig.
2. Danmark 442 träff 302 fig.
3. Norge
436 träff 295 fig.
Damer
1. Sverige
269 träff
2. Norge
261 träff
3. Danmark 215 träff

182 fig.
178 fig.
152 fig.

Juniorer
1. Sverige
267 träff
2. Danmark 224 träff
3. Norge
218 träff

180 fig.
161 fig.
148 fig.

Damer
(ledare Marie Brunsson)
Lena Håkansson, Västerås Ps
Lena Lindh, Sthlm Polisens Skf
Maria Prandl-Norrgård,
Salems Pk
Linda Svensson, Råsbo Psk
Juniorer
(ledare Bo Walger)
Oskar Ekblad, Härryda PSS
Simon Magdeburg,
Töreboda Psk
Patrik Månsson, Eslövs Skg Pk
Tobias Persson,
Hässleholms Psk

Individuellt
Seniorer
1. Christian Johansson
2. Johan Nilsson
3. Lars Hagman

Sverige
Sverige
Sverige

95 träff
94 träff
94 träff

63 figurer
62 figurer (särskjutning)
62 figurer (särskjutning)

Damer
1. Lena Håkansson
Sverige
2. Maria Prandl-Norrgård Sverige
3. Britt Elena Wollan
Norge

91 träff
90 träff
88 träff

63 figurer
60 figurer
60 figurer (särskjutning)

Juniorer
1. Patrik Månsson
2. Oskar Ekblad
3. Sondre Landvik

95 träff
88 träff
88 träff

63 figurer
58 träff (särskjutning)
58 träff (särskjutning)

Sverige
Sverige
Norge
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En riktigt sk

När man fått åtskilliga
guldmedaljer lagda om
halsen och njutit av segrar
både som landslagsskytt
och individuellt i både fält
och precision på SM och
andra stora tävlingar, kan
en viss mättnad infinna sig.
Det var just vad som drabbade Tomas Hämäläinen, Atlas Copco Pk, som började
skjuta pistol redan 1985. Under alla framgångsrika år som
följde sköt han C-vapen med
Hämmerlis klassiker, modell
208 och senare 215.
Även om det blev en mättnad efter alla framgångar, hade
Tomas inga planer på att lägga
12

pistolerna på hyllan, men den
riktiga entusiasmen börjat avta
på senare år. Han tyckte fortfarande det var kul att skjuta,
men Hämmerlin började kännas lite gammal. Han köpte en
Pardini 32:a av en klubbkompis för att skjuta B-gruppen
och trivdes bra med den. Efter
en tid började han fundera på
att skaffa en likadan .22:a för
att skjuta den stora vapengruppen C. Kanske Pardini .22:an
skulle ge den nytändning han
sökte. Samma konstruktion,
samma grepp, avtryck etc. som
på B-varianten och man slipper skifta mellan två helt olika
pistolkonstruktioner. Hämmerli 208/215 har som bekant

det rakare ”militär”-greppet
medan kolvvinkeln på Pardinin ligger mer åt fripistolshållet.
Vi stämmer träff på skjutbanan
där Tomas packar upp sin Pardini och berättar om hur han
upplever den.
– Pardinin är utmärkt, jag
fick verkligen en nystart med
den! säger Tomas nöjd, det
känns jättekul och den fungerar perfekt, inget krångel alls
så här långt. Dessutom käkar
den all ammunition jag matar
den med, och det har blivit en
hel del olika fabrikat!
Tomas vänder lite granskande

på Pardinin och säger att man
redan på utsidan kan se att
pistolen är genomtänkt och
välgjord.
– Det är kvalitet, säger Tomas, skjuter man mycket får
man givetvis räkna med att
behöva byta viss förslitningsmateriel med åren, typ fjädrar
och slagstift, men det gäller
ju alla pistoler, jag har redan
skjutit mycket med den här
och än så länge har allt fungerat perfekt.
Tomas har haft pistolen drygt
ett år och när vi träffas har han
nyligen deltagit i det svenska
fältskyttelandslaget som vann
nordiska mästerskapen.
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kööönkänsla!
Jag upplever det som att det är
”vi” när jag håller Pardinin, en skön
känsla! säger Tomas Hämäläinen
som började tappa motivationen
men fick en nytändning med sin
nya pistol.
Av: Ulf Hansson

Tomas, närmast kameran,
skjuter för Sverige på Nordiska
Mästerskapen i fältskytte.

– Verkligen kul! säger Tomas
och börjar plocka isär Pardinin för fotografering.
– Den här pistolen har vad
jag skulle vilja beskriva som
en ultimat konstruktion, det
mesta är justerbart och pipan
ligger så lågt över handen som
det över huvud taget är tillåtet.

man ha pistolen ännu tyngre
kan man montera extra vikter under pipdelen som är helt
plan. För den som önskar en
mycket lätt pistol är det bara
att plocka ur vikterna.
Det enda som inte är juster-

bart på Pardinin är kolvvinkeln. Vill man korrigera i
sidled skaffar man lämpligen
en Rinkkolv med den vinkel
man vill ha.
– Jag har en kolv med sju
graders vinkel på den här, förklarar Tomas.

Tomas menar att en annan fördel med Pardinin är att man
har möjlighet att göra helt
personliga inställningar när
det gäller balans- och rekyl.
– Genom att ta bort eller lägga till vikter finns det
ganska mycket att labba med, När det gäller tävlingsvapen
säger han, själv har jag alla finns det ytterligare en aspekt
vikterna monterade och vill som är nog så viktig att ta med

NP4 ’10
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Pardinin är lätt att montera isär. Utmärkande är
möjligheten att justera balans- och rekylupptagning som
görs med de sex fjäderbelastade tyngderna framtill.

Mjuk rekylstopp/buffert för
slutstycket (se även sid. 15).

Bosse Karlsson,
BGK Skytteservice AB, får
beröm för bra service.

Spak för säkring. Röd markering
för skarpt läge. Blindavfyring
möjlig med propp isatt.

Genom hålen i stommen kan man
exakt se justerskruvarnas läge i
avtryckets olika delar.

Justerskruvar för avtrycket.
Justering av förtrycket görs med en
skruv på ovansidan av manteln
(se bilden på siktet).

Under stommen
sitter knappen
för upphak av
slutstycket.
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Siktet är bekvämt lättjusterat. De stora rattarna
kan vridas för hand utan mejsel och siktbladets
spaltbredd kan ställas in helt enligt önskemål.

Kornet är utbytbart.

Här justeras förtrycket.

Justering av siktskårans öppning.

NP4 ’10

Pardini är designad för
tävlingsskyttar och har
extremt låg kärnlinje.

Rekylbuffert/stopp.

i bilden när man köper ny pistol. Hur ser möjligheten till
reservdelar och snabb service
ut? Tomas ger beröm åt Bosse
Karlsson, BGK Skytteservice
AB, som säljer Pardini.
– Bosse ger fantastiskt fin
och snabb service! säger Tomas med eftertryck, han tar
ansvar för sina produkter och
man känner sig trygg som köpare. Bland annat såg han till
att i princip nyrenovera min
begagnade .32:a för att allt
skulle fungera perfekt.
Vi fotograferar Pardinin mon-

terad och isärtagen ur alla
vinklar. Under det att Tomas
monterar ihop pistolen igen
frågar jag om han har något att
tillägga som vi inte fått med.
– Jag är definitivt ingen
chanstagare, säger Tomas, och
jag hatar när vapnen inte
NP4 ’10

Tomas imponerade tidigt i
sin karriär. Här en vinnarbild
från utslagstävlingen
”Handen Open” 1991. Fyra
precisionsserier man mot
man, sju matcher. Tomas
slog samtidigt banrekordet,
”missade” bara tian en gång
och noterades för 199 poäng.
Han sköt då med sin gamla
trotjänare Hämmerli 215 och
rekordet står sig fortfarande.

Tomas köpte en Rinkkolv
med sju graders vinkel i
sida till sin Pardini.

fungerar. Det är riktigt värdelöst när man kommer till en
tävling, kanske har åkt långt,
och drabbas av funktionsfel,
särskilt i fältskjutning. Jag vill
känna mig säker och det gäller
nog de flesta tävlingsskyttar.
Med Bosses fina service kände jag att det här inte kunde
gå fel, den här pistolen skulle ”Jag fick helt klart en nytändning
jag ha, helt enkelt.
med Pardinin!” Säger Tomas.

Du ångrar dig inte?

– Absolut inte! säger Tomas
med eftertryck, självklart tar
det tid att skjuta in sig med en
ny pistol, men den rätta känslan börjar infinna sig. När jag
skjuter med Pardinin känner
jag att det är ”vi”. Man börjar känna att man är god vän
med vapnet och det är en riktigt skön känsla!
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Gammal nybörjare

Foto: Peter Siegel

Olympiamästaren Ragnar Skanåker är vid 76
års ålder fortfarande aktiv. Nyligen har han
opererat sin högra axel som blivit sliten. Men
orden ”ge upp” finns inte i Ragnars vokabulär.
Läs hans dagboksanteckningar från vägen
tillbaka till pistolskyttet.

Ragnar Skanåker, som
han stod förr.

des då att i mitten av oktober
vara uppe i 555. Men det gick
bättre än så. Efter tio matcher
i veckan hade jag i mitten av
oktober kommit upp i 560,
och en gång i 570.
Jag anmälde mig till en luftpistoltävling den 16 oktober
i Hörby. Det skulle bli min
första tävling sedan operatioDen nya ställningen förkortar
avståndet öga-korn med 15 cm.
nen. Jag hade inte tävlat se15 cm
dan i mars. Träningen hade
Min högra axel har blivit utsli- Jag måste träna stillahållning som sagt gått bra, så mina förten av ett halvsekels intensivt med en helt ny muskelgrupp. väntningar var stora – kanske
skjutande. På grund av ständi- Därmed är jag tillbaka på alltför stora.
ga smärtor var jag tvungen att nybörjarstadiet. Det är förlåta operera den. Vid opera- ödande för avfyringen att inte På plats i Hörby blir jag smärttionen togs en del av skulder- kunna hålla stilla en enda se- samt påmind om den gamla
sanningen att det är skillnad
bladet bort, och man öppnade kund.
på tävling och träning. Pistoleden lite för att förhindra att
ben skaver och gör ont.
Förr i tiden var allt naturligt len ligger inte stilla. Jag ser
och lätt. Jag behövde aldrig inte kornet klart. Kommer
Operationen lyckades , och tänka på skjutställning, hålla på mig att jag inte står rätt
smärtorna försvann. Men den pistolen med samma grepp för den nya muskelgruppen.
blev katastrofal för mina skyt- o.s.v. Allt sådant skedde au- Skotten går inte av som de
teresultat. Eftersom senorna, tomatiskt. Jag behövde bara ska. Jag har inte en chans att
som jag använde i min gamla koncentrera mig på att hålla hålla allt i huvudet som ska till
skjutställning, inte kunde re- korn och sikte på rätt plats för att skjuta en tia.
pareras, måste jag lära in en och vänta på att skottet skulle
helt ny skjutställning. Tidi- gå. Detta krävde förstås sten- Skjuttiden tickar iväg. Jag förgare höll jag skjutarmen rakt hård träning under många år. söker repa mod genom att
drömma mig tillbaka till storut åt höger från kroppen, det
hetstiden, men det hjälper
vill säga att axlarna och armen Och nu?
inte. Försöker intala mig att
låg i linje. Nu håller jag armen
rakt framåt, det vill säga i 90 Jag kan nu skjuta en match om jag ser kornet suddigt och
graders vinkel mot axlarna. luftpistol utan smärta, och det inte rörelserna, så gör jag en
Detta medför att korn och är jättefint. Den 15 september, bättre avfyring, och då kan det
sikte hamnar femton cm när- när jag kunde börja träna igen, väl inte bli så dåligt. Ja, dåligt
mare ögat, vilket fordrar en låg resultaten på 520p.Veckan och dåligt… Det beror på vad
annan dioptri på skjutglasen. efter var det 540. Jag hoppa- man jämför med.
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Första serien blev 86 och det
är jag faktiskt stolt över. Men
inte nöjd. Jag bytte glas som
passade belysningen bättre
och nu kunde jag se kornet.
Men i stället gjorde kornets
skarpa konturer att jag tydligt kunde se hur det hoppade, vilket gjorde mig ännu
mer nervös.
Mitt slutresultat i Hörby blev
552 och i ”Stenbocks-luften”
den 23 oktober sköt jag 562.
Så jag ska väl inte klaga.
Situationen med nervositet,
stora rörelser och därav det
omöjliga i att göra en bra avfyring liknar svenska skyttars
upplevelser i en World Cup
tävling. Det är helt omöjligt att prestera bra när man
inte kan hålla stilla den tid
det tar för en bra avfyring.
Nu förstår jag nya skyttar
mycket bättre. Alltid lär man
sig något.
Jag fortsätter med tio matcher
i veckan. Någon gång måste
väl armen bli så trött att den
inte orkar röra sig. Vi får väl
se vem som tröttnar först –
armen eller jag. Målsättningen är att kvala in i Magnus
Stenbocks luftpistollag till SM
2011. Räcker 570? Den som
lever får se.

Ragnar Skanåker
NP4 ’10

Hård kamp om
mästartiteln
Av: Peter Siegel
Lennart vann
kretsskjutningen i vpgr C.

Lennarts främste konkurrent om titeln, Björn Bogfelt,
Bromma Pk, hade allt att vinna
från sin andra plats inför finalen med 332 poäng. I finalens
första serie tappade Lennart
sitt försprång på två poäng och
kom efter med ytterligare en
poäng i andra. Tredje finalserien blev alltså helt avgörande. I denna sista serie lyckades
Medaljörerna i kretsmästerskapet, från vänster: Lennart Rehnström,
Lennart inte hålla ihop träffsilver, Björn Bogfelt, guld och Arne Betzén, brons.
bilden lika bra, med resultatet
Lennart Rehnström från kretsmästerskap i precision 45 poäng. Björn sköt däremot
Upplands Väsby var bästa B i Södertälje var vädret lite en mycket bra final; 48, 49, 49
Stockholmskytt på senaste kyligt och skyttarnas fingrar och blev kretsmästare i B med
SM där han vann både preci- blev stela, men Lennart ledde totalt 478 poäng före silvermesion och fält i klassen veteran inför finalen med 334 poäng. daljören Lennart Rehnström,
yngre. På ÖSM i precision i Det är dock, som många er- 473 och Arne Betzén, brons,
Bollnäs höll formen i sig och farit, inte alltid det lättaste att med 469 poäng.
han vann VetY C, samt va- stå på första plats och känna
Kretsskjutningen i vapengrupp
pengrupp B. På Stockholms pressen ”bakifrån”.
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C (sju serier) gick däremot
strålande för Lennart Rehnström som vann med hela 341
poäng med bl.a. en 50-poängare med fyra innertior!
Kanske hade ansträngningen i
vgrp C kostat Lennart lite för
mycket av koncentration och
därför orsakat en liten svacka i
finalen i B? I C blev det i alla
fall omvända roller, där Björn
Bogfelt, med 339 poäng fick
nöja sig med andraplatsen.
Trea, på 333 p, blev Mattias
Bergman från Västberga.
Var och en av dem sköt en

50-poängare, Mattias med tre
innertior, Lennart med fyra
och Björn med hela fem(!)
kryss. Bättre än så kan man
inte skjuta!
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Banläggare &
Mästerskyttar
Thomas Karlsson

Av Peter Siegel

Thomas Karlsson och Jan Arnström heter fältbanläggarna
på senaste Pistol- SM. Två skyttar som utmärkt sig inte
bara i elitklassen i pistolskytte utan också genom att lägga
mästerliga fältskyttebanor.
Thomas Karlsson, som fyllde
50 år dagen innan årets SM
i Stockholm, är den som har
längst erfarenhet och högsta
meriter i skytte. Tvåbarnspappan Thomas Karlsson
har hittills erövrat fyra SMguld i fält A, B och R! Det
är alltså ”bara” ett SM-guld
i fält C som fattas. Dessutom
har Thomas fem ÖSM- och
minst sex kretsmästartitlar i
olika vapengrupper. Thomas
fru Anna är en utmärkt sparringpartner, hon är tidigare
nordisk mästarinna, både individuellt och i lag (år 2008).
De två är också en av de mest
kända svenska ”skyttefamiljerna” och sönerna Elias och
Terje är med på många tävlingar.
Banläggningen kom Thomas

Karlsson, som tidigare sköt
för Lv3 SKF i Norrtälje, men
numera för Salems Pk, in på
av en slump. Lv3:s drivande
kraft och eldsjäl för många år
sedan var Sten Karlsson som
lärde upp Thomas i konsten

att lägga en bra fältbana. Efter
Stens död i mitten av 90-talet övertog Thomas (inte släkt
med Sten) Norrtäljeträffens
banläggning. Dessutom lade
Thomas, som är mycket noggrann i allt han gör, banan på
ett tidigare ÖSM, samt på SM
2002 i Stockholm. Man kan
lugnt påstå att han är en av
Sveriges bästa och mest erfarna banläggare!

Tuffa banor är något Jan Arnström gillar själv, vilket Stockholms skyttar kan intyga. Jan
bruka lägga banan på det årliga kretsmästerskapet i fält
C på Kungsängen med mottot – Någon vinner alltid! Underförstått – även om ingen
klarar att skjuta fullt. Jan har
Jan Arnström, som lade ba- också haft en bra läromästare,
nan i öppen C på årets SM nämligen Upplands Väsbys
är lite yngre och har därför mentor, ”gamla räven” Ove
inte vunnit så många titlar än, Andersson, plus sin egen papmen som banläggare är han pa Harry Arnström.
minst lika erfaren som Thomas Karlsson. Jan Arnström Harry Arnström lät sonen Jan
(37), som driver ett hund- prova pistolskytte med sitt

Colosseum – karaktäristisk station på SM 2010.

NP4 ’10

och kattpensionat tillsammans med sambon Cecilia,
var elev på skyttegymnasiet
i Strömsund och blev svensk
mästare i fält redan som junior. Hans senaste titel, förutom alla bra placeringar på
ÖSM och SM, är kretsmästare i fält revolver på Lövsta
i Stockholm. Jan var då den
ende som lyckades skjuta fullt
av alla revolverskyttar på detta
tuffa mästerskap.

Jan Arnström

tjänstevapen m/07 redan när
Jan var i 10-årsåldern. Det var
tydligt att Jan hade talang som
började tävla några år senare,
då mest i luftpistol. Från femton års ålder tävlade Jan i både
fält- och precision och inom
sportskyttet har han tävlat i
alla grenar utom snabb- och
fripistol. Numera är det bara
fält som gäller – om han hinner mellan motorcykelåkandet och fisketurerna.
Jan har också alltid varit öppen för att försöka med nya
grepp som t.ex. mål med annan form och färg. Han kontaktade bland annat Gunnar
Elfving på GES AB som sedan
i samarbete med Bo Larsson
i Frövi tog fram de blå målen med former av diamanter,
opaler etc. Dessa mål användes
första gången på ÖSM 2004
i Stockholm. De blå målen
fanns på sista stationen och
fick behållas av skyttarna som
suvenirer från detta mästerskap. Ett uppskattat initiativ av
arrangören och banläggaren!
Svenska Pistolskytteförbundet
och dess tävlingskommitté
har sedan många år försökt
att tillföra fältskyttet något
nytt, intressant och spännande.
Banläggarna Thomas Karlsson
och Jan Arnström arbetar enligt den linjen.
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Gunnar Elfving
Skyttetjänst AB
(tidigare SFAB)

Målmateriel
från GES AB
Startat av skyttar för skyttar

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.

Vi säljer
även
HJ-mål.

Det är vi som har de BLÅ fältskyttemålen
Nu finns 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 finns också i grön och orange färg, dessa mål samt alla blå
målen finns på fyrkantspapp för att underlätta uppsättningen.

Nyhet!

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

Färdigtryckta nummerskyltar till fältskyttefigurer,
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.

Det behöver inte vara dyrt med hög kvalitet!
Se vår prislista (den finns 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 figurer för minst 1000:- + moms!
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

Du kan även göra din beställning på vår hemsida
www.skyttetjanst.se
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Porträtt av
en talang

Av: Peter Siegel

Per Qvarnström, Handens Psk:s nya unga
mästerskytt, började skjuta först år 2008, men
ligger redan femma på Stockholmsrankingen
bland precisionsskyttarna trots att han enbart
deltagit i C-klassen.
Per Qvarnström visade snabbt
stor talang för pistolskyttesporten. Efter att bara ha
skjutit ett år sköt han förra
hösten med sin .22 Feinwerkbau en rad mycket fina
resultat på olika tävlingar, som
t.ex. 292 och 293 poäng på
Mälarskottet och hela 295 p
på Sveaskottet i Södertälje!
Per deltog även i årets sista rankinggrundande precisionsskjutning i Stockholm,
Katarinaskottet i Tullinge och
segrade även där.

”två borta”! Med de avslutande serierna 50, 49, 50, 49
blev totalsumman 291 poäng vilket innebär att Per på
de fyra precisionsskjutningarna om sex serier visat upp
en oerhörd jämnhet med ett
snittresultat på nära 293 poäng!
Den nye talangen har många

intressen, t.ex. jakt, fiske och
motorcross, som han utövade
under fyra år. Per har också en
exotisk förkärlek för reptiler,
som krokodiler och ormar.
Han kom visserligen inte igång Han gick naturbruksgymnariktigt bra i början, men vi- sium från 1998 till 2001 och
sade upp en viktig egenskap, ville bli djurskötare, men att
nämligen att kunna koncen- ha reptiler både hemma och
trera sig och komma igen på jobbet skulle kanske bli lite
för mycket. Istället arbetade
med besked!
Per Qvarnströms två för- han åtta år som fritidsledare
sta serier var i dessa samman- för handikappade ungdomar
hang ganska magra 47 och 46 i åldern 13 till 21 år.
Under den tiden anordpoäng, men att kunna lägga
ett dåligt skott bakom sig di- nade Per en prova-på-dag
rekt är ett måste för en mäs- i luftpistol för sina skyddsterskytt och han avslutade de lingar och blev själv biten av
sista fyra serierna med bara pistolskyttet, vilket ju var avNP4 ’10

gjort bättre än att bli biten av
en krokodil! Per gillade pistolskyttet direkt och kände
också att han hade anlag för
denna spännande sport.
Den 29-årige Per är sambo och
har två barn, en pojke och
en flicka, och jobbar nu som
lagerarbetare på DAGAB i
Stockholm. På frågan om han
tänkt sig en eventuell internationell karriär som pistolskytt
svarar Per:
– Jag har inte tänkt så långt
än, jag är så pass ny i gamet!
Men jag ska börja med luftpistol så får vi se vad som händer! Jag har skjutit ganska bra
med en lånad luftpistol från
klubben, men skulle naturligtvis behöva en egen.

Om det går bra även fortsätt-

ningsvis kanske Per ska försöka sig på fripistol också.
Luft- och fripistol är ju två av
de grenar som är gångbara för
män internationellt.
För att komma långt i pistolskyttesporten behövs också
ett bra stöd hemifrån. Stödet
har han och med de resultat
som Per har visat upp hittills
borde det inte heller vara någon omöjlighet att få sponsorer. Kanske får Sverige i Per
Qvarnström en ny mästerskytt
på toppnivå. Nationellt verkar
han redan etablerad och på sikt
kanske han också når framgångar internationellt!
NP håller tummarna och önskar
lycka till!
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Thomas Svensson, 44-årig inköpare
på SAAB i Linköping och tidigare SMsilvermedaljör i fält R har de senaste åren
specialiserad sig på PPC-skyttet. Det har
gått över förväntan, Thomas har skjutit
världsrekord i hela två olika PPC-grenar i
WA 1500.
Av: Peter Siegel

Thomas Svensson i Linköping vann
cupen totalt i klassen R 1500.

Dubbla
PPC-världsrekord
för Thomas
På ÖSM i PPC 2009 sköt
Thomas Svensson 480 poäng
med 41 kryss i klassen Service
Revolver, det vill säga standard
revolver med 4-tums pipa.
På cupmatchen i Stockholm
i oktober i år sköt Thomas
återigen 480 poäng, nu med
42 kryss i klassen Stock Semi
Auto. Denna klass skjuts med
en 5-tums standardpistol med
fasta riktmedel. Därmed slog
han Torben Rundqvists tidigare rekord med ett kryss.
De två rekorden är både svenska, europeiska och världsrekord då den amerikanska
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grenen PPC, i USA kallad
”Police Pistol Competition”,
endast är öppen för poliser
och brandmän. De eventuella
rekorden som skjuts där ingår
alltså inte i WA (World Association) 1500.
Thomas Svensson blev även
svensk mästare i revolver 1500
i år igen och tog fem medaljer totalt på SM, samt sju på
ÖSM. Han vinner även totalsegern i Standard Revolver 3
tum och Standard Revolver 4
tum i PPC-cupen i år.
Världsrankingen i Revolver

1500 leds med 1490 snittpo-

äng av RalfVanicek på firman
SIG Sauer i Tyskland. Ralf
håller också rekordet med
otroliga 1497 poäng av 1500!
Tre svenskar återfinns dock
bland de första elva i världsrankingen, nämligen Torben
Rundqvist, Vårgårda Psk, på
sjätte plats, Georg Ekström,
Linköpings Skf, på åttonde
och Thomas Svensson, Linköping Skf, på elfte plats.

PPC, som är en relativt ny nationell gren i Sverige, har blivit mycket populär och fått
fler och fler utövare under
åren! Av c:a 500 skyttar på
världsrankingen är hela 130
skyttar från Sverige. Vill man
tävla internationellt kan man
även delta i PPC-tävlingar i
Österrike,Tyskland,Tjeckien,
Irland, Canada, Singapore och
Sydafrika.

Även i Pistol 1500 ligger
svenskarna bra till internationellt med bland annat Torben Rundqvist på femte plats
och Thomas Beck, Salems Pk,
på sjunde plats.

Thomas Svensson med sina

två världsrekord är en av de
allra bästa av dessa duktiga,
svenska PPC-skyttar.
Stort grattis!
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Årets
PPC-CUP avslutad

Foto: Nils-Anders Ekberg

Av: Peter Siegel

PPC-Cupen, med bland
andra arrangörerna Björn
Svensson, Conny Kristensson
och Michael Axell anordnade
den avslutande prisutdelningen för totalvinnarna i de sju
olika vapengrupperna på IBIS
Hotell i Hägersten i Stockholm. Det hela rundades av
med trevlig social samvaro
och en god middag.
I cuptävlingarna 2010 deltog i
år 261 skyttar från 61 klubbar. De mest aktiva klubbarna
var Umeå Pk med 393 star-

ter, Grödinge Psk, 240, Göteborgs Pssk, 186, Jönköpings
Pk, 170 ochVårgårda Psk med
137 starter.
Den mest entusiastiska
och aktiva skytten var Jonas
Björk från Jönköping med
hela 78 individuella starter!
Därmed var PPC-säsongen

över för i år, men skyttarna
ser redan fram emot nästa års
PPC-cup, samt SM 2011 och
inte minst VM i PPC i Stockholm den 11 till 14 augusti
nästa år.

Björn Svensson, Michael Axell och Conny Kristensson framför
inbjudan till VM 2011.

Glaspriserna i de 7 olika vapengrupperna.

VM i PPC på hemmaplan

Cupsegrare 2010
Revolver 1500 – R 1500
Torben Rundqvist, Vårgårda Psk
Distinguished Revolver – SR6”
Georg Ekström, Linköping Skf
Service Revolver 4” – SR4”
Thomas Svensson, Linköping Skf
Service Rev 2,75” – SR2,75”
Thomas Svensson, Linköping Skf
Pistol 1500 – P 1500
Thomas Beck, Salems Pk
Distinguished Pistol – SP5”
Tony Forslund, Göteborg Psk
Stock Semi Auto 5” – Standard Pistol
Torben Rundqvist, Vårgårda Psk
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1485,8 poäng
588,8 poäng
478,0 poäng
476,2 poäng
1479,4 poäng
583,8 poäng
479,2 poäng

Nästa år hålls VM i PPC i Sverige.
En stor händelse för svenskt pistolskytte,
Stockholmskretsen, Grödinge PSK som arrangerar och
Svenska Pistolskytteförbundet.
Både VM och SM kommer att genomföras på Hacksjöbanan,
Grödinge Psk:s hemmabana söder om Stockholm. Hacksjöbanan
kommer att nyrenoveras inför tävlingarna. Ett SM och VM på
hemmaplan ger ytterligare ett uppsving för PPC-skyttet i kretsen
och i landet. Det finns redan idag många duktiga skyttar och fler
kommer det med största sannolikhet att bli under 2011.
SM arrangeras 28–31 juli och VM 11–14 augusti.
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En koncentrerad Magnus Öhrn .

Sydnärkesserien
jubilerar
Av: Yngve Björlin

Sydnärkesserien omfattas av
sex pistolklubbar i södra Närke:
Fjugesta PSK, Hammar PSK,
Kumla Sportskyttar,
Laxå PSK, Pålsboda PSK och
SJ Hallsberg. I år firade serien
50-årsjubileum.
Sydnärkesserien är en lagtävling som bedrivs under
sommarhalvåret och skjuts
av tradition på tisdagskvällar med början i maj. Lagen
möts två och två i matcher
som omfattar sex serier precision. Oavsett hur många
skyttar som deltar från varje
lag är det de fem bästa resul24

Ett glatt gäng
skyttar från
Sydnärkesseriens
jubileumsskytte.
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Damsegrarinnor Gun Stenberg och Chatta Evensen.

taten från de båda lagen som
räknas. Det bästa skjutresultatet jämförs med varandra och
den skytt som har högsta poängen av dessa två vinner en
poäng till sitt lag. Sedan jämförs tvåorna, treorna, fyrorna
och femmorna på samma sätt
tills man delat ut fem poäng
totalt i varje match. Resultatet blir ofta 5–0 och vid jämna resultat vinner ofta det lag
som har bästa skytt individuellt. Om vinnande förenings
bästa skytt inte hade deltagit kan det förlorande laget
ha vunnit med samma siffror,
detta gör att själva lagresultatet inte har störst status, skyttarna är mer fokuserade på det
egna skjutresultatet.
Varje match avslutas med att

hemmalaget bjuder på fika
varvid skjutresultaten ofta
blir livligt diskuterade. Sydnärkesserien består av sex
lag och det innebär att tio
matcher skall avverkas under
sommaren. Serien avslutas
i september med en avslutningsskjutning som roterar

bland klubbarna och prisutdelning sker till de bästa skyttarna och samtliga fullföljande
skyttar (deltagande i minst sex
matcher) erhåller Sydnärkesseriens egen plakett i brons.
Årets avslutande skjutning
hölls i Fjugesta där även Sydnärkesseriens 50-årsjubileum
hölls i det efterkommande
samkvämet på restaurang
Bondbönan i Fjugesta.
Restaurangen hade dukat upp
förtäring och skyttarna lät sig
väl smaka av allt det goda. Efter måltiden blev det många
minnen som ventilerades från
våra tisdagskvällar under åren
som gått.
Bo Johansson talade om seriens fostrande av goda skyttar och noterade att många av
skyttarna nått stora framgångar
under åren. Noteras bör även
det goda kamratskap som råder bland pistolskyttarna.
Eldsjälar behövs i varje
klubb eller förening för att
verksamheten ska leva. Stig
Johansson, Fjugesta, är en av
de större. Han har varit sekre-

Veteranen Stig Johansson.

terare i Fjugesta Psk i femtio
år och tävlingssekreterare i
Sydnärkesserien i femton år.
Stig är också far till Bo Johansson, segrare i SNS 1973
och farfar till Calle Johansson,
segrare i SNS 1995, -96, -97,
-98, -99, 2000, -01, -03, -04,
-05 och 2008.
En annan kämpe i Sydnärkesserien är Arne Lindmark
som varit tävlingssekreterare
i femton år. Ytterligare noterbart är Wollrath Ivarsson,
Fjugesta Psk, som bara missat
fyra seriematcher på 38 år!
När skyttarna lyssnat, pratat

och ätit färdigt startade jubileumsskjutningens prisutdelning som bestod av kaffepaket
till de bästa skyttarna.
Efter det återstod prisutdelning för årets serie, där
vandringspriserna för bästa
dam, respektive bästa herre
har skänkts av Glottra Skog
och Fastigheter AB. Årets inteckning erövrades av Bessie
Skoog i damklassen respektive
Magnus Öhrn i herrklassen.
Alla som skjutit minst sex

matcher erhåller Sydnärkesseriens specialdesignade plakett i brons som även delas ut
i guld och silver till ettan och
tvåan i varje klass.

Vandringspriset överlämnas
till Magnus Öhrn.
Vinnarna

Guldmedaljörer
Pålsboda Psk.
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D1 Chatta Evensen, Kumla SS
D2 Gun Stenberg, Pålsboda PSK
Klass 1
Patrik Pedersen, Hallsberg PK
Klass 2
Michael Pettersson, Pålsboda PSK
Klass 3
Magnus Öhrn, Fjugesta PSK
Veteraner
Yngve Björlin, Pålsboda PSK
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Flera guld individuellt och lag, SM 2010

Dubbla NM Fält guld 2010

Modell AW93 - Kaliber .22 LR

NYHET!
Nu även i lätt utförande!
-Lågt liggande pipa
-Nytt sikte, ställbart i höjdoch i sidled utan verktyg
-Ställbar siktskårebredd
-Revolutionerande
rekyldämpning och
rekylupptagning
-Ställbar matchkolv som
ger ett mycket bra grepp
-Stort utbud av Rink- och
Nill-kolvar
-Vikt AW 93 1140 g
-Vikt AW93 lätt 1080 g

FEINWERKBAU - kvalitet
SPORTEC - service

MANURHIN
Guld även 2009 i Bana B och revolver Fält
Modell MR 32 Match

Modell MR 38 Match

Modell MR 73 Sport

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

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

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

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

•
•
•
•

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

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

Pris/ask 50 st

Pris/1000 st

TÄNDHATTAR

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

Tändhattar Small Pistol 1 ½ (från 29 öre)
Tändhattar Magnum Small Pistol 1½
Tändhattar Large Pistol 2 ½
Tändhattar Large Rifle 9 1 ½

.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

HYLSOR
Alla kalibrar.

KULOR
I alla kalibrar.

Sortimentet är större.
Hör av er!
Med reservation för prisändringar.

Kaliber

Fettade

Alla priser inkl. moms.
Pris per 100 från:

Förkopprade
(HS)

7.65 Para
.32

------79 kr

58 kr
72 kr

9 mm Para
.38/.357

------112 kr

73 kr
69 kr

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

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

120 kr
133 kr
124 kr

r
ulor ha
Lätta k gare.
illi
blivit b
it
har bliv
Tunga
!
dyrare

Generalagent för Sverige:

Med reservation för prisändringar.

Besök vår hemsida: www.sportec.se
NP4 ’10

Box 25 232 02 ÅKARP 040-46 50 50
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Vad får du för
pengarna?
Av: Mats Stoltz

Enligt min uppfattning är det
viktigt att den enskilde medlemmen får veta var förbundets pengar kommer ifrån,
hur de används och framför
allt vad han/hon får för sin
förbundsavgift. Jag har därför
gjort det till en vana att beröra frågan i NP.Tanken är att
på ett lättfattligt sätt beskriva
Förbundets ekonomiska situation med avseende på intäkter, kostnader och resultat.
Nedanstående artikel baserar sig på bokslutet för 2009
(exklusive nedskrivning av
värdepapper). Jag publicerar
samtidigt den gamla grafen i

repris så att läsaren kan göra
sig en bild av hur Förbundets
ekonomi utvecklat sig sedan
senast.

ett effektivt styrmedel. FriOm vi först ser på intäkterna heten har alltid ett pris och i
kan vi konstatera att Förbun- vårt fall är priset en förbundsdet inte har några som helst avgift på 600 kr/förening och
statsbidrag. Verksamheten är
till 100% självfinansierad vilFörbundets ekonomiska
ket innebär att Förbundet,
situation
Förbundets intäkter 2009 till skillnad från såväl övriuppgick till 5.7 miljoner kro- ga idrottsorganisationer som
nor. Samtidigt hade Förbundet övriga frivilliga försvarsorkostnader i storleksordningen ganisationer är helt bidrygt 5,6 miljoner (exklusive dragsoberoende.Att
nedskrivning av värdepapper). vara ”herre i eget
Förbundets ekonomiska situ- hus” är givetvis en
ation är således i balans. Såväl oerhörd styrka. En
intäkternas som kostnader- bidragsgivare har
nas fördelning på olika poster alltid ett syfte med bidragen och pengar är
framgår av grafen.
Intäkter

4160

Kretsbidrag

Övrigt (Utbildning, miljö m.m.)

Landskamper

Försäkringar

Räntor & utdelningar

-336

Tävlingar (SM, Rikstävlingen)

Övrigt (annonser m.m.)

-502

Förbundsmöte, FS & VU

172

NP

238

Kansli

232
Rikstävlingen

Försäljning

Årsavgifter

901

Försäljningskostnader

Intäkter 5 703 000 SEK

-212

-150

-136

-118

-89

-1182

Kostnader 5 682 000 SEK
-2956

28
28

NP4
NP4 ’10
NP
’ 0
’1

varför det kan vara på sin
plats att titta lite närmare på
dessa poster.
Under Förbundskansliet
redovisas givetvis personalens
löner och hyran för kanslilokalerna liksom kontorsmaterial, städning, telefon och
portokostnader. Dessutom redovisas en del kostnader som
inte har direkt med kansliet
att göra (revisionskostnader,
medlemsavgifter till Folk &
Försvar, Arbetsgivaralliansen
med flera organisationer, etc.)
av hävd under denna ”huvudtitel”.Visst rör det sig om
mycket pengar men jag vill
understryka att vi gör allt för
att hålla administrationskostnaderna nere.
”Nationellt pistolskytte”
är Sveriges i särklass bästa
skyttetidning. Enda felet är
att den kommer ut för sällan, men problemet är att en
Kostnader
På kostnadssidan kan vi kon- ökning av antalet nummer
statera att de två i särklass måste finansieras. Nettokoststörsta posterna är Förbunds- naden (tidningen drar in näskansliet och medlemstidning- tan 200.000 kr/år i annonser)
en ”Nationellt pistolskytte” ligger på c:a en miljon kr vil260 kr/aktiv medlem. Denna avgift (som är marginellt
högre än vad andra organisationer, som dessutom har
statsbidrag, taxerar ut) har
varit oförändrad sedan 2004.
Förbundsledningen ser heller
ingen anledning att höja uttaxeringen varför den föreslog
årets Förbundsmöte oförändrad avgift för 2011. Ett förslag
som Förbundsmötet biföll.
När det gäller försäljningsintäkterna kan konstateras att
2009 innebar ett nytt rekordår när det gäller försäljning
av grundutbildningsmaterial
och att försäljningen hittills
i år indikerar att det rekordet
kommer att slås 2010. Å andra
sidan såldes färre Skjuthandböcker än föregående år. Ett
resultat av att en ny upplaga
av SHB kom ut 2010.

ket innebär 250.000 kr per
nummer. En utökning av antalet nummer är därför tyvärr
inte möjlig med mindre än att
Förbundsavgiften höjs och
det är som sagt inte aktuellt.
Än mindre är det aktuellt att
ge avkall på kvaliteten. Under
alla omständigheter kommer
tidningen att utgöra en betydande utgiftspost så länge den
finns kvar och jag har sannerligen inte hört många plädera
för att den skall läggas ner.
Vad får man för pengarna?

Indirekt betalar varje aktiv
medlem 260 kr per år till
Förbundet. Vad får då den
enskilde skytten för dessa
pengar? Förutom självklara
saker som medlemstidningen
och försäkringar (ansvarighetsförsäkring och kollektiva olycksfallsförsäkringar för
pistolskytte respektive annan
”planlagd verksamhet”) handlar det i hög grad om service.
Förbundet utgör en intresseorganisation för landets pistolskyttar med uppgift att

tillvarata medlemmarnas intressen. Detta är viktigare än
någonsin med tanke på den
hotbild pistolskyttet står inför
när det gäller miljö- och vapenlagstiftningsfrågor. Andra
viktiga servicefunktioner är
att föreningar och medlemmar
får korrekt och regelbunden
information, att regelverket
hålls ajour och att distributionen av skyttemärken fungerar.
Slutligen kommer medlemmarna med hundratals frågor
om allt mellan regeltolkningar
och försäkringar. Självklart har
de rätt att få svar. Det är för
att kunna upprätthålla dessa
servicefunktioner Förbundet
har en styrelse och ett kansli.
Sett ur helhetsperspektiv har
jag en känsla att den enskilde
får ganska mycket för sina 260
riksdaler.

EUROPAMÄSTERSKAPEN MERÅKER 2010
nära 70% av alla skyttar sköt med
H&N Finale Match
och vann 85% av medaljerna
Det är naturligtvis ingen tillfällighet
att så många väljer att skjuta med H&N

NP4 ’10

29

Silverträffen i
Silverstaden
Av: Peter Siegel

Sala Pistolklubb arrangerade sin årliga, nationella
fältskjutning Silverträffen på sin skjutbana vid
Hyttskogen i september. Det tävlande kunde
njuta av ett jättefint skyttecenter för både
pistol och gevär med rymligt klubbhus och en
kringliggande utmärkt fältskytteterräng.

Jag vill till att börja med ge en
stor eloge till banläggaren, tillika tävlingsledaren Joakim Andersson, som uppenbarligen
har ambitionen – och möjligheten – att lägga en mycket
bra och varierad fältskyttebana

med bland annat gunga, rullbom och löpande mål. Det är
just en sådan omväxlande bana
som gör en fältskyttetävling
extra rolig och spännande.
Ett annat positivt inslag är Sala

Pk:s ”köksmästarinna” Lalida
som serverar goda thailändska rätter till lunch. Lalida,
gift med Joakim Andersson,
är själv en thailändska som
verkligen ”kan sitt kök”. Jag
som älskar Thailand missar
aldrig att prova Lalidas ”fyra
små rätter”!

förvånande kanske, Ove har
vunnit många priser i A under sin långa karriär och just
A är hans favoritvapengrupp.

I grupp B segrade Lars Hagman, Hedemora, ”jagad” av
de duktiga landslagsskyttarna
Linda Svensson och Monica
Hjertqvist som hade en träff
Hur det gick i tävlingen? Jo, mindre.
”Kära Lasse, vet du inte
Ove Granberg, Eskilstuna, var
bäst i vapengrupp A. Inte så att man inte får slå flickor?”

Skytteanläggningen i Sala.
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Roger Svärd.

Lars Hagman.

flerfaldige svenske mästaren
Thomas Karlsson och hans
”skyttefamilj”:
– Toppen att det finns både
sandlåda och gungor på skytI grupp C var det tre som sköt tecentret så även ungarna kan
fullt. Roger Svärd vann med 12 ha roligt!
Thomas och Annas två
särskiljningspoäng, före Hans
Granath med 10 och Robert söner har var sin Neuhausen
Råsbo med 8 poäng. Richard (modell trä), dock med oriWestling vann VetY och Sven ginalkolv, som de ”väger in”
på varje tävling tillsammans
Rosbeck VetÄ.
med föräldrarna. Efter nogI revolver sköt två man fullt, grann kontroll och godkänJan-Ola Jansson och Robert nande visar de stolta upp sina
Råsbo. Vann gjorde Jan-Ola kontrollmärken.
med hela 17 särskiljningspoäng före Robert som hade 11. Det samstämmiga betyget från
skyttarna på Silverträffen i
Ett annat lovord om tävling- ”Silverstaden” var: – Till Sala
en, bland många, kom från åker vi gärna igen!
hördes det. Men Lasse bara
log när han stod framför resultatlistan och såg sitt namn
överst.

NP-redaktören
väger in ”dansken”.
I bakgrunden
vinnaren av
”korvmatchen”,
Basti Naumann.

Thomas och Anna Karlssons
söner, Elias och Terje, har egna
Neuhausenpistoler med sig
som givetvis måste passera
vapenkontrollen på varje tävling.

Sala har en barnvänlig anläggning.
Här är hela familjen Karlsson i gungning.

Uppdykande mål på rullbom.
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Redaktörens Vaquero från
år 2000. Som framgår av
broschyren introducerade
Ruger den nya Vaqueron 1993.

Så hade då äntligen den stora dagen kommit då vi skulle
provskjuta redaktörens Ruger Vaquero .45 Colt revolver och då
naturligtvis med svartkrut, för vad annars använder man en rostfri
single action med 7½-tums pipa och fasta riktmedel till.
Av: Leif Glantz
Foto: Ulf Hansson

Med SVARTKR
32
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Vi började med att undersöka
om Vaqueron hade förutsättningar till att skjuta bra genom att mäta upp pipan och
trumman. I alla böcker om
kulgjutning och handladdning står det att man skall slå
en blykula genom pipan och
därefter mäta räffeldiametern
med mikrometer och till en
.45 kalibrig revolver tar man
lämpligen en .457 tums rundkula i mjukt (rent) bly. Detta
är som vanligt lättare sagt än
gjort p.g.a. att de flesta svartkrutsreplikor, och modernare
revolvrar också för den delen, har fem eller sju räfflor
i pipan och mikrometrar för
detta är tämligen dyra saker.
Rugern hade dessbättre sex
räfflor/bommar så det gick
bra. Räffeldiametern i pipan
befanns vara .4515 tum och
utgångshålen i cylindern var
alla också .4515 tum, ingen
skillnad mellan de sex hålen
i cylindern kunde uppmätas.
Det verkar som de flesta
vapensmeder och tillverkare
nu har enats om att ”cylinder throat” skall vara .4525
tum för att vara optimalt med
gjutna kulor kalibrerade till
.4520 tum.
Denna Ruger är nu inte rik-

tigt rumsren inom svartkrutsskyttet och inte heller
Rugers slaglåsrevolver ”Old
Army” på grund av att dessa
inte är replikor av originalvapen, utan är moderna nutida
konstruktioner. I Rugers katalog från 1993 kallas den då
nyintroducerade Vaqueron
följaktligen för ”New Model Blackhawk”. För att i alla
fall ge ägare till ”Old Army”
revolvrar möjlighet till tävlingsskytte har man inom
Svenska Svartkruts Skytte
Federationen skapat en friklass för slaglåsrevolvrar som
helt enkelt heter ”Ruger” och
som dessa revolvrar samt t.ex.
Remington replikor med justerbara riktmedel och andra

Leif Glantz testar sin svartkrutsladdning i Ruger Vaquero.

konstigheter är hänvisade till.
Denna ”slaskklass” existerar
dock endast i Sverige. Tyvärr
kvalar Vaqueron inte in i någon klass alls, så för denna får
man nöja sig med att skjuta
inom den egna föreningen.
Då Vaqueron nu inte är rik-

tigt rumsren är det väl passande att vi laddade med en
kula som är likaså, Lymans
#452424 hemgjuten av rent
bly med endast lite tenn tillsatt och som väger 255 grains.
Detta är en semiwadcutter
kula av s.k. Elmer Keith typ
och som har en bred och djup
fettrilla som rymmer mycket
fett vilket är utmärkt för svartkrutsskytte.

Från vänster: Colt .45 patron
med rundnos-kula , S&W .45
och en ”Blank cartridge” d.v.s.
”lösplugg”. Alla av s.k. ”Folded
Case” typ och internal primed
(utan lös tändhatt). Alla patroner
från c:a 1873. Foto: D. Johnson.

vad den amerikanska armen
använde sig av till sina Colt
Single Action Army, den legendariska cowboyrevolvern.
Största pipen som fanns att Ursprungligen var den laddad
tillgå till krutflaskan gav 28 med 40 grains men det var
grains av vanligt PP svart- med dåtidens hylsor som var
krut och med en infettad filt- tillverkade av tunn kopparplåt
förladdning blev det lagom. s.k. ”folded case” ungefär som
Krutet lätt komprimerat och en .22 LR ser ut idag. Denna
inget tomrum i hylsan under hylsa hade ingen extern lös
kulan. Denna laddning över- tändhatt utan var ”internal
ensstämmer ganska bra med primed” även kallad ”benet

RUT i Vaqueron
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Vill man av någon egocentrisk anledning skjuta vanligt nationellt
skytte med Vaqueron, t.ex. precision och fält, måste man skruva
i den kortare 5½-tumspipan. Låter kanske lätt, men pipbytet är
ingen enkel procedur som man fixar med ett skruvstäd och en
polygrip. Passningen måste vara exakt och det är ett jobb för en
duktig vapentekniker.

Patroner laddade
med svartkrut samt
några av kulorna
som användes vid
provskjutningen.

Säkerhetspropp finns
givetvis också till
Ruger Vaquero.

Skönt är ljudet från
en .45 Long Colt då
den likt en mindre
bomb dunsar ned i
trumman.

075 av Colt SAA. För den
civila marknaden producerade Colt c:a 360 000 Single
Action Army av varierande
kalibrar tills dess att USA inträdde i andra världskriget
1941. Produktionen återupptogs igen 1956.
Eftersom Coltfabriken förut-

seende hade patenterat och
mönsterskyddat sin Colt .45
patron och inte licensierade ut
primed” efter uppfinnaren nästan upp till kanten och det rättigheterna till någon annan
överste Steven V Benet vid finns inte plats för någon kula. (för att kunna vara exklusiv leverantör till armén) blev S&W
amerikanska arméns Frankford arsenal.
Smith & Wesson gjorde också tvungna att ta fram en egen .45
Senare i utvecklingen, försök i början av 1870-talet patron som då fick namnet .45
omkring 1882, kom den så att sälja in sin model 3 till ar- S&W eller .45 Schofield, sekallade ”ballon head’ hylsan mén men det gick inget vi- nare även populärt kallad .45
och som då även hade en lös dare förrän en kavallerimajor Short Colt. Denna patron var
tändhatt av boxer typ och var vid namn George Schofield c:a 4.7 mm kortare, hade 0.25
omladdningsbar. Denna hylsa föreslog S&W att göra en del mm större flänsdiameter och
hade då sin krutkapacitet re- förbättringar bland annat för- rymde c:a 28 grains svartkrut
ducerad med c:a tre grains. bättring av piplåset, kortare laddad med en 230 grains kula.
Sista steget i utvecklingen av pipa och kalibern ändrad till Beroende på tillverkningstohylsan kallas ”solid head” och .45 i stället för .44 American. leranser på revolvrarna och
överensstämmer med dagens Efter dessa modifieringar an- ammunitionen kunde det bli
hylsor, där krutmängden yt- togs denna modell år 1875 problem att ladda .45 S&W i
terligare har reducerats med och som då följaktligen ock- coltrevolvrarna. Samtidigt fick
två, tre grains. Om man tar en så kallas S&W model 1875 man också ett logistikproblem
av dagens moderna hylsor och Schofield. Totalt beställdes 8 på halsen genom att behöva
fyller med 40 grains räcker det 285 Schofields men hela 37 tillverka och distribuera två
34

olika .45 patroner till trupper
i fält. För att lösa dessa problem
reducerades flänsdiametern på
.45 S&W patronen till samma som för .45 Colt. Denna
nya version döptes då till ”.45
M1877 ball revolver” och var
efter detta den enda som levererades till arméförbanden till
dess att man 1892 övergick till
en .38 kalibrig revolver ”Colt
New Army Double Action”
vilken så småningom visade
sig vara otillräcklig och sedermera gick man tillbaka till .45
kalibriga handeldvapen.
På den civila marknaden kun-

de man vid denna tidsperiod
– 1873 och framåt – köpa .45
Colt ammunition med olika
laddningar. Jag har sett uppgifter om både 20, 30 och
40 grains. Vad man använde för utfyllnadsmaterial för de
reducerade laddningar na har jag
inte lyckats få fram,
men idag används för
det mesta grovmalet
”Corn meal”. Detta går att
köpa i det lokala snabbköpet
NP4 ’10

Rekylen från de svartkrutsladdade patronerna upplevdes något mjukare jämfört med de fabriksladdade.

en populär uppgradering på
1870-talet och framåt då en
ny Colt SAA betingade ett
antal månadslöner för en vanlig arbetare/cowboy. Priset för
en Colt SAA var vid denna
tidsperiod c:a femton dollar,
lite beroende på utförande
och för en konverteringstrumma inklusive inpassning
Omkring år 2000 återupptog av den lokala vapensmeden
S&W tillverkningen av sin ungefär fem dollar.
Hur kändes det då att
Schofield revolver i och med
att Cowboy Action Shooting skjuta svartkrut med Ruger
blivit så populärt, men vid en Vaquero? Jag överlåter härsökning på S&Ws hemsida med till redaktören att redofinns där bara en version listad; göra för sina intryck.
en vackert graverad Schofield
till det facila priset av endast 4 Källmaterial:
500 dollar. Denna revolver är – Handguns of the World
endast kamrad för .45 S&W – Cartridges of the World
till skillnad från de italienska – WWW.leverguns.com
replikorna där man förlängt
trumman så att man kan stop- Redaktörens kommentar
pa in .45 Colt patroner.
Jag har själv aldrig handladdat, är rätt okunnig i ämnet
För övrigt kan jag nämna att och blev därför glad när Leif
det går alldeles utmärkt att Glantz, Upplands Väsby Pk,
skjuta med .45 Colt patro- erbjöd sig att ladda ett antal
ner i .44 kalibriga Reming- patroner med svartkrut till
ton, Rodgers & Spencer eller Vaqueron. Det kändes rikColt slaglåsrevolver om man tigt spännande när jag stack
skaffar sig en så kallad kon- iväg till skjutbanan för att
verteringscylinder passande testa svartkrutsladdad amtill densamma, inre måtten i munition för första gången.
pipan är identiska. Då förstås Jag vet ju hur Vaqueron uppendast med svartkrut . Dessa för sig med standardammunicylindrar finns i flera olika tion och svartkrutsladdningen
utföranden och var blev en riktigt angenäm upplevelse. Självklart ”sparkar”
puffran av rekylen, men hela
förloppet kändes mjukare
och är inte något annat än
Polenta vilket är det italienska namnet på detta grova
majsmjöl. Det är för övrigt
Christopher Columbus som
tillskrivs införandet av majs i
Europa och som han hittade
vid någon av sina irrfärder till
det nya landet.

än med den vanliga fabriksladdade ammon. Till detta
kommer högst njutbara synoch luktintryck i form av rejäla rökmoln och den ljuvliga
doften av krut.
Någon märkbar skillnad i
precision mellan svartkrutsladdningen och den ordinarie
ammon kunde jag inte notera.
Vaquerons fasta riktmedel –
ett millimeterbrett korn och
en liten tunn siktskåra – gör
inte precisionsskjutning lättare precis och det gick ungefär lika illa att träffa tian med
svartkrutsammon som med
den vanliga.
Nu har jag väl inte tänkt
anmäla mig till precisionstävlingar med den här revolvern,

till stor lättnad för ordföranden i Förbundets tävlingskommitté, Nils-Anders
Ekberg, men det skulle vara
fullt möjligt. Jag måste dock
i så fall byta till 5½-tumspipan och jag är vankelmodig
där. Kanske följer jag hustruns råd om att avstå med
motiveringen ”då blir den ju
inte lika snygg”, även om min
ungdoms västernhjältar Gary
Cooper, Henry Fonda och
Burt Lancaster oftast hanterade revolvrar med den kortare pipan.
”Inte lika snygg”… tja, det
tål att tänka på, nog så viktigt.

Fabriksladdad .45
Long Colt.
Vinyl EP från 1959 med ledmotivet ur filmen ”The hanging
tree”. Gary Cooper skyddar den ljuva Maria Schell från
buset. Cooper körde med 5½-tumspipan. Snyggare än 7½?
Kanske något för skönhetsrådet att fördjupa sig i.
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Tolkning av kulhål
Av: Jan Kjellberg

Tolkning av kulhål genomförs för att med
största möjliga säkerhet fastställa träff och i
förekommande fall även träffens valör.
ligen träffa målet för att träff
skall räknas.
Vid precision och andra banskyttegrenar används Förbundets banskyttetolkar. Dessa
tolkar överensstämmer med
ISSF i kaliberområdet .22
t.o.m. .38 (9 mm). I kalibrar
över .38 (9 mm) t.o.m. .45,
vilket är grövsta tillåtna kaliber i Förbundets verksamhet, överensstämmer tolkarna
med Förbundets fältskyttetolkar.

Från vänster:
.38 S&W (9,65) 1877
.38 sp. 09 (9,07) 1899
.38 sp. SWC (9,07)
.38 Svensk patron m58/72 (mantlad .38 sp.)
.357 Magnum (9,07)

Bild 2
För att förstå nuvarande kali-

9,07

9,07

Solid
blykyla

bermått och tolkar för banskjutning är det nödvändigt
att göra en tidsresa tillbaka
till år 1877. Detta år introducerade Smith & Wesson sin
.38-patron, som hade en kula

Mantlad
blykyla

Vid fältskytte och PPC används Förbundets fältskyttetolkar. Beslut om att ta
fram fältskyttetolkar togs vid
Förbundsmötet 1966. Dessa
tolkar skiljer sig från banskyttetolkarna genom att de har
en diameter som är anpassad
till kaliber (kulans faktiska
mått), dock med en viss jämkning till närliggande kalibrar.
Till exempel används samma
tolk för att tolka 9 mm, som
har en nominell kuldiameter
av 9,00–9,02 mm, samt .38
special och .357, vilka har
en kuldiameter av 9,06–9,07
mm. Därför har det nominella måttet för denna tolk
jämkats till 9,1 mm med en
tillverkningstolerans av -0,05
mm. Detta innebär att det i
fältskjutning gäller att verk-

Bild 1

= 38/100 x 25,4

9,07

= 357/1000 x 25,4

Redan 1899 insåg man att patronen .38 S&W samt Colt .38 Long hade
sina begränsningar. Därför introducerade S & W patronen .38 special
(se bild 2). Denna patron hade i princip samma invändiga mått (9,07
mm) på patronhylsan som .38 patronerna från 1877, men var betydligt
längre. I och med denna konstruktion kunde patronen förses med en
mantlad kula, vilket tillät högre prestanda. Kuldiametern på denna
patron var 357 tusendels tum, d.v.s. 357 x 25,4: 1000 = 9,07 mm.
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2a

2b

 17 mm

 30 mm

.38 patron M/1877

29

hylsa inv.

Ø9,65

36–39

kula

.38 special M/1899
Det finns idag ingen som tillverkar vapen för den gamla
.38-patronen. Dock finns det tillverkare som producerar denna
gamla patron, t.ex. Fiocchi, som tillverkar patronen i sitt historiska
ammunitionssortiment.
Man kan verkligen fundera varför det internationella skyttet idag
använder sig av ett tolkmått som överensstämmer med den gamla
.38-patronen från 1877, då det inte har tillverkats vapen i denna
kaliber sedan 1920-talet. Rimligt vore att man redan för 100 år sedan
hade övergått till tolkning till kaliber .38 special.
Många segrare har nog korats både i nationellt och
internationellt skytte med hjälp av denna upptolkning!
Notera att allt internationellt grovkaliberskytte i kaliberområdet
7,65 (kaliber .30/.32) tolkas upp till den gamla .38-patronens kulmått,
vilket innebär att man faktiskt kan bomma med hela 1 mm och ändå få
räkna träffen som högre valör.

NP4 ’10

Tabeller ur skjuthandboken

Bild 3

Tolkar för fältskjutning

1
2
2B
3
4
5
6
1)

Kaliberbeteckn.
.22, 5,6 mm
.32 – 7,65 mm
.32 WC
.38, .357, 9 mm
.40, .41, 10 mm
.44
.45

Kultyp

Märkning

Ogival
Ogival
Wadcutter
Varierande
Varierande
Varierande
Varierande

.22
7,65 –.32
.32 WC
9 – .357
10 – .41
.44
.45

Tolkmått i mm
B1)
A1)
4,9
5,6
7,5
8,0
7,8
8,0
8,5
9,1
9,4
10,3
10,4
11,0
10,8
11,4

1,0 mm

7,65 mm
0,65 mm

Pos.

Mått A och B gäller med en tolerans av +0/-0,05

Tolkar för precisionsskjutning
Pos.

Kaliberbeteckning

Kultyp

Märkning

1
2
3
4
5
6

.22, 5,6 mm
.32 – 7,65 mm
.32 WC
.38 – 9 mm
.38 WC
.45

Ogival
Ogival
Wadcutter
Ogival
Wadcutter
Varierande

.22
7,65 – .32
.32 WC
9 – .38
.38 WC
.45

Tolkmått i mm
A1)
B1)
4,9
5,6
7,5
9,65
8,0
9,65
8,6
9,65
9,1
9,65
10,8
11,4

1)

Vid tolkning av större kaliber än 9,65mm används tillämplig fältskyttetolk.
Tolksatserna kan beställas från Förbundet (se sid. 62).

som var .38 hundradelar av en
tum, d.v.s. 38 x 25,4 : 100 =
9,65 mm. Även Colt lanserade vid samma tid en .38-patron snarlik Smith & Wessons
patron. Dessa patroner var
försedda med en mjuk blykula med hollowbase (se bild 1)
och visade sig har mycket god

precision, men de hade också
några nackdelar. En av dessa
nackdelar var att den mjuka
blykulan begränsade möjligheten att ladda patronen till
högre hastigheter med högre
gastryck och därmed högre
energi. Patronen i fråga var
också svartkrutsladdad.

Måltavlans kant eller
valörens ring
I en tävling med fallmål skulle samma kulhålscentrum för en kantträff
med kaliber .38 resultera i en ren bom med en kaliber 7,65 eller .32.
Tolkar för kaliber .22 har samma tolkmått både i fältskjutning och
precisionsskjutning, Ø 5,6 mm.
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Foto: Privat

Överraskningarnas man
NP4 ’10
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Resultatlistor
innehåller oftast inga
överraskningar, men
en och annan gång
får man anledning
att spärra upp
korpgluggarna. Som
till exempel när man
tittar på resultaten från
höstens luftpistoltävling
”Gunillaträffen” i
Uppsala.
Av: Basti Naumann

Weith Andersson är
på väg tillbaka.

För oss i mogen ålder står det
en glans av fornstora dar kring
namnet Weith Andersson. På 70och 80-talet var han en i järngänget kring Ragnar Skanåker.
Dessa glada gamänger härjade
runt på världens skjutbanor, och
körde över det mesta av motståndet. Exempelvis blev Weith
tillsammans med Ragnar Skanåker, Staffan Oskarsson och Börje
Nilsson världsmästare i lag i luftpistol år 1979.

fast. Det blev alltmer substans i
skjutandet. I våras deltog han i
ett stort internationellt skytteevenemang, ”Intershoot” i Holland. Weith, Ragnar Skanåker
och Staffan Oscarsson åkte dit för
att fira ett privat 30-årsjubileum
av lagsegern i VM i luftpistol. I
Intershoot blev de brons i lag i
veteranklassen. I årets nordiska
mästerskap för veteraner i Danmark sköt Weith 539 poäng i fripistol och 376 poäng i luftpistol,
vilket gjorde honom till nordisk
veteranmästare i båda grenarna.
Inte så pjåkigt. På hemmafronten har det också blivit en hel
del framgångar. På årets nationella Pistol-SM blev Weith silvermedaljör i precisionVetY med
472 poäng.

Inför OS i Los Angeles 1984 var
Weith en av Sveriges två främsta fripistolskyttar, och eftersom
Sverige skulle skicka två skyttar,
förväntade han sig att bli uttagen.
Så blev det emellertid inte. Detta
blev början till slutet på hans pistolskyttekarriär på världselitnivå. Året efter lade han pistolerna Varför blev man då överraskad av
på hyllan, och övergick till golf. att hitta Weith Andersson i Gunillaträffens resultatlista? Jo, det
Men en gång skytt, alltid skytt. var platsen i listan, som var det
För några år sedan dammade oväntade. Weith – fyllda 63 –
han av luftpistolen och började ställde upp i herrar klass 3 istället
skjuta lite för skojs skull. Och för H60 och sköt 571 poäng, tävså småningom började det dra i lingens högsta resultat totalt med
skyttetarmen på allvar.Weith var serierna: 90, 95, 91, 97, 99, 99!

När man varit borta från skyttet

länge, som Weith, tar det sin tid
att hitta tillbaka till fotställning,
armvinkel och det ena med det
andra. I synnerhet om man strävar efter perfektion. Weith är av
naturliga skäl inte riktigt klar
med den processen ännu. Bland
annat kunde han i de tre första
serierna inte hitta rätt grepp om
kolven. Men i den fjärde serien
gjorde han det. Och sköt 97 – 99
– 99! Om han hittat greppet från
början hade ett resultat runt 585
poäng varit fullt möjligt.
Vad månde bliva av den grabben? OS i London 2012? Weith
skrattar när jag säger det, men
vem vågar påstå att det är omöjligt? Knappast Weith själv – har
man nyligen fyllt på vapenskåpet för 75 000:- har man nog
tänkt sig att satsa ordentligt på
skyttet.
Googla på ”Weith Andersson” då
och då, och ni kommer att få
bevittna en dokusåpa vars like
aldrig skådats!
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Magnumhelger i Lule och Dalom

Björn- och
Rensmällen
Av: Ulrika Jansson • Foto: Lars Åström

”Fint käk och alltid bra banläggning med varierande mål”, säger
Uffe Persson som gärna åker de hundra milen från Lidingö för
att skjuta magnum hos Grovskyttarna i Luleå.

Åååhh ... Fredrik Svanberg missar plåtfiguren.

Det är en lördagsmorgon i slutet av maj i Luleå. De blodtörstiga myggen har inte riktigt
hunnit börja kläckas än, och fri
från deras envetna surr är skogens stillhet bedövande i sin
spirande vårskrud. Men lugnet
är bedrägligt. Inom kort ska
slaget stå, slaget om pokalerna,
40

slaget om ära och berömmelse,
slaget om titlarna i Björnsmällen och Rensmällen. Luften
skälver av spänning. Jo, det är
faktiskt sant!
Som vanligt erbjuder Norr-

botten fem magnumtävlingar
under sommaren, fyra i Luleå

och en i Kalix. Historiens allra första Björnsmällen-tävling
ägde rum i Luleå 1992, och
Rensmällen tillkom 1995. I
år har vi kretsmästerskap under Björnsmällen (357 SA)
och även under Rensmällen
(Auto 9-455). Årets upplaga
av Björn- och Rensmällen är

dessutom lite speciell, eftersom
föreningen Grovskyttarna firar
20-årsjubileum. Därför väntar
fler hederspriser än vanligt på
att få delas ut till helgens mest
pricksäkra skyttar.
Alltnog, ett antal tappra skyttar

trotsar tävlingsnervernas enviNP4 ’10

Anita Olsson, Ulf Persson,
Fredrik Svanberg – stående.

sa pockande, tävlingen tar sin
början och snart beger sig de
hugade ut i den norrländska
bushen, redo att skrämma allt
oknytt som dväljes i gransnår
och lingonris på flykten, sätta
sig i respekt bland renar, björnar och allsköns vilt och till
syvende och sist mäta sig med
varandra i träffsäkerhet.

Som vanligt har vi en del
riktigt långväga gäster. Exempelvis den mångdubbelt
prisbelönta Anita Olsson från
Torsby PSK. Och Ulf Persson, som påstår sig tävla för
Lidingö SSK, men som efter många års deltagande här
numera helt enkelt betraktas
som hedersmedlem i Grovskyttarna. Ulf Persson har
skjutit magnum sedan 1999
och skjuter även nationellt
och svartkrut, men tävlar mest
i magnum. Den här helgen
gör han tre starter per dag.
Tidigare magnummeriter är
fem SM-medaljer; fyra i lag
och en individuell, samt tre
gånger vinnare i 6 ½-tumsklassen i Magnumcupen.

inte heller på berömmet när
det gäller maten. ”Serveringen är helt unik. Ingen annan
bana har två varmrätter, sallad,
smör, bröd, dricka, smörgåsar,
korv, kaffe, te och kakor. Det
är väl inte så konstigt att man
stortrivs hos Grovskyttarna
när man har nästan hela sin
magnumfamilj här! 100 mil
enkel resa till en tävling är
ingenting med sådana förutsättningar”, menar han.

Tävlingen fortgår i dagarna
två i sann grovskytteanda –
med familjär atmosfär utan
att det tummas en millimeter på säkerheten. Banorna
upplevs bland de flesta skyttar som väl avvägda och med
en svårighetsgrad som, så att
Man undrar i sitt stilla sinne vad säga, skiljer agnarna från vetet.
som får en kille som Ulf Pers- Glädjande nog deltar många
son att resa de närmare 100 nybörjare i magnumklassen i
milen till Luleå för att tävla i år, så återväxten av nya genemagnumskyt- rationer magnumskyttar synes
t e. ” B a n o r - god. God är också maten, inna, maten och tygar alla tillfrågade gång på
människorna”, gång. Många är det som locksvarar han utan as av det numera vida omtaatt tveka. ”Det lade köket.
är alltid bra lagda banor (Tack, En av de hungrande är MatRoffe!) med va- thias Krahe från Rönnskär
rierande mål. Och PK. Han har alltid ett leenofta mycket poäng- de på läpparna och har inget
och plåtmål, vilket emot att bli intervjuad under
jag gillar.” Ulf snålar sin matrast. Han har skjutit
magnum sedan 1997 och har
deltagit i Björn- och RenEn mycket
smällen varje år sedan dess.
koncentrerad
Årets bana upplever han som
Anita Olsson.

Svårare än väntat.
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Ulf Persson, Lidingö SSK, mot
den lede fi.

Samme Persson markerar.

något lättare än tidigare år.
Väderförhållandena tycker
han är perfekta, och även han
går tre rundor per dag under
tävlingshelgen. Även om han
tävlar på andra orter runtom
i Sverige varje år, återkommer
han till att Luleå är bäst. ”Maten är fantastisk”, berömmer
han. ”Det har alltid fungerat
bra här.” ”Kamratandan är
outstanding, banorna fina och
tävlingarna välorganiserade,
vilket ger ett bra flyt i skyttet. Ett år åkte jag hit enkom
för matens skull!” skrattar han.

kvalificerad gissning är att det
faktiskt beror på de olikfärgade tavlorna. Den sköna banläggningskonsten går ut på att
skapa en väl avvägd bana där
både nybörjare och meriterade skyttar kan känna att de
lyckas. Till syvende och sist är
det förstås som alltid poängen
som avgör, men nybörjarna ska
inte behöva skrämmas av alltför svåra ”hands up”-stationer.

Staffan Wallin, Grovskyttarna,
går en runda per dag under
helgens tävlingar. Om sin
egen insats säger han att ”det
I årets tävling ser vi nästan 100 går som förväntat”. Banorna
starter per dag. Framåt ef- tycker han är riktigt bra, måltermiddagen den första täv- grupperna och stationerna
lingsdagen börjar vi förstå av varierande och utslagsgivanresultaten att den på papperet de. Dessutom hoppas han att
lättaste banan faktiskt är den det blir särskjutning i friklassvåraste. Den består av sex fi- sen, eftersom det ökar spängurer i olika färger, från C20 ningen. Själv har han skjutit
till C30 på 50 meters avstånd. magnum i hela 20-25 år, han
Här bommar till och med minns inte exakt.Trots att han
många toppskyttar, och en även skjuter annat tycker han
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Tävlingshelgen avslutas med
prisutdelning redan fem minuter efter att sista patrullen
skjutit klart. Sekretariatet har
gjort sitt med sedvanlig finess
och effektivitet. Avslutningsvis vill Ulf Persson, Lidingö
SSK, inflika några ord: ”Grovskyttarna i Luleå är min hemmaklubb och hemmabana.
När man kör in på parkeringen här, möts man av välkomnande björnkramar av Snake,
Isse, Micke, Leif, Roger, Roffe, Thomas, Dick och Jonny.
Och dessutom mjuka, varma
kramar av Lena och Monica.”
Där hör ni, alla magnumskyttar ute i Sveriges avlånga land!
Här går ingen lottlös, oavsett
resultat i tävlingarna. Och
inte hungrig heller. Så nu vet
ni vad som väntar er. Ifall vi
syns på Björn- och Rensmällen nästa år, vill säga!

att magnum är det roligaste,
i synnerhet tävlingarna. Om
banorna och tävlingen i övrigt säger han: ”Små misstag
gör stora skillnader i resultatet. Men vädret är perfekt, och organisationen
rutinerad.” Den här helgen siktar han dock inte
på pokal, utan medger
blygsamt: ”Så bra är jag
inte. Men det är bra, då går
det alltid att bli bättre!” Och
tillägger: ”Men det är trevligt
ändå, tack vare medlemmarna
i Grovskyttarna – och så ma- Isse vinkar hej då och hälsar
ten förstås.”
välkommen till nästa års Björnoch Rensmällen.

Efter tävlingshelgen noterar vi följande skyttar
som segrare i respektive klasser:
Björnsmällen, 22/5 2010:

Rensmällen, 23/5 2010:

41-44 SA Magnum:
Lars Lindström, Kalix Pistolskyttar
41-44 DA Magnum:
Leif Bertilsson, Grovskyttarna
357 DA Magnum:
Lennart Röös, Skellefteå
Pistolskytteförening
357 SA Magnum:
Leif Bertilsson, Grovskyttarna
(KM-vinnare)
9-455 Friklass revolver:
Leif Bertilsson, Grovskyttarna
9 mm-455 Pistol:
Pär Nilsson, Bodens Ssk
6.5” 357-44 DA/SA Revolver:
Matthias Krahe, Rönnskärs
Pistolskytteklubb
38-44 Special DA/SA, 45 LC:
Mikael Erikssson, Kalix
Pistolskyttar

41-44 SA Magnum:
Lars Lindström, Kalix Pistolskyttar
41-44 DA Magnum:
Matthias Krahe, Rönnskärs
pistolskytteklubb
357 DA Magnum:
Anita Olsson, Torsby
Pistolskytteklubb
357 SA Magnum:
Lennart Åström, Kalix
Pisstolskyttar
9-455 Friklass revolver:
Leif Bertilsson Grovskyttarna
9 mm-455 Pistol:
Bo Engström, Luleå Pk (KMvinnare)
6.5” 357-44 DA/SA Revolver:
Matthias Krahe, Rönnskärs
Pistolskytteklubb
38-44 Special DA/SA, 45LC:
Mikael Eriksson, Kalix Pistolskyttar
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Final i Magnumcupen
Av Åke Johansson med stöd av Mike Winnerstig

Årets final i Magnumcupen, den nationella cuptävlingen i
magnumfältskytte, avslutades sedvanligt i Dalarna på Gagnef –
Mockfjärds PSK:s fina skytteanläggning i Björka i september.
till söndagens tävling i magnumfält som är den sista tävlingen inom Magnumcupens
ram varje år. Det är först efter
att den tävlingen är avklarad
man ser vilka som blir årets
Magnumcup-mästare.
Vid söndagens tävling, ”Gagns-

Röken”, var humöret på topp
och alla skyttar förväntansfulla. Solen sken från en klarblå
Årets Magnum Cup Mästare 2010, från vä. Jörgen Rosen Gävle PK,
himmel som den alltid gör i
44 SA, Christian Johansson Vedum PSK, 357 SA o DA, Uffe Persson
Dalarna när det gäller magLidingö SSK, Friklass och 6,5” Peter Andersson Rönnskär PK,
numskytte. Och mycket folk
44 DA, Rolf Hallman Borås PS, 38 SA-DA och Rickard Nyberg Luleå
var det också: 94 starter på
PK, 9mm Auto. (Pappfiguren – personligen var han tvungen att åka
före prisutdelningen p.g.a. flygtiderna).
söndagen är mycket bra och
visar att magnumfältskyttet
I år firade klubben 50-års ju- 50 meter. Det var länge sedan gör en comeback inom det
bileum, och i samband med man hade så många skyttar, nationella pistolskyttet. Badetta hade man satt upp en hela 84 starter! Alla var lite nan var som vanligt väl avprissumma på 500:- på lör- spända på hur det skulle gå vägd och spännande. Hands
dagen och 1000:- kronor på och om någon skulle skjuta up-stationen på 18 sekunder
söndagen, till den skytt som maximala 300 poäng. Och var inte omöjlig, men även i
uppnådde högst sammanlag- det blev faktiskt så! Anita Ols- år spökade långhållet på 180
da resultat i 3 vapengrupper. son, Torsby Psk och tidigare meter för många. Trots svåFriklassen, där kikarsikte får svensk mästare i magnum- righeten att träffa något alls
användas, ingick dock inte.
fältskyttets friklass, sköt full på det avståndet fanns det
Många skyttar hade sam- pott med sin friklassrevolver. några som lyckades bra, t.ex.
lats från hela landet. På lör- Så nu kan hon stoltsera att Peter Johansson, Torsby PSK,
dagen var det ”GagnsElden” hon är med i ”300-klubben” som bara tappade 1 poäng av
som gällde, d.v.s. en magnum- – grattis till den prestationen! 60 på långhållet med sin frikbanskyttetävling med skjut- Många skyttar tar GagnsEl- lass-”pang”. Ännu bättre gick
ning mot precisionstavla på den som en uppvärmning det för flerfaldige mästaren i
både Magnum-SM och ”stora” nationella SM, Christian
Johansson från Vedums PSK.
Han hade visserligen samma
poäng som Peter Johansson på
samma 180 m långhållsstation,
men sköt med öppna riktmedel! Det ni.

som ska fällas kan vara bland
de allra lurigaste målen inom
magnumfältskyttet. Ett MVG
(Mycket Väl Godkänt) till banläggaren – alla var nöjda med
söndagens tävling. Resultatet från tävlingen hittar ni på
Magnumcupens hemsida.
Gör gärna ett besök på
en deltävling i norr eller söder utöver de du brukar åka
till, det är värt vartenda poäng. Man kan också hoppas
att det blir fler klubbar som
ordnar magnumcuptävlingar
till nästa år.
Lite resultat:

Årets ”Mr. Mycke Magnum”
inom Magnumcupen blev:
Ulf Persson, Lidingö SSK.
Vinnare av prispengarna i
GagnsRöken blev Rolf Hallman, Borås PS.
Magnumcupen i sin
helhet ligger publicerad på
Magnumcupens hemsida.

Plåtmålen ”Ankan” och ”Bockaj…veln” fanns också där fast
på olika stationer, och plåtmål
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Resans höjdpunkt i
dubbel bemärkelse.

Rapport från
Himalaya
Årets semesterresa är tveklöst den bästa jag
upplevt. Den innehöll allt man kan begära,
mäktiga naturupplevelser, kultur, historia,
äventyrliga inslag och naturligtvis pistolskytte.
President
Pushpa Das
Shestra
studerar NP.

Det största problemet i dessa
trakter är den tunna luften.
För att undvika höjdsjuka
fordras successiv acklimatisering. Därför startade resan i
Kunming i den kinesiskaYunnan provinsen. Därifrån reste
vi landvägen till Zhongdian
(3.200 m öh) varför vi var väl
acklimatiserade när vi i sinom
tid landade i Lhasa.
Tigersprångsklyftan

Det första äventyrliga inslaget var en fantastisk tvådagars
vandring i Tigersprångsklyftan
(enligt legenden räddade sig en
tiger här undan förföljande jägare med ett jättesprång över
Yangtse). Vandringen var inte
enkel (första dagen innebar
en stigning på 800 höjdme44

ter) och gick längs en drygt
två meter bred stig. På höger
hand hade man ett brådstup
(på sina håll uppemot en km)
ned till floden. En hisnande
upplevelse som jag inte skulle
velat gå miste om för allt Yaksmör i Tibet.

Smörte – ett
måste i Tibet!

yaksmöret som (gärna i härsken form) tillsammans med
te och salt utgör ingredienserna i nationaldrycken smörte.
Drycken i fråga var tveklöst
såväl en smaksensation som
en upplevelse.
Lhasa

Yakar och smörte

Yaken spelar en så fundamental roll i Tibet att tibetanerna
långt in på 1900-talet vägrade tro att det fanns länder
utan yakar. Allt av djuret tas
till vara.Till och med den vita
svansen som en gång i tiden
var Tibets viktigaste exportvara. (exporterades till USA
och användes vid framställning av masker för jultomtar).
En annan viktig produkt är

Så kom vi då till Lhasa en stad
jag längtat efter att besöka allt
sedan min tidigaste ungdom.
Det var en mäktig upplevelse
att äntligen få se Dalai Lhamas
palats Potala med dess tretton
våningar och över tusen rum
(av vilka vi naturligtvis bara
fick se en bråkdel). Liksom att
få uppleva aktiviteten kring
Lhasas viktigaste kloster Jokhang. En oväntad bonus var
att tibetanerna visade sig vara
NP4 ’10

Presidenten i Nepals Skytteförbund, Pushpa Das Shestra.
Presidenten talade om för mig
att Kerstin hade gett honom
”stränga order” att behandla
mig väl och jag blev verkligen väl bemött.
Nepalesiskt pistolskytte

Intervjun ägde rum ute på
Förbundets skjutbana som
byggdes i samband med att
Nepal stod som arrangör för
South Asian Games 1999.
Luftvapenhallen hade 18 ställ
och höll god svensk standard.
Dessutom hade man en 50
meters utomhusbana (med inbyggd skjuthall) som hade 12
ställ. Utomhusbanan var dock
i stort behov av renovering.
Presidenten förklarade att det
Barkhor, huvudgatan i
Lhasa, en eftermiddag.

Hisnande utsikt över
Tigersprångsklyftan.

GS testar skjutbanan.

ett snusande folk och att det
gick att få tag i snus fullt i klass
med Ljunglöfs Ettan. Jag behöver knappast nämna att jag
köpte på mig en storförpackning av den begärliga varan.

prästgårdsrabatt. Ett annat hisnade perspektiv erbjöds när vi
kom till baslägret för Mt Everest (eller Qomolungma som
berget heter på tibetanska).
Detta var resans höjdpunkt i
dubbel bemärkelse.

Höjdpunkten

Det var ett rent magiskt ögonblick när vi den 10 oktober
2010 nådde världens högst
belägna kloster Rongpuk på
5.662 meters höjd och Himalayamassivet bredde ut sig
framför oss i strålande solsken.
För att citera Ruben Nilson
stod 8000 meterstopparna tätt
som tulpaner i en vildvuxen
NP4 ’10

Till Nepal

Vid Zhangmu passerade vi
gränsen till Nepal och efter en
lång bussfärd på delvis mycket
dåliga vägar nådde vi Kathmandu och i och med det
började jobbet. På uppdrag
av redaktör Hansson och med
hjälp av Kerstin Bodin hade
jag bokat in en intervju med
45

Tibetansk kultur –
fint som snus!

nom. Några stora internationella framgångar har Nepal
inte haft inom pistolskyttet.
Inte heller var namnet Ragnar
Skanåker bekant i Nepal. Däremot är det nepalesiska skytteförbundet lyckligt förskonat
från miljöfrågor som bly och
buller. Å andra sidan har man
en mycket sträng vapenlagstiftning som gör det svårt
att få licens på en pistol (även
luftpistoler innefattas). Trots
att nepalesiskt pistolskytte arbetar med knappa resurser är
Pushpa Das Shestra optimistisk inför framtiden. Intresset
för pistolskytte finns men de
ekonomiska förutsättningarna
är otillräckliga. Ett ökat finansiellt statligt stöd är nödvändigt
om det nepalesiska förbundet
skall kunna genomföra sin ambition att arrangera South Asian Games igen år 2014. Efter
intervjun avdelades en man att
guida mig runt i Kathmandu–
på motorcykel! Den som sett
trafiken i Kathmandu inser att
det fordras visst mod att där
sitta bak på en mc utan hjälm.
Nå man får inte vara porös om
man vill uppleva något här i livet. Jag beslöt mig helt enkelt
för att lita helt på föraren vilket det visade sig att jag lugnt
kunde göra. På så sätt fick jag
se sevärdheterna i Kathmandu
på ett ovanligt men spännande
sätt. Som bonus blev jag inviterad till hans hem och trakterades med te, kyckling och
den nepalesiska motsvarigheten till ”Skogsstjärnan” vilket
gav ytterligare en dimension
till mitt besök i Kathmandu.
Avslutningsvis vill jag rikta
ett stort tack till Pushpa Das
Shestra och hans medhjälpare
och önskar Nepals skytteförbund lycka till i framtiden.

statliga understödet till pistolskyttet är i underkant. Den
politiska situationen har varit
instabil med täta regeringsbyten. Samtliga partier har lovat
pengar men väl vid makten
har löftena runnit ut i sanden.
Organisatoriskt bedrivs verksamheten genom två distrikt
(Öst och Väst). Däremot finns
det inga lokala skytteföreningar. (Jag fick samma svar när jag
intervjuade kinesiska skytteförbundets generalsekreterare
2007. Uppenbarligen har vi
en stor fördel här hemma att
folkrörelsetanken är fast förankrad. Det måste vara svårt
att bedriva en verksamhet utan
en bas på lokalplanet). I Nepal finns det 15-20 licensierade pistolskyttar och ett 50-tal
olicensierade. ( Även detta
stämmer med min minnesbild från Kina. Där fanns det,
vill jag minnas, totalt c:a 2.000
pistolskyttar. I båda fallen står
antalet pistolskyttar inte riktigt i relation till den totala
folkmängden). Medelåldern
på skyttarna är 25 år.Verksamheten är helt begränsad till de
grenar som står på ISSF:s program och de vanligast använda
pistolerna är Walther och CZ.
Någon motsvarighet till våra
nationella grenar har man inte,
men presidenten tyckte fältskytte var en intressant gren Mats Stoltz
när jag förklarade den för ho- Er man i Himalaya

Trafiken i Nepal. Ingenting för nervklena personer.
Foto: Stefan Jonsson

Uppställning i skjuthallen för fotografering.
Förbundets standar överlämnas.

Entrén till Nepals
Skytteförbund.
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1981-2010 – 29 år i branschen till glädje för många ...

Vi har försäljning och service för:

s
s
s
s
s

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

Karlslunde Sport
Margrethe Allé 12 – DK-2690 Karlslunde
Tfn: +45 4615 1670 – Fax: +45 4615 1690
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Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa
590 miljoner tittare
Av: Peter Siegel
Foto: Lars Lundmark

Svenska skyttar och ledare på plats i München ...
Elin Albrechtsson (infälld) icke att förglömma.

Invigningen av årets internationella skytte-VM skedde på
Marienplatz i München och
öppningsceremonin sköttes
av Internationella Olympiska
Kommitténs ordförande Dr.
Jacques Rogge. På plats fanns
också ISSF:s president Olegario Vazquez Raña, ISSF:s sekreterare Horst G. Schreiber,
IOC vice president Thomas
Bach och tyska skyttefederationens president Josef Ambacher. I övrigt deltog också
Bayerns statschef Horst Seehofer och Münchens borgmästare Christian Ude.
Aldrig tidigare har man haft ett

tävlingsarrangemang i skytte
med så stort antal TV-tittare
som på detta VM. Hela 590
miljoner tittare världen över
följde de olika grenarna live, i
olika kommersiella sportkanaler och andra TV-sändningar.
Tävlingarna kunde visas över
hela världen tack vara ett
partnerskap mellan ISSF och

Eurovision, samt några av de
mest prestigefyllda internationella TV och videodistributörerna. Mer än 140 timmar
av skyttereportage producerades och 450 stationer världen över visade videoklipp

från årets VM. Den stora TVoch radiobevakningen möjliggjordes genom ISSF:s stora
ansträngningar att göra VM i
München till världens hittills
bästa och mest mediabevakade skyttetävling.

Som ISSF President Olegario Vazquez Raña redan från
början deklamerade: “We will
deliver the best shooting competition ever!”.

Ett löfte som hölls med råge!

Skyttedag för årets nybörjare
Av: Claes Johansson
Kretsutbildning i Östergötland
För andra året i rad hade östgötakretsen tagit initiativet till en skyttedag
för årets nybörjare. I år var det Norrköpings skytteklubb som stod i
tur att arrangera träffen. Det blev som vanligt en lyckad tillställning
tack vare en mycket engagerad förening och många funktionärer som
ställde upp. Dagen började lite försiktigt med fika och repetition av
grundregler, säkerhet och skjutteknik. Sedan blev det allvar för adepterna som fick tävla på en välplanerad fältskyttebana men med goda
rådgivare på varje station. Efteråt blev det lunch, kasseler och potatissallad som blev mycket uppskattat. På eftermiddagen blev det en
precisionstävling varefter dagen avslutades med prisutdelning och fika.

Junioren Thomas Friberg, 14 år.
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Fältskytte
för årets
nybörjare.
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Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa
Historien om en opiumpipa

Jag brukar tycka om att ha med mig ”krigsbyte” (min beteckning
på souvenirer) hem från mina resor. Den här gången hade jag den
ofattbara turen att hitta en antik opiumpipa i en antikaffär i Lijang. Jag
är ingen expert på opiumpipor men den här var definitivt äkta och
från 1800-talet (kanske till och med från andra Opiumkrigets dagar
på 1860-talet). Priset var överkomligt så det blev affär. Problemet var
att det är olagligt att föra ut föremål tillverkade före 1949 ur Kina.
Sådana föremål utgör en del av det kinesiska folkets gemensamma
kulturarv. Men det ansåg jag mig inte kunna ta någon hänsyn till.

Det skall erkännas att det var med viss spänning jag närmade mig
gränsövergången i Zhangmu. Visserligen riskerade jag inte mer än
att få krigsbytet beslagtaget men det hade varit förargligt nog. Hur
jag gick till väga avslöjar jag inte men det gick enligt ritningarna och
den beryktade opiumpipan intar en hedersplats i min kompakttvåa
på Kungsholmen.
Mats Stoltz

En rekommendation
En resa i Tibet ger tillfälle till kulinariska upplevelser av skiftande art. Pärlan
i detta sammanhang var ”Gyantse Kitchen” i staden Gyantse. Verkligt bra
käk och perfekt service. När jag tackade krögaren lovade jag att rekommendera hans krog. Krögarens leende sa mig att ”det tror jag inte på”.
För mig är ett löfte ett löfte varför jag tar tillfället i akt att rekommendera
Gyantse Kitchen till läsekretsen. Därmed har jag bevisligen rekommenderat stället till drygt 15.000 personer. Hur många nya kunder krögaren
får är en helt annan fråga som jag inte vill spekulera i.
Mats Stoltz

Övertränad och muskelsmärtor?
Om du kört för hårt med skjutarmen och fått ont kanske NP har hittat lösningen: Dr. Sloans liniment.
Dr. Andrew Sloan var en självlärd lantveterinär från USA som i mitten av 1800-talet blandade
till ett liniment för djur, företrädesvis hästar. Då linimentet visade sig vara högst gångbart även
på människor var Dr. Sloans lycka gjord. I marknadsföringen sades linimentet bota det mesta,
såväl invärtes som utvärtes åkommor, inte minst muskelsmärtor. Den burdusa reklamtexten
”KILLS PAIN!” på flaskan lämnar inga tveksamheter vad gäller innehållets läkande förmåga.
Ryktet om linimentets förträfflighet spred sig över hela världen och den bruna
flaskan med Sloans porträtt distribuerades och såldes i oräkneligt antal. Andrews
son Earl drev tillverkningen vidare men avyttrade verksamheten 1913. Vad
som hände med produktionen efter det står höljt i dunkel för undertecknad,
men så sent som för några år sedan kunde Sloans liniment inhandlas i
Thailand (bilden). Sammanfattningsvis blev det inget dåligt facit för en enkel
hästveterinär som blev förmögen på kuppen.
Effekten av Sloans liniment beskrivs kanske bäst av ”Helmer Bryds
Eminent Five Quartet” som i ”Radio Mosebacke” en gång i tiden
framsjöng en låt om detta klassiska liniment.
Sista versen går så här:
Och Dralles Birkenwasser
och omslag med gröt
även örtlavemang har vi känt
Men inget vi prövat
har hållt vad det lövat
som doktor Sloans liniment!
Red.
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Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa
Pistolskytte i Superstars
Katarina Psf i Stockholm fick
frågan om de kunde ordna
skjutledare till pistolgrenen
(luftpistol) i TV3:s programserie ”Superstars” som sändes
tidigare i höst. Sune och Paula
Janver ställde upp och tittarna
kunde se dem sköta skjutledarskapet professionellt och

med den äran. Inspelningarna
gjordes på Stockholms stadion, skjutavståndet var sju meter, stödhand tillåten och fem
skott med 75 sekunders skjuttid per skott gällde. Deltagare
var idel kända toppidrottare
med Pernilla Wiberg,Thomas

Sune och Paula
Janver, Katarina Psf,
var funktionärer på
”Superstars”.
Foto: Peter Siegel

OS-guldmedaljören i skidskytte,
Björn Ferry koncentrerar sig.
Foto: TV3:s program.

Wassberg, Stefan Holm och
Björn Ferry som lagledare.
– Det var jättekul! säger
Sune och Paula, det strulade
lite med att få fram luftpistoler,
men det löste sig till slut och vi
fick en trevlig upplevelse med
alla dessa toppidrottare!
De flesta trodde nog att
skidskytten Björn Ferry skulle ta hem pistolskyttet lätt,
men så blev det inte. Slutmatchen gick mellan honom och
längdskidåkaren Anders Sö-

dergren och blev en gastkramande uppgörelse där absolut
sista skottet skulle avgöra. Ferry skakade då ut en sjua och
Anders behövde bara sätta en
sexa eller bättre för att vinna.
Men det blev för nervigt och
han sköt en fyra. Ferry stod
som slutsegrare med en enda
poäng!
Totalsegrare individuellt i årets
Superstar blev Brottaren Martin Lidberg.

Sellier & Bellot kulor
.310
.314
.355
.357
.357

7,65
32
9mm
38 Spec
38 Spec

FMI
WC
FMJ
WC
LRN

85 gr 995:-/1000 st
100 gr 1045:-/1000 st
115 gr 995:-/1000 st
148 gr 1165:-/1000 st
158 gr 1225:-/1000 st

Sellier & Bellot ammunition
32 Auto FMJ
32 S&W WC
9 mm Luger FMJ Bulk
38 Special LRN
357 Mag SP
40 S&W FMJ
45 ACP FMJ
44 Rem Mag SP

156:-/ask
145:-/ask
525:-/250 st
150:-/ask
180:-/ask
195:-/50 st
199:-/50 st
290:-/ask

30:-/100 st
33:-/100 st
35:-/100 st

250:-/1000 st
260:-/1000 st
280:-/1000 st

1200:-/5000 st
1250:-/5000 st
1350:-/5000 st

Sellier & Bellot hylsor
.38 Spec
357 Mag
44 Rem Mag

50

95:-/50 st
105:-/50 st
175:-/50 st

900:-/500 st
975:-/500 st
1700:-/500 st

.313
.313
.355

32
32
9mm

WC
WC
FMJ

98 gr 1080:-/1000 st
83 gr 1080:-/1000 st
124 gr 1850:-/1000 st

Lapua ammunition
3000:-/1000 st
2850:-/1000 st
1995:-/1000 st
2850:-/1000 st
3450:-/1000 st
3800:-/1000 st
3850:-/1000 st
5495:-/1000 st

Sellier & Bellot tändhattar
SP
SPMP
LP

Lapua kulor

1720:-/1000 st
1850:-/1000 st
3300:-/1000 st

32 S&W
32 S&W
9 mm

WC
WC
FMJ

83 gr
98 gr
124 gr

356:-/ask 6785:-/1000 st
362:-/ask 6870:-/1000 st
306:-/ask 5800:-/1000 st

Vihtavuori krut
N 110
N 300 serien

745:-/kg
405:-/0,5 kg

2195:-/3,5 kg
1290:-/2,0 kg

Vi erbjuder nu 11
månaders räntefri
amortering!
Duvnäs Företagshus, 781 90 Borlänge
Tel: 0243-23 05 04, Fax: 0243-23 07 29
Öppettider: måndag-fredag 13.00-17.00
lördag: 10.00-14.00
Besök vår hemsida: www.staffansvapen.se
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Amerikanska CIOR-laget
på träningsläger i Sverige
Av: Roger Lindekrantz, ordförande
SVEROF Idrotts- och Skyttekommitté

Sveriges Reservofficerare (SVEROF)
fick förfrågan från den amerikanska
motsvarigheten om att förlägga ett träningsläger i Stockholm inför CIOR-mästerskapet
(motsvarande EM), i Stavanger, Norge.
CIOR står för Interallied Federation of Reserve Officers
och är en NATO-nära organisation.
Amerikanarnas önskemål var
att få träna pistol- och gevärsskytte, springa hinderbana,
orientera och simma hindersim i Sverige. Som ansvarig
för Idrott och skytte inom

SVEROF gav jag dem ett positivt svar.
”Ett litet hotell” i Kummelnäs
bokades för USA-gästerna
vilket innebar att 95% av hotellets kapacitet togs i anspråk.
Svenska Pistolskytteförbundet
anlitades för att hjälpa till med
pistoler, ammunition och in-

struktör. Boo Skytteförening
ställde upp med skjutbana.
Amerikanarna hade uttalat en

önskan om att få köra en kort
orienteringsträning omedelbart efter ankomsten till
Arlanda. Detta ordnades vid
Hällsbostugan i Sigtuna efter kontakt med Åke Linderoth. Trots ihärdigt regnande
uppskattades arrangemanget
av våra gäster som tyckte det
var skönt att bli av med en
del ”jetlag”.

Över 600 reservofficerare
deltog i tävlingarna.
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är visserligen avsedd för marin femkamp, men amerikanarna föredrog ändå att träna
där istället för att trängas med
civila i en offentlig simhall.
Personalen var oerhört hjälpsam och byggde bland annat
ett provisoriskt hinder i bassängen.

Pistolskyttet arrangerade vi
på Boo Skytteförenings bana
nära Velamsund. Där väntade RO/Kn Bo Walger från
SPSF med pistoler och ammunition. Han gav en kort
Hinderbaneträningen kunde, instruktion om vapnen varmed tillmötesgående av en efter träningen började under
fältjägare, förläggas till Karl- ledning av den amerikanska
berg. Det var en solig dag skytteinstruktören och med
och efter avslutad träning och Bo Walger som övervakanlunch blev det tid över för en de. Jag hade också ordnat ett
tur till Smedsuddsbadet. Att antal inskjutningsmål för att
kunna ta sig ett dopp så nära bland annat öva avståndsbeStockholms city var en upp- dömning.
levelse för amerikanarna.
Innan det var dags för våra gäsDen långa orienteringen – gan- ter att åka över till Norge och
ska svår med 10 km och 21 det väntande CIOR-mäskontroller – genomfördes vid terskapet åt vi en uppskattad
avslutningsmiddag i strålande
Hellasgården i Nacka.
solsken på Fåfängan, med utHindersimbanan förlades till sikt över stora delar av StockAmf 1 i Berga. Denna bana holm.
51

RUGER
Pistol och revolvrar
Ruger MKIII512 - KMKIII512

Ruger GP 100

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

Ruger Redhawk

Ruger Super Redhawk
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: .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:-

Ruger New Model Blackhawk

Ruger New Model Super Blackhawk

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:-

Ruger New Vaquero

Ruger Bisley

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:-
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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: .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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Ingen gräns för
privat ammunition
Det blir ingen begränsning av mängden ammunition eller
tändhattar som får förvaras hemma till privata vapen. Gränsen
för krutinnehav sätts till fem kilo, vilket är mer än i dag.
Av: Dan Törnström, tidningen Jakt & Jägare

Privata vapeninnehavare och
jägare kan alltså andas ut. Det
blir ingen begränsning för
ammunition till de egna vapnen. Under ett par år har nya
hårdare regler diskuterats och
inledningsvis såg det ut som
att en privatperson bara skulle
få förvara 20 kilo ammunition
i hemmet – vilket snabbt blir
en begränsning om personen
är en någorlunda aktiv skytt
och köper större partier billig
ammunition.
Under resans gång framkom först att 20-kilosgränsen gällde enbart mängden
explosivämne i patronerna,
vilket var en betydligt generösare gräns, men nu är det
alltså klart att mängden blir

obegränsad. Detta förutsätter
dock att ammunitionen ska
försvaras under ”säkert lås”.

hemma, säger Lars Synnerholm, utredare vid myndigheten för samhällsskydd och
beredskap.

Mer krut tillåtet

Klart är också att handladdare från 15 oktober får förvara fem kilo krut och en
obegränsad mängd tändhattar hemma. Krutet ska dock
förvaras i säkerhetsskåp. Sammantaget innebär detta alltså
en uppluckring av de tidigare
bestämmelserna, där gränsen
för krut har varit två kilo och
mängden tändhattar 2000.
– Anledningen till den nya
gränsen är att krut ofta säljs i
2,5-kilos förpackningar och
att man ska kunna ha en påbörjad och en extra krutburk

När det gäller tändhattar är

det inte ovanligt att intresserade handladdare köper
5000-förpackningar till billigare pris. Dessutom används
olika tändhattar till olika typer av patroner.
Skytterörelsen fick gehör

Det hela blev alltså en framgång för både jägarorganisationerna och skytterörelsen,
som under lång tid påpekat
de orealistiska reglerna kring
tändhattar och krut – samt
också kämpat för en så fri-

Så här mycket krut (fem kilo) och
tändhattar (obegränsat) får man förvara
hemma för privat bruk.
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kostig ammunitionsförvaring
som möjligt.Att begränsningen av ammunitionen aldrig
kom till stånd beror enligt
Synnerholm på att en tidigare översyn och skärpning
av vapenlagstiftningen aldrig blev av. Föreskrifterna för
förvaring av explosiva varor
är kopplade till vapenlagen.
Reglerna kan alltså komma
att ändras automatiskt om vapenlagstiftningen förändras.
Enklare för vapenhandlare

När det gäller handel med explosiva varor, till exempel hos
vapenhandlare, har det också
blivit nya regler.
– Faktum är att regelverket
blivit enklare och i hög grad
generösare för de som hanterar
små mängder explosiva varor,
till exempel vapenhandlare, säger Lars Synnerholm.
Med stora mängder avses till
exempel militära förråd och
liknande.
Tidigare var vapenhandlarna tvungna att följa gränser där krut, ammunition med
mera räknades ihop och därmed nådde man snabbt maxgränserna. Nu särskiljs de olika
explosiva varorna och förvaringsbestämmelserna medger
att man har flera förråd, förutsatt att det är ett visst avstånd
mellan dem. Till exempel ska
det vara 8 meter mellan två
förråd med 30 kilo explosiva
varor i vardera och 25 meter
mellan två förråd med ett ton
explosiva varor i vardera. Mer
om detta finns att läsa i verkets föreskrifter och en nyligen framtagen handbok.
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En Vinnande Kombination

Pardini SP .22

Pardini HP .32

Pardini GT9-1

Pardini K2 S

Medaljer till PARDINI-skyttar
VM Zagreb 2006
Tel: 019-57 86 68 • Fax: 019-57 02 68
Box 80, 692 22 Kumla
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Ind.
Lag

4 Guld
4 Silver
2 Brons
6 Guld
8 Silver
8 Brons
Totalt 32 Medaljer
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Kikare och stativ för
målskjutning
HK 12-36x50

K&M
Teleskopstativ
10-107 cm

Endast 25 cm
och 500 g.

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

Art.Nr

Tubkikare

KIK123650
KIK154560
KIK154577
KIK257570
CZ04
CZ05
CZ06

HK-tub 12-36x50, 450, 25 cm, 500 g
HK-tub 15-45x60, 450, 34 cm, 650 g
HK-tub 15-45x77, 450, 43 cm, 1150 g
HK-tub 25-75x70, 450, 26 cm, 800 g
Meopta Hermes 25WAx70, 450, 1035 g
Meopta Hermes 40x70, 450, 1020 g
Meopta Hermes 20-45x70, 450, 1120 g

Pris

Art.Nr

Stativ

KIK25CM
CZ11
KIK2939CM
KIK12CM
STO60262
STO60291
STO60293
KIKÖ01
KIKÖ02
STO60269

HK 3-ben, 25 cm, 295 g
Meopta 3-ben, 26 cm, 400 g
HK 3-ben, 29-39 cm, 400 g
HK 3-ben, 12 cm, 180 g
Stopper 3-ben, 16 cm, 370 g
Cullman Mini 3-ben 31-80 cm, 550 g
Cullman Universal 3-ben, 5-160 cm, 1,8 kg
K&M Teleskopstativ 10-107 cm, 1 kg
Kulled för kikarstativ, liten
Kulled för kikarstativ, stor

870 kr
1 100 kr
1 750 kr
1 300 kr
3 700 kr
3 700 kr
5 400 kr

Pris
160 kr
260 kr
210 kr
125 kr
490 kr
590 kr
1 700 kr
525 kr
125 kr
330 kr
Med reservation för prisändringar.

Svenska landslaget använder
Vihtavuori och Lapua produkter

Generalagent för Sverige

Tel: 040-46 50 50 • Box 25 • 232 02 ÅKARP

www.sportec.se • info@sportec.se

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

DILLONS LADDPRESSAR
Knoblock skyttebåge modell K1

– flera olika utföranden –

37 eller 23mm ring. Fjädrande ridskalmar,
ställbar näshöjd. Kan förses med diopter,
täckskiva, sidoskydd, filter, filtersats m.m.
Pris: 1.600:-

Allt finns för det
mesta i lager!

Knoblock modell K5 ”Rapid”

Haendler & Natermann
precisionsblykulor

Skyttebåge med skyddsfunktion. Fjädrande
ridskalmar, ställbar näshöjd, täckskiva. Kan
förses med filterglas i olika färger; gul, orange,
grå, grön, ametist. Lämplig för pistol, magnum,
PPC, dynamiskt, lerduveskytte och jakt.
Pris: 1.600:-

– fettade –
– plastade –
– förkopprade –

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, filter
och sidoskydd.
Pris: 1.975:-

Vihtavuori krut,
Magtech kulor
Magtech hylsor,
Magtech tändhattar
Stor sortering av filterglas,
med eller utan styrka.

Synundersökning med inriktning på skytte. Broschyr skickas på begäran.
Övriga skyttebågar: Champion, Jäggi, Skanåker, Gehmann.
Övriga prisuppgifter eller förfrågningar, ring eller skriv till:

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

Besök vår hemsida: www.sportec.se
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Diopter
Steglös. Passande till
såväl skyttebågar som
vanliga glasögon.
Pris: 700:-

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

www.barksoptik.com
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Den fjärde Hamiltonpistolen med
några av den ursprungliga ägaren
Johan Edvard Stiernfeldts militära
förtjänsttecken. De få exemplar som
tillverkades gjordes av symaskinsfirman
J. Thorssin & Son i Alingsås.

Den
Hamiltonpistolen
Av: Ulf Hansson

Tidigare kände man till två, möjligen tre numrerade
exemplar av greve Hamiltons pistolkonstruktion från
år 1900. När ett fjärde exemplar dök upp i Arvika på
1980-talet blev det en sensation i samlarvärlden.

Mikael Stiernfeldt med
Hamiltonpistolen.
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För ungefär tretton år sedan skrev jag i NP om Hamiltonpistolen (nr 5, 97). I
inledningen återgav jag ett
telefonsamtal till John Bastin,
arrangör av Stockholms Vapenmässa 1997. Samtalet lät
så här:
– Hej, jag har sett att du efterlyser udda vapen till din
vapenmässa.
– Ja, det är riktigt.

– Jag har en pistol här som
verkar lite ovanlig, en Hamilton.
– …(tystnad).
– Har du sett någon sådan
tidigare?
– Ja, på museum, och en sådan har du?
– Ja.
– Den är väl i dåligt skick?
– Nej, en samlare säger att
den är i mycket gott skick.

– … men, den är väl inte
numrerad?
– Jo, den är märkt med en
fyra.
– Är du säker?
– Ja.
– …(andas)… jag måste bara
kolla lite… jag ber att få ringa
upp dig!
Den som ringde till John var
Mikael Stiernfeldt, skytt och
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jägare från Arvika. Hamiltonpistolen hade gått i arv efter
Mikaels farfar Johan Edvard
Stiernfeldt, styckjunkare i
Kunglig Smålands Arméartilleriregementes reserv en
gång i tiden. Eftersom pistolen mest liknade Björnligans
puffror i serietidningen Kalle
Anka hade Mikael hängt den
på en spik i hallen som en lustig prydnad.
År 1989 kom Mikael i
kontakt med en lokal kriminalinspektör och patronsamlare som blivit nyfiken då han
hört att Mikael hade en gammal svensk pistol som såg ut
som en banan på väggen. Inspektören tvivlade dock på att
det skulle röra sig om en äkta
Hamilton. Mikael, som inte
ägnat pistolen särskilt stort intresse, erbjöd sig att visa upp
”bananen” för honom.
– När jag kom hem till inspektören och tog fram pistolen ur omslaget stirrade han
på den, tog några steg bakåt
och var tvungen att sätta sig i
en fåtölj, berättar Mikael.
Samlare håller reda på varandra
och nu började det hända saker. En samlare vid namn Arne
Thell hade skrivit om Hamiltonpistolen i en norsk vapentidning och ville nu skriva om
Mikaels exemplar. Thell, som
forskat i pistolen, kände med
säkerhet bara till två existerande, numrerade, exemplar.
Ett onumrerat exemplar, härrörande från uppfinnaren greve Hamilton själv, fanns bland
kvarlåtenskapen efter polismästare Fontell i Göteborg i
slutet av 1950-talet och skänktes till Polismuseet där.
Hamilton nr. 1 fanns enligt Thell i Norge och nr. 2
bevisligen på Armémuseum i
Stockholm. Det ryktades om
en tredje pistol (möjligen i
Zürich eller USA), men det
var obekräftade uppgifter. Nu
dök nummer fyra upp hos
Mikael.
Innan man började skriva
om fyndet ville Mikael att pistolen skulle identifieras som
en äkta Hamilton och dokumenteras av expertis. Detta
drog ut på tiden ända till 1996
och det blev ingen artikel av
Thell.
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Hamiltons pistol har
magasinet framför
varbygeln, något
den har gemensamt
med många moderna
tävlingspistoler.
På bilden ser man
det bågformade
slutstycket som löper
upp och ned genom
kolven.

Mikael, som nu förvarade
Hamiltonpistolen i bankfack
istället för på spiken hemma i
hallen, bestämde sig då för att
visa upp den på vapenmässan
i Stockholm.

– Jag var själv i Arvika och
hämtade denna märkliga pistol, berättar Claes, den såldes
hos oss våren 2003 och köptes av en svensk, nu avliden
samlare. Vad jag har hört såldes den vidare till USA.

John Bastin tipsade mig om

den märkliga pistolen på
mässan och jag fick kontakt
med Mikael.Vi kom överens
om att jag skulle skriva om
pistolen i NP. Rubriken var
”Den fjärde Hamilton” och
artikeln publicerades också
i den tyska vapentidningen
”Deutsche Waffenjournal”.
På mässan bjöd engelska, belgiska, finska och tyska samlare
i storleksordningen fyrtiotusen kronor för pistolen, men
Mikael avböjde.
Efter detta har åren gått utan
att jag haft kontakt med Mikael, men i somras fick jag
för mig att ringa upp honom.
Hur hade det gått med den
fjärde Hamiltonpistolen?
Det blev ett glatt återhörande
och Mikael berättade att nu
var pistolen såld.
– Vill du avslöja vad du fick
för den?
– Etthundrafemtiotusen.
– Gratulerar!
– Tack, ja, verkligen kul, Hamilton hjälpte mig att finansiera en ny ”muskulös” bil!
Innan vi avslutar berättar
Mikael att pistolen såldes via
Stockholms Auktionsverk
och att köparen var svensk.
Det är allt han vet.
Ett samtal med Claes Anders-

son på Stockholms Auktionsverk ger en sista upplysning.

Slutligen erinrar jag mig att den

fjärde Hamiltonpistolen så när
hade sålts för en spottstyver då
Mikaels far ännu levde. Den
ärvda vapensamlingen inne-

höll inte bara Hamiltonpistolen, där ingick också ett par
fina flintlåspistoler i originalskick (utan avsågade pipor),
några gevär, pistoler och lite
annat smått och gott.
Fadern, som var ointresserad av vapen, blev erbjuden
femtonhundra kronor för alltsammans, men han hade avböjt.
Och det får man väl säga
var en herrans tur.

Hamiltonpistolen konstruerades då den svenska armén vid sekelskiftet
1899-1900 sökte ett nytt och modernare handeldvapen efter den gamla
armérevolvern. Den hägrande jätteaffären med Försvaret var troligen anledningen till att civilingenjören och försäkringsdirektören greve Gustaf
Hugo Röhss Hamilton (1874-1947) satte sig vid ritbordet och skapade sin
säregna pistol. Greven var känd som en ”uppfinnarjocke” och playboy
som ständigt hade nya projekt på gång. Hamilton fick patent på sin pistol i
kaliber 6,5mm. Det mest uppseendeväckande med den är lösningen med
det bågformade slutstycket som löper upp och ned i kolven. Vid arméns
provskjutningar 1903 gick det dock helt åt pipan för Hamilton, om uttrycket
tillåts. Patroner satte sig på tvären, mekanismen låste sig och skottverkan
var usel. Slutomdömet blev: ”Som krigsvapen bör Hamilton lämnas ur
räkningen då vapnet visat sig underlägset de övriga provskjutna pistolerna”. Armén valde, som bekant, Brownings konstruktion, den s.k. 07:an.
Förste konservator Erik Walberg på Armémuseums föremålsavdelning
tycker så här om Hamiltonpistolen:
– Egentligen borde Hamiltons pistol aldrig ha kommit med bland de
vapen som provsköts för armén. Den var alltför opålitlig i funktionen och
komplicerad att använda i fält. Greven måste haft stort inflytande som fick
pistolen så långt som till provskjutning. Möjligen var skälen patriotiska,
det var ju trots allt en svensk uppfinning.

Det gick inget vidare för Gustaf Hugo Hamiltons pistolprojekt.
En annan och samtida greve i den vittförgrenade släkten Hamilton
hade en bättre affärsidé. Nämligen dåvarande chefen för Smålands
husarer, greve Gilbert, vars blandning av piptobak uppskattas än idag.
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Något om
efterbehandling
och sanering
Av: Janne Kjellsson

därmed sammanhängande utlakningspotential. Detta innebär att ett kulfång normalt
inte behöver saneras utom
möjligen om det blir ändrad
verksamhet i området eller att
banan skall läggas ned.
Det finns ingen säker metod att sanera utom den att
sanden grävs bort och deponeras som farligt avfall i en
klass 1- eller klass 2-deponi.
Detta är fastslaget av miljödomstolen i Stockholm, mål
M 264-02. Ett kulfång med 8
-10 ställ bedöms innehålla 40
– 60 ton sand vilket innebär
en saneringskostnad på minst
100 000 kr.
På grund av de mycket
höga kostnaderna i förhållande till miljönyttan bedöms sanering inte vara ett realistiskt
Järva skjutbanor i Stockholm strax före nedläggningen och bostadsbyggandet.
alternativ, förenligt med skäRelativt ofta blir jag kon- som bedriver eller har bedri- Kulbanor
lighetsprincipen i miljöbaltaktad av olika skyttefören- vit en verksamhet som är an- De frågor som uppkommer ken, vilken anger att vid en
ingar därför att de har fått svarig för efterbehandlingen när det gäller kulbanor är krav bedömning skall särskilt befrågor eller föreläggande av av föroreningen. Den som är som hänger ihop med kul- aktas nyttan av skyddsåtgärder
tillsynsmyndigheten, kom- ansvarig ska utföra eller be- fånget och kan vara att verk- och andra försiktighetsmått
munen, när det gäller sprid- kosta de efterbehandlings- samhetsutövaren skall redovisa jämfört med kostnaderna för
ning av föroreningar från bly åtgärder som behövs för att halten av bly och vid behov re- sådana åtgärder.
eller PAH, som kan påverka förebygga, hindra eller mot- dovisa hur denna skall minskas, Lämpliga metoder både att
människors hälsa eller miljön. verka att skada eller olägenhet redovisa risken för läckage och förhindra läckage och minsVissa kommuner kräver ock- uppstår för människors hälsa föreslå åtgärder för att förhin- ka blykoncentrationen i kulså att områden som är konta- eller miljön. I andra hand kan dra läckage till grundvattnet. fånget är att:
minerade med bly och PAH fastighetsägaren i vissa fall vara När en bana har anmält att den • Sikta sanden vart 5: e år
kommer att läggas ned kan • Kolla ph-värdet vart annat
skall undersökas och vid be- efterbehandlingsansvarig.
Frågorna gäller både ha- krav på sanering uppkomma. år
hov saneras.
Ett kulfång kan innehål- • Kalka kulfånget regelbunI miljöbalken finns be- gel och kulskytte. Denna
stämmelser om förorenade krönika avser att klarlägga la mycket höga halter av bly det vart 5:e år
områden som gäller för alla min uppfattning om vad som men denna är egentligen oinslags områden/byggnader/ gäller i sammanhanget och tressant då många undersök- När det gäller kontroll av ett
anläggningar, som är så för- vad skytteföreningarna bör ningar har visat att kulfång eventuellt läckage från kulmycket sällan läcker utom fång har Pistolskytteförbundet
orenade att de medför eller tänka på.
Vid pistolbanor är det vid extremt låga pH-värden. tagit fram ett förslag till konriskerar att medföra negativ
påverkan på människors hälsa riskerna för läckage av bly i Skälet till den låga risken för trollprogram för kulfång, som
kulfång och sanering som är läckage beror främst på blyets innebär att dräneringssvattnet
eller miljön.
låga korrosionshastighet och med en viss periodicitet lätt
I första hand är det den aktuella.
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nition har ringa rörlighet och
sällan är vattenlösligt. Och det
blir lätt en diskussionsfråga
med kommunen. För objekt
som hamnar i riskklass 2 ställs
ofta krav på sanering.
I stället för MIFO-metoden kan man i stället göra laktester/prov för att utröna den
urlakbara andelen bly i kulfånget. Proven bör utföras enligt EU-standard EN 14405
och NV föreskrift 2004:10.
Samtidigt kan man göra en
kompletterande XRF-mätSanering vid nedläggning
Ansvar för utredning och ef- ningar av blyhalten. Ett läckterbehandling regleras i 10 ageprov med XRF-mätning
kap. MB och gäller mark el- och en miljöeffektbeskrivler anläggningar som är så ning kostar 30 000–40 000
förorenade att de kan med- kr och om provet underskriföra skada eller olägenhet för der vissa gränsvärden, vilmänniskors hälsa eller miljön. ket är normalfallet, kan man
I första hand är det den som hantera sanden på annat sätt
bedriver eller har bedrivit en än att lämna den till deponi
verksamhet som är ansvarig som farligt avfall exempelvis
för efterbehandlingen/sane- låta den ligga kvar efter vissa
mindre åtgärder
ring av en förorening.
Kulfång bedöms således
Ansvaret innebär att den
ansvarige i skälig omfattning inte innebära någon olägenskall utföra eller bekosta de het för människors hälsa elefterbehandlingsåtgärder, som ler miljön om det inte blir en
krävs för att motverka skada väsentlig annan verksamhet
eller olägenhet för människors på platsen exempelvis bostäTillsynsmyndigheten der (då gäller helt andra krav
föreslår ofta utan närmare och dem får exploatören stå
utredning eller hänsyn till ti- för) och kan därför ligga kvar
digare lagstiftning att kulfång orörd efter en eventuell utskall undersökas enligt MIFO jämning och några mindre
– modellen (Naturvårdsver- åtgärder bl.a. kalkning. Kostnakets rapport 4918) och 26 kap. derna för en sanering bedöms
22 § miljöbalken (reglerar un- inte heller stå i rimlig propordersökningsskyldighet), för att tion till miljöhotet. Enligt min
fastställa riskklassen och be- uppfattning är således ett förhovet av eventuell sanering. slag eller ett beslut om saneEn undersökning enligt ring av kulfång i de flesta fall
MIFO (Metodik för invente- oskäligt med hänsyn till MB.
ring av förorenade områden)
innebär i korthet att objektets Förslag till saneringsplan vid en
omgivningspåverkan bedöms framtida avveckling
genom en sammanvägning 1. Ett prov på pH-värdet tas
av fyra olika parametrar: för- som en åtgärd att kontrollera
oreningsnivå, förorening- att marken inte är försurad.
ens (i detta fall bly) farlighet, 2. En XRF – mätning för
spridningsförutsättningar och att kontrollera blyhalten i ytomgivningens känslighet/ lagret genomförs.
skyddsvärde.
3. Ett lakprov för att konBedömningen utmynnar i trollera eventuellt läckage geatt objektet inplaceras i en av nomförs.
fyra riskklasser där riskklass 1 4. En eventuell kalkning
innebär hög risk och riskklass av marken för att förhindra
4 låg risk. I en MIFO-un- framtida läckage övervägs,
dersökning kommer flerta- 5. En inhägnad av områlet skjutbanor att hamna i en det med ett juridiskt stängriskklass mellan 2 och 3 om sel, skyltning och eventuella
man inte väger in att det me- markanvändningsrestriktiotalliska bly som finns i ammu- ner kan övervägas.
kan samlas upp och analyseras.
Ett annat alternativ är att låta
genomföra ett laktest.
Vissa tillsynsmyndigheter
har ställt krav på att läckaget skall testas med hjälp av
grundvattenrör för att kontrollera eventuellt läckage till
grundvatten. Detta är inte
det alternativ som bör göras i
första hand utan bör tillgripas
först om övriga metoder visar
på läckage.
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RINKS TREPUNKTSSTÖD
-För inlärning och befästande av en korrekt hållning vid pistolskytte-

Idealiskt för ungdomsskytte.
Genom det kompletta stödet för skjutarmen kan koncentrationen helt
läggas på riktning och avfyrning.

Många inställningsmöjligheter möjliggör anpassning till varje
kroppsstorlek.
Den stora grundplattan och gummifötter stabiliserar stödet.

Pris 1 500:-

Miljöakuten
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.
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FN, lätta vapen och
svensk vapenlagstiftning
Den internationella kampen mot ”lätta vapen” är på
många sätt mycket angelägen.
En okontrollerad spridning av
t.ex. militära automatvapen
till milissoldater har bidragit
till hundratusentals dödsoffer i tredje världen.Vi har väl
alla sett bilder av neddrogade
barnsoldater från Afrika med
en Kalashnikov över axeln,
där vapnet nästan är lika långt
som barnen själva.

Svenskt Forum för
jakt, skytte och vapenfrågor (SFJSV),
en organisation som
samlar alla svenska
större skytte- och
jägarrelaterade organisationer. Blyförbudet är idag avfört
från den politiska
dagordningen, vi
har visserligen fått
en vapengarderob
för tävlingsskytte
men av någorlunda rimlig storlek
etc. Svenska Pistolskytteförbundet har
numera också en
mycket förtroendefull relation med
både Försvarsmakten och RPS. Frågan är dock
om internationella hotbilder
mot det civila tävlingsskyttet
kan påverka detta.

Men vapenkategorin ”lätta
vapen” omfattar allting från
enhandsvapen till axelburna
luftvärnsmissiler. Det innebär
att den innefattar alla vapen
som vi använder inom det
svenska pistolskyttet. Är då
detta något problem? Dessvärre kan det bli det, om FN:s
arbete mot lätta vapen tas över
av opinionsbildare som okritiskt för över argumenten till
länder utan vare sig inbördeskrig eller barnsoldater – t.ex. Frågan har aktualiserats efter
Sverige.
att en utredning föreslagit
att Sverige ska ansluta sig till
För några år sedan stod den FN:s s.k. vapenprotokoll, som
svenska skytterörelsen – sär- just syftar till att bekämpa den
skilt pistolskyttet – inför ett illegala spridningen av lätta
flertal klart existentiella pro- vapen. Detta ska bl. a. ske geblem: vi hotades av blyförbud, nom att nya vapen ska märkas
minimala vapengarderober på ett mycket mer omfattande
och betraktades som närmast sätt än tidigare. Detta vapensuspekta av den dåvarande po- protokoll, och den relaterade
litiska majoriteten och vissa frågan om ett Arms Trade Trebefattningshavare på Rikspo- aty – ett globalt fördrag om
lisstyrelsen (RPS). I jämförelse handel med skjutvapen, särmed detta var den internatio- skilt lätta vapen – som drivs
nella hotbilden mot tävlings- i FN sedan några år, har fått
skyttet liten. Men numera har många att tro att FN bedriver
vi på hemmaplan ett mycket kampanj mot civilt vapenäbättre läge där hotbilderna är gande och tävlingsskytte. FN
relativt små – något vi åstad- kan dock inte bestämma mer
kommit med gemensamma än vad medlemsstaterna vill,
krafter, inte minst genom och det finns många sådana
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Barnsoldater i Monrovia, Liberia. Foto: Scanpix.

som har en mycket positiv
hållning till skytte och jakt.
Men det finns medlemsstater
som aktivt vill minska både
det civila vapenägandet och
tävlingsskyttet globalt. Storbritannien och Japan är exempel på sådana stater, som
själva också har en extremt
restriktiv vapenlagstiftning;
bägge förbjuder t.ex. i praktiken allt civilt innehav av
handeldvapen.
Men de mest högröstade aktörerna har varit organisationer
som IANSA, International
Action Network on Small
Arms, under lång tid ledd av
australiensiskan Rebecca Peters. Peters har bl. a. krävt ett
totalt globalt förbud mot civilt ägande av alla halvautomatiska pistoler, inklusive de
som används i de olympiska spelen. Under en debatt i
London 2004 svarade hon en

brittisk pistolskytt, som undrade hur hon ställde sig till att
alla hans tävlingsvapen blivit
konfiskerade av regeringen,
att tävlingsskytte inte är en legitim sport och att han borde
söka sig en ny hobby. Denna
arrogans är dessvärre relativt
vanlig bland lätta-vapen-aktivister internationellt.
För SPSF:s del gäller det att
vaksamt följa den internationella utvecklingen. Genom
SFJSV är vi medlemmar i
World Forum on the Future
of Sport Shooting Activities
(WFSA).WFSA arbetar aktivt
inom bl. a. FN för att hindra
att FN:s arbete mot barnsoldater leder till omotiverade
vapenlagsändringar i länder
utan sådana problem.

Mike Winnerstig
Vice ordf. och presstalesman,
SPSF
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Förbundsnytt
Bo Walger
Tfn: 08-553 401 62
Mail: bo.walger@pistolskytteforbundet.se

Tävlingsprogrammet

På förekommen anledning
ges här en repetition av hur
Förbundets nationella tävlingar, gäller samtliga grenar, skall hanteras.
1. Förening skickar in ansökan till sin pistolskyttekrets.
2. Pistolskyttekretsen samordnar tävlingsansökningarna
inom kretsen och om möjligt
även med grannkretsarna så
att inga kollisioner uppstår.
3. Kretsen vidarebefordrar
därefter ansökningarna till
kansliet. Ansökningarna skall
ha inkommit senast 1 oktober.

Inbjudningar och anmälningar som önskas publiceras
på Förbundets hemsida skickas till tavling@pistolskytteforbundet.se.
Resultat skickas på motsvarande sätt till resultat@pistolskytteforbundet.se.
OBS! Samtliga resultat från
kretsmästerskap och landsdelsmästerskap måste skickas
in som underlag för landslagsuttagningen och stormästarmärken.
Årsrapportering

Programmet kommer i vanlig
ordning att läggas ut på hemDet är viktigt att samtliga sidan. Lösenord har skickats
kretsmästerskap skickas in, ut till föreningarna i samband
både vår och höst.
med årets sista föreningsut-

Som meddelats i NP3/2010 för vi inom ramen för nätverket SFJSV
diskussioner med Posten Meddelande AB i syfte att hitta en varaktig lösning för distribution av vapen med posten. Diskussionerna
fortsätter men det kommer att ta viss tid att få alla bitar på plats.
Därför har Post Meddelande AB meddelat att den dispens som
utfärdats gäller tills frågan slutgiltigt lösts.
Mats Stoltz

Luftpistoler:

Sport- och fripistoler:

Feinwerkbau
Hämmerli
Morini
Pardini
SAM
Steyer
Walther
m.fl.

Benelli, Feinwerkbau,
FAS, Hämmerli,
Morini, Pardini,
Unique, Walther,
FN, High Standard,
Sako, S&W, Hämmerli,
Toz, Steyr, Pfuff,
m.fl.

Normal

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.

0o

7o

Tjock

Bullig
För skyttar med långa händer finns
det en variant med stor volym.
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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Årets Förbundsmöte äger
rum den 12 juni i Stockholm
och föregås av en kretskonferens den 11 juni.

Viktigt meddelande

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

Ställbara kolvar

Förbundsmöte och
kretskonferens

skick. Medlemmarna måste
se till att rätt adress är inrapporterad till föreningen. Det
räcker inte med att bara rapportera ny adress till kansliet.
Fel adress eller skytt som ej
rapporteras som aktiv innebär utebliven NP.

Plan

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 fingrar
kommer bättre fram till
avtryckaren med denna
kolv.

Generalagent för Sverige:

Box 25 232 02 ÅKARP 040-46 50 50
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Profilprodukter, trycksaker och
utbildningsmateriel
SKJUTHANDBOK

504 SLIPSHÅLLARE 75:Med kopia av pistolmärket
i guldimitation.
BLAZERMÄRKE 125:70 x 90 mm

Svenska
Pistolskytteförbundet

SKJUTHANDBOK 200:-

UTBILDNINGSHÄFTE
Grundutbildning för
pistolskyttekortet. 115:-.

Foto: Ulf Hanss

on

JACKMÄRKE 30:65 x 90 mm

VITBOK
– Om bly i

kulfång

Ulf Qvarfort,

Per Lefﬂer,

FOI CBRN-skydd

Jan Sjöström

Umeå
och säkerhet,

Kontrollprogram

VITBOK 50:-

Foto: Ulf Hansson

SIDENSLIPS 340:-

– för kulfång

KONTROLLPROGRAM 50:SKYTTESPORT
FÖRBUNDET

SIDENSCARF 340:-

SäkB – Civilt skytte 50:508 KEPS 90:En storlek
(inställbar)

Frakt tillkommer

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

521 SKYTTEVÄSKA 300:Mått i mm: Längd 430,
Bredd 250, Höjd 270.
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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
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INSÄNDARE
Behövs damklassen?
När man idag föreslår att
damklassen ska avskaffas så
hävdar man att pistolskytte är
en idrott där män och kvinnor kan tävla på lika villkor
och att det därför inte behövs skilda klasser. Jag utgår
ifrån att man menar att män
och kvinnor har samma förutsättningar att utöva pistolskyttesporten. Men är det
verkligen så?
Varför uppnår inte damerna lika
höga resultat som herrarna?

Jag har gått igenom resultatlistorna för klass Öppen C i
både fält och precision från
SM-tävlingarna 2008, 2009
och 2010 för att ta reda på
hur de kvinnliga skyttarna har
placerat sig i de gemensamma
klasserna.
Alla skyttar måste uppfylla
samma kvalifikationskrav för
att få skjuta i öppen klass på
SM. Om kvinnor och män
har lika goda förutsättningar
för pistolskytte så bör man
därför kunna förvänta sig att
de kvinnliga skyttarna ska fördela sig lika jämt i resultatlistan som de manliga. Den dam
som placerar sig i mitten av de
kvinnliga skyttarna bör alltså
ha i stort sett samma resultat
och placering som den mittersta manliga skytten.
Det visar sig emellertid att
gruppen kvinnliga skyttar
placerar sig lägre i resultatlistorna än man kunde förvänta sig. Det är för få kvinnor i
den bästa fjärdedelen och för
många i den sämsta fjärdedelen. Ingen kvinnlig skytt
har under de tre åren nått
medaljplats i Öppen C. Den
”mittersta” kvinnan återfinns
betydligt längre ner i resultatlistorna än det gemensamma
mittenvärdet. Tendensen är
mycket stark i fältskjutning. I
precision är den inte lika stark
men ändå tydlig. I 2010 års
precisionstävling är skillnaderna dock små och kvinnornas mittenvärde sammanfaller
i praktiken med det gemensamma mittenvärdet.
NP4 ’10

seger över herrarna var anledningen till uppdelningen
må vara sant eller inte. Sant
Varför blir utfallet så här? År är emellertid detta: InförVMefter år? Har kvinnliga och tävlingarna i München i aumanliga pistolskyttar trots gusti i år hade sportskyttarnas
allt olika förutsättningar för pistollandslag, både damer
sporten? Skiljer det i fysiska, och herrar, sin sista finslipning
sociala och traditionella för- i samband med Veteran-SM.
utsättningar? Om det finns så- Där kunde vi måttligt åldrade
dana skillnader, är de då av det skyttar höra landslagscoachen
slaget att de motiverar en sär- mana de manliga landslagsskild skjutklass för damer? Ska skyttarna till skärpning, anman i så fall vara konsekvent nars låg de farligt nära att få
och även avskaffa Öppen C ”tjejdäng”. Vilken skam vore
inte detta! Kan man tänka sig
och införa klass Herrar C?
en mera generande situation
Vill damerna avskaffa dam- än att bli besegrad av Elin
Albrechtsson?! Det kanske
klassen?
Kvinnliga skyttar väljer näs- var skämtsamt sagt, men det
tan undantagslöst att skjuta måste ändå ha sin grund i en
i damklass. Det är bara på värdering för att alls kunna
SM som man finner ett antal förväntas hetsa grabbarna till
kvinnliga skyttar som tävlar i stordåd. Har vi gubbar, i alla
öppen klass. Anledningen är åldrar, månne ett attitydpronaturligtvis att de här får skju- blem? Är vi kanske innerst
ta både Öppen C och Dam C. inne glada över att damklasTrots allt är de väldigt få och sen finns?
utgör endast 5-8 procent av
deltagarna i Öppen C. Un- Vilket gynnar skyttet mest?
gefär hälften av damklassens Vad gynnas pistolskyttet mest
skyttar har valt att också skjuta av? Bidrar damklassen till att
i Öppen C, men bara en eller fler kvinnor ägnar sig åt pitvå damer har valt att endast stolskytte än om de skulle
skjuta Öppen C.
skjuta i gemensam klass med
herrarna? Om ett avskaffande
Vill herrarna avskaffa dam- av damklassen skulle leda till
färre aktiva kvinnliga skytklassen?
Ibland kan man ana att det tar, skulle skyttet i stort ändå
finns manliga skyttar som får gynnas mera av att damer och
problem med självkänslan om herrar tävlar med varandra i
de får se sig slagna av kvinnor gemensam klass? Skulle en
i en sport som av tradition är gemensam klass trigga såväl
så manligt dominerad. I de kvinnor som män att försöka
olympiska spelen dröjde det överträffa varandra och därända till 1968 innan kvinnliga med uppnå högre resultat?
skyttar ens fick delta, och de
började då tävla i samma klass Eliten och bredden
som männen. I Barcelona-OS De kvinnliga elitskyttarna
1992 besegrade den kvinnli- verkar inte vara så upphetsaga skeetskytten Shan Zhang de över möjligheten att vinna
från Kina alla sina (manliga) över de manliga i gemenkonkurrenter och erövrade sam klass. De väljer inte öpden olympiska guldmedaljen. pen klass om de måste avstå
Efter detta OS fick damerna från damklassen. En viktigare
inte längre tävla mot herrar- fråga är emellertid vad den
na, utan samtliga skyttegrenar stora gruppen kvinnliga varblev nu uppdelade i dam- och dagsskyttar i klass 1 och klass
herrklasser.
2 i landets klubbar och kretsar tycker. Skulle de känna sig
Påståendet att Shan Zhangs mer eller mindre motiverade
Har kvinnor verkligen samma
förutsättningar som män?

att tävla, om damklassen avskaffas?
Vem är tävlingens bästa skytt?

Är det den skytt som har
skjutit tävlingens högsta resultat eller den som har segrat i den största klassen? Om
en dam har skjutit tävlingens
högsta resultat så bör hon väl
räknas som den bästa skytten
och hyllas som sådan och få
högst status och det magnifikaste priset, även om hon har
gjort det i damklass. Förutsatt,
naturligtvis, att det har varit
lika tävlingsvillkor.
Frågorna kan sammanfattas:
• har kvinnor och män
verkligen lika förutsättningar för pistolskytte,
eller varför placerar sig
gruppen kvinnliga skyttar
sämre än gruppen manliga
i Öppen C vid SM?
• om det finns skillnader i
förutsättningarna, är de då
av det slaget att det är motiverat med skilda klasser?
• leder slopad damklass till
färre kvinnliga skyttar?
• kan slopad damklass stimulera damerna till bättre
resultat?
• är gemensam klass en jämställdhetsprincip, eller är
det en jämställdhetsprincip att ta hänsyn till olika
förutsättningar?
Ragnar Nielsen, Södra Dals
PSF

Kommentar:

Frågan om damklass var som
bekant uppe på årets Förbundsmöte. Förbundsmötet
beslöt bordlägga frågan och
uppdrog åt styrelsen att göra
en ordentlig konsekvensutredning varvid de kvinnliga
skyttarnas åsikt skall beaktas särskilt. Denna utredning
har påbörjats och kommer
att ligga till grund för styrelsens förslag till nästa års Förbundsmöte.
Mats Stoltz
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INSÄNDARE
Effektivare patrullplanering efterlyses!
löstes, hade man kunnat spara
in 1,5–2 timmar genom att
fylla ut patrullerna som innehöll luckor.
Många patruller var långt
ifrån fyllda och under tiden
06.30–12.30 var det många
patruller som var tomma. Tre
patruller i följd innehöll bara
2+3+2 skyttar, vilket kunde
ha ombildats till en patrull.
En av orsakerna till luckorna
i patrullerna var uppenbarligen att man valt patrull för att
få figur nr 1.

Hade man valt ett system som

oss gång på gång. Hittills har
man avvärjt attackerna och
tror sig vara utom fara, men
sanningen är att vi blir svagare efter varje angrepp. Motståndarna vilar inte på hanen.
Exempelvis plockas skjutbanorna i storstadsområdena
metodiskt bort, en efter en,
utan att vi förmår göra något åt det. Och snart kommer
nästa attack.

liv. Just nu inträffar det märkliga att samhällets negativa
attityd till skyttesporten håller på att vända. Skyttet blir
mer och mer accepterat och
intresset ökar. Public service-TV visar t.ex. – på eget
initiativ – sportskyttets pistolSM och i TV3’s ”Superstars”
är luftpistol en av grenarna.
För företag i upplevelseindustrin är pistolskyttet en av
de mest attraktiva produkter
de har att erbjuda.Vårt medlemstal ökar.

Vid senaste Pistol-SM använde Stockholmskretsen ett
anmälningssystem där skyttar själva anmälde sig till en
bestämd patrull i fältskyttet. Detta gick sedan inte att
korrigera.
Jag svarade för uppropet på

fredagsmorgonen då man sköt
öppna C. Jag observerade då
en stor svaghet i det valda
anmälningssystemet. Under
tiden 06.30, då första patrull
gick ut, till 12.30 då jag av-

fyllde patrullerna hade man
kunnat ta hem de 80–100
funktionärerna ute på stationerna två, kanske tre timmar
tidigare än som nu var fallet.
Antal intjänade arbetstimmar
torde uppgå till närmare tvåhundra.
För att fylla patrullerna
med skyttar hade det kostat
c:a fem personer arbete under kanske två kvällar, d.v.s.
c:a 45 arbetstimmar.
Att planera in skyttarnas

start i andra grenar och vapengrupper har gjorts tidigare och hade fortfarande varit
möjligt.
Med det använda systemet
är du slav under datorn, men
det är datorn som ska vara
din slav.
Gunnar Johnson
Generalsekreterare SM 90, 94,
2002.

Som en blixt
När jag tänker på pistolskyttets
framtid påminner jag mig ett
TV-program jag såg nyligen.
Det handlade om historiens
värsta underrättelsemissar. Det
var Pearl Harbor, Yom Kippur-kriget, 11 september och
många fler. Gemensamt för
dem alla var att de drabbade
led enorma förluster på grund
av de ansvarigas vägran att acceptera alla starka varningssignaler. Den enda förklaringen
man kunde finna till denna
informationsblindhet var, att
när makthavare väl har bildat
sig en uppfattning om verkligheten, så är de väldigt obenägna att ändra sig, hur mycket
information de än får.

Men de ansvariga vägrar att se

dessa illavarslande tecken. I
stället klamrar de sig fast vid
alla positiva tecken de kan
hitta och intalar sig att läget
är under kontroll.
När det gäller pistolskyttets

Jag menar att Svenska Pistolskytteförbundet nu befinner
sig i en sådan situation. Varningstecknen hopas. Pistolskyttets belackare attackerar

framtidsutsikter har vi haft
en enorm tur på senare år. I
förra valet fick vi ett regimskifte som sannolikt räddade
pistolskytterörelsens fortsatta

Nu gäller det att smida medan
järnet är varmt. Man brukar
säga att chansen kommer som
en snigel, och försvinner som
en blixt. Det gäller att rida på
vågen medan den finns. Jag
inser givetvis att detta inte är
en enkel sak. Vi måste verklighetsanpassa oss och radikalt
förändra vår sport. Och det

gör ont för dem som avskyr
förändringar, men det måste
man ta om man vill överleva.
Men det troliga är att våra
ledare säger: ”Så illa kan det
inte vara. Vi behöver inte ändra på något. Så här har vi alltid
gjort. Allt ser ju så bra ut. Det
ordnar sig säkert”.
När snigeln har försvunnit
som en blixt och chansen
runnit bort som sand mellan
fingrarna kommer de ansvariga att säga: ”Det är inte vårt
fel.Vi kunde ingenting göra. Hur
skulle vi kunna veta att det skulle
bli så här?”.
Och så suckar vi uppgivet, lämnar in våra vapen för skrotning, och ägnar oss åt varpa
och boule i stället.

Basti Naumann

Lägg Pistol-SM i slutet av säsongen!
numera har möjlighet att
kvalificera sig till SM under
innevarande år är det ännu
viktigare att alla skyttar i hela
landet verkligen får den möjMotivering: SM skall utgöra ligheten. Som det nu är hinner
”kronan på verket” under man inte skjuta särskilt många
en tävlingssäsong. Alltså skall tävlingar i norra Sverige innan
klubb-, krets- och landsdels- anmälningstiden till SM går
mästerskap både i precision ut. Sverige är ett avlångt land!
och fält genomföras före SM. Även de norra delarna skall ges
Med tanke på att man en rättvis chans!

Jag anser att tidpunkten för
SM skall ändras till slutet av
skjutsäsongen, lämpligen slutet av augusti.
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Dessutom skulle det ge
betydligt flera deltagare på
tävlingar under hela säsongen.
Som det nu är slutar skyttarna
tävla när SM väl har gått av
stapeln.
Med en senareläggning
av SM skulle skyttarna vara
tvingade att delta i tävlingar
ända fram till SM för att hålla
formen uppe.
Frågan om när SM skall

hållas borde vara en fråga för
skyttarna, d.v.s. på ”gräsrotsnivå”.
Tidigare motion i ärendet
har mötts med argumentet att
SM skall vara ”en skyttefest”
och att skyttarna är lediga i
juni-juli. Detta håller inte, då
man numera kan styra sin semester ganska fritt.
Jan Kjellberg, Bollnäs Psk
NP4 ’10

2:a Plats Bana A 2007
1:a Plats Bana A 2006
2:a Plats Bana A 2005

Posttidning B
Svenska Pistolskytteförbundet
Box 5435
114 84 Stockholm
1 1 0 3 3 1 2 0 0

Burkammunition
- Specialpris året ut -

SK Magazine i burk
SK Fält i burk
(Lapua Standard Club)

Specialpris
Antal
10.000
5.000
1.000
500

Pris / burk
345 kr
360 kr
375 kr
400 kr

Pris Ordinarie Pris
6.900 kr
7.650 kr
3.600 kr
3.950 kr
750 kr
790 kr
400 kr
450 kr

