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Framsidan:
Skidskyttet lever! utropar man i Värmland, som bidragit med ett
reportage från deras kretsmästerskap. På framsidan ser vi den tidigare
kretsmästaren i skidfältskytte i Stockholm, Lennart Rehnström,
Upplands Väsby Pk (till vänster), som gratulerar årets mästare,
Tomas Hult, Stockholmspolisen, till segern. Läs mer om båda
skidskyttemästerskapen på sidorna 29 och 30.
Foto: Peter Siegel

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

Det svenska försvarets framtid har
diskuterats allt intensivare på senare
tid. Inte minst kom frågan upp på
Folk och Försvars årliga konferens
i Sälen, där Svenska Pistolskytteförbundet representerades av Mike
Winnerstig.
Ytterst är försvarsfrågan ett politiskt
avgörande och det finns olika uppfattningar om den eventuella hotbilden mot Sverige och hur det svenska
försvaret skall utformas och vad
det får kosta. Som organisation har
Svenska Pistolskytteförbundet ingen
ståndpunkt om detta och deltar inte i
den politiska debatten om försvaret.
Men vi är en frivillig försvarsorganisation och berörs av de förändringar som försvaret för närvarande
genomgår. Ett exempel på detta är
värnpliktens avskaffande.

Värnplikten har varit den i särklass viktigaste kontakten för de
allra flesta. Inte bara de unga män
som kallats in och utbildats för olika
försvarsbefattningar har fått denna
kontakt. Familj, anhöriga i vidare
bemärkelse, vänner och arbetskamrater har också fått en, om än mera
indirekt, kontakt med svenskt totalförsvar.
Den nya situationen innebär inte
bara nya förutsättningar när det gäller att nå ut till breda grupper i det
svenska samhället, den innebär också att betydligt färre får kontakt med
skytte i olika former. Det handlar
inte bara om skjutskicklighet utan
om säkerhetsfrågor vad gäller vapenhantering i dess vidaste bemärkelse.
För att i rimlig mån kunna
fortsätta det arbete som skett inom
värnpliktens ram vad gäller skyttet
krävs förståelse och stöd från samhället, i första hand från totalförsvaret. I grunden finns detta, det är min
erfarenhet, men i den nya situationen med avskaffad allmän värnplikt
är det viktigt att stödet är långsiktigt
och ekonomiskt tillräckligt.
Svenska Pistolskytteförbundet är en
frivillig försvarsorganisation och kan
och vill medverka till att fylla det
tomrum som nu uppkommer när
den allmänna värnplikten försvinner. Eftersom vi finns och verkar
över hela landet är våra möjligheter

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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att hjälpa till stora om våra tjänster
efterfrågas.
Jag har skrivit om detta tidigare.
Men nu är värnplikten borta och
många frågor om vad som skall ske
i ett totalförsvar utan värnplikt är
obesvarade.
Vi kan och vill hjälpa till i den omställningsperiod som nu har inletts.
Anders Björck
Förbundsordförande

Svenska Pistolskytteförbundets
jubileumsmedalj
Det är inte ovanligt
att kansliet kontaktas av föreningar i
honnörsärenden.
Vanligen rör det
sig om personer
som lagt ned ett
stort arbete till
föreningens fromma
under lång tid och
som man vill hedra
med någon form
av medalj.Vi har
hittills inte kunnat tillhandahålla den servicen
då Förbundets
förtjänstmedalj
förutsätter att man
verkat lägst på kretsnivå. Därför
har Förbundsstyrelsen beslutat att
med anledning av att Förbundet i
år fyller 75 år instifta en ny medalj, Svenska Pistolskytteförbundets
jubileumsmedalj.
Medaljen, som är oval i storlek 31,5

x 26 mm, har vitt band med två
lodräta svarta streck och bäres på
bröstet. Medaljen är på åtsidan
försedd med Svenska Pistolskytteförbundets emblem (Gustaf II
Adolfs korslagda hjullåspistoler
inramade av en lagerkrans och
krönta med lilla riksvapnet) och
på frånsidan en lagerkrans med inskriptionen ”Svenska Pistolskytteförbundet”.
Medaljen är utförd i kontrollerat sil-

ver. Miniatyr ingår. Se vidare om
bestämmelser m.m. under Förbundsnytt, sid 63.
Mats Stoltz
NP1 ’11

SPORTEC AB tar över
försäljningen av HÄMMERLI
och SIG SAUER
Vi tackar alla kunder och
samarbetspartner för 20 fantastiska
år och önskar SPORTEC lycka till!
Hjärtliga hälsningar från
Bengt och Dagmar, Hä-Sport AB
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”Olympiaden i London 2012
hoppas jag mycket på. Mitt
mål är att komma främst bland
Europas skyttar. Om det blir så,
återstår att se. När jag tränar
och tävlar idag, är detta i alla
fall mitt långsiktiga mål.”

Franck Dumoulin skjuter med
Morini och sponsras också av
världsföretaget Adidas.

Målet är att skjuta
fullt på OS!
Av: Staffan Ringskog

Den som säger detta är en
av Europas bästa idrottsmän
inom pistolskytte, fransmannen Franck Dumoulin. Vi
möter honom bakom ett av
skrivborden på polisstationen
i Bordeaux i sydvästra Frankrike. Det är här han har sin civila gärning, han började som
vanlig patrullerande polisman
under ett halvår, men har idag
mest inomhustjänst som polis.
– Tänk vad fint det vore om
man kunde försörja sig på pistolskytte, säger han, men där
är vi ännu inte. Jag trivs verkligen med mitt jobb som polis, men min stora passion är
idrotten och pistolskyttet.
4

– Att verka som professionell inom denna idrott vore
förstås drömmen, men min
situation är nog ganska typisk för världens skyttar. Få är
proffs om ens någon. Många
är just polismän eller militärer,
det är inom dessa yrkeskategorier man kan dra nytta av
sitt stora intresse för skytte.

denna dag, det året under hösten, daterar Franck som starten på ett livslångt intresse för
pistolskytte som aldrig tagit
slut. Året därpå deltog han i
sin första tävling, som tolvåring i staden Denain.
– Jag har idag familj, hustru
och ett barn, berättar Franck.
Men vid sidan om min familj är det ju sporten som det
Allt började för Franck Du- mesta kretsar kring.Att skjuta
moulin när han var blott elva rätt och med framgång är en
år. Hans pappa var lärare i mycket speciell känsla, som
vanliga franska grundskolan, kanske bara världens största
men han hade också alltid in- skyttar kan förklara.
tresserat sig för skyttesporten.
En dag tog han med sig sin Hans klubb heter Les Mousson till en skyttetävling och ette de Royan, i staden Roy-

an. Hans personlige tränare
är Philippe Cola. Han är en
känd, ganska kortväxt skytt,
blott 171 cm lång.
– Man tävlar alltid främst
med sig själv, fortsätter Franck
Dumoulin. Ju bättre resultat du
gör, desto större blir din tillfredsställelse och ditt intresse
för sporten. Ju äldre jag blir,
desto bättre kan jag också prestera. Detta är en sport jag kan
ägna mig åt långt upp i åren.
– En av mina stora idoler
inom sporten är förstås svensken Ragnar Skanåker, fortsätter Franck Dumolin. Han har
idag passerat de 70 åren med
råge och kan fortfarande räkNP1 ’11

nas som en formidabelt duktig skytt. Sådant är mycket
uppmuntrande för oss alla
inom denna sport. Det finns
inget bestämt datum för när
man ska lägga av.
– Jag gillar er svenskar och
Sverige, säger han. Ni verkar
ha ett så väl fungerande samhälle. Alltid när jag har besökt
Sverige har jag känt mig på så
gott humör.
Franck Dumoulin började skju-

ta på allvar på träningsbanor
efter den där introduktionen
som hans pappa stod för. När
han var tonåring hade han redan skapat rubriker inom den
franska idrottsvärlden, snart
blev han också erkänd som
landets främsta skytt.
– Berömmelsen och framgången kom stegvis, berättar
Franck i träningstagen
med mobilt skjutbord
och, givetvis,
elektronisk markering.

Franck.Tack och lov! Om jag
blivit känd över en natt hade
det varit svårt. Nu blev jag
undan för undan en stjärna
och det var bra.
Franck tycker att pistolskytte i

Nu satsar
Franck på att
ta guld på OS
i London 2012.
Målet är att
skjuta fullt,
600 poäng.

Frankrike är en ganska stor
sport. Ett land med 65 miljoner invånare har idag ett skytteförbund med 130 000 aktiva
medlemmar.
– Vi tillhör väl ett av Europas
större förbund, säger Franck.
Vi har en ganska god bredd på
våra skyttar. En konkurrent för
min del om utrymmet i spalterna när tidningarna skriver
om pistolskytte är Walter Lepere. Han är 34 år och har nått
goda resultat. Bland kvinnorna
är Stephanie Tirrod en framgångsrik skytt. Hon är 37 år
och har vunnit många natio- nella och internationella tävlingar.
Franck Dumoulin tycker dock
att Frankrike kunde vara en
betydligt mer framgångsrik
nation inom pistolskyttet är
hittills.
– Allt handlar ju om vår försörjning i grund och botten,
säger han. Många av oss som
tävlar tycker inte det finns
tillräckligt med tid för oss att
träna och bli bättre.

startade han ju också tidigt
med att tävla.
Hans främsta merit hittills är
ett OS-guld i luftpistol i Sydney år 2000. Han sköt här fenomenala 590 poäng av 600
möjliga. I finalen sköt han
98,9 poäng av 100 möjliga.
Hans bästa resultat hittills.
Utöver detta har Dumoulin mängder av guld, silver
och brons i både fripistol
och luftpistol i olika VMtävlingar.

Vad anser då Franck är nyck-

eln till framgång?
– Det handlar om hundraprocentig koncentration och
att känna en hängivenhet för
uppgiften varje gång du skjuter, säger Franck, oavsett om
det är träning eller tävling.
– Att känna att detta är roligt, är väldigt viktigt, säger
han vidare. Om du som skytt
inte känner så ska du inte tävla i sporten.
– Men framgång handlar
också om annat, fortsätter han.
Det är nog bra om du är en
lycklig människa med familj.
Du ska ha god nattsömn före
en tävling och äta rätt. Inte för
tung mat så att du känner dig
däst i magen när du tävlar.

Francks resultat har sjunkit nå-

got med åren men så sent som
2008 tog han guld i luftpistol
på ett VM i Peking. Där sköt
han 585 poäng med 98,7 poäng i finalen.
– Svårast i pistolskyttet är
egentligen att kunna ta ett
nederlag, säger han. Det är ju
lättare att vinna eller för att citera ett känt ordstäv; ”vilken
bracka som helst kan vinna ett
spel, men det krävs en gentleman för att förlora det”.
Francks nästa stora mål och ut-

maning är olympiaden i London 2012.
– Målet är 600 poäng, säger
han, alla världens skyttar har
siktet inställt på detta eveneNu är Franck Dumoulin 37 år. mang. Jag vill inte göra någon
Han har under sin tid på täv- fransman besviken under den
lingsarenorna erövrat hela 55 tävlingen. Jag hoppas att jag
olika nationella franska guld- både vinner och förblir en
medaljer i luft- och fripistol gentleman, un bonne homsom är hans grenar. Men så me! Bien sur! Självklart!
NP1 ’11
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1981-2011 – 30 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

6

NP1 ’11

Jag fick här om dagen frågan om jag
är rädd av mig eftersom jag ständigt
talar om hotbilder. Det handlar inte
om rädsla utan om realism.Vår omvärld förändras hela tiden och en
del av de förändringarna innebär
definitivt ett hot mot vår verksamhet. Att se sanningen i vitögat är en
förutsättning för att man skall kunna möta den hotbild som uppstår.
Att sedan vissa framtidsscenarier är
skrämmande är en helt annan sak.
Vapenlicenser och föreningsintyg

I samband med ansökan om vapenlicens spelar det föreningsintyg där
föreningen bl.a intygar att den sökande är medlem i föreningen och
regelmässigt deltagit i föreningens
skjutningar under de senaste 6 må-

”Slagsmålsdosa”
(Stoltz collection).
Arvegods som använts
in i modern tid (dock
på rätt sida av gällande
preskriptionstid).

naderna en viktig roll. Detta förtroende att utfärda föreningsintyg
innebär också ett stort ansvar. Även
om enstaka fall av missbruk tyvärr
förekommit har föreningarna på det
stora hela levt upp till detta ansvar. I
utredningsdirektiven till utredningen
”Vissa frågor om vapenlagen” ingick
att utreda behovet av att författningsreglera föreningsintyget. Då begreppet ”regelmässigt deltagit” har olika
innebörd beroende på lokala förhållanden (klimat, tillgång till inomhushall etc) ansåg Förbundsledningen att
en detaljstyrning skulle få olyckliga
konsekvenser. Vilket påtalades i remissvaret och utredaren konstaterar
NP1 ’11

också i sin promemoria att nuvarande ordning fungerar väl och att
det därför inte finns behov att ändra
denna. Detta är naturligtvis tillfredställande men vad som står i en utredning är en sak och vilket beslut
som sedan fattas kan vara något helt
annat.Vi avvaktar med spänning det
politiska beslutet i frågan.
Regionala initiativ

Mer oroväckande är att vissa polismyndigheter utvecklat en egen
praxis avseende licensärendena som
helt ställer hittills gällande rikstäckande praxis på huvudet. I korthet
innebär detta en nedvärdering av
föreningsintygets betydelse, krav
på verifierade tävlingsresultat och
i slutändan en restriktivare praxis
avseende utfärdande/förnyelse av
licenser. Om Förbundsledningen
inte kan få hejd på den här utvecklingen kommer det att få stora negativa konsekvenser såväl för den
enskilde medlemmen som för vår
verksamhet i stort. Detta är Förbundsledningen medveten om och
kommer att göra allt som står i dess
makt för att få en acceptabel lösning till stånd. Det finns ingen garanti att det lyckas men
jag kan garantera att
om det skulle misslyckas så beror det
definitivt inte på
bristande energi.
Hotet
Det allvarligaste hotet på sikt
är att det blir allt svårare att få folk
att engagera sig ideellt vare sig det
gäller att sätta sig i en styrelse eller
hjälpa till när föreningen eller kretsen skall arrangera en
fältskjutning. Problemet är
inte begränsat till vår verksamhet.Vi delar det med hela
folklivs Sverige, men problemet blir sannerligen inte
mindre för det. Det är heller
inget nytt problem. Redan
Amerikas store järnvägsbyggare James J. Hill insåg den
mänskliga resursens avgöranDen svenska affären Dalkullan i
Chicago slog igen först 1973.

de betydelse när han fällde det bevingade yttrandet ”Ge mig svenska
rallare, whisky och snus så skall jag
bygga järnväg ända in i helvetet”.
Inga rallare-ingen järnväg. Inga
föreningsfunktionärer/banläggareinget pistolskytte. Så enkelt är det
och det problemet kan ingen Förbundsstyrelse i världen lösa. Det
är helt enkelt upp till er
som läser detta om vi
skall ha något pistolskytte i framtiden eller inte.
Kulturhistorisk fotnot
När Knut Ljunglöf dog lämnade han
efter sig en av de största privatförmögenheter som funnits i det här landet. Och
det som gjorde honom rik var Ljunglöfs
Ettan. Mycket har hänt sedan Knut
Ljunglöf gick ur tiden men Ettan består
och kommer förhoppningsvis att bestå i
all framtid. Det sägs att det största problemet för de svenskar som utvandrade till
Amerika var att det inte gick att komma
över riktigt snus.Visserligen växte det upp
snusbodar som svampar i svenskbygderna.
Det vanligaste märket hette ”Dalkullan”
men det smakade inte som svenskt snus
och framför allt, det smakade inte som
Ettan. En annan kulturhistorisk företeelse är de så kallade ”slagsmålsdosorna”.
Kompakta saker i gjutet tenn som befolkningen snabbt kom på att man fördel kunde använda vid lördagsslagsmålet.
Det finns en historia om drängen som ser
sig i spegeln söndag morgon och konstaterar att ”nu finns det bara tänder kvar
för en lördag till”. Jonas Love Almqvist
lär ha påstått att ”blott Sverige svenska
krusbär har”. Jag säger detsamma om
Ljunglöfs Ettan.

Generalsekreteraren har ordet

Vapenlicenser, svenska
rallare och Ljunglöfs Ettan
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Ett vinnande koncept
Både för Bana och Fält
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www.interprodukter.se
Tel 0451- 155 95
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GÖTEBORG
På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet arrangerar Göteborgs och Bohusläns Pistolskyttekrets
Svenska Mästerskapen i fält- och precisionsskjutning
den 7–10 juli.
Tävlingscentrum (TC) är Högsbos skjutbanor i Göteborg där precisionsskjutning samt särskjutning genomförs. Fältskjutningen är förlagd till Sisjöns skjutfält i
Mölndal. Upprop vid TC. Transport mellan TC och fältterrängen ingår i anmälningsavgiften. Andra transportsätt är inte tillåtna.

Mästerskap individuellt och i lag
Precisionsskjutning Vapengrupp A, B, C öppen,
dam, junior, veteran yngre
och veteran äldre
Fältskjutning

Lagtävlingar

Vapengrupp A, B, C öppen,
dam, junior, veteran yngre
och veteran äldre samt R
3-mannalag för A, B, C öppen
i både precision och fält samt
R i fält
2-mannalag för dam, junior
och veteran

Program
Dag

Precision

Fält

Torsdag 7 juli

A-vapen

B-vapen, dam, junior

Fredag 8 juli

Dam, veteran, junior

C öppen klass

Lördag 9 juli

C-vapen

R-vapen, veteran

Söndag 10 juli

B-vapen

A-vapen

Anmälan och avgifter
Anmälan görs via webplatsen www.pistolsm2011.se
och avgift betalas föreningsvis. Kontonummer för SM
ÀQQVSnZHEESODWVHQ5HVHUYNRQWRlUSJ,QEHWDOQLQJVHQDVWGHQPDM,QEMXGDQRFKDQmälningsblankett i pappersform kan beställas.

Anmälningsavgifter betalas i samband med anmälan och återbetalas ej. Efteranmälan i mån av plats
RFKWLOOlJJPHGNUVWDUWRFKSHUODJ
Föreningen ansvarar för att anmälda skyttar är kvaOLÀFHUDGHRFKLQQHKDU636)VSLVWROVN\WWHNRUW
,QGLYLGXHOOWMXQLRU
,QGLYLGXHOOW|YULJD
/DJ







NUVWDUW
NUVWDUW
NUODJVWDUW

Vapenkontroll och förvaring
Kontrollen är öppen vid TC onsdagen den 6 juli mellan kl 16 och 21. Tävlingsdagarna öppnar kontrollen
en timme före första start och avslutas strax före prisutdelningen, tidigare på söndagen. Möjligheterna till
vapenförvaring presenteras på hemsidan.

Tävlingsbestämmelser
3UHFLVLRQVVNMXWQLQJ L YDSHQJUXSS & KDU VNMXWWLGHQ 
PLQXWHU SHU VHULH , |YULJW enligt Svenska Pistolskytteförbundets Skjuthandbok

Startlistor, resultat och priser
På www.pistolsm2011.se publiceras startlistor och resultat. Önskas startlista i pappersformat så anges det
på anmälningslistan.
Prisutdelning sker efter avslutad tävling på TC. Tid
anslås på tävlingsdagen.

,QIRUPDWLRQ
Webbplatsen www.pistolsm2011.se hålls uppdaterad
med aktuell information. E-post info@pistolsm2011.se.
7HOHIRQNRQWDNW NDQ InV Sn 34138677 (Q EHVNULYQLQJPHGYlJNDUWDÀQQVSnZHEESODWVHQ

Organisationskommitté
Ordförande
Sekreterare
Tävlingsledare fält
Tävlingsledare precision

Peter Larsson
Claes Linder
Bodil Lindahl
Lars Lundmark

Varmt välkomna önskar Göteborgs och Bohusläns Pistolskyttekrets med föreningar!
NP1 ’11
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Jonna Dansk,
Bromma PK.

SUCCÉ
för Stockholmscupen i PPC
Av: Conny Kristensson, Grödinge Psk
Foto: Jim Forsberg

Att tävling är bästa träning är ju allmänt känt. Det tog man
fasta på då Stockholmscupen i PPC startade förra året.
Idén med Stockholmscupen
kommer nog ursprungligen
från Thomas Beck, Salems Pk,
samt Jim Forsberg, Rosersbergs Pk. Dessa goda herrar
kontaktade mig och Michael Axell i april förra året och
undrade vad vi kunde göra för
att Stockholms PPC-skyttar
skulle bli konkurrenskraftiga
gentemot övriga landet.
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Efter en del diskuterande kom
vi fram till att bästa träning är
tävling. Sagt och gjort, vi bestämde att en cup är en bra
variant, ett antal deltävlingar
där man tar snittet från några
av de bästa resultaten och får
ett slutresultat. Men nu kom
problemet, vi var redan inne
i april månad och alla föreningar i Stockholm hade redan

bokat upp sina banor för årets
tävlingar, speciellt på helger.

valde vi att inte skjuta en hel
1500 match i vilken det går
åt 150 skott, utan valde istället
Vad göra? Vi ville ju ha igång att skjuta en kortare variant
Stockholmscupen samma år! där man bara skjuter 60 skott
Någon av oss fick den bril- men där man ändå får med
janta idén att köra cupen på nästan alla skjutställningar.
Dessutom insåg vi snabbt
vardagskvällar, dessutom korta ner PPC programmet och att vi inte kan ha fem skicklighålla oss till två vapengrupper, hetsklasser som det är i PPC,
R1500 och P 1500. Dessutom det fanns helt enkelt inte tillNP1 ’11

Jim Forsbergs tavlor: 598p,
cupens högsta resultat, vänster
tavla 7 & 25 Yard, höger 50 Yard
och avslutande 6 skott från 25
Yard.

De bästa skyttarna i båda klasserna fick presentkort,
här de tre främsta i Masterklassen Revolver.
Från vänster: Thomas Beck, Jim Forsberg och Jens O'Konor.

PPC-skjutavstånd i meter:
7 yards = 6,4 m.
25 yards = 22,8 m.
50 yards = 45,5 m.

räckligt med skyttar för detta.Vi gjorde helt enkelt så att
vi slog ihop klasserna till två
stycken; Marksman, Sharpshooter och Expert slogs ihop
till en Expertklass. Master
och High master klassen slogs
ihop till en Masterklass.

lingar före sommaruppehållet
och fem efter sommaren. På
den sista deltävlingen var det
prisutdelning.
Större delen av startavgiften
gick till prisbordet där Torkel
Andersson från DAE hjälpte
till och sponsrade med presentkort.

Vi såg två fördelar med att göra
dessa ändringar.
1. Att bara ha R+P 1500 vapen gör att alla som har ett
eget grovvapen kan vara med
och skjuta, förutsatt att man
gått PPC utbildningen.
2. Att bara skjuta en 60 skotts
match gör att man kan hinna
med två starter på en kväll
plus att det inte känns så
avskräckande för nya PPC
skyttar.

Stockholmscupen har gjort att
nästan alla Stockholms PPCskyttar har höjt sina snittresultat och den har hjälpt minst
en stockholmskille att bli
High master (Jens O’Konor,
Atlas Copco).
Cupen blev en populär
tävling med över tvåhundra
starter fördelat på nästan femtio skyttar. Denna succé kommer garanterat att upprepas
och förbättras ytterligare till
2011. Då är det ju VM i PPC
i Stockholm och då ska vi
stockholmare visa var skåpet
ska stå!

Jag och Michael Axell åkte hem

Stort tack till Michael Axell,

till vår bana och tog fram
bokningslistan för Hacksjöbanan och bokade snabbt upp
ett antal torsdagar från mitten
av maj. Det blev fyra deltäv-

Thomas Beck och Jim Forsberg! Tack vare dessa herrar
fortsätter PPC-skyttet att utvecklas i Stockholmsregionen.

NP1 ’11

De tre främsta i Masterklassen Pistol.
Från vänster: Jens O'Konor, Thomas Beck och Sören Andersson.
Artikelförfattaren
Conny Kristensson
ingår i arbetsgruppen
PPC Sverige.
Michael Axell är
utbildningsansvarig
i arbetsgruppen PPC
Sverige som består
av nio skyttar från
hela landet.

Inbjudan till PPC-starter
Salems Pk med vänner inbjuder till en ”prova-på” tävling i PPCskytte. Nya och mindre rutinerade skyttar som gått PPC-kursen
men inte riktigt kommit igång med tävlandet får här en möjlighet
att lära mer och förkovra sig i det populära PPC-skyttet. För dig
som inte gått kursen, men är nyfiken på hur PPC går till, är det
ett utmärkt tillfälle att delta som åskådare.
Deltagarna får hjälp, råd och tips av mycket erfarna ”HighMaster” PPC-skyttar och tävlingen sker i lugnt tempo. Hjälp och
handledning med skyttet och markeringen kommer att finnas på
banan. Tävlingen ingår inte i Svenska PPC-cupen.
Tävlingsdag:
Lördag 2 april, 2011.
Plats/tid:
Hallstabanan i Salem kl. 09.00.
Anmälan till:
Thomas Beck på: 087120597@telia.com senast 27 mars.
Startavgift: 100 kr/start som betalas på plats.
Detaljerad inbjudan finns på hemsidan: www.salemspk.org

Varmt välkomna!

(Läs mer om PPC-starter på nästa sida!)
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PPC-STARTER

Att gå kurs är väl någonting vi
alla tycker om. Inom skyttet är
kurser i PPC numera den solklart
populäraste vidareutbildningen,
även om det snöar på skjutbanan.
Av: Thomas Beck
Foto: Jim Forsberg

Kurserna i all ära, men vart tar
alla nyutbildade PPC skyttar
sedan vägen? Endast ett fåtal
syns ute på de olika cupmatcherna, krets och landsdelmästerskapen.
Den frågan ställde vi, Thomas

Beck och Jim Forsberg, till
varandra en vacker dag när vi
skulle avlossa de första snabba
skotten på 7yards på en cupmatch. Något måste göras för
att hjälpa igång nya skyttar!
Efter kort analys upptäckte vi att det fanns behov av en
praktisk vidareutbildning följt
av ett enkelt tävlingsmoment.
12

Man vågade inte riktigt ta
hela steget ut på PPC cuptävlingar eftersom vetskapen om
att säkerhetskraven och komplexiteten på tävlingsmomentet är hög för en ovan skytt.
Många av oss PPC skyttar
kanske dessutom tror att nya
skyttar tycker det går åt för
mycket ammunition, vilket
visat sig vara fullständigt fel.
Vi bestämde att genomföra
tävlingen ”PPC-starter” på
Salems Pk:s hemmabana i Salem.Tävlingsdagen visade sig
bli en mycket vintrig aprildag som inledningsvis började

med ett praktiskt moment där vi gick igenom alla olika matcher
och skjutställningar. Efter det fick skyttarna
själva pröva på 25 yards
kortmatchbana, där vissa sköt upp huvuddelen
av sin veckopeng under kompetent handledning.
När alla kände sig
väl uppvärmda bar det
av till 50 yards PPCbanan där tävlingsmomentet bestod av en
”Distinguished” match
på 60 skott.

Arrangörerna av PPC Starter: Thomas
Erlandsson, Salem PK, Jim Forsberg,
Roserberg Pk, Thomas Beck, Salem PK.

NP1 ’11

Denna matchtyp täcker in allt,

7 yards stående 12 skott på
20 sekunder med krav på
snabba omladdningar, 25
yards, 6 skott knästående, 6
skott vänster respektive höger hand med barrikadstöd
på 90 sekunder och också
50 yards skytte, vilket kräver
noggrannhet. Dessutom skytte sittande, liggande, stående
bakom med barrikadstöd med
höger vänster respektive höger hand och även med vänster hand, 6 skott i vardera
skjutställningen på en totaltid av 2 min. 45 sek. Avslutningsvis 6 nervpirrande skott
stående på 25 yards.

Tävlingen blev en succé och
lockade hela 35 starter från 9
föreningar.
Hur gick det då? De tre
främsta skyttarna i vardera
vapengrupp erhöll för respektive placering en graverad medalj i guld, silver eller
brons.
Revolver vanns av Kenneth Gar p, Katar ina Psf
555p-16x följt av Roland
Lubiszewski, Ballongbergets Skf med 520p2x, och på tredje plats
Mikael Torndahl, Salems PK med 512p-10x.
Bäst med pistol sköt Ballongbergets Conny Chow,

Sig Sauer.
Nikolaos Frank,
Katarina Psf

Anders Lindqvist och Johan Hageus i aktion. Peter Burnert kollar
så att inte Johan gör övertramp.

Jonas Hübner skötte både
sekretariatet och fiket.

520p-6x följt av Martin Cardell, Salems Pk med 505p13x och på tredje plats Emil
Jankovic,Atlas Copco Pk med
470p-13x.

Lena Mickelsson, RPK, skjuter
vänster hand barrikad, med 2,5”
S&W model 19.

Thomas Erlandsson sköt skarpt
med skruvdragaren.

Markering.

Skyttarna fick även här hand-

ledning inför varje moment,
så att alla visste vad de skulle
göra.Tävlingsmomentet kunde skjutas två gånger i vardera
vapengrupp med samma vapen, pistol eller revolver, oavsett utförande minst i kaliber
.32 ( dock ej s.k. B-vapen).
Skyttens bästa resultat i
vardera vapengruppen räknades in i tävlingen. Möjlighet
att träna mellan de två starterna för de som ville fanns
på 25 yards banan.
NP1 ’11

Skyttar och instruktörer kunde under dagen avnjuta kaffe,
dricka, korv samt smörgås i
självserveringen, allt ingick i
startavgiften.
Vi kommer naturligtvis att köra
tävlingen i år också (se inbjudan på sid. 11), denna gång
med en officiell cupmatch
dagen efter på samma bana.

Varmt välkomna alla nya
och gamla PPC-skyttar!
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Vårgårda High
Master School
– elitsatsning i Norrland
Av: Björn Svensson • Foto: Håkan Lindmark

Under den kalla helgen i 1:a
advent träffades fjorton förväntansfulla PPC-skyttar för
en helg i skyttets tecken. Under två dagar skulle de drillas
i den ädla konsten att skjuta
PPC. Skyttarna har under de
senaste åren skjutit denna precisionsgren med stort intresse
och hade nu bestämt sig för
att satsa lite extra på grenen
inför det stundande storåret
inom svenskt PPC skytte.
Under 2011 kommer
PPC i Sverige nämligen att se
en utveckling av sällan skådat
slag. Anledningen är de stora
satsningar som Svenska Pistolskytteförbundet har gjort

genom att ge Grödinge PSK
uppdraget att arrangera både
SM och VM i PPC1500.
För att förbereda den norrländska regionen för dessa mästerskap har man i Umeå PK
anlitat PPC-skyttarna Torben
Rundqvist och Björn Svensson med det nya utbildningskonceptet ”Vårgårda High
Master School”. Vårgårdaskyttarna har under en längre
tid sett ett behov av en vidareutbildning för skyttar som
har kommit en bit på väg och
som vill vidareutvecklas och
få en mer personlig guidning
och utveckling. Under åren

Kursledarna Björn Svensson och
Torben Rundqvist.

som aktiva PPC-skyttar och
utbildare har Vårgårdaskyttarna funnit att denna typ av
utbildning saknats.
– Vi har diskuterat saken
inom vår egen klubb och
kommit fram till att det säkert
är fler skyttar som är intresserade av denna hjälp, säger
Björn Svensson.

sina tankar om träning, mentala förberedelser och positivt tänkande i samband med
träning och tävlande. Torben
Rundqvist, som även är Rikstränare och FMI-instruktör
inom SPSF:s verksamhet, har
sin filosofi klar:
– Om man sprider vad man
lärt sig under en lång skyttekarriär får man bättre ”motUnder åren har Vårgårda PSK ståndare” på skjutbanan. Detta
blivit känd för att ”odla fram” tvingar mig att utvecklas för att
duktiga PPC-skyttar genom möta det bättre motståndet.

Sara Andersson
i action.
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Skyttarna i Umeå har före

kurstillfället fått svara på frågor och fört diskussioner med
kursledarna om sitt PPCskytte. Dessa tankar och idéer
har man sedan tagit tillvara i
skapandet av den specialanpassade utbildningen. Detta för att finna vilken nivå
kursen ska ligga på och för
att tillgodose de individuella
önskemål om guidning som
skyttarna har.
Vårgårda High Master
School har som syfte att ge
varje deltagare individuella råd och tips om hur man
framöver kan utveckla sitt
PPC-skytte. Mycket av utbildningen under helgen gick
ut på mentala förberedelser
inför tävling. Man fick tips
och verktyg för att bemästra
den mentala fokusering som
krävs av skyttar på elitnivå.
Utbildningen har också fokuserat på de moment i skyttet
som skyttarna har behov av att
förbättra. Många av skyttarna
har till exempel angett behov
av att förbättra skyttet på 15
yards.Vi har lagt mycket tid på
att lära oss finna tillit till den
egna förmågan i detta moment
och att skjuta avslappnat och
inte känna oss stressade.
Ett annat moment som skyt-

tarna önskat hjälp med är
naturligtvis 50 yards skyttets
olika moment och att hitta
dynamiken i de olika skjutställningarna. Många av skyttarna ville också ha hjälp med
att få verktyg för att hantera
25 yards skyttet under 35 sekunders serierna. Här var det
oftast så att man behöver hjälp
med att nyttja tiden på ett avslappnat och kontrollerat sätt.
Under alla övningar poängteras att PPC-skytte måste
skjutas i avslappnat och avspänt tillstånd. Ingen skytt kan
förbättra sina resultat genom
anspänning.
– Andning och avslappning
är nyckeln till framgång, säger
Björn och Torben.

När det gäller den mentala biten gäller det att lära sig fokusera på ett moment i taget. Att
inte försöka klara av att tänka på alla olika moment i en
1500 match, utan att dela upp
matchen i små bitar och fokusera på en bit i taget.Att kunna
”släppa taget” om ett avklarat
moment är viktigt. Man tjänar
ingenting på att under fortsatt
match gå och älta om något
inte gick som man tänkt sig i
ett tidigare moment.
Vi diskuterade mycket om
att man bör bygga upp sin
mentala checklista inför de olika momenten. Checklistan går
man igenom inför varje nytt
moment. Listan ger en trygghet och ett igenkännande inför
momentet och gör att man har
koll på vad som skall hända.
Detta ger trygghet och större
möjlighet till avslappning. Har
ett moment gått bra så ”sparar
man ner detta” i minnet och
kan återanvända känslan och
det positiva minnet av det inför uppladdningen i en kommande tävling.
Kursen arrangeras av Umeå PK
och målet med den är att få
fram ett antal skyttar som ska
vara beredda att göra en seriös
elitsatsning inför kommande
stortävlingar. Att det på sikt
ska resultera i Norrlands första High Master skytt är Håkan
Lindmark , Umeå PK:s ordförande, övertygad om.

Vill du veta mer om Vårgårda High Master School och
artikelmaterialet kontakta Torben eller Björn.
Björn Svensson, tfn 076-125 10 02, bjorn.svensson@ppc-sweden.com
eller Torben Rundqvist, tfn 0705-27 08 91, dryleg@ppc-sweden.com
För intervju eller info om hur deltagarna upplevde kursen kontakta
Håkan Lindmark, 070-644 10 01.
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Torben Rundqvist (hö) ger tips om hur man
hanterar tävlingsstressen.

Kommentar till kursen av Håkan Lindmark,
ordförande i Umeå PK

Jag kände det som att vi hade
fastnat lite i vår utveckling här
uppe i den norra delen, dels började vi senare med PPC, dels
saknar vi ”High Mastrar” i regionen som kan ge oss redskapen
som krävs för den elitsatsning vi
vill göra. Vi har många duktiga
skyttar i gänget, men det har saknats någon att fråga för att utvecklas vidare.
Vintern 2009/2010) frågade Björn,Vårgårda, vad jag trodde om idén med Vårgårda High
Master School. Jag tänkte direkt
att det här ska vi ju göra häruppe. Umeå PK har varit Sveriges
aktivaste klubb för tredje året i
rad så intresset för att utvecklas
och komma vidare var enormt.Vi
fyllde kursen inom två timmar.
Detta trots att vi spred platserna till våra samverkansklubbar i
Kramfors, Örnsköldsvik, Gideå,
Sikeå och Piteå för att säkerställa att kunskaperna skulle gynna
hela regionen och inte bara skyttarna i Umeå PK. Det var mycket fokuserade skyttar på plats och
tack vare Vårgårdaskyttarnas stora erfarenhet och framförallt lugna

harmoniska sätt att förklara saker
på, blev inlärningsnivån väldigt
hög.
Alla skyttar ansåg bestämt att
kursen skulle påverka deras skytte
i en positiv riktning omedelbart.
Som Lennart Lövgren från Sikeå
PK uttryckte det: ”De hade en
väldigt hög utlärningsförmåga”.
När jag efter kursen gick igenom
allt jag lärt mig för att kunna
skjuta på en högre nivå slogs
jag av tanken: ”Undrar om vi
ens lärt oss detta på 5 år om vi
fortsatt kämpa själva?”. Som arrangör gick jag ofta och log under
kursen. Jag såg ju hur många tog
till sig det som sades och redan
på plats under kursen sköt man
bättre än vanligt, vilket alla glada
miner också skvallrade om.
Vi var alla mycket nöjda med
denna helg och har nog aldrig
känt oss så motiverade att verkligen satsa på en högre kvalité i
vårt skytte. Nu måste vi förvalta
detta också och se till vi åker ner
och dänger upp kursledarna ordentligt på en tävling för det är
ju trots allt det bästa kursbetyg
de kan få!
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PPC

SM

På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet
och Stockholms Pistolskyttekrets inbjuder
härmed Grödinge Pistolskytteklubb till
Svenska mästerskapen i PPC.

Plats:

–

Hacksjöbanan i Tullinge söder om Stockholm.
För vägbeskrivning och övrig information om bl.a.
rekommenderade boenden se: www.smppc2011.se

–
–

Tider:

Standard Pistol 5” FR, 3-25 yards, 48 skott, ingen
inskjutning.
Lagmatch Revolver, Match 5 från Revolver 1500
Lagmatch Pistol, Match 5 från Pistol 1500

Deltagare i lagmatcher skall tillhöra samma klubb/
förening.
Obs! Obligatorisk föranmälan för alla lag.

Torsdag den 28 juli klockan 08.00–17.00
Fredag den 29 juli klockan 08.00–17.00
Lördag den 30 juli klockan 09.00–17.00
Söndag den 31 juli klockan 09.00–14.00

Avgifter:

Sista skjutlaget på söndagen kl.13.20 är reserverad för
High Master Revolver 1500.
Prisutdelning söndagen den 31 juli kl.15.00.

150 skotts matcher:
60 skotts matcher:
48 skotts matcher:
Lagmatch:

Anmälan:

Regler:

Webbaserad anmälning öppnar 1 april 2011.
Anmälan är öppen fram till den 1 juli 2011.
Betalning måste vara registrerad på PG 124477-1 senast
en vecka efter det att starttider bokats för att få behålla
bokad tid. Skriv namn, WA id nr, klubb och SM2011 på
inbetalningskortet.

Gällande WA 1500 regelverk kommer att tillämpas.
Notera särskilt:
• Positionerna från 50 yards är: sittande, liggande,
stående vänster barrikad, stående höger barrikad.
Knästående istället för liggande är ej tillåtet.
• Pistoler får inte hölstras med patron i patronläge.
• Samtliga avtryckarvikter enligt gällande WA 1500
regelverk.

Klasser:
High Master, Master, Expert, Sharpshooter, Marksman.
Oklassificerade skyttar klassas som Master.
SM-Medaljer till de bästa tre skyttarna i varje
vapengrupp, och de tre främsta lagen.

Matcher:
–
–
–
–
–
–
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Revolver 1500, 7-50 yards, 150 skott, inskjutning 50
och 25 yards.
Pistol 1500, 7-50 yards, 150 skott, inskjutning 50
och 25 yards.
Standard Pistol 5”, 7-50 yards, 60 skott, inskjutning
på 50 yards.
Standard Revolver 6”, 7-50 yards, 60 skott,
inskjutning på 50 yards.
Standard Revolver 4”, 3-25 yards, 48 skott, ingen
inskjutning.
Standard Revolver 2,75”, 3-25 yards, 48 skott, ingen
inskjutning.

220 kr
120 kr
100 kr
100 kr

Obligatorisk vapenkontroll!

Klass

Avtrycksvikt

Samtliga pistol
Revolver 1500

1360 g
1135 g (På singleaction,
om sådan finnes)
1135g på (Singleaction)

Standard Revolver 6”,
4”och 2,75”

Välkomna!
Festligheter anordnas på lördagskvällen.
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Plats:

–

Hacksjöbanan i Tullinge söder om Stockholm. För
vägbeskrivning och övrig information om bl.a.
rekommenderade boenden se: www.ppc1500wc2011.se

–
–

Tider:

PPC

VM

På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet
inbjuder härmed Grödinge Pistolskytteklubb
till Världsmästerskapen i PPC.

Open Match, 7-50 yards, 60 skott, inskjutning på 50
yards.
Service Revolver, 3-25 yards, 48 skott, ingen
inskjutning.
Off Duty Revolver 2,75” (ODR), 3-25 yards, 48 skott,
ingen inskjutning.
Stock Semi Auto (SSA) 3-25 yards, 48 skott, ingen
inskjutning.
Lagmatch Revolver, Match 5 från Revolver 1500
Lagmatch Pistol, Match 5 från Pistol 1500

Torsdag den 11 augusti klockan 08.00-17.00
Fredag den 12 augusti klockan 08.00-17.00
Lördag den 13 augusti klockan 09.00-17.00
Söndag den 14 augusti klockan 09.00-14.00

–

Nationslandskamperna i Revolver 1500 och Pistol 1500 går
av stapeln på lördagen med början kl. 12.00
Prisutdelningen för nationslandskamperna sker direkt efter
att nationsmatcherna är avklarade på lördagen.
Övrig prisutdelning på söndagen kl.16.00.

Deltagare i lagmatcher skall tillhöra samma klubb/förening.
Obs! Obligatorisk föranmälan för alla lag.

Anmälan:

Avgifter:

Webbaserad anmälning öppnar 15 april 2011. Anmälan
är öppen fram till den 1 juli 2011. Betalning måste vara
registrerad på PG 124477-1 senast en vecka efter det att
starttider bokats för att få behålla bokad tid. Skriv namn,
WA id nr, klubb och WC2011 på inbetalningskortet.

Klasser:
High Master, Master, Expert, Sharpshooterr, Marksman.
Oklassificerade skyttar klassas som Master.

Priser:
I alla åtta vapengrupperna kommer det att koras en World
Champion 1:a plats en World Champion 2:a plats och
en World Champion 3:e plats. Pris även till de tre bästa
skyttarna i varje vapengrupp. Pris till de tre främsta lagen i
respektive klass och vapengrupp.

Matcher:
–
–
–
–

Revolver 1500, 7-50 yards, 150 skott, inskjutning 50
och 25 yards.
Pistol 1500, 7-50 yards, 150 skott, inskjutning 50 och
25 yards.
Distinguished Pistol, 7-50 yards, 60 skott, inskjutning
på 50 yards.
Distinguished Revolver, 7-50 yards, 60 skott,
inskjutning på 50 yards.
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–
–

Lag klassificering enligt summan av individuella klasser/2.
(T.ex. High Master + Expert = Master Lag)

150 skotts matcher: 250 kr 60 skotts matcher: 150 kr
48 skotts matcher: 130 kr Lagmatch:
100 kr

Regler:
Gällande WA 1500 regelverk kommer att tillämpas.
Notera särskilt:
• Positionerna från 50 yards är: sittande, liggande,
stående vänster barrikad, stående höger barrikad.
Knästående istället för liggande är ej tillåtet.
• Pistoler får inte hölstras med patron i patronläge.
• Samtliga avtryckarvikter enligt gällande WA 1500
regelverk.
Obligatorisk vapenkontroll!

Klass

Avtrycksvikt

Samtliga pistol
Revolver 1500

1360 g
1135 g (På singleaction,
om sådan finnes)
1135g på (Singleaction)

Standard Revolver 6”,
4”och 2,75”

Välkomna!
En bankett anordnas på lördagskvällen.
17

18

NP1 ’11

Landskampen i Falling Target, eller

n
e
t
t
a
n
a
t
Sis
get
med gän

Å
Årets
landskamp hölls i Danmark, närmare bestämt Aalborg. (Notera den gamla
danska stavningen, efter 1948
infördes bokstaven å i danskan.) Förutom en konservativ hållning vad gäller stavning
så är man Danmarks fjärde
största stad och har en känd
spritfabrik, men det är en annan historia.

Tyvärr blev det inga medaljer vare sig individuellt eller i
lagtävlingen. Skyttarna gjorde sitt bästa men det räckte
inte riktigt ända fram den
här gången.
Som rubriken antyder så var
det här förmodligen sista
gången som SPSF deltar i
landskampen. Det har varit
svårt att engagera tillräckligt
många intresserade vare sig
det har handlat om RM Falling Target eller en ren landslagsuttagning. Det finns därför
ett styrelsebeslut på att inte
skicka något landslag kommande år. Jag vill därför avslutningsvis passa på att tacka
alla som ställt upp tidigare år
samt innevarande års landslag.

Årets landslag bestod till 75%
av skyttar från Lönsboda och
resterande 25% från Kristianstad. Logistiken var därmed
tämligen enkel med upphämtning i Lönsboda och
Kristianstad samt därefter kurs
mot Malmö och bron.
Efter ytterligare några broar

kom vi således fram till Aalborg på fredag kväll. Lördagen
inleddes med den individuella tävlingen i Nordkraft. Det
senare är som namnet låter
påskina ett före detta kolkraftverk, numera ombyggt till ett
allaktivitetshus.Vi ackompanjerades därför inledningsvis
av Aalborgs symfoniorkester
och i själva tävlingshallen pågick, parallellt, styrketräning
och klättring på vägg. (Bör
påpekas att det inte var frustrerade skyttar som klättrade
på väggarna.)

Bo Walger, lagledare

Årets landslag
Oscar Nilsson
Stina Elgtberg
Clara Sekander
Robin Larsson

Lönsboda
Lönsboda
Lönsboda
Kristianstad

Sedan starten har utvecklingen gått från analoga till digitala fallmål.

Följande kriterier avgör; antal träff, svårast träffad prick
(från höger) och kortast totala skjuttid. Teoretiskt sett kan
därför den som missar snabbast vinna. Vid ledarmötet
De Danske Skytteforeninger fastslog vi därför att om den
(DDS) har, som den min- högst osannolika situationen
nesgode läsaren säkert minns, skulle uppstå, att båda missar
något annorlunda regler för alla prickarna, så skulle omfallmålsskytte. Först skjuter skjutning ske.
man en traditionell grundomgång och därefter skjuts Hela arrangemanget sköttes,
finalerna i form av dueller som vanligt, oklanderligt av
mellan skyttarna. Varje duell DDS och under söndagen
sker i form av tre femskott- avgjordes lagtävlingen. Hur
serier där bäst av tre vinner. gick det då, undrar ni säkert?
NP1 ’11

Foto från tidigare RM.

Foto från det första riksmästerskapet som hölls i Rottne 2002, då
Ragnar Skanåker var en av deltagarna.

19

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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På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet och Södermanlands Pistolskyttekrets
inbjuder Eskilstuna Pistolskytteklubb till



6YHQVNW0lVWHUVNDS
6YHQVNW0lVWHUVNDS
0DJQXPIlOWVNMXWQLQJ
0DJQXPIlOWVNMXWQLQJ

Tävlingsplats:

Hugelsta skyttecentrum, Sväng av E20 vid Eskilstuna Ö därifrån finns det
vägvisning. Se även karta på vår hemsida: www.eskilstuna-epk.com

Datum:

6-7 augusti 2011.

Omfattning:

Magnumfältskjutning 8 stationer enl.SPSF:s bestämmelser

Program:

Lördag 6 augusti
3. SA Revolver 357 Magnum, 4. DA Revolver 357 Magnum,
6. Pistol kal 9-455.
Söndag 7 augusti
1. SA Revolver 44 Magnum, 2. DA Revolver 44 Magnum,
5. Frigrupp Pistol & Revolver 9-455.

Lagtävling:

Föranmält 3-mannalag i vapengrupperna 1,2,3,4,5,6.

Vapen:

Endast av Svenska Pistolskytteförbundet godkända vapen får användas.

Internet:

Anmälan innebär samtidigt ett godkännande av att ditt namn anslås på
Internet.

Anmälan:

Skriftlig anmälan insänds föreningsvis och skall vara oss tillhanda
senast den 1 juli .
Eskilstuna Pk c/o Roger Svärd Friggagatan 17, 633 52 Eskilstuna
E-post: magnumsm@eskilstuna-epk.com

Pistolskyttekort:

Pistolskyttekort eller intyg om fullgjort prov skall kunna uppvisas.

Startavgifter:

220 kr/start individuellt och 250 kr/lag. Avgiften inbetalas
föreningsvis på PG 130 18 21-3 samtidigt med anmälan.
Inbetalda startavgifter återbetalas ej.

Startlista & info:
Resultatlistor:

Hittar du på Eskilstuna Pk hemsida:
www.eskilstuna-epk.com

Priser:

SM-medaljer till de tre främsta i varje vapengrupp individuellt och lag.
Prisutdelning dagligen snarast möjligt efter sista patrulls målgång.

Servering:

Servering finns vid tävlingsplatsen.

Logi:

Vid tävlingsplatsen finns det plats för uppställning av tält eller husvagn.
Hotell Eskilstuna 016-51 04 10, Vilsta Sporthotell 016-51 30 80.
Stenkvista Vandrarhem 016-241 50, Turistbyrån Eskilstuna 016-710 70 00.

Upplysningar:

Roger Svärd 016-12 69 29, Ove Granberg 016-12 14 52.

Eskilstuna Pistolskytteklubb
HÄLSAR ALLA VÄLKOMNA
NP1 ’11
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Högsätrafälten
Av: Ulf Hansson
Foto: Ulf Hansson och Jonny Hedberg

Artiklar med tips i NP kan ibland ge ringar på vattnet. Som
detta med fältskjutning inomhus. Lidingö Ssk har hakat på och
genomfört klubbens första inomhusfält ”Högsätrafälten”.
För några år sedan uppmärksammade NP hur man i Kiruna ruskade liv i den relativt
avsomnade och mörka vinterperioden då det ligger två
meter snö på utomhusbanan.
Det handlade om att skjuta
22

fältskytte inomhus. Initiativtagare var Peter Sirugo som
tillsammans med sina kompisar i Kiruna Psf och Laxforsen
SSF arrangerade fältskytte för
kaliber .22 i Kiruna sporthall.
Arrangemanget blev en stor

framgång och skjuthallen
hade aldrig varit så välbesökt
som när dessa tävlingar gick
av stapeln.
I december förra året testade

Lidingö Ssk idén. Klubben

förfogar över en utomordentligt fin inomhusskjutbana
med åtta platser och vändmål.
Sommartid har man fältskjutning på utomhusbanan så
varför inte en tävling mitt i
vintern inomhus när man har
NP1 ’11

Här är det riggat för station 1–6 (3 stationer x 2). Station 7–8 riggades efter lunch.
Målspelet bestod av såväl fasta som fram- och bortsvängande figurer.

Förutsättningarna för den första Högsätrafälten. Maxresultat 48 träff i 21 figurer och
70 särskiljningspoäng. Två pauser, varav en lunchpaus ingick i skjutningen.

NP1 ’11
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möjlighet? Det är ett bra sätt
att få igång medlemmar och
framför allt få nya skyttar i
klubben att skjuta fält.
Först gällde det att knåpa
ihop ett effektivt tävlingsupplägg för att klara åtta stationers
fältskytte med såväl fasta som
rörliga mål.Till sin hjälp hade
man Jim Forsberg, rutinerad
fältskytt, arrangör och banläggare. Jim såg en utmaning i att
göra ett upplägg där tävlingen
”rullade på” utan alltför lång
väntan mellan patrullerna.
– Jag tyckte det skulle bli
kul att hjälpa till med det här, De första patrullerna tar igen sig i väntan på att
säger Jim, inte bara för att jag skjuta stationerna 4–6.
själv gillar fältskytte, det har
också lite att göra med att jag
själv kommer från Kiruna
där de arrangerat inomhusfält i sporthallen.
Jim använde sig av

Varje skytt fick ett sådant här
personligt protokoll att ansvara
för under tävlingen. Efter varje
skjutomgång satte man upp
protokollen på självhäftande
underlag i hallen.

ett något annorlunda
upplägg än det man
hade i Kiruna, där
varje skjutbås representerade en station.
Man flyttade istället fram skyttet några
meter framför de ordinarie skjutbåsen. Där
ställde man upp tre små
skjutbord. Tvåmannapatruller gällde och de två skyttarna i patrullen delade bord

Skjutledaren Johan Löfgren höll
koll på patruller och målspel.

Spännande
markering, satte
jag dem?
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vid varje skjutplats/station.
Varje station hade sin egen
stationschef som förklarade
förutsättningarna, visiterade
efter skjutning och fyllde i
protokollen. När patrull 1
skjutit klart första stationen
flyttade de till station 2, därefter till 3. Patrullerna fylldes
på undan för undan och när
de tre första patrullerna avverkat stationerna 1–3 fick de ta
en paus så att övriga patruller
NP1 ’11

Hela gänget på Högsätrafälten. Genom ett fiffigt upplägg stannade
alla kvar för att vara med om prisutdelningen.

kunde skjuta färdigt denna
första omgång. Därefter började man om och sköt stationerna 4–6.

skiljning. Det var bara att lyfta
på hatten och gratulera!

Bilderna här intill torde ge en
bra uppfattning om hur tävInnan man riggade om figu- lingen var arrangerad. Förutrer och målspel för att skjuta sättningarna var tydliga och
de avslutande två stationer- ingen behövde få ”hjärnsläpp”
na 7–8 blev det gemensam på målspelet. Resultatredovisningen hade effektiviserats gelunch.
nom personliga protokoll som
Skulle man käka lunch mitt varje skytt själv fick ansvara för
under pågående fältskjut- under tävlingen. Framme vid
ning? Undrar kanske läsaren. tavlorna lämnade man över sin
lilla resultatremsa till markören
Jim förklarar:
– Jag tycker att vi ska odla som fyllde i resultatet.
Det bör nämnas att svåden sociala samvaron mera,
alltför ofta skjuter man bara righetsgraden på Högsätrafälklart och sticker hem. Det är ten hade anpassats så att även
tråkigt, därför lade jag in en de relativt nya skyttarna och
gemensam lunchpaus på en de som aldrig provat fältskytte
närliggande pizzeria innan skulle ha en chans till ett hyggvi skulle skjuta de två sista ligt resultat.
stationerna. Samvaron under
lunchen stärker gemenska- Arrangemanget med tvåmanpen, det blir roligare och alla napatruller blev intressant. Det
blir kvar till prisutdelningen. gav nämligen ytterligare en
dimension till tävlingen. Man
Jag blev inbjuden att skjuta fick en känsla av att duellera
denna premiär på ”Högsätra- med skytten bredvid, typ manfälten” och måste säga att det mot-man. Ett alldeles utmärkt
var fantastiskt kul att få skjuta sätt att skaffa sig mental träning
fält mitt i smällkalla vintern inför kommande tävlingar.
i skjortärmarna som om det
var en härlig sommardag!
Högsätrafälten har alla förutVinnare blev kanske inte sättningar att bli en återkomhelt otippat Jim Forsberg själv mande tävling. Tack för ett
som sköt fullt.Tvåa blev hans utomordentligt trevligt arsambo Lena med 47 träff. rangemang! Inte minst var den
Lena snodde silvret framför gemensamma lunchen ett genäsan på undertecknad som mytligt och trevligt inslag. Och
hade samma träff, men en alla var kvar på prisutdelningförsmädlig poäng sämre i sär- en, Grattis!
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Jim Forsberg började sin karriär
i Kiruna Psf 1982. Tjugonio år
senare skjuter han fortfarande
framgångsrikt med samma
gamla Vostok 22:a som han köpte
av klubben för en hundring då
de skulle förnya klubbvapnen.
Jim hade all anledning att vara
nöjd med Högsätrafälten. Han
vann tävlingen och konceptet
fungerade. Foto: Peter Siegel

Lena Mickelsson (vä) och
Caroline Carlström sköt utmärkt,
47 respektive 46 träff och hjälpte
däremellan till som funktionärer.

Jonny Hedberg, ordförande i
Lidingö Ssk, kunde glädja sig åt
att klubbens första inomhusfält
blev succé.

Alissa Nilsson White med fyra
månader gamla sonen Alfred
väntar på att pappa ska bli klar.
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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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Inbjudan riksmästerskap i
militär snabbmatch 2011
På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet inbjuder FOK Borås till tävling
om Riksmästerskap i Militär snabbmatch onsdagen den 6 juli 2011.
Plats

FOK Borås skjutbana

Omfattning

enligt SHB I.5.1 Helmatch: provserie + 12 serier.
Riksmästerskap individuellt i vapengrupp A, B och C samt för föranmälda
tremannalag i vapengrupp A, B och C

Anmälan

via vår hemsida http://www.fokboras.nu senast 2011-06-15

Deltagare

tävlingen är öppen för alla med pistolskyttekort oavsett klass 1, 2 eller 3
Eventuell gallring vid för många starter då klass 3 äger företräde

Anmälningsavgift

individuellt 150 kr/vapengrupp
3-mannalag 100 kr/vapengrupp
Betalas till pg 28 09 86-1 FOK Borås i samband med anmälan

Priser

Förbundets medaljer individuellt och lag
Hederspriser till ¼ av deltagarna i varje vapengrupp individuellt

Vapenkontroll

öppnar 1 timme före första skjutlaget

Information

Sonny Svensson 0709-90 50 80 eller sonny.svensson@gmail.com

Välkomna!

Ställbara kolvar
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

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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Justerbart handstöd!

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

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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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
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Skidskyttet lever!
Av: Hans Törnevik
Foto: Björn-Henrik Rolfsson

Alla skyttar hälsas välkomna till
den nationella inbjudningstävlingen
”I2-loppet” i februari 2012!

En skjutstation på kretsM Värmland . Henrik Särehag,
Grästorp, (till vänster) och Hans Törnevik, I 2.

Värmland
I slutet av januari arrangerade I 2 Skf kretsmästerskap
för Värmland i skidskytte. Tävlingen genomfördes på
Molkoms skidklubbs skidskytteanläggning.
Hans Törnevik, tävlingsledare för kretsmästerskapet
och grenansvarig för skidoch springskytte inom I 2
skf, berättar att det var åttonde gången man arrangerade
mästerskapet på skidskytteanläggningen i Molkom sedan år 2000.
– Övriga år har det blivit
inställt på grund av snöbrist,
säger han och fortsätter:
– Skidklubben i Molkom
ställer verkligen upp på ett
bra sätt med spårdragning
och allt runt omkring vilket
vi är mycket tacksamma för. I
år deltog glädjande nog även
skyttar frånVästergötland och
Dalarna, vilket visar att det
finns ett intresse för grenen
nu när det varit några riktiga
vintrar med god snötillgång.
Årets kretsmästerskap räknade

in ett 10-tal starter, men det
finns flera skyttar som är aktiva, berättar Hans.
– I 2 Skf genomför med
utmärkt stöd av Grava SK
träningstävlingar på Sanna
NP1 ’11

skjutbana i Karlstad under
flera helger i vinter och 6-7
skyttar är i gång mer eller
mindre regelbundet.
Kretsmästare på årets tävling
blev den relativt nye skytten
Robert Drottz. Han träffade med 27 av de 30 skotten
medan huvudkonkurrenterna
om titeln sköt bort sig något.
– Det visar än en gång att
skyttet fäller avgörandet, konstaterar Hans, det är två minuters tillägg per bom på åktiden,
så det gäller att skjuta bra!

På startlinjen: Henrik Jemtelius, I 2 med totalt 33 st SMmedaljer i skid- och springskytte på meritlistan. Bakom
honom blivande kretsmästaren Robert Drottz och
fjolårsmästaren Lars Persson

som provade grenen för absolut första gången gav uttryck
för att det var riktigt kul och
anmälde sig direkt till inbjudningstävlingen på samma plats
i februari.
– Gillar man skidåkning och
pistolskytte är det en verklig
toppengren som är spännande

och ger ett mervärde i ökat
välbefinnande, säger Hans och
avslutar:
– Om vi får uppdraget av
kretsen avser vi att arrangera
kretsmästerskap även år 2012,
preliminärt sista lördagen i januari och då är alla som vill
testa välkomna!

Banan bestod av en slinga på
c:a 1 300 meter som kördes i
klassisk åkstil totalt 7 gånger.
Sex skjutstationer á 5 skott
med ett skjutavstånd på 17,5
meter till fallmålen (samma
typ som används för skidskytte med gevär). Skjutningen
genomfördes med C-vapen,
stående respektive stående
utan stödhand.
Deltagarna var nöjda med täv-

lingsarrangemanget och några

Medaljörerna från vänster:
Hans Törnevik brons, Robert Drottz guld och Lars Persson silver.
Samtliga representerar I 2 skf.
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Stockholm
Risbylestugan med funktionärerna på kretsmästerskapet.

Kretsmästerskap
i skidfältskytte
Av: Peter Siegel

Skidskytte är en omtyckt och medialt populär idrottsgren.
Många sitter bänkade framför TV:n och följer våra duktiga svenska
deltagare med stor spänning och det går lika bra med pistol!
Inom det internationella skidskyttet
handlar det uteslutande om skjutning
med gevär. Men att tävlingarna är lika
spännande om man skjuter pistol kan NP
intyga efter att ha bevakat Stockholms
kretsmästerskap i pistolskidskytte.
Risbyletorpet i Täby är sedan länge ut-

kvar långt in på 2011. Perfekta förhållanden för skidskyttetävlingar med pistol alltså som i år ägde rum i början av
februari.
I årets kretsmästerskap segrade Tomas

Hult, som åkte sträckan 6 km på 28,47
minuter. Han var inte bara snabbast av
alla, han sköt också fullt på alla sex stationerna, d.v.s. 36 träffar!

gångspunkten för ”Risbyle Cup” som
består av ett antal deltävlingar och även
de årliga kretsmästerskapen i skidskytte.
Vintern 2010/11 började ju som bekant Silvermedaljen gick till Per Norman och
redan i november och snötäcket fanns bronset till Bengt Kärrström. Bästa ve30

teran blev Bengt Eriksson med 42,09
minuter (34 träff), silvret gick till Wolger Runsten och bronset till Ingemar
Bäckström.
Samtliga medaljörer var från Stockholmspolisen. Bästa och tyvärr enda dam,
som därför fick tävla i öppna klassen,
var Annie Hult med 41, 38 minuter (35
träff). Annie kom på femte plats.
Ett stort GRATTIS till Stockholmspoli-

sens framgångsrika Skid- och Springskyttesektion!
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Historien om Risbyletorpet
Skid- och springskytteentusiasten Sixten Bäckström äger sedan 1985
torparstugan Risbyle med en numera beskedlig areal på 3600 m². Tidigare ägdes det urgamla torpet av Täby Kommun som hyrde ut det till
Täbypolisen som använde det som skjutbana och för fysisk träning. Då
Täbypolisen saknade resurser att köpa torpet och Sixten ville rädda det
för skyttet trädde han personligen in som köpare. Tävlingen Risbyle Cup
har pågått där oavbrutet sedan 1972.
Risbyle var, som man kan se av 1636 års karta, från början ett torp
vilket upptagits på Skålhamra bys oskiftade utmarker. Då Skålhamra återfördes i Kronans ägo 1687 benämndes Risbyle ”Afgärda hemman”. Det
hade sina ägor skilda från moderbyn med ”rå och rör”. För säkerhets skull
ritades en särskild karta över Risbyle, som då omfattade 1/4 mantal.
Bostadshuset, som inte var större än c:a 5 x 8 m, låg alldeles intill
stranden och sockengränsen. Ägorna bestod då av 8 tunnland åker och
9 tunnland äng. År 1764 hade detta hemman inom Skålhamra ”rågång”
något mindre åker och äng men hade i stället fått ett tillskott av 25 tunnland ”backar”. Såväl bonings- som fähus är på detta års karta tydligt utritade intill Vallentunasjöns strand.
I början av 1800-talet ansågs boningshuset inte tjänligt som bostad.
På 1837 års karta är byggnaderna visserligen angivna som ”Risbyle torp”,
men ingen bodde där längre. När torpet återuppbyggdes på 1880-talet
valde man den nuvarande platsen väster om landsvägen och någon kilometer nordnordväst om mangårdsbyggnaden.
I dag består den röda timmerstugan av ett stort kök och två kamrar.
I köket finns en stor bakugn och järnspis. Den lilla stugan med brunmålade takbjälkar ligger på sommaren idylliskt inbäddad i grönska. Tack vare
Sixten Bäckström har den bevarats och kan utnyttjas för skyttetävlingar
sommar som vinter.

Station 1 och 2.

Annie Hult och
Sten-Erik Kassmo.
Annie har ett
tjugotal SMguld i skid- och
springskytte
sedan tidigare.
Bengt Eriksson
bäste veteran.

Sten-Erik Kassmo noterar träffarna.

Kretsmästaren 2011 Tomas Hult.

Full fart i spåret.
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Matti Henriksson, LM Ericssons Pk,
skjuter gärna grovt, och allra helst
med sin Kimber Classic Gold Match
kaliber .45 modell 1911.
Av: Peter Siegel/Ulf Hansson
Foto: Peter Siegel
Vapenfoto: Matti Henriksson

En
32
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klassiker
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Mängder av vapenfabrikanter
har kopierat Colts och Brownings
koncept under åren. Deras
kommentar till detta är: ”Att andra
tillverkare inspireras av modell
1911 och använder vårt koncept
känns bara smickrande, det är det
bästa betyg man kan få”.

”Var skulle man bygga världens finaste 1911 pistoler om
inte här i Amerika” säger man
lite kaxigt på Kimbers hemsida och fortsätter; ”få saker är
så förknippade med USA som
just 1911 .45 ACP”.
Enligt samma källa är dessa pi-

stoler mycket populära bland
Amerikas bästa skyttar. Bland
dem som valt Kimber finns
också Marinkåren ”Special
Operations Command” och
”The U.S.A. Shooting Rapid
Fire Pistol Team” som använder Kimber för sin träning inför olympiska spelen (modell
Team Match II).
Bara inom gruppen 1911
erbjuder Kimber fjorton olika
modeller och i försäljnings34

argumenten framhåller man
särskilt tre saker; kvalitet, pålitlighet och precision.
Enligt uppgift från återförsäljare är Kimber pistoler
så efterfrågade att man tvingats upprätta väntelista för köparna. Fabriken hinner helt
enkelt inte tillverka dem i
samma takt som beställningarna kommer in.
Det där var lite info och
marknadsföring från fabrik
och säljare. Kimber pistoler
har även hittat vägen till Sverige och NP har träffat en entusiastisk och nöjd ägare till
en Kimber .45 ACP Classic
Gold Match, nämligen Matti
Henriksson, LM Ericsson Pk.
Matti köpte sin Kimber
1998 av Firma Vapen och

Sprängskiss.

Skytte i Lycksele som tyvärr
har slutat sälja pistoler. Priset
var då 11 425:- Kr.

rätt kula håller den 1” på 25
meter.
Du laddar själv?

Matti berättar lite om varför han
valde just denna pistol.

– Ja, det är lätt att ladda en
.45:a själv. Jag använder en 200
gr bly SWC kula och 4,1 till
4,7 grain Vihtavuori N 310
Varför en Kimber?
– Jag gillar den här klassiska, som är en klassisk precisionsamerikanska pistolen. Kimber laddning. Det går lika bra med
är gjord helt i stål och har en mantlade kulor. En Kimber är
5” pipa med mycket bra pre- överhuvudtaget mycket tolecision. Med rätt laddning och rant mot all slags ammunition
NP1 ’11

Matti Henriksson på skjutbanan med sin Kimber..

Skottstol, 25 meter.

Hane med upphak, huvudfjäder och bladfjäder.
Hanens upphak.
Disconnector kopplar
från/till hane/sear.
Bladfjädern
med tre
"fingrar".

Sear.

Avtrycket pressas mot
denna del i disconnectorn.

I skottstol håller Mattis Kimber 1 tums träffbild på 25 m
(se bild överst till vänster). För NP gjorde han ett eget
försök med riktigt hyggligt resultat.

och matar fram patronerna
med stor tillförlitlighet.
Är rekylen kraftig?

– Nej, det är inte så farligt. Jag
upplever inte rekylen lika rapp
som på en 9:a till exempel.
Hur är avtrycket?

– Trycket kan justeras ned
från nominella 2 – 2,5 kilo
till svenska reglers lite drygt
1,36 kilo om man byter fjäder
i slagfjäderhuset till en 18lbs
fjäder samt böjer lite på ”searfjädern”, som är en bladfjäder
med 3 ”fingrar” (se foton här
intill).
NP1 ’11

Och riktmedlen?

– Kornet är 2,9 mm brett
och kunde kanske vara lite
bredare för precisionsskytte,
det duger dock mycket bra i och rofältskyttet.
ligt alter nativ
Kolven/greppet?
till de oli– Pistolen känns perfekt i ka nior som
handen tack vare nätskärning- finns. Många
en på fram- och baksidan av av USA: s bästa
kolven.
skyttar och militärer använder KimReservdelar och service?
ber för dess kvalitet.
– Det finns en uppsjö av reservdelar till en 1911, så för Låter som du är nöjd med din
den som gillar att meka själv Kimber?
är Kimber ett mycket bra – Absolut! Jag är helnöjd!
35

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
36
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NP:s Antikrunda

Militariamässan
Av: Ulf Hansson
Foto: Matti Henriksson

Oavsett intresseområde är Militariamässan en
mycket intressant upplevelse. En mängd utställare
möter upp i Solnahallen varje vår och höst.

Max Sjöberg, foto: hd.se

representerade. Det enda man
kan göra är att rekommendera ett besök nästa gång det är
dags och det är snart, nämligen den 27 mars.
En känd profil som besökte

Tidstrogen elegant
klädsel, kan man gissa
från epoken ”vilda
västern”?
Telefonväxel från beredskapsåren.

Ett besök på Militariamässan
är en upplevelse, inte bara
för den som är intresserad av
gamla vapen, här finns åtskilligt annat av historiskt värde
att beskåda. Inträdet är 80:kronor (år 2010) för vuxen.

Barn under tolv år i vuxet
sällskap går in gratis. Kontant betalning, vilket i princip också gäller om man vill
köpa något inne på mässan.
Det kan vara nyttig information, för på Militariamässan

finns åtskilligt av intresse för
den köpsugne.
Det skulle uppta hela NP
att försöka sig på en beskrivning av allt som finns hos
utställarna och de olika intresseorganisationer som finns

mässan i november förra året
var experten på gamla vapen i
Sveriges Televisions antikrunda, Max Sjöberg. Han berättar
att när det kommer till antika
vapen har han främst intresserat sig för civila vapen ämnade för jakt.
– Civila vapen är individuella, tillverkade i enstaka
exemplar istället för arméns
massproducerade vapen, säger
han.
Det blev en intressant dag på
mässan för Max. När dagen
var slut kom han hem med
två flintlåsmusköter, en ask
tändhattar till sitt hagelgevär och sitt 9mm slaglåsgevär. Dessutom en ny nippel
som visade sig passa perfekt
i de gamla gängorna. Hemkommen från Militariamässan
kunde han pusta ut.
– Det blev en händelserik
dag som ger mersmak, säger
Max, man fick även kunskap
om en annars svårtillgänglig
samlarkategori.

Föreningen
Beredskapstid
1939–1945.
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Pistolskyttets
Av: Basti Naumann
Foto: Gudmundur Kr Gislason

Svennis
Det är nästan tjugo år sedan Ragnar
Skanåker tog sin sista OS-medalj, så det
är nog inte alla ungdomar som vet vem
han är. Men i pistolskyttekretsar är han
en levande legend och en av världens
mest eftersökta pistoltränare.
Luxemburg i mitten av december. Där avhölls tre separata luftpistoltävlingar under
lika många dagar, med ett
trettiotal starter i varje tävling.
I fråga om skyttekompetens
toppades deltagarlistorna av
Rysslands fem bästa luftpistolskyttar. Och Rysslands bästa
är i stort sett liktydigt med
världens bästa.
Den unge islänningen visade

Ásgeir knäckte den ryske OS-silvermedaljören Isakov.

Att Ragnar Skanåker vid 76
års ålder fortfarande är aktiv
pistolskytt på svensk elitnivå
har ytterligare stärkt hans varumärke och gjort honom
eftertraktad som tränare. Redan i början på 1980-talet
fick USA upp ögonen för
Skanåker och anlitade honom
för att träna det amerikanska
landslaget i Fort Benning. De
uppdrag han sedan åtagit sig
under åren har han genomfört
på ett utmärkt sätt och samtliga hans adepter har gjort
goda resultat. Man kan säga
38

att Skanåker är pistolskyttets
svar på fotbollens ”Svennis”.
Skanåkers senaste uppdrag

kom från Island. Presidenten
i Islands skytteförbund, Haldor Axelssón, bad Ragnar ta
sig an Islands senaste stjärnskott i luft- och fripistol, Ásgeir Sigurgeirsson.
Efter en tids träning var
det dags för Ásgeir att avlägga
det första provet under Skanåkers ledning. Detta skedde
i International Air Weapon
Competition RIAC 2010 i

genast prov på hög standard
och iskalla nerver. I de två
första tävlingarna kom han
på femte plats, slagen endast
av de fyra ryssarna. Alla andra
fick se sig besegrade av Ásgeir.
Vinnare i den första tävlingen
blev Sergei Chervyakovskiy
(588 poäng i grundomgången). I den andra tävlingen
vann Denis Kulakov (590 i
grundomgången).

är gjord av. Medan ryssarna
knäcktes av nervpressen, blev
Ásgeir i stället sporrad av den.
När det verkligen gällde, gjorde han sitt bästa resultat under
dessa tre dagar. Han sköt 584
poäng i grundomgången, och
gick till final med en ledning
på 3 poäng över den olympiske silvermedaljören Vladimir Isakov. Till publikens
jubel ökade Ásgeir sin ledning
ytterligare i finalen, och slog
därmed tvåan Isakov med en
marginal på 5,9 poäng!
Ásgeir Sigurgeirsson är bara

i början av sin karriär. Vad
det kan bli av honom under
Ragnar Skanåkers förfarna
ledning återstår att se. Hittills har träningen gått så bra
att Skanåker har fått ett tackbrev från förbundspresidenten. Och nog känner man
en svag aning om olympiska
Så kom den tredje tävlingen. medaljer. London 2012 ligger
Den ansågs som den vikti- lite väl nära i tiden, men 2016
gaste och mest spännande är ett realistiskt mål.
tävlingen. Detta markerades – Vad gäller luftpistol börjar
genom en prissumma för seg- min del av träningen övergå
raren på EUR 300:-. Att ner- från ren teknikträning till att
verna sattes på särskilt hårda se till att Ásgeir i alla lägen
prov blev fullt märkbart – de kan klara sig själv, säger Ragbästa ryssarnas resultat sjönk nar. Jag ska till exempel lära
med ett tiotal poäng jämfört honom att styra sina tankar
med de två tidigare tävling- under pressade förhållanden.
arna. Den bäste ryssen,Vladi- – Vi har redan börjat titta
mir Isakov, sköt 581 poäng i på fripistol, tillägger Ragnar,
där har vi mycket kvar när
grundomgången.
Nu visade Ásgeir vad han det gäller kolv, avtryck, sikte,
NP1 ’11

Ragnar Skanåker håller koll på Islands nya stjärnskott, Ásgeir Sigurgeirsson under ett träningspass.

rekylupptagning, tidschema,
riktområde, dioptri och en
del annat. När allt detta fungerar kommer jag att trappa
ner och helt enkelt avskaffa
mig själv.
Förutom Island har Ragnar

också ett uppdrag för Åland.
Båda uppdragsgivar na är
nordiska, och båda finns på
en ö, men i övrigt är uppdragen ganska olika varandra.
Ålands Sportskytteförening har 150 medlemmar och
utövar ett stort antal skyttegrenar. Pistolsektionen har
15 betalande medlemmar, varav c:a 5 är aktiva. Den blygsamma storleken hindrar inte
pistolsektionen från att satsa
stenhårt.

ler. Med dem kan man på ett
billigt sätt träna snabbskjutning, snabbpistol och standardpistol tio sekunder. En
tiometers snabbpistolanläggning av svensk konstruktion,
med signallampor, har också
byggts in.
Men Ålands Sportskytteför-

ening satsar inte bara på banor och vapen, utan också på
skyttarna. Benny Gustavsson
på pistolsektionen kontaktade
Ragnar Skanåker, och frågade
om han kunde åta sig uppdraget att sätta pistolsektionen på
banan när det gäller att bedriva rationell träning med höga
ambitioner.
– Det gjorde jag gärna, säger Skanåker, det är inspirerande att lära dessa vetgiriga
Pistolsektionen har byggt ba- och ärelystna entusiaster den
nor för alla pistolavstånd, 10, bästa vägen till snabba resultat.
25 och 50 meter, med tio Redan efter ett par dagar och
skjutplatser, alltså dubbelt så 20 timmars träning kunde vi
många som antalet aktiva. De se markanta framsteg.
bästa pistolerna är anskaffade,
inklusive femskotts luftpisto- Det var framför allt tre skytNP1 ’11

Ett lyckat träningspass är slut, snart har Ragnar Skanåker
inte mer att lära Ásgeir.

tar som utmärkte sig; Benny
Gustavsson,Tomas Mörn och
Stefan Koskinen. Ingen av
dem kan väl direkt betecknas
som kändis, men kanske kan
man kalla Benny Gustavsson
för ”doldis”. Han är dykare
till yrket, och det var han som
fick Expressens uppdrag att
leta efter den berömda Mockfjärdsrevolvern i samband
med utredningen av mordet
på Olof Palme. Han hittade
den också, i en sjö i Dalarna.
– Mitt uppdrag på Åland är

väl i stort sett klart, säger Ragnar, men jag kommer via telefon och e-post att kolla upp
skyttarnas utveckling.
Ragnar Skanåker har under
åren med framgång tränat ett
stort antal lovande unga skyttar världen runt, och han har
erbjudits många fler uppdrag
än han haft möjlighet att åta
sig.Anbud inkommer alltjämt,
från alla världsdelar.
Från Sverige har dock inga
förfrågningar kommit.
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Klubbarkivet –
Av: Ulf Hansson • Alla foton ur PK Svea Ing1:s arkiv

Klubbarnas arkiv
hamnar ofta på
undantag och
historien glöms
bort bland högar
av osorterade
dokument och
foton i någon
avlägset liggande
källarskrubb. Men
det finns lysande
undantag.

Eva och Gunnar Berggren bläddrar i PK Svea Ing1:s gamla fotoalbum. Foto: Ulf Hansson

Klubb- och föreningsarkivet är för det mesta en försummad del i verksamheten.
Den ideellt arbetande sekreteraren, som normalt förväntas hålla reda på dokument
och foton, är inte alltid kvar
så länge på sin post och det
kommer nya som ska sköta
jobbet. I första hand tar man
givetvis hand om det löpande
arbetet och det är långt ifrån
alla som har ett glödande intresse av att rota i gamla pärmar och fördjupa sig i vad
som hänt under åren. Klubbarkivet hamnar därför oftast
längst ned i prioriteringsordning; ”jag ska försöka titta på
det där någon gång”.
Föreningarnas historia finns

oftast bara sporadiskt dokumenterad i de årliga verksamhetsberättelserna och ibland
i någon jubileumsskrift. De
senare är oftast framställda på
enklaste sätt där man i kronologisk ordning berättar kort40

fattat om det viktigaste som
hänt i klubben. Och det är ju
bra så, med tanke på att det
är ett oavlönat arbete. Bilder
i trycksakerna hör till undantagen, de komplicerar produktionen.

I och med digitalkamerans in-

tåg har mängden bilder som
tas i klubbar och föreningar
ökat lavinartat. I snart sagt
varje klubb finns det medlemmar eller anhöriga som plåtar
då man har tävlingar eller andra aktiviteter. Bilderna läggs
Foton gör naturligtvis histo- in på klubbens hemriebeskrivningen mer levan- sida och det är väl
de och ger en bättre inblick i att betrakta som den
hur verksamheten såg ut förr. nya tidens klubbarkiv.
Innan digitalkamerorna gjor- Huruvida dessa fode entré var det pappersbilder ton kommer att finsom gällde. I bästa fall skrev nas kvar i framtiden
man datum då bilden togs och är väl höljt i dunkel.
vad eller vilka den föreställde,
men det hände alltför sällan.
Vi är säkert många som i samband med någon städning av Fanjunkare Carl Fredrik
Condé (1848–1931) var
arkivskåpen hittat gamla foton en av initiativtagarna
i någon påse och undrat vem till ”Ingenjör
eller vilka det är på bilderna Underofficerarnas
och vilket år de tagits. När de Skytteförbund Svea”,
äldsta i klubben är borta finns som klubben hette i
ingen kvar som kan identifie- början.
ra och berätta. Bilderna kastas
eller lämnas kvar åt nästa sekreterare att slita sitt hår över.

Men låt oss inte misströsta,
även om en pressfotograf på
vår största dagstidning uttalade sig så här: ”I yrket plåtar
jag givetvis digitalt, men det
skulle aldrig falla mig in att
göra det privat. Det är analogt som gäller, jag vill ju att
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en kulturskatt
Sedan 50-årsjubileet 1944 har
klubben varje år anordnat
en nationell fältskjutning.
Banläggarna gjorde sitt bästa
för att överglänsa varandra med
nya och originella stationer.
Här ett prov på T. Henemarks
uppfinningsrikedom; skjutning
genom vedtrave.

Pistolskyttehumor.

NP1 ’11

Som framgår av denna
osignerade illustration av bad- och campinglivet
fanns det begåvade konstnärer bland medlemmarna.
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Dans till levande musik var vanligt på årsfesterna.

Populäre Egon Kjerrman,
kapellmästare,
kompositör, körledare
och allsångsledare på
Skansen en gång i tiden,
var också en ganska
bra pistolskytt. Här
underhåller han på
årsfesten 1957.

sig för klubbens gamla fotoalbum som stod uppradade i
klubbhuset. Att Gunnar började skjuta pistol är mest en
slump. När hans far, som var
duktig pistolskytt i Sundsvall,
avled 1991 efterlämnade han
bland annat en Neuhausen
som Gunnar fick ärva.
– För att få behålla den gällde det ju att söka sig till en
pistolskytteklubb och börja skjuta, och på den vägen
är det fortfarande, förklarar
Gunnar, som blev biten och

bilderna ska finnas kvar så att
mina barn och barnbarn kan
ta del av dem”.
Den historiska dokumentationen är inte bara intressant för
den egna klubben, skildringar av föreningsverksamheten
förr har ett kulturellt värde
och kan vara av intresse för
hela skytterörelsen. Som tur
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är finns det lysande exempel på föreningar som under
åren bevarat och hållit ordning på sin historik och sina
foton. Pk Svea Ing1 är en sådan förening.
Gunnar Berggren, medlem i PK Svea sedan 1992, har
jobbat som biträdande skjutchef och skyttesekreterare
och började tidigt intressera

Bildtext: Roback brukar inte gärna låta sig besegras varken i
pistolskytte eller ”sockerbitsletning”, så naturligtvis fick Stück stryk.
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Den poetiska bildtexten lyder:
Här hungerstillas med korv och bröd,
blott Örjestedt ser ut att lida nöd,
Bruhn dock försett sig med varan,
och Devinger blickar ut över skaran.
Fru Lind hade på allting tänkt,
Irene kanske saknar sin Bengt.
Henemark med ”brud” ses trivas,
ja, den festen kan ej beskrivas.

Det var länge sedan man såg skyttar i rock och hatt.

Exempel på tecknad
försida i album.

innan vi började gå igenom
albumen. Pärm efter pärm
plockades fram, alla med intressant innehåll. Som tur var
hade Gunnar och Eva förberett genom att markera ett
antal bilder som kunde tänkas
vara intressanta. Det var väldigt lätt att glömma att jag var
där för att jobba, d.v.s. plåta av

Damer markerar herrar.

tävlar flitigt tillsammans med
sin fru Eva.
Gunnar tyckte traditionen med
att dokumentera händelserna i klubben skulle fortleva
och sysslade på eget initiativ
med detta fram till för något
år sedan.
– Jag tyckte det var intressant och en viktig del i verksamheten, säger han, det gäller
nu att se till att albumen bevaras för kommande generationer. För säkerhets skull
pågår ett projekt där ett par

NP1 ’11

klubbmedlemmar hjälper till
att skanna in alla album för att
spara dem digitalt.
Pk Svea Ing1:s klubbhus ”Sveastugan” ligger i Almnäs, några mil från Södertälje och en
mörk höstkväll förra året hälsade jag på i stugan för att få
bildmaterial till den här artikeln. NP har fått låna gamla
bilder av klubben förut och
jag visste att det finns åtskilligt att ösa ur.
Gunnar och hans fru Eva
bjöd på kaffe och mackor

”Ett så förtjusande motiv kan inte fotografen Henemark motstå”.
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från närmare 117 år(!). Ett
foto från 1894 på den första
sekreteraren i klubben, sergeant J. Norrlöv, stolt poserande
i pickelhuva, finns bevarat.
Tiden under och efter andra världskriget tycks ha varit
klubbens mest intensiva och
mest dokumenterade period. Att kameran då började
bli ”var mans egendom” har
säkert spelat en roll, många
skyttar var duktiga amatörfotografer.
Allt som allt omfattar Pk Sve-

Stockholmspolisens skjutbana (Grimsta) i Stockholm innan man hade byggt skjuthallarna.
I bakgrunden gamla Grimstastugan.

Fältskjutning från barrikad.

”Det var välordnat på skjutplatsen”, lyder bildtexten,
och det kan man ju hålla med om.

bilderna, och istället försjunka
i alla dessa härliga album fyllda
av pistolskytteminnen. Hade
vi inte tvingats begränsa oss
hade vi kunnat hålla på i flera
dagar.
När jag hälsade på hade det

Fältskyttestation simulerande skjutning genom bilfönster.

Nybörjarutbildning. Hörselskydd ännu ej påtänkta.
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as arkiv ett femtiotal album
fyllda med foton, teckningar, skytteskoj och pressklipp
från åren som gått. Sidorna

nyligen varit inbrott i stugan, vilket tyvärr även drabbat fotoalbumen. Inget hade
stulits, men i samband med
tjuvarnas jakt på vapen (som
inte finns där) blev ett tungt
dokumentskåp omkullvräkt
varvid annan inredning förstördes, fotoalbum hamnade
på golvet med mera elände.
Vatten hade runnit ut och
några av albumen hade hamnat i blötan. Genom att Gunnar försiktigt lät dem torka
med bladen separerade gick
de att rädda.
Pk Svea Ing1 är en av landets äldsta pistolskytteklubbar, kanske den äldsta, med
start redan 1894. Klubbarkivet omfattar dokumentation

i albumen är ofta konstfullt
utformade och vackert textade. Man kan inte låta bli att
beundra den entusiasm och
hängivenhet som präglar tillkomsten av dessa album. Tala
om eldsjälar! Några exempel
på innehållet i albumen presenteras här intill.
Varför inte offra en stund på
klubbarkivet under vinterhalvåret då verksamheten ändå
går lite på lågvarv? Vem vet,
kanske du gör fynd som kan
passa i den här tidningen!
Hittar du något som kan
vara av intresse att publicera
i NP, välkommen att höra av
dig!

Notera!
Glöm inte en viktig detalj som
gäller all bilddokumentation (gäller även inskickade foton till NP):
Bifoga separat notering med datum då bilden togs, vad, vem eller
vilka den föreställer och vem som
har fotograferat!
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Lapua 22 lr/SK 22 lr ammunition
Målskjutning 22 lr
Lapua X-Act
Lapua Midas +
Lapua Center-X
Lapua Pistol King
Lapua Pistol OSP
Lapua Polar Biathlon
SK Rifle Match
SK Pistol Match
SK Pist Match Special
SK standard Plus
SK Magazine
SK Fältskytte

Kulvikt
Grain
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

Kula
LRN
LRN
LRN
LRN
LRN
LRN
LRN
LRN
LRN
LRN
LRN
LRN

Vo
m/s
327
327
337
327
277
292
320
320
340
320
320
360

Ptr/
ask
50/500
50/500
50/500
50/500
50/500
50/500
50/500
50/500
50/500
50/500
500
500

Ptr/
låda
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000

Pris/
10000 st
33000:23900:14400:13400:13900:20900:8900:8250:8800:7600:6900:6900:-

Pris/
5000 st
17250:12500:7500:6900:7200:10800:4750:4250:4600:3900:3600:3600:-

Pris/
1000 st
3600:2600:1600:1400:1500:2300:1000:870:950:790:750:750:-

Pris/
ask
200:150:100:95:100:150:60:60:60:45:400:400:-

28
40
40
40

LRN
HP
LRN
HP

260
315
385
385

50/500
50/500
50/500
50/500

5000
5000
5000
5000

13400:11400:10400:11400:-

6950:5950:5400:5950:-

1500:1300:1200:1300:-

95:90:85:90:-

JAKT 22 lr
SK Z Zimmer
SK Subsonic
SK High Velocity Solid
SK High Velocity HP

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

7,65
32
9mm
38 Spec
38 Spec

Lapua kulor

FMI
WC
FMJ
WC
LRN

85 gr
100 gr
115 gr
148 gr
158 gr

1090:-/1000 st
1140:-/1000 st
990:-/1000 st
1260:-/1000 st
1290:-/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

146:-/ask
149:-/ask
499:-/250 st
152:-/ask
175:-/ask
197:-/50 st
200:-/50 st
295:-/ask

2720:-/1000 st
2830:-/1000 st
1895:-/1000 st
2890:-/1000 st
3350:-/1000 st
3790:-/1000 st
3850:-/1000 st
5650:-/1000 st

Sellier & Bellot tändhattar
SP
SPMP
LP

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

1080:-/500 st
1150:-/500 st
1725:-/500 st

2100:-/1000 st
2200:-/1000 st
3375:-/1000 st

Sellier & Bellot hylsor
.38 Spec
357 Mag
44 Rem Mag
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111:-/50 st
117:-/50 st
179:-/50 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
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
395:-/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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Swedish Open Indo
Underlag: Håkan Lindmark

Swedish Open Indoor Championship i PPC i Umeå är en tävling
som på kort tid etablerat sig som ett uppskattat och trevligt
arrangemang. Ett stort antal funktionärer ställer upp och fokus
ligger på att vidareutveckla samarbete och organisation.
”Vi vill givetvis att skyttarna
skall känna sig så välkomna
som möjligt till våra norra
delar av landet och få en harmonisk känsla som deltagare
på tävlingen!” säger eldsjälen
Håkan Lindmark.
I år blev det 43 deltagande skyt-

tar. Antalet hade varit betydligt högre om man inte haft
ett hemma-VM i Stockholm
som arrangeras av Grödinge
PSK med eldsjälen Michael
Axell i spetsen. I likhet med
förra året var ledtemat samarbete och även i år var det sex
norrländska klubbar som stod
för arrangemanget med Sveriges aktivaste klubb, Umeå
PK, i spetsen.
Just samarbetet är lite av
det unika i projektet. I stället
för att hoppas på att få en stor
tävling och sedan börja organisera startade arrangörerna
med att säkerställa kompetensen och se till att man hade
gott om funktionärer för att
hantera det hela. Detta lyckades man som vanligt bra med,
ett trettiotal personer var med
och arbetade! Man har utvecklat ett gruppchefsystem
där man till och med skiljer
på RO (Range Officer) och
assistenter.

Grattis till Sara Andersson
som putsade sitt pers med
över 50 poäng trots en
nolla på sista 50 yards. Hon
placerade sig som 8 av 30
skyttar i R1500 trots att hon
inte skjutit ett år ännu.

46

Man utnyttjar också anläggningen i Umeå maximalt och
har fått ut 10 linjer med 50
yards inomhus! På frågan om
varför man valt att samarbeta
svarar tävlingsansvarig Håkan Lindmark att nyckeln är
att flera klubbars kompetens
sammanförs till en grupp som
alla känner att man är med i.

– Detta utvecklar oss alla i
regionen som håller på med
PPC, säger han och fortsätter:
– Vi håller kontakten med
varandra på ett sätt som är lite
unikt i Sverige med tanke på
de avstånd som är mellan arrangörsklubbarna. Räknat söderifrån är det Kramfors PK,
Örnsköldsvik PK, Gideå Pistol, Umeå PK, Sikeå PK och
Piteå PK. Ett avstånd på 44 mil
mellan Kramfors och Piteå!
Vidare ser man i arrangörs-

klubbarna möjligheten att
hela tiden utvecklas och kunna använda arrangörskompetensen man bygger upp med
SOIC till andra tävlingar i
framtiden. Det är en perfekt
inskolning för relativt nya
skyttar att lära sig vad som behövs för att hantera större tävlingar, det förvånar knappast
att man ansökt om utomhus
SM i Umeå 2012.
– Vi arbetar på bredd härINOMHUSMÄSTARNA
Off Duty Revolver
Andreas Granberg,
Piteå PK, 479p
Service Revolver
Ulf Lindeberg, Piteå PK. 476p
Distinguished Revolver
Jens O'Konor, Atlas Copco,
577p
Revolver 1500
Thomas Beck, Salems Pk, 1463p
Stock Semi Auto
Conny Kristensson,
Grödinge Pk, 479p
Distinguished Pistol
Conny Kristensson,
Grödinge Pk, 582p
Pistol 1500
Thomas Beck, Salems Pk, 1461p
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oor Championship

Mästarna från vänster: Ulf Lindeberg, Conny Kristensson, Jens O'Konor,
Thomas Beck och Andreas Granberg

Michael Axell
och Jens O'Konor
mjukar upp.

Lars Lundkvist,
Umeå PK visiterar
Sara Andersson.
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uppe, framhåller Håkan, men
självklart känner vi ett behov att få fram egna High
Mastrar i området, så nu är
det full fokus på att utvecklas
och få fram det. Man märker
hur mycket det gör att våra
bästa skyttar i Sverige kommer upp numera med jämna
mellanrum och lämnar inspiration och kunskap efter sig.
Det märks inte minst på hur
många som bygger om sina
revolvrar och byter utrustning
för att få ut maximalt av sitt
skytte! Vi har till exempel redan beslutat att i samråd med

Torben Rundqvist och Björn
Svensson från Vårgårda köra
deras High Master School
koncept till hösten igen. Vi
har massor av skyttar som inte
fick plats på kursen 2010 som
fulltecknades direkt.
Förutom att Piteå PK tog
hem två av mästerskapstitlarna
så är målsättningen i norr klar!
”Nu är det VM hemma i sommar som gäller! Ingenting är
omöjligt bara man samarbetar
över klubbgränserna!” hälsar
arrangörerna resten av skyttesverige med ett stort leende.
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På årets inomhusmästerskap representerades Värmland av
Anders Eriksson och Erik Everbrink från Hagfors-Uddeholms
pistolskytteklubb, samt Jonas Lakhall från Arvika PK.

Förvisso är alla deltagare konkurrenter när startsignalen går, men för att kunna prestera så bra som möjligt hjälper
skyttarna från Värmland varandra under förberedelserna. Skyttarna från Hagfors-Uddeholm och Arvika uttnyttjade
provskotten maximalt med egen spotter. Från vänster: Anders, Erik och Jonas.

På frågan om hur det här arrangemanget upplevdes, konstaterar Erik och Anders att
skjuthallen och anläggningen
ger de bästa förutsättningar
för att prestera bra resultat.
Detta visade sig genom att de
tog lagguld i båda klasserna
R1500 och P1500.
– Ljuset är i absolut toppklass när det gäller inomhushallar poängterar Erik, som
har erfarenhet från hallar bl.a.
i Tyskland.
– En annan stor fördel är att
hallen är utrustad med larmat
utrymme och kassun. Det ger
en värdefull möjlighet att låsa
in vapen och utrustning efter
dagens tävlingar, vilket gör att
man känner trygghet och kan
slappna av på kvällarna, fyller
Anders i.
Hur skiljer sig inomhustävling-

ar som denna från övriga täv48

lingar? Eftersom den ligger så
tidigt på säsongen och arrangeras inomhus ger den ett bra
avstamp inför den kommande utomhussäsongen, menar
skyttarna.
Att delta här gör att man
blir mer förberedd, utrustningen har checkats, skjutställningar etc. har provats,
under förutsättningar som
man normalt inte har tillgång
till.

tet. Jag ser fram emot kommande träningsdagar och
tävlingar!
– Den hjälp och support
man ger varandra inom PPCskyttet är fantastisk, avslutar
Jonas.

med allt från entusiastiska nybörjare som stadigt utvecklas,
till Highmastrar som strävar
efter att slå sina egna rekord!
Under året planeras flera träningstävlingar där deltagande klubbar samarbetar
om arrangemangen, öppna
PPC-skyttet är alltså på stark för alla intresserade, oavsett
frammarsch även i Värmland, kunskapsnivå.

Skyttarna från Värmland har

olika lång erfarenhet av PPCskyttet.
– Som nybörjare uppskattar
jag den support som Erik och
Anders bistått med inför den
här helgen, säger Jonas. Det
gäller allt från enkla tips om
utrustning till ren coaching.
– Det här är min tredje tävling och den har verkligen
gett mersmak för PPC-skytNP1 ’11

Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa
Flinkaskjutningen
Av: Karl-Erik Malmberg, PSKF Magnus Stenbock

Lördagen den 22/1 kunde man läsa i vårt
skjutprogram att en ”Flinkaskjutning” skulle
äga rum. Vad var då detta?
Jo, det hände sig förra året vid
ungefär samma tid att en intern tävling kallad ”Vinterduellen” inte gick att genomföra.
Tävlingsmomenten är serier
på duelltavlan i något förkortad version (6 serier) med
hänsyn till rådande väderlek
(det kan vara kallt i Skåne
också). Problemet var att våra
duellställ var nedmonterade
för en behövlig upprustning
och förnyelse. De ansvariga
tävlingsledarna, far och son
Kenneth och Rikard Flink,
tog sig en ordentlig funderare, visst vore det synd att helt
missa ett tävlingstillfälle på en
redan fastlagd dag.
”Aha”, tänker läsarna, ”Flin-

kaskjutning” ja, just det: Två
Flinkar gör en ”Flinkaskjutning” och vad blev det då av
detta?
Jo, en stor succé var vad
det blev, trots att deltagarantalet kunde varit större. Alla
visste ju att vi inte hade några
duellställ och då utgick man
ifrån att det inte kunde bli
någon ”Vinterduell” och så
var man inte på banan och
såg uppsatta anslag om ersättningstävlingen.
Hur som helst, ryktena om den

lite annorlunda tävlingen fick
ett år på sig att spridas, och
i år var det många deltagare
och alla prisade och rosade
upphovsmännen, precis som
”10 sekunder kvar!”
förra året.
Tävlingen sker utomhus
på ett avstånd av 16 meter.
Endast kaliber .22. Målen var
den vanliga precisionstavlan
och ett litet ilsket rött fallmål. Det senare givetvis i en
rikoschettskyddande trälåda
under precisionstavlan. Ställning stående utan stödhand
45° med vänligt undantag för
vet Ä som får hålla med båda
händerna. Skjuttid 15 sek. per
serie om 6 skott, totalt 10 tävlingsserier med en provserie.
Fältskyttekommando.
Den lilla fallmålsskivan måste

fällas innan poäng får räknas
på vanligt vis i precisionstavlan. Låter nog så enkelt men
fallmålet gör det betydligt
svårare. Ibland blev det inga
skott över alls till precisionstavlan! Med andra ord en
snabbt genomförd tävling där
resultaten inte alltid blev vad
skytten hoppats på.
Till ”Flinkaskjutning” hör också

av tradition (det har blivit så
efter bara två gånger) ett av far

De initiativrika ansvariga för ”Flinkaskjutningen”, far Kenneth
och son Rikard Flink.

och son frikostigt skänkt prisbord med kluckande innehåll
från grannlandet i väster till
ettan, tvåan och trean. Jumboplaceringen tröstades med en
ask kaliber .22 patroner med
en tydlig fingervisning om att
mer träning fordras.
Att dessutom Kenneths
fru Gun-Britt hade stigit upp
tidigt och bakat en försvarlig
mängd kanelbullar som sma-

kade förträffligt till kaffet efter
tävlingen, gjorde att alla deltagare fick ta del av det goda.
Tack så mycket Gun-Britt!
Som bästa resultat noterades 469 poäng av 500 möjliga.
PSKF Magnus Stenbock tackar
medlemmarna Kenneth och
Rikard Flink och vidarebefordrar härmed tipset till NP
om en lite annorlunda tävling!

Bättre med föranmälan
Av: Peter Siegel
Överums Pk, med ordföranden Sven-Olov Nilsson i spetsen, arrangerar
årligen i januari/februari den allt populärare fältskjutningen ”Vårsaluten”,
en seriefältskjutning som omfattar fyra deltävlingar. Hittills har det varit
anmälan på plats, men det ökande antalet deltagare har medfört att
väntetiderna ibland blivit lite väl långa. Sven-Olov Nilsson meddelar nu att
man från och med nästa år kommer att ha föranmälan till tävlingarna. Detta
besked kommer säkert att glädja alla deltagare och göra ”Vårsaluten” ännu
populärare.
– Som tävlingsarrangör är man ju till för skyttarna och inte tvärtom! säger
Sven-Olov om beslutet att ha föranmälan, vi vill ju att skyttarna ska bli nöjda!
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Sven-Olov Nilsson
ropar upp till
”Vårsaluten”
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Duellserien
Av: Peter Siegel

Stockholms duellserie är inte bara spännande
i sig, den ger också utmärkt träning inför
fältskyttesäsongen.

Håkan Sjöberg, bäst i öppna klassen.

pistol, alltså .22 kort, om någon har kvar en sådan, eller
grovt, oftast kal .32 WC.
I årets första omgång utmärkte

sig tre skyttar särskilt genom
att skjuta utmärkta resultat
på 293 poäng. Det var favoriterna Johan Backe, Atlas
Copco Pk, Håkan Sjöberg
från Livgardet och Jim Forsberg, Rosersberg Pk. I andra
omgången var det bara Jim
Forsberg som kom över 290
poäng som anses vara den
”nedersta gränsen” för en elitskytt på toppnivå. Jim nådde
då 292 p.

Jim Forsberg (totalvinnare i HA).

I Stockholm arrangeras årligen

serien, nöter man in att från
45 graders vinkel lyfta pistolen, fokusera kornet och
mjukt krama av ett skott under tre sekunders skjuttid.
Detta upprepas gång på gång
tills tekniken förhoppningsvis sitter i ryggmärgen. Även
standardpistol är ett utmärkt
sätt att träna fält, kanske ännu
tuffare, men dessa sportskyttetävlingar går ju oftast senare på året.
De två första omgångarna av
duellserien äger rum i Danicahallen på Lidingö och
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Ett STORT GRATTIS till Jim

Forsberg, som uppnådde årets
högsta sammanlagda resultat
lite sämre för samtliga, hög- och som för denna fina presta resultatet hade då Fredrik station kommer att erhålla ett
Norrman från Upplands Väs- generöst presentkort. Medalby med 287 p och i fjärde var jer och presentkort utdelas på
det återigen bara Jim Forsberg Stockholms distriktsårsmöte
som nådde upp till 290 poäng. den 4 april.

i januari och februari en duellskytteserie bestående av sex
omgångar, varav skyttarnas
fem bästa resultat räknas och
en totalsegrare utses. Duellserien lämpar sig också mycket bra som träning av ”första
skottet” inför kommande fältskyttetävlingar.
Under sex serier, sju med prov-

Jim Forsberg blev årets totalsegrare. Hans fem bästa resultat
gav totalt 1443 poäng som
motsvarar 288,6 p i snitt. Jim
kom dessutom på andra plats
i den öppna klassen (Ö) efter
Håkan Sjöberg, Livgardets Skf,
på 1423 poäng (snitt 284,6
p). Seriens näst högsta resultat hade Ronnie Hellström,
ACPK (1434 p i klass HB).
Bästa dam, Monica Brunkvist,
Södertälje Pk, hade 1405 p
(klass DB). Båda kommer att
flyttas upp i HA, respektive
DA nästa år.

I tredje deltävlingen gick det

Ronnie Hellström som sköt i
klass HB hade seriens näst
högsta resultat totalt.

anordnas av Lidingö Ssk.
Därefter flyttar seriens fyra
sista omgångar till Farstahallen med Örlogsberga Pk och
Katarina Psf som arrangörer.
Det finns egna klasser för damer, DA alternativt DB beroende på vad man presterat
året innan. Detta gäller även
herrarna (HA och HB). Dessutom finns en juniorklass.Vill
man skjuta en gång till går det
bra i en öppen klass (Ö) där
det t.ex. fortfarande går bra att
tävla med en gammal snabb-

Rättelse
Redaktionen ber om ursäkt för den förväxling av bild på vinnaren i
klass C3 som skedde i reportaget om Grimstaträffen (prec.) i förra
numret.
Kenneth Praméus, Stockholmspolisen, vann vgrp C3 med 289 p
och skulle givetvis varit med på bild, men så blev det inte. Vid
Kenneths namn råkade vi av misstag lägga in en bild på Upplands
Väsbys nya stjärnskott, Mikael Bjarneskans, segrare i klass C1
(285 p). Grattis dock till båda prestationerna!

Kenneth Praméus såg
så här glad ut efter sin
totalseger i vapengrupp C
på Grimstaträffen 2010!

Mikael Bjarneskans
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Kulinariska klubbmatcher
År 2014 kommer Katarina Psf och Nynäshamns APK att
fira 50-års jubileum med sina kulinariska kubbmatcher
”Ärtsoppsmatchen” och ”Surströmmingsmatchen”. Sedan
ett antal år har också ”Semmelmatchen” tillkommit.

Av: Peter Siegel

Förutom ”Ärtsoppsmatchen”
och ”Surströmmingsmatchen” anordnar klubbarna
också ”Semmelmatchen” i
luftpistol i Brännkyrkahallen
i Stockholm. Deltagarna får
efter tävlingen gemensamt
inmundiga härligt gräddiga semlor och rykande hett,
gott kaffe.
Den roliga traditionen med

klubbmatcher började redan på våren 1965 med en
7-seriers match (krut) med
10-mannalag och 5 reserver
i Nynäshamn där man efter
skjutningen serverade ärtsoppa med varm punsch. Returmatchen i augusti går sedan
alltid på Katarina Psf:s hemmabana, numera på Hacksjöbanan i Tullinge. Där är det
tradition med surströmming
som sprider sin härliga(?) doft
över skjutbanan.

Visst gäller det att skjuta
så bra som möjligt för att ens
egen klubb ska vinna, men
man lägger också stor vikt vid
den sociala och trevliga samvaron efter matcherna vänklubbarna emellan.

Lars-Erik Myrberg var bäst!

Organisationskommittén för Pistol-SM
Organisationskommittén för Pistol-SM 2011 i Göteborg samlad på
Högsbo skjutbana, där tävlingscentrum och precisionsskytte kommer att finnas.
Fältskyttet genomförs på Sisjöns skjutfält (obligatorisk busstransport från Högsbo).

Från vänster:
Johan Lindquist (ansvarig för Banläggning Fält), Claes Linder (sekretariat/sekreterare
organisationskommittén), Kenneth Åberg (vice tävlingsledare Fält), Peter Larsson
(ordförande organisationskommittén), Lars Lundmark (tävlingsledare Precision), Christer Beckman
(vice tävlingsledare Precision).
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Årets Semmelmatch, där man

skjuter 40 skott, 5 skott per
tavla, vanns av Katarina Psf
med siffrorna 2482 mot 2387
poäng. Lars-Erik ”Myran”
Myrberg, Nynäshamn APK,
som överlägset ledde Stockholms rankinglista i precision förra året, var visserligen
inte helt nöjd med sin insats,
men var bäst ändå med sina
371 poäng.
Som vanligt hade fjolårets
SM-bronsmedaljör i vapengrupp precision C lagt ribban
högt och ville nå maximala
poäng. I det här fallet hade det
varit 400. ”Myran” var dock
mycket nöjd med den goda
semlan efteråt!
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NP:s okända medarbetare landade Viggen
Av: Ulf Hansson

Det är inte många av läsarna
som vet vem Annette Hofvander är, kvinnan som gör
all bildrepro och sätter denna tidning. Det är på tiden vi
presenterar henne.
Annette har lång erfarenhet av

grafisk produktion. Hon har
bland annat jobbat på tryckeri
och kortfattat producerar hon
allt från enkla textdokument
till avancerade trycksaker som
reklambroschyrer, affischer,
tidningar och böcker. Verksamheten bedriver hon i det
egna företaget ” Text å Form
AH AB”.
Annette har i princip varit
med om att utveckla NP från
den tid då tidningen bestod
av en bunt papper, ”Meddelanden från Förbundet”, som
nitades ihop i övre vänstra
hörnet till den tidning den är
idag.

Förra året fyllde Annette femtio
och fick i present bland annat
ett upplevelsepaket bestående
av en simulatorflygning med
stridsflygplanet Saab 37 Viggen. När instruktören summerade dagens flygningar
konstaterade han att det bara
var två deltagare som lyckats
landa Viggen perfekt den dagen och en av dem var Annette.
Hon har provat pistolskytte,

men kände inte att det var
hennes ”grej”, det är tennis
och bowling som gäller.
Avslutningsvis bör nämnas att

den här tidningen svårligen
skulle kunna produceras utan
Annettes snabbhet, yrkeskunnande och höga stresströskel.
Hon är en klippa!
Red.

”Det var helt klart en upplevelse”, sa
Annette då hon något omtumlad klev ur
Viggen.

Instruktören Nils Mattsson
grattade till en perfekt landning.
Mer info om flygsimulatorn
hittar du på www.swesim.se

Ferry bäst!
Av: Peter Siegel

Höjdpunkterna från det gångna idrottsåret presenterades
traditionsenligt på Svenska Idrottsgalan i Globen.
Som vanligt belönades de
främsta idrottsprestationerna
i ett festsmyckat och utsålt
Globen. Det var tionde året i
rad som tv sände denna galaföreställning som har en publik på c:a tre miljoner tittare.

Björn
Ferry

Statyetten
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jade hon att Björn skulle bli
pappa i juli.
OS-guld, världscupseger i Ru-

hpolding, pris på Idrottsgalan
och nyheten om att bli pappa.
Mycket på en gång.
– Det känns omtumlande,
Priset för bästa prestation gick sa en lycklig Ferry, men självtill skidskytten Björn Ferry klart är det häftigast av allt att
för hans OS-guld iVancouver. jag ska bli pappa!
– Jätteroligt, sa Björn Ferry på
telefon, just det priset känns Svenska Idrottsakademins närsom en variant på bragdgul- mare trehundra medlemmar,
det! Ferry var inte på plats som representerar de olika
utan laddade upp i italienska idrotterna och sportgrenarna,
Antholtz inför nya skidskytte- inbjuds årligen till Idrottsgatävlingar. Det var istället hans lan. På skyttesidan är det Ragfru, armbryterskan Heidi An- nar Skanåker, Kerstin Bodin,
dersson, som tog emot priset Pia Hansen och Magdalena
i Globen. I tacktalet avslö- Forsberg och Jonas Jacobsson.

Ragnar Skanåker och
Cecilia Bernadotte.

Pistolskyttets ”grand old man”,
olympiamästaren Ragnar
Skanåker, fanns som vanligt på
plats, denna gång med Cecilia Bernadotte som bordsdam.
Även Kerstin Bodin och Pia
Hansen återfanns bland gästerna, Jonas Jacobsson befann
sig dock på träningsläger i
Australien.
Ett STORT GRATTIS till fantas-

tiske skidskytten Björn Ferry,
nu längtar vi efter att få se en
pistolskytt äntra scenen på
Idrottsgalan!
NP1 ’11
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Gevär och pistol sida vid sida
Av: Ulf Hansson
Foto: Lasse Hellman

Årets DM i luftpistol i Stockholm fick ett något
ovanligt upplägg. Pistol- och gevärsskyttar
tävlade samtidigt.
Det något ovanliga tävlingsupplägget genomfördes i januari då Atlas Copco Pk
traditionsenligt arrangerade
Stockholms DM i luftpistol i Järla sporthall i Nacka.
Tävlingen samordnades med
Nacka gevärsskytteförening
som sedan länge disponerar en luftskytteanläggning i
denna hall. I år var det första
gången pistol- och gevärsskyttarna delade broderligt
på de tjugo skjutplatserna och
sköt sina respektive tävlingar
samtidigt.
Skjutbanan, som har elektronisk markering (MegaLink),
är nedmonterad under den tid
andra aktiviteter pågår i hallen.

Tavlorna finns infällda i en av
hallens kortväggar och displayerna och skjutborden plockas
enkelt fram och fixeras i golvet vid 10-meterslinjen när
det blir dags för skytte. Måltavlorna projiceras proffsigt i
jätteformat på en vägg bakom skyttarna och kan studeras Skjutbanan sedd från åskådarplats med måltavlorna
skott för skott även av publi- projicerade på storbild.
ken. Den elektroniska markeringen är mycket uppskattad
och underlättar givetvis också
för sekretariatet då resultaten
räknas fram automatiskt och
även kan skrivas ut på papper.
En annan fördel är att skyttarna slipper byta tavlor stup i
kvarten och vinner i effektiv
skjuttid.

Vinnarna
Damer: Maria Prandl-Norrgård, Salem

381 + 98,0 = 498,0

Herrar: Robert Wälikangas, Sthlmspolisen

571 + 94,6 = 665,6

Veteraner: Arturo Miranda, Atlas Copco

361

Utom tävlan: Alexander Petersson, Karlshamn

573

Pistol och gevär i samma skjutlag.

Skjutprogram för Magnumcupen 2011
och SM i ESKILSTUNA
Månad
April

Dag
16

Tävling
Lussmällen

Klubb
Kristinehanm Psk

Plats
Kristinehamn

17

Reitoröken

Torsby Pk

Kristinehamn

Maj

7

Magnumstigen

Borås Ps

Kråkered

Juni

5

Rensmällen

Grovskyttarna

Luleå

6

Björnsmällen

Grovskyttarna

Luleå

12

Magnumhedsmällen Kalix Pistolskyttar

Vitheden

Juli

24

Vilken dj...la smäll

Långvikens Grusgrop

Augusti

6–7

MAGNUM SM

Eskilstuna Pistolskytteklubb

Eskilstuna

21

Issesmällen

Grovskyttarna

Luleå

22

Käftsmällen

Grovskyttarna

Luleå

28

Golden Trail

Töreboda Pk

Fimmersta

Gagnef-Mockfjärd Psk

Gagnef

September 17–18 Gagnsröken
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Rönnskär Pk

Antal starter

Reserverade datum i grönt.
2010 års tävlingsdatum
i rött ej klart om det blir
tävling, se Magnumcupens
hemsida
www.magnumcupen.se
Ingår EJ i cupen

Ingår Ej i Cupen
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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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Bli
mästerskytt
du med
Vid VM i München 2010 visade Pardiniskyttarna
vilka kvalitets- och precisionspistoler Pardini
tillverkar.
De gjorde så gott som ”rent hus”
i medaljskörden.
Bli mästerskytt
du med - välj PARDINI och FIOCCHI!

61 st VM-medaljer i München 2010
Individuella
5 guld
7 silver
Lag
16 guld
16 silver

4 brons
13 brons

Ombyggnads-REA
på ammunition och laddkomponenter
Vi bygger om vårt lager och behöver tillfälligt mer utrymme. Därför erbjuder
vi 10-40% rabatt på innevarande lager av ammunition och laddkomponenter.
Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning.

!
T
T
A
B
A
R
%
10-40
Generalagent för Sverige

Box 80, 692 22 Kumla. Tel 019-57 86 68 - Fax 019-57 02 68
bo.karlsson@bgkskytte.se
NP1 ’11
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Säkerheten
främst
Av: Claes-Håkan Carlsson, ordf. i utbildningskommittén

Vapen får inte hölstras, packas ned i väska eller bortföras från skjutplatsen förrän man gjort
”patron ur” och vapnet visiterats (vilket skyttarna på bilden givetvis utfört).

Fel hanterade är våra tävlingsredskap livsfarliga!Vi har varit
förskonade från olyckor under tävlingar, träningar och
andra tillfällen. Detta är frukten av att alla skyttar följer de
regler som gäller. Men vi får
inte nöja oss med detta, vi
behöver hela tiden påminnas
om gällande regler och följa
de uppdateringar som sker.
Som ett led i detta kommer
56

vi att publicera ett antal artiklar om säkerhetsrelaterade
ämnen under året. Den första
artikeln handlar om skyttens
ansvar för säkerhet. Senare går
vi vidare med föreningens ansvar och slutligen tar vi upp
tävlingsarrangörens ansvar. I
denna första artikel kopplar vi
Skjuthandbokens (SHB) regler till den enskilde skytten.
Allmän vapenhantering.

Utgå från att varje vapen är
laddat!

tid att vapnet är oladdat efter
skjutning, innan du lämnar
Om inte, bevisa motsatsen! över till eller tar emot vapnet
Andra är angelägna att veta. från annan samt före vapenDet är bara du som kan vara vård och annan hantering.
säker. De flesta vådaskotten Kontrollen genomförs gesker med ”oladdade” vapen. nom att utföra ”patron ur”.
Det bästa sättet att visa andra Du måste betrakta vapnet
är att alltid ha proppen eller som laddat tills du övertygat
brickan i vapnet. Det finns i dig om motsatsen.
princip inga undantag från
denna regel. Kontrollera all- Vapnet ska alltid bäras med isatt
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säkerhetspropp eller bricka och
urtaget magasin så att det är
uppenbart för omgivningen att
vapnet är oladdat!

Självklart sitter alltid proppen
eller brickan i vapnet när det
inte ska användas. Bäst är att
investera i ett hölster eller en
väska för att förvara vapnet i.
Med väska menar vi självklart
inte en plastkasse. Förutom att
man får händerna fria till annat skyddas vapnet från smuts
och väta. När man vistas bland
allmänheten med ett vapen i
handen, exempelvis vid fältskjutningar där man förflyttar sig efter allmän väg är det
också en artighetsgest mot utomstående plus att man inte
skrämmer dessa i onödan.
Tänk på att även i hölstret
eller väska ska proppen eller
brickan sitta i.
Rikta aldrig ett vapen mot något
du inte avser, eller kan tänka
dig, att beskjuta!

Detta innebär att provriktning eller torrträning endast
får ske i säker riktning och att
vapen aldrig någonsin – ens
symboliskt – får riktas mot
något man inte kan tänka
sig beskjuta. Det spelar ingen
roll om du har en propp eller bricka instoppat i vapnet.

sitation genomförts. Det bästa
sättet att undvika att mynningen pekar i farlig riktning
vid förflyttning är att förvara
vapnet i hölster eller väska.
Hantera aldrig vapen eller ammunition eller uppehåll dig på
en skjutplats om du är påverkad
av alkohol eller andra droger!

Detta säger sig självt! Omdömet försämras när man dricker alkohol. Drogers inverkan
på såväl omdöme som motorik är allmänt kända och
behöver inte ytterligare kommenteras Ha inga vapen tillgängliga på platser eller vid
tillfällen där det dricks alkohol. Se till att alkoholpåverkade inte befinner sig på en
skjutbana. Tänk också på att
det tar lång tid innan all alkohol försvunnit ur kroppen.
Man kan i vissa fall vara påverkad även dagen efter.
Förhindra olycksfall med barn
och vapen!

Barn gör som vuxna! Det är
därför vikigt att göra rätt även
när barn ser på. Lär barn om
vapen, riskerna med dem och
dess säkra hanterande. Se till att
vapen och ammunition är inlåsta och oåtkomliga för minderåriga och andra obehöriga
när du inte är närvarande.

De flesta vådaskotten sker med "oladdade" vapen.

det att överlåta egentillverkad
ammunition till annan utan
särskilt tillstånd.

Kontrollera alltid vad som finns
bakom målet!

Bakom, samt även hitom och
vid sidan av, målet i det så
kallade riskområdet, får det
Var vaksam på i vilken riktning
inte finnas något som kan
På skjutbanan
pipans mynning pekar!
Kontrollera att vapnet är i sådant Placera alltid målen på avsedd skadas av en kula eller splitDet är aldrig kul att titta in tekniskt tillstånd att skjutning plats.
ter. Eventuellt kulfång skall
i en pipmynning, även om kan ske utan risker för skytten Våra skjutbanor är besiktigade även ta upp rikoschetter. Hur
proppen eller brickan är isatt. eller någon i skyttens närhet!
för att hålla en hög säkerhet. riskområde beräknas och hur
Pistolen är ett kort vapen och Vapnet får därför inte ändras I skjuthandboken finns också mål skall placeras kommer
det går mycket snabbt att byta från sitt modellenliga utföran- fastställda mål som ska använ- att beskrivas i en senare artiriktning på mynningen. Vid de avseende konstruktionsde- das vid träning och tävling. I kel. Ge alltid akt på vad som
laddning, patron ur, påkal- taljer som påverkar hållfasthet, vissa fall kan tävlingsarrangör, kan skymmas bakom målande av skjutledarens upp- säkerhet eller avsedd funk- efter godkännande, använda let. En helfigur kan gömma
märksamhet, åtgärdande av tion. Uppstår riskabelt fel un- andra målanordningar i täv- en markör. Glöm inte heleldavbrott etc. är det viktigt der pågående skjutning, t.ex. lingsverksamheten.
ler att ”bakom målet” är sett
att mynningen hela tiden helautomatisk funktion, skall
pekar i säker riktning. Det är skjutningen omedelbart avett minimikrav på koordina- brytas.
tionsförmåga hos skyttar att
kunna vrida på huvudet utan Använd aldrig annan ammuatt samtidigt svepa iväg med nition än den vapnet är avvapnet. Lämplig riktning för sedd för!
mynningen vid ladda eller pa- Använd inte ammunition som
tron ur kan vara från 45° mot är skadad, vars ursprung är
marken upp till kulfång. För osäkert eller handladdad amatt minska risken för oönska- munition om osäkerhet råder
de mynningsriktningar i sam- om dess egenskaper. Förvara
band med att patron ur görs, alltid ammunition väl uppskall ev. tappad ammunition märkt. För att ladda egen amtas om hand och övrig ut- munition krävs kunskap och
rustning rättas till efter att vi- noggrannhet. Det är förbju- Säkerhetspropp/bricka är en självklarthet!
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57

Gå aldrig framför skyttar på
skjutplats!

Detta innebär inte bara risker
utan det stör andra skyttar vilket kan framkalla fara för andra. Riskerna med detta har
redan behandlats.

mas, vital del tas med och bilen låsas.

I hemmet
Försäkra dig om att varje vapen
som inte är under din direkta
uppsikt och kontroll förvaras
på ett säkert och lagenligt sätt!

Funktionärs direktiv skall åtlydas!

Var vaksam på i vilken riktning pipans mynning pekar.

från den verkliga skjutplatsen.
Riskområdet kan i värsta fall
vara upp till flera kilometer
bakom målet.
Vid all skjutning skall en av de
närvarande vara skjutledare!

Är du ensam är det enkelt, du
är skjutledare! Annars måste
ni komma överens, även om
ni inte står på samma ställe.
Det är viktigt att all skjutning
som sker på en och samma
skjutplats är samordnad. Att
förutsätta vilka åtgärder andra har vidtagit, och tänker
vidta, när det gäller säkerhet
är inte tillräckligt. Har skjutledare inte utsetts av arrangören, skall skyttarna själva utse
sådan. Alla skjutbanor har ett
fastställt regelverk när det gäller träning och tävlingar. Det
är din skyldighet att känna till
dessa innan du börjar skjuta.
Regler som gäller för skjutledare vid tävlingar kommer att
beskrivas i en senare artikel.
Undvik att vara ensam på skjutbanan!

Finns det möjlighet att låsa
58

skjuthallen under träning
så gör det.Vid markering ta
med vapnet fram och visa
särskild uppmärksamhet på
okända.
Påfyllt magasin eller enstaka
patron får inte införas i vapnet
inklusive trumma förrän laddning anbefallts och på anbefalld
skjutplats!

Riskerna för oönskade händelser ökar naturligtvis om
Om en skytt har synpunkter vapen kommer i orätta hänpå dessa direktiv kan dessa der. Ett förkommet vapen utsynpunkter framföras direkt gör dessutom, förutom den
till funktionären eller till täv- ekonomiska förlusten och
lingsledningen efter tävlingen. olägenheten för den enskilde,
Vid anbefallt avbrott i skjut- negativ uppmärksamhet för
ning skall ”Patron ur” göras. alla vapenägare. Bestämmelser
om förvaring och transport av
Före skjutning skall skytt kon- vapen och ammunition finns
trollera att loppet är urdraget i Vapenlagens (1996:67) 5 kaoch fritt från främmande fö- pitel och Vapenförordningens
remål!
(1996:70) 9 kapitel.
Fett, olja, mantel- eller blyreRikspolisstyrelsen har
ster samt främmande föremål utarbetat föreskrifter och
(snö, is m.m.) i loppet kan or- allmänna råd till vapenlagstiftsaka vapensprängning. Det är ningen (RPSFS 2009:13 och
självklart skyttens ansvar att FAP 551-3). Lagar och förevapnet är rengjort.
skrifter utgör minimikrav för
förvaring och transport. EfAnvänd hörselskydd vid allt tersom lagar och förordningar
skytte och i närhet av skjut- alltid är föremål för tolkningplatsen!
ar kommer vi inte att beröra
Hörselskador uppträder ofta dessa här. Det kan dock vara
långt senare efter att man ut- av intresse för en vapenägare
satts för buller och kommer att sätta sig in de regler som
smygande. En förstörd hörsel gäller, framförallt för vapenkan aldrig ersättas.
förvaring i vapenskåp.
Ögonskydd (skyddande glasögon) bör användas vid allt
skytte!

Förvara krut och ammunition
inlåst!

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB)
är den myndighet som utfärdar riktlinjer för förvaring av
ammunition, och komponenNotera att detta gäller även
ter till ammunition i hemmet.
pistoler vars magasin rymmer Var och en som upptäcker fara Dessa publiceras i MSB rehögst 5 skott; det sjätte skottet skall snarast rapportera detta till gelverk SRVSF 2006:10. Här
får inte stoppas i patronläget funktionär!
regleras vilka mängder krut
före ”ladda”. Inte heller får Är faran överhängande skall och färdig ammunition som
snabbladdaren stoppas i revol- den enskilde ropa ”Avbryt” får förvaras i hemmet samt
vertrumman i förväg.
och avbryta pågående skjut- hur detta ska ske. Detta rening. Det är bättre att senare gelverk har reviderats och nya
Vapen får inte hölstras eller konstatera att man hade fel än regler gäller från den 15 okpackas ner i väska eller bort- att det sker en olycka.
tober 2010. Även i detta fall
föras från skjutplats förrän paföreslår vi att de skyttar som
tron ur genomförts och vapnet
berörs söker den information
Under transport
visiterats!
som krävs.
Om vapnet lämnas kvar på Tänk på att under transporen skjutbänk intill nästa se- ter gäller fortfarande ditt an- När det gäller alkohol har vi rerie ska patron ur och vapnet svar att se till att vapnet inte dan påpekat detta tidigare.
förses med propp eller bricka, faller i någon annans ägo. När Det är helt förkastligt att hanmen skjutledaren kan avstå du stannar bilen eller parkerar tera vapen i onyktert tillstånd
från att visitera. Är ni ensam under en tävling ska vapnen även i hemmet. Se till att hålla
skytt ta med vapnet fram vid helst delas. Om du lämnar nycklar till vapenskåp borta
bilen ska huvuddelen göm- vid fester.
markering.
Det finns ingen regel om detta i skjuthandboken, men våra
ögon är livsviktiga därför bör
de skyddas från alla risker.
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Jönköpings PK
bjuder in till

RINKS TREPUNKTSSTÖD
-För inlärning och befästande av en korrekt hållning vid pistolskytte-

1:a MAJ!
Traditionsenlig nationell precisionsskjutning på första maj.
Tio serier per start på pistolskyttebanan vid Eurostop,
Jönköping (skyltat från E4, avfart Länssjukhus Ryhov).
Vapengrupper:
Klassindelning:
Startavgifter:
Priser:

Servering:
Anmälan:

Tider:

A, B, C
Enligt handboken
100:-/1 start, 180:-/2 starter, 250:- 3 starter,
100:- föranmält lag i vapengrupp C
Till bästa fjärdedel i varje klass
Pokal till bästa lag
Hederspris till bästa individuella resultat
Enligt tidigare år
Via e-post till kassor@jonkopingspk.se, gärna
klubbvis.
V.v. uppge klass och skyttekortsnummer och
anmäl er innan 24e April.
Första skjutlag startar 08:15
Andra skjutlag startar: 11:30
Tredje skjutlag startar: 14:00

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:-

Välkomna!

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

NP1 ’11
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”Fortsätt skjut”, sa ÖB
– rapport från Rikskonferensen i Sälen 2011
Organisationen Folk och
Försvars Rikskonferens i Sälen, som går av stapeln varje år
i mitten av januari, är Sveriges överlägset mesta och bästa arena för diskussioner om
försvar och säkerhetspolitik.
I år, liksom de senaste åren,
var SPSF:s företrädare ensam
representant för den svenska
skytterörelsen.
Rikskonferensen var i år lite

ovanlig, eftersom den innehöll både nya och mycket
gamla inslag. De nya omfattade diskussioner om den inre
säkerheten i Sverige, där olika
aktörer, bl a muslimska imamer, SÄPO:s generaldirektör och politiker talade om
religiös extremism. Tekniker
från FOI (Försvarets Forskningsinstitut) visade upp hur
cyberhot kan se ut och hur
man kan skydda sig mot dem.

sätt diskuterade svensk biståndspolitik.
I en session om svensk för-

svarspolitik under den kommande mandatperioden hölls
ett flertal mycket kritiska
anföranden om just denna
politik. Bl a gjorde Lundaprofessorn Wilhelm Agrell
en historisk exposé över hur
försvarspolitiken utvecklats –
vilket enligt honom lett till
att försvaret avvecklats – de
senaste 15-20 åren.

Därefter tog överbefälhavaren,
Sverker Göranson, till orda.
Han menade, att det nya personalförsörjningssystemet är
den viktigaste frågan som FM
har att arbeta med de närmaste åren. Som bekant är
värnplikten numera i praktiken avskaffad, och först 2019
kommer den nya, frivilliga
organisationen att vara fullt
De gamla inslagen behand- införd. ÖB flaggade också för
lade svensk säkerhetspolitik, att den nuvarande försvarsmen trots rubriken ”Sveri- budgeten kommer att behöva
ge i säkerhetspolitisk föränd- höjas efter 2014. Han medring” var det ganska tydligt att delade också att en försvarsmånga aktörer längtade tillba- planering för Sverige, d.v.s.
ka till tidigare epoker i svensk en planering för det militära
historia. Några hyllade den försvaret av Sverige, nu åter
gamla svenska neutralitetspo- genomförs efter att ha legat i
litiken, och andra underströk träda i flera år. Fyra regionala
Förenta Nationernas bety- kommandon kommer också
delse.Ytterligare andra höjde att införas för att underlätta
rösten för att Sverige ska söka detta. Internationellt, menamedlemskap i NATO, så vissa de ÖB vidare, ser vi att spänningarna ökar i Östersjön:
nyare inslag fanns.
militära övningsmönster kan
Två statsråd fanns på plats; dels ge upphov till militära inciförsvarsminister Sten Tolg- denter, rysk militär moderfors, som höll ett långt och nisering leder till en ny och
optimistiskt anförande om förändrad styrkebalans i Östsvenskt försvar, och dels bi- ersjön m.m. Om de frivilliga
ståndsminister Gunilla Carls- försvarsorganisationerna sade
son, som på ett uppfriskande ÖB dock inte mycket alls.
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ÖB, Sverker Göransson. Foto: Stefan Ring

SPSF:s representant tog där-

Direkt efter detta för oss myck-

för chansen att i frågestunden
ställa en officiell fråga till ÖB
om hur han såg på frivilligorganisationerna, och om han
kunde skicka ett budskap till
sina förbandschefer om att de
ska vara tillmötesgående när
sådana – t ex SPSF – behöver
låna militära skjutbanor och
skjutfält. Som vi vet saknas
det inte exempel på att lokala
militära aktörer kan vara alltifrån ogina till direkt fientliga
till det frivilliga skyttet.
ÖB svarade då, att alla frivilliga försvarsorganisationer
ingår i det nya försvaret, där
alla krafter behövs. Därför är
det positivt att de vill samverka
med försvaret. ”Jag ska gärna
skicka ett budskap om detta
till förbanden”, avslutade ÖB,
och tillade: ”Så fortsätt skjut!”

et positiva besked blev SPSF:s
representant kontaktad av generallöjtnant Göran Mårtensson, som är försvarsmaktens
produktionschef. Han lovade
att ta upp dessa frågor på sitt
nästa möte med förbandscheferna, om SPSF kunde
inkomma med en skrivelse
om vilka problem vi upplevt
och vad som skulle kunna bli
bättre. Det har vi nu gjort, och
i mitten av februari kommer
detta budskap att sändas ut till
förbanden i hela landet. Hänvisa gärna till detta om ni på
föreningsnivå har problem
med militära befälhavare.
Mike Winnerstig är vice
ordförande i SPSF och
förbundets representant på
Rikskonferensen 2011
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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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Förbundsnytt
Bo Walger
Tfn: 08-553 401 62
Mail: bo.walger@pistolskytteforbundet.se

Årets Förbundsmöte

Äger rum den 12 juni på Riddarhuset
i Stockholm. Förbundsmötet föregås
i vanlig ordning av en kretskonferens
på Nordic Sea Hotel den 10–11 juni.
Konferensen har i år förlängts med en
dag med anledning av huvudtemat som
är riskhantering & kriskommunikation
Sammanträdesplan 2011

Styrelsesammanträden:
9/4, 12/6, 12/6 (konstituerande),
1/10 och 26/11.
VU-sammanträden:
19/3, 17/9 och 12/11.
Årsrapporter

De föreningar som ännu inte skickat in årsrapporten (som skulle ha varit kretsen tillhanda senast den 31 januari) uppmanas att göra
det omgående! Utebliven årsrapport innebär
utebliven tidning, oförsäkrade skyttar samt att

föreningen riskerar att inte komma med på
sammanställningslistan som går in till RPS
(vilket innebär problem vid ansökan om vapenlicens).
Kassuner

För tillfället är det stopp för lån av kassuner från Försvarsmakten som enligt
egen utsago just nu överför ett stort antal till andra myndigheter. Eventuellt är
det återigen möjligt fr.o.m. i höst att
låna kassuner.

mation. Därför kommer vi att sända ut
nyhetsbrev med e-post till dem som så
önskar. Systemet bygger på att du själv
anmäler att du vill vara med på sändlistan. Detaljinformation kommer att läggas ut på hemsidan inom en snar framtid.
Föreningsintyg och
vapenlicenser

Det absoluta flertalet av våra föreningar
hanterar föreningsintygen i enlighet med
Förbundets handlingsregler (SHB Bilaga
8). Tyvärr har det dock förekommit enstaka fall av tveksamma föreningsintyg.
Nordiskt mästerskap i
Detta har lett till att vissa polisdistrikt
fältskytte 2011
Årets mästerskap äger rum i Danmark kräver in kompletterande underlag i
(Borris) 16 september – 18 september. form av tävlingsresultat vid ansökan om
Tid och plats för landslagsuttagningen vapenlicens. (Se vidare Generalsekreterarens spalt och särskild information på sid.
meddelas på Förbundets hemsida.
7). Det är av största vikt att föreningarna
följer Förbundets handlingsregler avseenNyhetsbrev
Det kan aldrig bli för mycket infor- de utfärdande av föreningsintyg.

Nytt utbildningshäfte för
vapenkontrollanter
VAPENKONTROLLANT
UTBILDNINGSHÄFTE

Viktig information om förnyelse
av tidsbegränsade licenser
Det har hänt att licensinnehavare med tidsbegränsade licenser glömt
att lämna in ny ansökan till polismyndigheten. Visserligen står det i
FAP 551-3 att Polismyndigheten bör underrätta vederbörande i god
tid men det är långt ifrån alla polismyndigheter som tillämpar detta.
Ansvaret att göra ny ansökan i så god tid att denna hinner behandlas av polismyndigheten före giltighetstidens slut åvilar tillståndsinnehavaren.
Om så inte skett föreligger vapenbrott. (VL 9 kap) när tillståndet
har gått ut. Detta innebär att vapnet kan beslagtas och åtal väckas.
Normalt torde det röra sig om oaktsamhet vilket innebär böter eller
fängelse i högst sex månader. I lindriga fall kan åklagaren ev. medge
åtalseftergift. Tingsrätten kan också förklara vapnet förverkat.

Svenska
Pistolskytteförbundet

Mats Stoltz

Jubileumsmedaljen
Nu finns ett nytt utbildningshäfte för vapenkontrollanter fastställt av
förbundsstyrelsen att beställa från förbundskansliet. Det nya häftet
går även att ladda ner från förbundets hemsida. Häftet ska användas
i utbildning till vapenkontrollanter. I och med att häftet fastställts av
förbundsstyrelsen upphävs därmed tidigare utbildningsmateriel för
vapenkontrollanter. Förbundsstyrelsen vill också via utbildningskommittén trycka på att man ska skilja på den vapenkontroll som ska
genomföras vid tävlingar enligt Skjuthandboken från en mer omfattande frivillig vapenbesiktning som görs av vapentekniker vid behov.
Claes-Håkan Carlsson
Ordförande i utbildningskommittén
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Denna medalj kommer att tilldelas personer som utan
att tillhöra Förbundet gjort stora insatser till pistolskyttets fromma. Men den skall också, på förslag av krets
eller förening, kunna tilldelas person som utan att
uppfylla fordringarna för Förbundets förtjänstmedalj,
gjort betydande insatser på krets eller föreningsnivå. I
det senare fallet löses medaljen till självkostnadspris
av förslagsställaren.
Medaljen är beställd och detaljerade bestämmelser och anvisningar kommer att sändas ut med
föreningsutskick när medaljen levererats i maj.
Mats Stoltz
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INSÄNDARE
Dags att införa rökförbud
Jag tycker att det nu är på tiden att vi inför ett rökförbud
i samband med de aktiviteter
som samtliga klubbar i förbundet arrangerar. Rökförbudet är framför allt tänkt att
gälla under tävling och träningsverksamhet i anslutning
till de skjutbanor eller områden som vi kan kalla för ”anläggning”.
Rökning bör ske på anvisad plats (rökruta) innan och
efter skjutning så att det inte
berör andra skyttar som befinner sig på området. Förbudet är även tänkt att gälla
under fältskjutning eftersom
samtliga deltagare i en patrull
skall hålla samman som grupp
mellan skjutstationerna.
Förbudet bör införas för
att tydliggöra att skjutanläggningen är en allmän plats och
idrottare skall aldrig behöva

utsättas för ofrivillig drogpåverkan i samband med träning/tävling.
Flertalet skyttar har påtalat
att de påverkas mkt negativt
genom passiv rökning under
tävling/träning. De finns de
som har allergier el astma och
som presterar betydligt sämre
resultat p.g.a. av att de utsätts
för cigarettrök.
Det är viktigt att tydliggöra att passiv rökning (d.v.s.
att man utsätts för hälsoskada
p.g.a. av att ngn annan röker)
och denna typ av påverkan
även sker utomhus.
Medlemmar i våra föreningar bör inte utsättas ofrivilligt för giftig rök. Cigarettrök
är hälsoskadlig och försämrar
bl.a. syreupptagningsförmåga
och uthållighet. Detta gäller
alltså även de som utsätts för
passiv rökning. Nämnda ef-

fekter begränsar idrottare inför optimal prestation. Därför
är det anmärkningsvärt att det
fortfarande är tillåtet att röka
vid markering, skjuthall, vapenkontroll, servering, prisutdelning o.s.v.
Det är viktigt att vi som
driver ungdomsverksamhet
verkar som goda förebilder.
Vi behöver tydliga riktlinjer
för att utveckla det arbetet. En
riktlinje är att vi visar respekt
mot varandra och inte utsätter någon för ofrivillig drogpåverkan.
Personligen tycker jag inte
att droger hänger samman
med vare sig idrott el i samband med vapenhantering. Jag
hoppas att Svenska Pistolskytteförbundet vill ta ansvar för
att tydliggöra ett förbud som
kan visa på en hälsosam riktlinje för hela verksamheten.

Det är ett tydliggörande för
ungdomar och även ett avståndstagande mot kriminella
ligor samt enskilda individer
som kombinerar grov/destruktiv droganvändning och
vapenhantering.
Jag önskar att det inte skulle
behövas ett rökförbud men
det är tydligt att det är en
hel del aktiva skyttar som röker frekvent under skjutning.
De är alltför omedvetna om
rökningens konsekvenser för
omgivningen på skjutbanan.
Därmed är det ett frekvent
problem för en del aktiva
medlemmar. Det är alltid ett
känsligt ämne att införa ett
förbud men jag tycker ändå
att det finns skäl nog att göra
det nu.
Maria Svensson

Rökfria skyttetävlingar
Väst Göta Dals Pistolskyttekrets har tagit beslutet att
egna kretsmästerskap skall
hållas rökfria med tillgång
till rökruta. Samtliga av kretsens föreningar informerades
om detta beslut på vår senaste föreningsträff. Inga föreningar opponerade sig mot
detta beslut.
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Trollhättans Pistolklubb
tog på sitt årsmöte 2010 beslutet att i sina stadgar införa
totalt rökförbud med rökning
tillåten på anvisad plats gällande hela tävlings- och skytteområdet.
Alltså är även vår Höstfältskjutning rökfri såväl på
patrullväg som på fältsta-

tionerna. Vi har rönt god
uppskattning hos våra medlemmar samt skyttar och besökare från andra klubbar för
vårt initiativ. Även astmatiker
och skyttar med rökallergi är
tacksamma och uttrycker att
man drar sig för att säga ifrån, i
stället väljer man bort tävlingar där man röker i skjuthallar
och vid tavelmarkeringar samt
på fältstationer.
Som tävlande skytt kan
jag konstatera att även andra
klubbar har infört rökförbud
med särskild rökruta. Det är
klubbar som Borås Pistolskytteklubb och vid senaste VSM
i precision hos Arvika Pistolklubb. Ännu respekterar inte
samtliga skyttar dessa restriktioner men det är enklare för
icke rökare att påpeka förbudet om det finns särskild
rökruta, och har man då som
TPK ett tält uppsatt över rökrutan så blir det mer positivt
mottaget av de få rökare som
opponerar sig.

Gert Andersson

Personligen anser jag att
pistolskyttet skall följa det
ställningstagande som görs i
samhället i övrigt vad gäller
tobaksrökning. Dödstalen i
passiv rökning har halverats
efter att rökförbud har införts
i samhället i olika avseenden
varför initiativet till rökförbud i samband med skytte ska
skärpas och betraktas som en
förtroendesak. Vidare tycker
jag att Pistolskytteförbundet
ska lyfta frågan på ett kraftfullt sätt.
Gert Andersson
Ledamot i VD kretsen och Trollhättans Pistolklubb
NP1 ’11

1:a Plats Stock
Semi Auto 2010
1:a Plats IPSC Open
Division 2010
2:a Plats Bana A 2007

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

Burkammunition
- Specialpris -

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

