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Framsidan:
”De tre musketöserna från Örebro”, från vänster: Martina Hallblom, 
AnnMarie ”Amie” Blomér och Elisabet Magnusson. Bättre 
ambassadörer för pistolskyttet än de tre tjejerna från Örebro PSSK får 
man leta efter. Möt dem i personliga intervjuer där de berättar om sig 
själva och sitt förhållande till pistolskyttet. Läs mer på sid 22.
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Det blir mer och mer vanligt att 
föreningarna ställs inför miljörelaterade 
problem (buller, bly, förelägganden 
etc.). För att hjälpa föreningarna har 
Förbundet (tillsammans med de andra 
skytteorganisationerna) anlitat Janne 
Kjellsson som miljökonsult.

I Jannes arbetsuppgifter ingår att bistå föreningarna per e-mail 
eller telefon med enklare rådgivning. Denna rådgivning är 
gratis. Behövs mer omfattande konsultation bekostas denna av 
föreningen.

Kontakta Janne direkt om ni råkar ut för miljörelaterade problem. Ju 
tidigare han kopplas in desto större möjlighet att lösa problemet.

Du når Janne på e-post janne.kjellsson@miljojakt.se eller telefon 
070-651 81 66.

Miljöakuten

I år fyller Svenska Pistolskytteför-
bundet 75 år. Det är en aktningsvärd 
ålder, men visst fi nns det skytteor-
ganisationer som är äldre. Jag hade 
glädjen att vara inbjuden när De 
Danske Skytteforeninger (DDS) fi -
rade sitt 150 års jubileum i vintras, 
så i jämförelse med dem är vi fort-
farande en ungdom. Men en ung-
dom som har framtiden framför sig.
 Svenska Pistolskyttesförbundet 
bildades år 1936 med uppgift att 
främja skjutskickligheten med tjäns-
tevapen vilket var naturligt eftersom 
förbundet vuxit fram ur detta skytte. 
Sedan dess har mycket hänt och vi 
har idag en stor bredd i vår verk-
samhet. Kopplingen till försvaret 
har funnits från början och kvarstår 
än idag. Vi är en frivillig försvarsor-
ganisation och som sådan utför vi 
uppdrag för Försvarsmakten. Detta 

sker bl.a. genom våra försvarsmakts-
instruktörer. För första gången har 
förbundet fått ett visst organisa-
tionsbidrag som stöd för att kunna 
genomföra uppdragen till belåten-
het.

Hur ska vi då uppmärksamma
förbundets 75 år?
Vi har tagit fram en jubileumsme-
dalj som kommer att tilldelas perso-
ner utanför förbundet vilka bidragit 
på ett förtjänstfullt sätt till vår verk-
samhet.
 Men medaljen ska också kunna 
tilldelas medlemmar som förening-
arna vill uppmärksamma för deras 
goda insatser i föreningsarbetet. Jag 
vet att det fi nns många sådana som 
av eget intresse och osjälviskhet ser 
till att verksamheten alltid fungerar. 
Tyvärr röner dessa eldsjälar inte all-
tid den uppskattning de förtjänar. 
Jubileumsmedaljen ger föreningarna 
möjlighet att korrigera den bristen. 
För ytterligare information se sepa-
rat artikel.
 Det är alltid spännande att via 
årsrapporterna följa utvecklingen av 
antalet aktiva medlemmar. I skrivan-
de stund har 15 539 aktiva medlem-
mar rapporterats, vilket är fyra fl er 
än i fjol. Då ska beaktas att 48 före-
ningar ännu inte lämnat årsrapport. 
Vi kan således glädja oss åt att den 
positiva trenden fortsätter och det är 
helt föreningarnas förtjänst. Det är 
där som verksamheten bedrivs och 

utvecklas så att intresset för pistol-
skyttet lever vidare. Från förbundets 
sida arbetar vi för att underlätta för 
föreningarna. Vi har gjort en upp-
datering av grundutbildningshäftet 
och det är klart. Detsamma gäller 
utbildningsmaterialet för vapenkon-
trollanter.
 När du läser detta bör äntligen 
vår nya layout på hemsidan vara i 
bruk. Tyvärr har det tagit längre 
tid än vi beräknat men bättre sent 
än aldrig. Förhoppningsvis ska du 
uppleva att det blir lättare att hitta 
de uppgifter du söker. Genom NP, 
föreningsutskick och hemsidan vill 
vi hålla dig som medlem och våra 
föreningar så väl informerade och 
uppdaterade som möjligt.
 Dessvärre går mycket tid åt att 
arbeta med andra problem som 
medlemmar råkar ut för. På senare 
tid har vi konstaterat att vissa po-
lismyndigheter inte nöjer sig med 
de intyg som föreningarna utfär-
dar till medlemmar som vill förnya 
sina femårslicenser. Man ställer bl. 
a krav på externa tävlingsresultat. 
Detta stämmer inte med förbun-
dets uppfattning. Det räcker med att 
vara medlem i en förening ansluten 
till förbundet och där aktivt delta i 
föreningens verksamhet på träningar 
och tävlingar. Naturligtvis är externt 
deltagande ett plus men inget krav.
Vi för dialog med Rikspolisstyrel-
sen för att komma till en lösning på 
problemet. Det är ett absolut krav att 
föreningarna följer utfärdade direk-
tiv för utfärdande av föreningsintyg. 
Vi vill inte riskera att andra villkor 
ska ställas från myndighetshåll för 
att erhålla licens.

Snart är det dags för årets folkfest – 
SM i precision och fält. Denna gång 
går tävlingen i Göteborg – min 
hemstad. Jag vill hälsa dig välkom-
men hit och hoppas på fi na och ut-
slagsgivande tävlingar.

Birgitta Rundberg

Kansliet har 
sommarstängt 
vecka 28–32
(11/7 t.o.m. 14/8)
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Alla Pistoler - både från Tyskland och USA.
Delar och alla tillbehör.

Säljes nu av:

Pistoler SP20 RRS: .22 LR, .32 S&W Long
Växelsatser SP20 RRS: .22 LR, .32 S&W Long
Pistoler X-Esse: Sport, Lång, IPSC, Kort
Luftpistoler: AP40 Balance, AP40 Balance Junior
alla delar och tillbehör

Säljes nu av:

•
•
•
•
•

NYHET!
P210 Super Target
6” pipa

X-Five
X-Six
med flera..
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Det är populärt att spela in 
fi lm på Svenska Pistolskyt-
teförbundets kansli i Stock-
holm. För några år sedan 
spelade man in en scen med 
förbundsordförande Anders 
Björck i kansliets konfe-
rensrum och detta var något 
filmproducenten Charlot-
te Most, Anagram produk-
tion AB, mindes när man i 
år drog igång ett helt annat 
fi lmprojekt.
 Den här gången handlar 
det om något så intressant som 
en fi lm med polisen Roland 
Hassel, som har sitt ursprung i 
romanerna av Olov Svedelid.

Tillsammans med sina kolle-
gor på spaningsavdelningen 
bekämpar Hassel den grövre 
kriminaliteten i Sverige.
 På 1980- och 90-talen 
blev Hassel en populär fi gur 

TYSTNAD, 
TAGNING, 
KAMERAN 
GÅR!
Av: Ulf Hansson

En lördag i mars invaderades SPSF:s kansli
av kameramän, ljudtekniker, och inte minst 
Lars-Erik Berenett, mannen som gett författaren 
Olov Svedelids polis Roland Hassel ett ansikte.

Lars-Erik Berenett (Roland Hassel), i en paus under inspelningen.
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”Nu kan du skriva att generalsekreteraren blev buggad” sa ljudkillen 
Patrik Strömdahl och lirkade in mikrofonen under skjortan på Mats.

Det blev många tagningar innan Mats Stoltz (som med inlevelse spelade mötesordförande) och styrelsemedlemmarna kunde pusta ut.

i tio tv-fi lmer och en lång-
fi lm för bio, ”Förgörarna”, 
alla med Lars-Erik Berenett 
i huvudrollen som Roland 
Hassel. I övrigt har Berenett 
gjort massor av andra roller, 
både på fi lm, teater och i tv.

Nu är alltså en ny fi lm under 
produktion, elva år efter den 
senaste Hasselfilmen. Även 
denna gång har Berenett hu-
vudrollen. Regissör är Måns 
Månsson och fi lmen har pre-
miär på bio 2012.
 Nu ska det sägas att den 
kommande fi lmen inte visar 
en Hassel som med dragen 
puffra ger sig i kast med hård-
hudade gangsters som man är 
van att se honom. Nej, den 
här fi lmen handlar om den 
pensionerade Hassel som job-
bar på att kamma hem de tio 
miljoner dollar som är belö-

ningen för att lösa mystiken 
kring mordet på förre stats-
ministern Olof Palme.

Frågan till SPSF om att på nytt 
få använda konferensrummet 
gällde en scen där Hassel del-
tar i ett möte. Generalsekrete-
rare Mats Stoltz pratade med 
kollegorna i styrelsen som 
ställde upp och fejkade ett 
VU-möte som passade i den 
tänkta scenen.
 Det blev en hektisk lördag. 
Tidigt på morgonen anlände 
inspelningsteamet för att rig-
ga all utrustning som kräv-
des. Och det vill inte säga lite. 
Ljud- och ljuskillar kopplade 
och donade bland sladdarna 
i fl era timmar innan det blev 
dags. Bland annat måste luft-
konditioneringen stängas av 
då ljudet från denna störde 
inspelningen.

Försedda med mikrofoner re-
peterade Mats och styrelsele-
damöterna mötet tillsammans 
med Lars-Erik Berenett ett 
antal gånger och framåt lunch 
kunde inspelningen börja.

 I en paus får jag tillfälle att 
prata lite med Lars-Erik Bere-
nett, mannen som gett polisen 
Hassel ett ansikte. Det visar sig 
att vi är årsbarn (1942) så när 
som på några månader. ”Kul, 
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Skådespelare för en dag

Gänget som spelade VU-möte med Hassel, från vänster: Nils-Anders Ekberg, Claes-Håkan 
Carlsson, Mats Stoltz, Anders Khemi, Lars-Erik Berenett (Hassel), skådespelaren Mikael Frisell och 
Sune Persson.

Filmproducenten Charlotte Most med senaste 
NP i handen tillsammans med kameramannen 
Björn Engberg.

Genomgång med Lars-Erik Berenett om hur 
VU-mötet skulle gå till.

behöver du några goda råd 
här i livet kan du alltid snacka 
med en erfaren man som mig” 
säger han med glimten i ögat.
 Redan vid första kontak-
ten och det fasta handslaget 
får jag intrycket att Berenett 
är en varm och sympatisk 
person. Någon diva är han 
defi nitivt inte. Dessutom har 
han humor, en nog så värde-
full egenskap att ha med sig 
här i livet. När jag berättar att 
jag läst att han gillar att segla 
skrattar han gott.
– Det har man säkert snap-
pat från någon intervju där jag 
berättat att jag arbetat till sjöss 
i min ungdom!

Skådespelare är luttrade vad 
gäller media och felcitaten 
verkar vara legio.
– Egentligen kan du skriva 
vad tusan du vill, säger Lars-
Erik, jag har säkert sagt det 
någon gång.

Som redaktör för NP är jag 
självklart nyfiken på Lars-
Eriks förhållande till pistol-
skytte. Han berättar att han 
inte är aktiv skytt, men att 
han fått gedigen utbildning i 
pistolskytte för att kunna göra 
rollen som Hassel trovärdig.
– Det blev en hel del skjut-
ning med skarp ammunition 
och ”riktig” rekyl, förklarar 
han.

Jag frågar om vi kan ta en bild 
där han siktar med pistol, men 
får ett artigt nej.
– Frågan är berättigad med 
tanke på mina tidigare Has-
selfi lmer, förklarar Lars-Erik, 

Jag kommer aldrig att glömma lörda-
gen den 19 mars. Det var den dagen 
Förbundet för första gången kom i 
kontakt med fi lmens underbara värld. 
Som så mycket annat här i livet skedde 
det av en slump. För några år sedan 
spelades det in en dokumentärfi lm 
om Anders Björck. I fi lmen ingick en 
scen från ett SOS sammanträde som 
genomfördes i konferensrummet (den 
så kallade ”Glasburen”) på Östham-
marsgatan.
 I höstas blev jag kontaktad av Måns 

Månsson som ville hyra ”Glasburen” för en sammanträdesscen i 
en Roland Hassel-fi lm. Givetvis föreslog jag att han skulle låta den 
pensionerade Roland Hassel ta plats i Förbundets Verkställande ut-

skott. Ett förslag som Måns nappade på och som gav oss som hade 
förmånen att få medverka en upplevelse för livet.
 Efter den lördagen har jag fått en helt annan respekt för skå-
despelaryrket. Vi var helt utpumpade när dagen var slut och ändå 
spelade vi bara oss själva i en situation vi upplevt hundratals gånger 
(även om det kändes ovant för en enkel tjänsteman att agera ord-
förande). Hur det skulle ha varit att genomföra en karaktärsroll törs 
jag inte tänka på.
 Hur som helst var det en händelse som satte guldkant på tillvaron 
som skyttebyråkrat. Vi fi ck till och med ett arvode, om än blygsamt. 
Personligen uppskattar jag kontraktet mer än arvodet. Därför har 
jag ramat in det och satt upp det på väggen där hemma som ett 
minne av den 19 mars 2011 och ett bevis på min korta karriär som 
skådespelare.

Mats Stoltz

men detta är en helt annan 
typ av fi lm, en sådan bild skul-
le inte stämma med handling-
en.

Efter lunch drog inspelningen 
igång igen och hela gänget 
fi ck på nytt inta sina platser 

runt konferensbordet. Man 
ville ha olika scenarier att 
välja bland och tagningarna 
blev många.
 Inte förrän sent på efter-
middagen hade produktions-
ledningen fått det material 
man vill ha och hela teamet, 

inklusive Berenett och SPSF:s 
representanter kunde pusta ut 
och börja tänka på en välför-
tjänt skön lördagkväll.

Filmen beräknas ha premiär 
i februari 2012. Vi ser med 
spänning fram mot denna!
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Efter två veckor i Iran är jag tillbaka 
i den bistra verkligheten igen. Re-
san var milt uttryckt speciell. För 
visso saknades inte förtretligheter. 
Iran är helt torrlagt. Inte ens i ba-
sarerna, som annars skryter med 
att kunna tillhandahålla allt mellan 
himmel och jord, gick det att hitta 
en pilsner. Ännu värre var det för 
de kvinnliga medresenärerna som 
dessutom tvingades gå i hucklen 
hela resan. Men trots allt var dessa 
förtretligheter ett billigt pris för att 
få uppleva atmosfären av ”Tusen och 
en natt” och känna historiens ving-
slag i Persepolis.

Förbund i medvind
Så här inför Förbundsmötet kan jag 
konstatera att det ser bra ut för För-
bundet. För femte året i rad kommer 
vi att kunna redovisa en medlem-
sökning. Bokslutet för 2010 är po-
sitivt och ekonomin är i balans. Jag 

vid en konferens med utbildnings-
kommittén och riksinstruktörerna 
den 3 april. Målsättningen är att 
snarast bygga ut instruktörskadern 
på såväl riksnivå som krets- och 
föreningsnivå. Särskilt viktigt är att 
varje förening disponerar utbilda-
de klubbinstruktörer då dessa även 
kommer att fylla funktionen som 
examinatörer för pistolskyttekortet. 
Vidare skall utbildningsmaterial av 
modernt snitt tas fram.

Memento mori
Även om framtiden ser ljus ut saknas 
varken faror att undvika eller utma-
ningar att övervinna. Att Förbundet 
beviljats organisationsbidrag är gott 
och väl men vi får inte glömma att 
ett bidrag aldrig är något för alltid 
givet. En organisation som helt fi -
nansierar sina fasta kostnader med 
bidrag är ”up shit´s creek without 
paddle” för att använda ett talan-
de australiensiskt uttryck. Det har 
många organisationer i vår närhet 
smärtsamt fått erfara. Förbundsled-
ningen har inte en tanke på att för-
sätta Förbundet i en sådan situation.
Vidare är förutsättningen för fortsatt 
organisationsbidrag att vi fullgör de 
uppdrag vi tilldelats. Att rekrytera 
Förvarsmaktsinstruktörer var inte 
något problem. Det uppdraget har 
klar koppling till Förbundets kärn-
verksamhet. Den verkliga prövo-
stenen blir uppdraget att utbilda 
ammunitionsmän för hemvärnets 
behov (se särskild artikel) varför jag 

riktar en vädjan till medlemmarna 
att hjälpa oss.
 Miljöfrågorna kommer vi ga-
ranterat att få leva med även i fort-
sättningen. Blyfrågan är ingalunda 
slutgiltigt löst och nya miljörelatera-
de problem kommer med säkerhet 
att dyka upp. Men vårt största pro-
blem för närvarande är frågan om 
de tidsbegränsade vapenlicenserna 
(se ledaren). Kan vi inte få en god-
tagbar lösning till stånd där kommer 
det att få stora negativa konsekven-
ser för såväl den enskilde medlem-
men som Förbundets verksamhet. 
Med andra ord det fi nns problem 
men problem är som bekant till för 
att lösas. Och Förbunds-
styrelsen gör allt som står i 
dess makt för att lösa även 
detta problem.

Kulturhistorisk fotnot
Vid de romerska härförarnas 
triumftåg stod alltid en slav bakom på 
triumfvagnen och viskade memento mori 
(kom ihåg att du är dödlig) i fältherrens 
öra. Detta för att undvika att denne 
skulle drabbas av hybris (övermod). Ris-
ken att Förbundsstyrelsen skulle drab-
bas av hybris är för visso minimal och 
triumftåg tillämpas inte inom vår or-
ganisation. Inte desto mindre fi nns det 
skäl att ständigt ha detta latinska citat 
i bakskallen.

Från ”Tusen och en natt” 
till Östhammarsgatan 70

Delar av vad som återstår av persernas 
huvudstad Persepolis efter att Alexander 
den store brände ner staden 331 f kr. 
Historikerna tvistar om huruvida det var 
en hämnd för att Xerxes brände Athén 
480 f kr eller resultatet av ett fylleslag. 
Hur som helst, Persepolis måste ha varit 
en fantastisk stad på sin tid.

De kvinnliga medresenärerna klädda 
för att besöka Irans heligaste plats, 
den åttonde imamens helgedom. I 
fortsättningen räckte det med huckle.

Arken (Borgen) i Shiraz. Notera statyn 
över mannen som fotograferar det 
lutande tornet.

konstaterar också att Förbundsled-
ningens ansträngningar att utverka 
organisationsstöd åt Förbundet på 
samma villkor som övriga frivilliga 
försvarsorganisationer burit frukt. 
Organisationsbidraget är avsett att 
täcka de administrativa kostnader 
som är förknippade med rollen som 
frivillig försvarsorganisation. Detta 
innebär att medel kan frigöras ur 
budgeten för nödvändiga åtgärder 
av engångskaraktär. Ett exempel 
är den utbildning i riskhantering 
och kriskommunikation som kom-
mer att genomföras vid årets krets-
konferens. Ett annat exempel är en 
satsning på Förbundets utbildnings-
verksamhet. Riktlinjerna drogs upp 
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Vi beslöt att undersöka skyt-
tarnas syn på damklassen ge-
nom en attitydundersökning. 
Samtidigt tog vi tillfället i akt 
att även ställa andra frågor 
om skyttevanor och attityder, 
för att hjälpa oss att utveckla 
förbundets verksamhet efter 
skyttarnas önskemål. Eftersom 
jag bland annat arbetar med 
attitydundersökningar inom 
min forskning, har jag fått i 
uppdrag att tillsammans med 
kansliet genomföra två paral-
lella undersökningar.
 Vi har dels genomfört en 
undersökning riktad till ett 
stickprov av de aktiva skyt-
tarna, dels skickat ut en delvis 
överlappande undersökning 
till alla föreningar. Resulta-
ten kommer att presenteras 
i en serie artiklar i NP. Först 
ut är resultaten när det gäl-
ler damklassen, som är aktu-
ella för behandlingen av den 
bordlagda motionen vid årets 
förbundsmöte. Detaljer om 
hur undersökningen genom-
fördes fi nns som fotnot sist i 
artikeln.

Kön och skjutklass
Innan vi tittar på attityderna 
till damklassen, och hur man 
skulle se på dess eventuella av-
skaffande, kan det vara på sin 
plats med litet bakgrundsin-
formation om skillnader i er-
farenhet och skytteaktivitet 

Skyttarna ser 
positivt på 
damklassen
Av: Fredrik Widemo

Vid fjolårets förbundsmöte bordlades en motion om 
avskaffande av damklassen, med uppdrag till förbundsstyrelsen 
att utreda vilka konsekvenser ett borttagande skulle få. 
Resultatet presenterar Fredrik Widemo här.

mellan könen. Därmed kan 
vi diskutera runt orsakerna 
till eventuella skillnader i at-
tityder med större säkerhet.
 De slumpvis utvalda skyt-
tarna fi ck inledningsvis svara 
på frågan om vilken klass de 

tillhör inom ban, respekti-
ve fältskytte. Resultaten är i 
princip identiska för bägge 
grupperna av tävlingsgrenar, 
och här redovisas därför bara 
mönstren för fältskyttet i form 
av en graf (Fig. 1).

 Det är en signifi kant stör-
re andel kvinnliga än manli-
ga skyttar som hör till klass 1. 
Det skulle kunna förklaras av 
att vi blivit bättre på att rekry-
tera kvinnliga skyttar, vilket 
förstås vore utmärkt. En al-
ternativ förklaring till mönst-
ret är att kvinnliga skyttar i 
större utsträckning än män-
nen lägger skyttet på hyllan 
inom några år. Därmed skulle 
stickprovet för damer omfatta 
skyttar som i genomsnitt inte 
varit aktiva lika länge, vilket 
inte vore lika positivt ...
 Medelåldern för de slump-
vis utvalda kvinnorna var sig-
nifi kant lägre än för männen 
(42 år, jämfört med 48 år) och 
antalet kvinnliga juniorer var 
mer än dubbelt så stort som 
antalet manliga, vilket är in-
tressant. Det hjälper oss dock 
inte mycket för att skilja mel-
lan våra tänkbara förklaring-
ar till skillnaden. Idag uppgår 
andelen kvinnliga skyttar till 
drygt 9% av SPSF:s aktiva 
medlemmar, och här finns 
självfallet en stor potentiell 
rekryteringsbas. Det är där-
med en given målsättning att 
öka antalet kvinnliga skyttar.
 Orsaken till den höga an-
delen kvinnliga skyttar som 
hör till klass 1 behöver utre-
das vidare, eftersom den kan 

52,5

40,3
Kvinna

Man

26,1 26,9

17,0

20,6

6,7

9,9

Klass 1 Klass 2 Klass 3 Vet ejj

Figur 1. Fördelningen av skjutklasser, uppdelad på kön.

52,1

55,2

Kvinna

Man

34,3

Man

28,2

12,9

7,9
5,7

12,9

3 73,7

För stort Lagom För litet Ingen åsiktg g

Figur 2. Attityder till antalet skjutklasser, uppdelade på kön.

Elin Albrechtsson.
Pistolskyttetjejerna på 
bilderna har ingen koppling till 
enkätundersökningen.
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bero på såväl positiva som ne-
gativa processer. Vi återkom-
mer till åtgärder för att öka 
rekryteringen och bibehålla 
skytteaktiviteten senare i ar-
tikelserien.
 Oavsett anledningen till 
skillnaderna har de kvinnliga 
respondenterna i undersök-
ningen i genomsnitt troligen 
lättare att sätta sig in i hur man 
som ny skytt upplever syste-
met med skjutklasser, efter-
som det var kortare tid sedan 
man var nybörjare. Man kan 
också konstatera att en fem-
tedel av skyttarna inte vet vil-
ken klass man tillhör, vilket 
kanske är litet förvånande.

Hur många klasser behöver vi?
Utifrån debatten om dam-
klassens vara eller inte vara är 
det uppenbart att frågan berör 
många skyttar. Man hör dock 
inte helt sällan även funde-
ringar om att antalet klasser 
generellt är för stort, vilket 
leder till att det blir få delta-
gare i en del klasser. Vi ställde 
därför frågan Hur ser du på an-
talet klasser inom pistolskyttet? 
Utifrån svaren är det tydligt 
att den genomsnittlige skyt-
ten anser att det antal klasser 
vi har idag är lagom (Fig. 2).

Positiv inställning till
damklassen
För att undersöka attityder-
na till de olika skjutklasser-
na ställde vi frågan hur man 

ser på förekomsten av klass 1, 
klass 3, juniorklass, damklass, 
veteran yngre och veteran 
äldre. För samtliga klasser an-
såg de fl esta skyttarna att fö-
rekomsten av respektive klass 
var positiv. Det fanns inte hel-
ler några tydliga skillnader i 
mönster mellan könen i at-
tityder till de olika klasserna.
 Tittar man på attityderna 
till damklassen är det uppen-
bart att majoriteten av såväl 
manliga som kvinnliga skyttar 
som uttryckt en åsikt anser att 
det är positivt att det fi nns en 
damklass (Fig. 3). Damklassen 
är dock den skjutklass där at-
tityderna skiljer mest mellan 

könen, även om mönstren är 
likartade. Jämför man attity-
derna statistiskt är männen 
mindre positiva till damklas-
sen än kvinnorna, även om 
mönstren har ungefär samma 
form.

Damklassens rekryteringsvärde
En av anledningarna till att 
ha en damklass som ofta förs 
fram är att den skulle ha ett 
rekryteringsvärde för nya och 
presumtiva kvinnliga skyttar. 
Andra är av helt motsatt upp-
fattning, och anser att det är 
ojämlikt att ha en damklass i 
en sport där man kan tävla på 
lika villkor. För att undersöka 

hur skyttarna ser på rekry-
teringsvärdet av damklassen 
ställde vi frågan Hur tror du 
att du personligen skulle uppfatta 
förekomsten av en särskild dam-
klass om du vore nybörjare idag?
 Observera att de manli-
ga skyttarna alltså inte svarar 
på om de tror att damklassen 
har ett värde för nya kvinn-
liga skyttar, utan hur de själva 
skulle se på förekomsten av 
damklassen. Man ska dessut-
om ha klart för sig att det är 
svårt att få en helt rättvisande 
bild, när man ber någon att 
sätta sig in i en situation man 
inte befi nner sig i. Man får 
följaktligen bättre precision 
när man exempelvis frågar 
hur någon ser på damklassen 
(alla kan utgå från sin åsikt 
idag) jämfört med när man 
ber respondenterna att svara 
som om de vore nybörjare idag. 
De redovisade attityderna vi-
sar dock tydligt att damerna 
anser att de skulle se positivt 
på damklassen om de vore 
nybörjare idag, medan män-
nens attityder är ganska jämnt 
fördelade (Fig. 4). Detta an-
tyder att damerna ser ett re-
kryteringsvärde i damklassen. 
Detta uttrycktes också av ett 
antal kvinnliga respondenter i 
de öppna frågor, där man fritt 
fi ck skriva ned sina åsikter om 
damklassen.

Starkt kvinnligt motstånd mot 
att ta bort damklassen
De fl esta skyttarna ser som 

57,2

Kvinna

42,6
Man

13,8

17,4
16,0

19,1

22,2

,
11,6

Positivt Neutralt Negativt Ingen åsikt

Figur 3. Hur skyttarna ser på damklassen, med attityderna uppdelade på kön.

Liselott Såmark.
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57 157,1
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25,8
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10,4
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64,3
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Man

30,1

25,8
27,0

18,6
17,2

7,9
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Positivt Neutralt Negativt Inget svarg g

Figur 5. Attityder till ett eventuellt borttagande av damklassen, med attityderna uppdelade på kön.

vi sett ovan positivt på dam-
klassen. Vi ställde dock även 
frågan Hur skulle du som ak-
tiv skytt se på ett eventuellt av-
skaffande av damklassen? Det 
är inte helt ovanligt att man 
får olika svar beroende på om 
man frågar om en föreslagen 
förändring, eller om hur man 
ser på en redan etablerad fö-
reteelse. Det är med andra 
ord exempelvis inte själv-
klart att man skulle se nega-
tivt på att man eventuellt tog 
bort damklassen, bara för att 

man ser positivt på dess före-
komst idag.
 Mönstren för de kvinnliga 
skyttarna är dock helt spegel-
vända, d.v.s. man ser positivt 
på förekomsten av damklas-
sen och skulle anse att det 
vore negativt om den togs 
bort (Fig. 5). De manliga skyt-
tarna följer dock inte samma 
mönster. Trots att merparten 
var positivt inställda till dam-
klassens förekomst, så är at-
tityderna till ett eventuellt 
borttagande jämnt fördelade. 
Det var också ett antal män 
som i de öppna frågorna i 
starka ordalag uttryckte att 
man ansåg damklassen vara 
otidsenlig och ojämlik inom 
en sport där man bör kunna 
tävla på samma villkor.

Merparten kvinnor skjuter i 
damklassen idag
Vi undersökte även hur 
många kvinnor som skjuter 
i damklassen idag, genom att 
ställa frågan Hur ofta stäl-
ler du upp i damklass när du 
tävlar? Det är uppenbart från 
svaren att en stor andel kvin-
nor ställer upp i damklassen 
idag (Fig. 6).
 Tog man bort damklas-
sen skulle de kvinnliga skyt-
tarna dock självfallet kunna 
ställa upp i öppen klass. För 
att undersöka om ett bort-
tagande av damklassen skul-
le kunna påverka damernas 
tävlande ställde vi frågan Hur 
skulle ett eventuellt avskaffande 
av damklassen påverka din täv-
lingsaktivitet? Svaren visar att 
även om nästan 40% av de 
kvinnliga skyttarna anser att 
en förändring vore neutral, så 
är det något fl er som anser att 
det vore negativ (Fig. 7).

Slutsatser
Utifrån de redovisade attity-
derna i undersökningen kan 
man konstatera att majorite-
ten av de kvinnliga skyttarna 
anser att damklassen är positiv 
och bör fi nnas kvar. Männens 
attityder är mer splittrade, 
men en majoritet anser att 
det är positivt att damklas-
sen fi nns. Det tycks fi nnas ett 
brett stöd för samtliga befi nt-
liga klasser och skyttarna an-
ser att antalet klasser är lagom.
 Följer man diskussionerna 

Figur 4. Attityder till damklassen om man hade varit nybörjare idag, med attityderna uppdelade på kön.

Lena Håkansson.
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40,7

23,6

12,1
10,7

7,1
5,7

Regelmässigt Ofta Ibland Sällan Aldrig Vet ej

på internetforum och i fi kalo-
kalerna på de större tävling-
arna får man kanske ett annat 
intryck. Vi som är förtroende-
valda är möjligen inte heller 

alltid medvetna om vilka åsik-
ter den genomsnittlige bredd-
skytten hyser. När det gäller 
damklassen, som i första hand 
berör 9 % av våra aktiva skyt-

Figur 6. Hur ofta de kvinnliga respondenterna uppger att de ställer 
upp i damklassen när de tävlar.
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Figur 7. Hur skyttarna anser att ett borttagande av damklassen skulle påverka deras tävlingsaktivitet.

tar, är det kanske inte heller 
den genomsnittlige skytten vi 
har att ta störst hänsyn till? 
 Det är ingen tvekan om 
att det fi nns stora vinster med 
att undersöka hur våra skyt-
tar ser på verksamheten, för 
att kunna utveckla den efter 
skyttarnas önskemål. Kunskap 
om skyttarnas attityder ger 
här ett bra stöd för våra för-
troendevalda på olika nivåer.
 Många av respondenter-
na uttryckte också att det var  
mycket positivt att man blev 
tillfrågad om hur man ser på 
olika företeelser inom skyttet. 
I nästa nummer av NP tar vi 
oss an resultaten på hur skyt-
tarnas skytteaktivitet ser ut, 
vad man vill skjuta och när 
man vill göra det. Inte ovik-
tigt för föreningarnas verk-
samhetsplanering ...

Avslutningsvis vill jag tacka 
alla som bidragit till under-
sökningen!

Fotnot
Undersökningens
genomförande
Förbundet har över 15 000 ak-
tiva skyttar, varav drygt 9% är 
kvinnor. För att kunna jämfö-
ra attityderna mellan kvinnliga 
och manliga skyttar valdes 300 
skyttar slumpmässigt av vartde-
ra könet. Dessa skyttar fi ck at-
titydundersökningen utskickad 
per post under mars 2011, och 
de som inte svarat efter två veck-
or fi ck en påminnelse. Under-
sökningen omfattade sju sidor, 
huvudsakligen med kryssfrågor. 
Det fanns dock även ”öppna frå-
gor”, där man kunde skriva fritt 
om damklassen, viktiga fram-
tidsfrågor och vad förbundet bör 
prioritera att arbeta med. Svars-
frekvensen i undersökningen var 
52%, vilket är ganska typiskt 
för denna typ av undersökningar. 
Svarsfrekvensen är enligt gängse 
metodologi tillräckligt hög för att 
medge analyser och att man drar 
slutsatser av materialet.

Fredrik Widemo är suppleant 
i Förbundsstyrelsen. Han är 

docent i zooekologi och arbetar 
som naturvårdsstrateg på 

Svenska Jägareförbundet, samt 
är knuten till Uppsala universitet 

som extern forskare.

Jenny Söderman.

Jenny 
Nilsson.
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Ett vinnande koncept
Både för Bana och Fält

www.interprodukter.se
Tel 0451- 155 95

ca: 1050 g ca: 900 g

Morini CM 22M RF

Stålutförande Aluminiumutförande 

Schweizisk kvalité   Tre års garanti
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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 4 brons
Lag 16 guld 16 silver 13 brons

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

Generalagent för Sverige

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.

10-40% RABATT!10-40% RABATT!

bo.karlsson@bgkskytte.se
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1988. De första medlemmar-
na var poliskonstaplar och 
överkonstaplar, lands- och 
stadsfi skaler, stadskassörer, ci-
vilingenjörer, fjärdingsmän, 
men även ”vanliga dödli-
ga” som ”kontorsskrivare” 
och ”stadsvaktmästare” fanns 
bland dem.
 Entusiasmen och tradi-
tionen är stor i Arvika Pk, 
där fi nner man t.ex. nu den 
mycket aktiva skyttefamiljen 
Olsson bestående av fem per-
soner i tre (3!) generationer. 
Farfar Sven-Olof, farmor Eva, 

sönerna Krister och Anders, 
samt pappa Kristers dotter, 
junioren Julia. Alla hängivna 
pistolskyttar!

SPSF grundades som bekant 
1936 och 1944 bildades, på 
Arvika Pk:s initiativ, Värm-
lands Pistolskyttekrets. Klub-
ben är en av landets äldsta 
icke militära pistolklubbar. 
År 1961 anslöt Arvika Pk sig 
även till Svenska Sportskyt-
teförbundet. Föreningen för-
fogar över en av landets klart 
modernaste och mest ända-

Jubileet i Arvika
Av: Peter Siegel

Både staden Arvika och Arvika Pk 
jubilerar i år. Staden fyller 100 och 
pistolskytteklubben 80 år. Arvika Pk fi rade 
sin födelsedag med jubileumstävlingen i 
fältskytte, Jösseträffen, i maj.

Arvika Pk:s jubileumsskjut-
ning avslutades med en gast-
kramande och publikvänlig 
extra tävling på fallmål för 
fältskyttets åtta bästa skyttar. 
Att stämningen, spänningen 
och vädret var bästa möjliga 
förklaras med att Arvika Pk:s 
skjutbana ligger i ”Paradiset”, 
ca 3 km från Arvikas centrum.

Arvika Pk grundades 1931 
och leds nu av Bengt Olofs-
son, klubbens elfte ordfö-
rande. Bengt har suttit längst 
av alla, han tillträdde redan 

målsenliga skjutbanor. Man 
har bl.a. 25-meters banor 
med duellställ, samt 50-me-
ters banor. Medlemmarna har 
bidragit med c:a 4000 arbets-
timmar för att få till en sådan 
fi n anläggning. ”NORMA-
HALLEN” påminner ock-
så alla om att NORMA i 

Arvika Pk:s skjutbana ”Paradiset”.

Bengt Olofsson, 
ordförande 
sedan 1988.

Johan Nilsson slog samtliga motståndare i fallmålsstävlingen.Claes-Håkan Carlsson fi lmade extratävlingen BGK Trophy.
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Åmotfors i västra Värmland 
är landets största ammuni-
tionsfabrik.

På Jösseträffen utmärkte sig 
en av Sveriges bästa skyt-
tar, den mångfaldige svenska 
mästaren Johan Nilsson, ge-
nom att vinna samtliga tre 
vapengrupper han ställde 
upp i. Johan blev vinnare, 
samt kretsmästare i både vgrp 
A och R och segrade även i 
vgrp C. Det blev ”hat trick” 
för Johan, vars nerver även 
höll i den avslutande tävling-
en på fallmål där Jösseträffens 
åtta bästa skyttar möttes. Jo-
han slog ut alla sina motstån-
dare och vann den av Bosse 
Karlsson från BGK Skytte-
service AB i Kumla spons-
rade ammunitionen.

Arvika Pk firade förresten 
med ytterligare en Jubileums-

tävling, ”Jössekedjan”, en pre-
cisionstävling, i början på juni. 
Där hade man en extratävling 
kallad NORMA-CUPEN, 
där segraren fi ck 1000 Nor-
ma 1, kal .22, till ett värde av 
c:a 1800 kronor. Resultatre-
dovisningen skedde som van-
ligt ”live” på en stor skärm i 
serveringen.

Ett STORT GRATTIS till 
Arvika Pk på 80-årsdagen!

Johan Nilsson var ”outstanding”, blev kretsmästare 
och gjorde ”hat trick”

Tre generationer av skyttefamiljen Olsson. Från vänster farfar
Sven-Olof, farmor Eva och sonen Krister med sin dotter Julia.

Station 1 sköts från skjuthall.

Jösseträffens bästa skyttar sköt om ”BGK Trophy” mot fallmål.
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Åke Nordin från Upplands 
Väsby höll nerverna i styr och 
var oslagbar i samtliga, sten-
hårda särskjutningar i vapen-
grupperna A, B och C.
 I vgrp A sköt han isär mot 
Tomas Hämäläinen och Jan-
Ola Jansson, i vgrp B vann 
Åke mot Johan Widlund och 
Roger Björkman och i vgrp 
C besegrade han återigen den 
annars så suveräne Tomas Hä-
mäläinen. I de tre särskjut-
ningarna i A, B och C tappade 
Åke alltså inte ett enda skott!

Thomas Beck, Salems Pk, var 
storfavorit i revolverklassen 
och sköt fullt som enda skytt 
i starfältet i R. Tomas resultat 
blev 60 träff i 36 fi gurer. Fyra 
skyttar hade 59 träffar och 
fi ck göra upp om silver och 
brons, nämligen Jim Forsberg, 
Tomas Hämäläinen, Thomas 
Herkevall och Jens O’Konor. 
De placerade sig till slut i 
nämnd ordning.

Anna Karlsson, Salems Pk, blev 
ny östsvensk mästarinna och 
Rasmus Pettersson, Motala, 
blev östsvensk juniormästa-
re. Lennart Rehnström, Stock-
holmspolisen, korades till 
ÖSM-mästare i klassen ve-
teran yngre och Lars-Göran 
Larsson, Pk Svea ING 1, i ve-
teran äldre.

Fältskyttebanorna på ÖSM 
i Ekebyboda var visserligen 

Av: Peter Siegel

HAT TRICK på ÖSM
Åke Nordin lyckades med 
konststycket att, i hårdaste 
konkurrens, vinna hela 
tre vapengrupper på årets 
Östsvenska mästerskap i 
Uppsala i maj. Stockholms 
skickliga revolverman, 
Thomas Beck, vann som 
väntat ”sin” vapengrupp.

Särskjutning om guld i B.

Jobbiga station 9.

Erik, 8 år, hjälpte 
till att klistra.

Björn Eriksson, drivande 
i Uppsalakretsen.

Åke Nordin, närmast kameran, vann i  A, B och C.

Nyfi kna vid resultattavlorna.
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inte extremt svåra, men en 
station med liggande skjut-
ställning utmärkte sig och 
blev väldigt knepig och kan-
ske utslagsgivande för skyttar 
med skytteglasögon. Det var 
svårt att få upp huvudet för att 
kunna se genom glasen. Som 
tur var fanns inte denna sta-
tion i veteranklassen, en del av 
oss veteraner kan ju ha svå-
righeter med att komma så-
väl ner som upp. De veteraner 
som deltog i vapengrupperna 
A, B och R fi ck det följaktli-
gen väldigt besvärligt. Det var 
nästan omöjligt för de äldre 
att skjuta bra på den stationen.

Åke Nordin, som nästa år fyl-

Revolver. Från vä: Jim Forsberg, Thomas Beck, Tomas Hämäläinen.

Damer C. Monika Hjertqvist, Anna Karlsson och Linda Svensson.

A. Tomas Hämäläinen, Åke Nordin och Jan-Ola Jansson.

B. Från vä: Johan Widlund, Åke Nordin och Roger Björkman med 
barnen Johanna och Sam. 

Öppen C. Från vä: Tomas Hämäläinen, Åke Nordin och Jonas Wiberg.

VetY. Från vä: Anders Gavell och 
Lennart Rehnström (segrare).

VetÄ. Från vä: Ove Andersson, Lars-Göran Larsson och Stig Arksand.

Juniormästaren Rasmus 
Pettersson.

ler 56 år och därmed skulle 
kunna tävla i veteranklassen, 
kommer dock säkert fortsätta 
i elitklassen ett tag till – som 
den mästerskytten han är.

Om inte Åke toppat formen 
för tidigt kan vi nog se fram 
mot en särdeles spännande 
duell mellan honom och fl er-
faldige svenska mästaren Jo-
han Nilsson, I 2 Skf, på årets 
Pistol-SM i fält. Johan gjorde 
sitt ”Hat Trick” på jubileums-
tävlingen Jösseträffen nyligen 
i Arvika. Genom en orubb-
ligt stabil skjutning mosade 
han allt motstånd i särskjut-
ningarna och vann både A, 
R och C.
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Gunnar Elfving
Skyttetjänst AB
(tidigare SFAB)

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

från GES AB
Startat av skyttar för skyttar

Vi säljer
även
HJ-mål.

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

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

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

siffror (11 cm höga) 
och är numrerade 

från 1-10.

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

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

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

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

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

OBS! Du får fraktfri leverans om Du beställer tavlor eller fi gurer för minst 1000:- + moms!
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Sport- och fripistoler:
Benelli, Feinwerkbau,
FAS, Hämmerli,
Morini, Pardini,
Unique, Walther,
FN, High Standard,
Sako, S&W, Hämmerli,
Toz, Steyr, Pfuff,
m.fl .

Ställbara kolvar

Generalagent för Sverige:

Box 25 232 02 ÅKARP 040-46 50 50

0o 7o

Normal Tjock

Bullig Plan

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

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

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

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

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

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

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

Besök vår hemsida: www.sportec.se

Som Frivillig försvarsorganisation har 
Förbundet, tillsammans med Svenska 
Skyttesportförbundet, fått i uppdrag att 
utbilda ett antal ammunitionsmän (be-
fattningen är öppen för såväl män som 
kvinnor) för Hemvärnets behov.

Som ammunitionsman jobbar du i grupp 
om tre, där man självständigt skall kunna 
hämta en större mängd ammunition från 
depå och transportera den till militära 
enheter där ammunitionen fördelas el-
ler läggs i ammunitionsupplag.

Det är av största vikt att Förbundet full-
följer detta uppdrag. Därför vänder vi 
oss till dig som
• Är intresserad av frivillig försvars-
verksamhet
• Är medlem i förening ansluten till 
Förbundet
• Svensk medborgare
• Är i åldern 18–50 år
• Bosatt inom Jämtlands, Västernorr-
lands, Västerbottens eller Norrbottens 
pistolskyttekrets.

• Genomfört värnplikt de senaste sex 
åren alternativt genomfört eller är be-
redd att genomföra GU-F (Grundläg-
gande soldatutbildning för frivilliga)*.

Utbildningen till ammunitionsman om-
fattar materielkunskap om fi nkalibrig 
ammunition (upp till 12 mm) samt hur 
ammunitionen skall hanteras, transpor-
teras och förvaras. Om du inte har den 
kompetensen redan från början kommer 
du att få utbildning på lastbil och släp.

Vi kommer också att behöva utbilda in-
struktörer för framtida utbildning av 
ammunitionsmän.
 Denna utbildning omfattar utöver 
genomgången utbildning till ammuni-
tionsman, såväl pedagogik som ledar-
skap.

Som ammunitionsman har du en kon-
trakterad tjänstgöringsskyldighet om 
fyra dagar per år.
Dessutom kommer frivillig utbildning 
att erbjudas, företrädesvis på kvällstid.

Förbundet behöver
Ersättning utgår i enlighet med frivil-
ligavtalet.

Första utbildningen av ammunitionsmän 
är planerad att genomföras i mars 2012.

Du som är intresserad kontaktar
Bo Walger
08-553 401 62 (arbete)
bo.walger@pistolskytteforbundet.se

*GU-F
GU-F står för Grundläggande soldatutbild-
ning för frivilliga och är i första hand avsedd 
för dig som inte genomgått värnpliktsutbild-
ning. Genom GU-F får du den grundläg-
gande utbildning som krävs för att bli antagen 
till andra mer specialiserade utbildningar 
(exempelvis till ammunitionsman). GU-F 
omfattar grunderna i vapentjänst, sjukvård, 
folkrätt, skyddstjänst mm och avslutas med 
några dygn ”i fält” där du får tillfälle att testa 
dina kunskaper.

Bo Walger

Dig!
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Den Johanssonska Den Johanssonska 
samlingensamlingen

NP:s AntikrundaNP:s Antikrunda

Av: Ulf Hansson

Widforss har alltid ett tema 
för varje auktion. I våras var 
temat ”Si vis pacem – para 
bellum” – ”Om ni vill fred 
– rusta för krig”. Parabellum, 
eller P08 som Lugerpistolen 

också kallas är en klassiker i 
vapen- och samlarkretsar. På 
vårens auktion hade Widforss 
fått förtroendet att försälja 
den ”Johanssonska samling-
en”, en samling som har ska-

Det anrika företaget Widforss Jakt & Natur i Stockholm anordnar 
vapenaktioner varje vår och höst. Auktionerna är specialinriktade på 
såväl licenspliktiga som licensfria vapen samt blankvapen och kuriosa. 
Vårens auktion var extra intressant för diggare av Parabellum.

xxx

Anders ”Mr. Parabellum” Lybeck visar tre 
ovanliga ”bellor” ur samlingen. Från vänster; 
En ”Vickers” som tillhört den Ostindiska 
armén, en ”Erfurt” från 1914 (det ovanligaste 
av alla årtal) samt en ”Simson & Co”, Suhl.

pats sedan tidigt 1970-tal med 
inriktning på handeldvapen. 
Fyrtiosju P08 av olika mo-
deller bjöds ut till försäljning.

Peter Hahn, vapentekniker på 

Widforss, berättar om den Jo-
hanssonska samlingen.
– De fl esta Parabellum, och 
även många av de andra pi-
stolerna i samlingen, har in-
köpts i Tyskland. Totalt är det 
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Peter Hahn på Widforss håller upp sin favorit, en Mauserpistol m/
C96 med ”conehammer” och nummerriktigt originalhölster i trä som 
också kan monteras som gevärskolv.

Slutstycke, magasin och instickspipa för att kunna skjuta kaliber .22 
i Parabellumpistoler. Något ovanliga tillbehör, tillverkade av Erma. 
Troligen sent 1920-tal.

”Krieghoff ”från 1943. 
Tjänstevapen exklusivt 

för Luftwaffe.

Från vä: ”American Eagle” 
modell 1900 samt östtyska 
polisens tjänstevapen. 
Efterkrigsmodell.

Dansk/belgisk pistol, fabrikat 
Bergman Bayard, m/19, kal. 9mm.

etthundratio pistoler och re-
volvrar och av dessa är det 
fyrtiosju Parabellum m/08. 
Sedan fi nns det också en del 
Mauserpistoler m/C96.

Det var länge sedan man hade 
en så stor samling i Sverige.
– Många samlare har varit 
här i förväg och tittat, berättar 
Peter, intresset har varit stort. 
Vi har till och med haft spe-
kulanter från Nya Zeeland.

En person som givetvis var 
på plats och granskade sam-
lingen var ”Mr. Parabellum” 
själv, Anders Lybeck. Anders 
skrev en artikel om Parabel-
lum i NP för några år sedan 
och det han inte vet om ”bel-
lorna”, som han kallar dem, är 
nog inte värt att veta. Han har 
också skrivit en bok som fi ck 
strykande åtgång om dessa 
pistoler.

Vad anser han vara 
godbiten i sam-
lingen?
– Här fi nns en hel del, sä-
ger Anders, men en höjdare 
bland ”bellorna” torde vara 
en ”American Eagle”, och så 
har vi ju två ”Krieghoff ” va-
rav den ena är från 1943. Ju 
närmare man kom krigsslu-
tet desto ovanligare blir dessa. 
”Krieghoff ” har ett hakkors 
på pipan och frågan är om 
det är autentiskt eller pålagt 
efteråt. Men det ser äkta ut.

Anders plockar upp den ame-
rikansktillverkade ”Ameri-
can Eagle”.
– Den här är från 1900 och 
torde vara samlingens dyr-
grip, förklarar han, den kan 
nog tänkas betinga ett ganska 
högt pris. Här fi nns också en 
variant som den Östtyska po-
lisen hade som tjänstevapen 
och den har jag faktiskt aldrig 
sett förut.



22 NP2 ’11

Förra året kunde vi på Pistol-
SM se fyra pistolskyttar från 
Kullens Pk komma till prisut-
delningen utklädda till mus-
ketörer. På så vis förstärkte 
de lagandan och kände stör-
re samhörighet. Även om de 
inte klätt ut sig ännu hittar vi 
kanske deras motsvarighet på 
damsidan i Örebro PSSK. Det 
är tre härliga ambassadörer för 
vår sport och exklusivt för 
NP berättar de om sig själva, 
sin syn på pistolskyttet, dam-
klassens vara eller inte vara 
och vad de får ut av skyttet.

och mina barns pappa som 
även han är pistolskytt. På 
den tiden tävlade jag bara 
i precision. När barnen var 
små var det tyvärr svårt att 
hinna med och i slutet av 
90-talet fi ck vi ge upp vårt 
stora intresse. Var sak har sin 
tid. När jag och P-O träffa-
des sommaren 2005 insåg jag 
snart att det var lika bra att 
jag började om med skyttet 
annars skulle jag aldrig träffa 
honom(!). Han kompromis-
sade med att återuppta skidåk-
ningen tillsammans med mig. 
Att börja skjuta igen är ett be-
slut jag absolut inte ångrat, väl 
nere på banan igen insåg jag 
hur mycket jag hade saknat 
sporten.

Hjärtat klappar för precisions-
skyttet som varit favoritgre-
nen tidigare, men det har 
ändrat sig.
– Numera fi nner jag störst 
nöje i fältskyttet, gärna va-
pengrupp B, säger hon.

I vapenskåpet fi nns . 22 Be-
nelli, .22 Unique DES-69, 
.32 Benelli och en revolver 
S&W .38.
– Dessutom har jag en 
CZ85 Combat som är min 
sötnos som jag vårdar ömt, sä-
ger Amie, en toppenpistol för 
tjejer som vill skjuta grovt då 
den är smidig med en relativt 
liten och nätt kolv.

Med en bakgrund som eko-

nom föll det sig naturligt att 
Amie blev kassör i klubben. 
Det har hon varit tidigare en 
period och är det även nu se-
dan ett antal år.

Damklassens vara eller inte vara 
diskuteras ofta. Amies inställ-
ning är denna:
– Jag anser att man ska ta 
bort damklassen på vanliga 
tävlingar, men behålla dem 
på mästerskapen (vi ska ha 
möjlighet att kora en mästa-
rinna). I stället tycker jag att 
förbundet borde utreda möj-
ligheten att införa en ”klass 
4” , d.v.s. en elitklass. Jag som 
är en s.k. "stolpe in" klass 3 

skytt (skrapar i hop 3-5 stan-
dardpoäng årligen) har svårt 
att hävda mig mot de bästa i 
klass 3. Hur bra jag än skju-
ter hamnar jag "sist". Ta bort 
damklasserna samt Vet Y (som 
inte heller fyller någon större 
funktion). Sänk gränsen för 
junior till 18 år och inför en 
klass 4 där man hamnar vid 
t.ex. 10-15 uppnådda stan-
dardpoäng. De övriga klas-
serna ska vara som idag. Då 
får vi en klassindelning som 
liknar Norges och där har jag 
upplevt ett mer rättvist täv-
lande. Att vara ensam dam i en 
klass känns meningslöst, man 
kommer varken först eller sist. 

DE TRE MUSKET
Intervjuunderlag och foto: Peter Siegel
Redigering: Ulf Hansson

Lite tillspetsad rubrik, men de 
tre tjejerna från Örebro som NP 
intervjuat skulle säkert klara rollen 
som kvinnliga musketörer. Vad 
som står helt klart är att de är 
fantastiskt trevliga ambassadörer 
för pistolskyttesporten.

AmieAmie
Först ut är AnnMarie ”Amie” 
Blomér.
Amie (40) är skolsekretera-
re inom vuxenutbildningen 
i Sydnärke och sambo med 
kände skytteprofilen P-O 
Andersson. Har egna barnen 
Samuel (19) och Lovisa (18). 
Familjen omfattar också P-O’s
son Linus (12), den bortskäm-
da katten ”Moroten” (19) ej 
att förglömma.

Amie började skjuta pistol 
1990.
– Jag hade följt med en stu-
diekamrat från universitetet 
till skjutbanan och fastnade 
direkt efter att första kvällen 
ha skjutit alla mina silverse-
rier, berättar Amie.
– Sedan rann det bara på, 
jag mötte min dåvarande man 
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TÖSERNA FRÅN

Att ständigt hamna i slutet på 
klass 3 är inte heller särskilt 
motiverande. Argumentet att 
det måste vara många i klass 3 
för prisbordet skull håller inte 
längre anser jag, då många 
prisbord har tappat i kvalitet.
– Hellre en särskild grov-
klass för våra äldre veteraner. 
Motiveringen för juniorer 
och äldre veteraner grundar 
sig på deras fysik. En äldre ve-
teran tappar de facto i syn och 
muskelmassa och utvecklings-
mässigt är skillnaden mellan 
en gänglig, växande 14-åring 

och en 20-åring enorm. Da-
gens skyttar har blivit så skick-
liga att det börjar bli hög tid 
att se över nuvarande klassin-
delning. Med fyra öppna klas-
ser skulle skillnaderna minska, 
det har inte med kön att göra 
utan med andra faktorer.

Klubbandan och kompiskänslan 

är en viktig faktor för att hålla 
intresset uppe och åka iväg på 
tävlingar, menar Amie.
– Jätteviktigt, det är mycket 
roligare att åka tillsammans, 
det är min absolut största mo-
tivation. Kamratskapet i vår 
klubb känns unikt!

På frågan hur länge Amie tror 
att intresse för pistolskytte 
håller i sig kommer ett snabbt 
svar:
– Alltid! I min familj skju-
ter vi, man, son, ex-man, o.s.v. 
Vackra dottern tvingades att 

Örebro
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ta pistolskyttekortet och nå-
gon gång kanske vi får med 
henne på tävlingsbanan också. 
Linus är ju uppväxt på skjut-
banorna tillsammans med 
P-O och sin mamma så han 
borde också ha det i blodet. 
Det är något hela min familj 
kan vara delaktig i och det 
gläder mig.

Sammanfattningsvis sätter 
Amie just kamratskapet över 
ålders- och klassgränser högst 
på skalan vad gäller frågan om 
vad som är det bästa med pi-
stolskyttet.
– Jag har fått vänner som 
jag uppskattar mycket över 
hela landet, förklarar hon, se-
dan gillar jag det faktum att 
det alltid fi nns något nytt att 
sträva mot, man blir liksom 
aldrig fullärd.
– Det kittlar min vetgirig-
het på något vis. Jag tycker 
även om det meditativa i att 
efter en stressig dag på job-
bet få koppla av på banan ett 
par timmar med lite preci-
sionsträning. Det stressar av 
och ger mig ny energi. Även 
kicken jag får när jag skju-
tit bra och lyckats med nå-
got (som jag kanske inte ens 
trodde jag mäktade med) är 
fantastisk. Skytte är verkligen 
en sport för alla och på det vis 
som skyttar sporrar och pep-
par varandra, trots att man är 
konkurrenter på tävlingsba-
nan, gör vår sport unik.

En bättre ambassadör för pi-
stolskyttet än Amie får man 
leta efter. Hon avslutar:
– Jag kan inte nog framhålla 
skyttesporten! Hela tävlings-
andan grundar sig på att man 
hejar på sin konkurrent och 
gläds åt andras framgångar när 
man själv kanske har miss-
lyckats. I hur många andra 
idrotter ser vi det? Jag vill på-
stå att skyttar är ett genuint 
trevligt och sportsligt släkte 
och jag är glad att få vara del-
aktig i den gemenskapen!

och Trassel. I klubben är Eli-
sabet utbildningsansvarig för 
pistolskyttekortet tillsammans 
med Dan Andersson.
– Jag jobbar också med upp-
följningen av våra nybörja-
re tillsammans med Thomas 
Engman, förklarar Elisabet, i 
övrigt är jag också funktio-
när vid träning och tävling 
och donar med lite av varje 
som behöver göras i klubben.

Elisabet fi ck nästan skyttet med 
sig i modersmjölken.
– Pappa var pistolskytt så 
man har ju i princip växt upp 
på skjutbanan. Sedan har det 
fortsatt för att det är så roligt, 
säger hon, jag har faktiskt 
skjutit så länge jag kan min-
nas och började tävla i 14-15 
årsåldern.

Bäst gillar hon fältskjutning, 
men övriga grenar är också 
kul, det fi nns ju många att 
välja på, menar hon.
 Vapnen är Pardini .22 och 
.32 samt en Sako .22 och .32. 
Elisabet har ingen favoritkali-
ber, bägge är lika roliga, tycker 
hon.

För Elisabet skulle det inte spela 
någon större roll om man slo-
pade damklassen.
– Nej, men jag tycker det 
skulle finnas fler klasser, 4 
stycken, och att resultaten ska 
styra vilken klass man tillhör. 
Det är alldeles för stora skill-
nader på bästa och sämsta i 
vissa klasser. Tveksamt om jag 
skulle uppleva det som roliga-
re att tävla i samma klass som 
killarna, det känns alltid kul 
att placera sig högt i resultat-
listan och blir det fl er klasser 
spelar detta ingen roll.

Den sociala trevnaden i klub-
ben och det gemensamma 
åkandet till tävlingarna är vik-
tiga faktorer, menar Elisabet.
– Ja, det är ju en del av det 
hela, säger hon, skyttet är ju 
det primära, men om man 
inte kom ut på tävlingar och 
hade den sociala gemenska-
pen som fi nns där och hem-
ma på skjutbanan så hade man 
nog slutat för länge sedan. Att 
stå och träna ensam på skjut-
banan blir inte särskilt kul i 
längden.

– Har man hållit på så länge 
som jag slutar man nog inte 
förrän man inte tar sig till 
skjutbanan längre. Det är ju 
en del av det rolig i livet.

Avslutningsvis pekar Elisabet på 
den viktiga mentala avkopp-
ling som skyttet ger.
– Det bästa med pistolskyt-
te är att det är roligt och av-
kopplande. Det fi nns väl inget 
bättre när man är stressad än 
att åka ut till skjutbanan och 
skjuta lite. Man slappnar av 
och fokuserar på skyttet och 
sedan mår man mycket bättre. 
Den sociala gemenskapen har 
också stor betydelse, skyttar är 
i regel väldigt trevliga!

Vad gäller damklassens vara 
eller inte vara tycker Marti-
na så här:
– Jag är lite kluven där. Sam-
tidigt som det är roligt att 
skytte är en av de få idrot-
ter där damer och herrar har 
samma förutsättningar tror jag 
inte riktigt att det är dags att ta 
bort damklassen. Jag tror inte 
att en slopad damklass skulle 
hjälpa oss att locka fl er tjejer 
till skyttet. För mig personli-
gen skulle det inte spela nå-
gon roll om D togs bort.
– Det händer att jag anmäler 
mig i öppen klass om jag vet 
att det är få deltagare i dam-
klassen. Det är aldrig roligt 
att vara ensam deltagare. För 
mig är det viktigast att göra 
ett bra resultat och vara nöjd 
med min prestation. Det spe-
lar mindre roll i vilken klass 
jag tävlar.

Vad gäller klubbgemenskapen 
instämmer Marita med Amie 
och Elisabet.
– Det är verkligen jätteroligt 
att vi blivit ett så stort gäng 
som åker på många tävlingar 
och syns ute på banorna, sä-
ger Marita, vi har alltid väl-
digt roligt tillsammans. Har 
man själv haft en dålig dag 
kan man alltid glädjas åt nå-
gon annans resultat på vägen 
hem. Det skulle absolut inte 
vara samma sak utan kom-
pisarna. Som det känns nu 
blir det faktiskt bara roligare 
och roligare, så jag hoppas på 
många år till på fältbanorna!

En sammanfattning av vad pi-
stolskyttet ger Marita ser ut 
så här:
– För mig är skyttet avkopp-
ling och vila från vardagen, 
samtidigt som det är spännan-
de och roligt. Dessutom har 
jag skyttet att tacka för många 
av mina bästa vänner. Svaret 
ligger någonstans däri. Man 
undrar ju om man är riktigt 
klok ibland, när man går upp 
i ottan för att ge sig ut på nå-
gon fältskjutning i minusgra-
der. Men man ångrar sig ändå 
aldrig efteråt.

Förbundet har gjort en enkätun-
dersökning i frågan om damklas-
sens vara eller inte vara. På sidor-
na 8–11 kan du läsa resultatet.

MartinaMartina

ElisabetElisabet
Elisabet Magnusson (48) job-
bar som assistent och är sam-
bo med Peter Huss. Familjen 
omfattar också katterna Tigra 

Martina Hallblom (31) säljer 
byggmaterial på AB Karl He-
din i Örebro. Hon är sambo 
med pistolskytten Fredric 
Andersson. Martina är vice 
ordförande i klubben och 
suppleant i Örebrokretsen. 
I övrigt ingår att jobba som 
skjutledare på såväl nybörjar-
träningar som tävlingar.

Martina är arbetskamrat med 
Elisabets sambo Peter som 
också skjuter.
– Jag tyckte länge att det lät 
så roligt när Peter berättade 
om när de varit ute och täv-
lat på helgerna, säger Marti-
na, men av någon anledning 
tog det fl era år innan jag kom 
på att jag kunde fråga om jag 
fi ck följa med och prova. Till 
sist hängde jag med till banan 
en kväll, och på den vägen är 
det. Nu har jag skjutit sedan 
hösten 2005.

Det är framför allt fältskyttet 
som lockar Martina.
– Utöver det gillar jag mi-
litär snabbmatch och ibland 
sportgrenarna t.ex. standard-
pistol. Tyvärr blir jag nog 
aldrig någon vidare preci-
sionsskytt…

Martina skjuter med Benelli 
MP90S i kalibrarna .22 och 
.32. Hon har alltid tyckt att 
det är roligast att skjuta ka-
liber .22.
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RUGER
Pistol och revolvrar

Ruger MKIII512 - KMKIII512 Ruger GP 100

Ruger Redhawk Ruger Super Redhawk

Ruger New Model Blackhawk Ruger  New Model Super Blackhawk

Ruger New Vaquero Ruger Bisley

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

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

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

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

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

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

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

Kaliber: .44 M, .45 Colt
Piplängd: 7 1/2 tum
Totallängd: 342 mm
Vikt: 1400 g
Avtryck: Single action
Stålstomme - mikrometersikte
Blånerad
Priser från: 8.100:-
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Förbundets fana har alltid för-
varats på generalsekreterarens 
tjänsterum och huvudsakli-
gen använts i samband med 
förbundsmötena (i den mån 
lokalens takhöjd så medgivit). 
När det blev klart att För-
bundet skulle ställa upp med 
fanvakt vid kronprinsessans 

bröllop den 19 juni lät jag mig 
dock bevekas och gav mitt 
tillstånd att Förbundsfanan 
skulle få användas. Fanvakten 
gjorde en strong insats men 
vad värre var så klarade inte 
fanan att användas utomhus. 
Vinden var för stark och fan-
duken för gammal och skör 

varför den gick sönder i kan-
terna. När fanan återlämnades 
kom jag därför osökt att tänka 
på Snoilskys dikt ”herr Jans 
likfärd” ur vilken rubriken är 
hämtad. Nå, det var bara att se 
till att få fanan reparerad och 
rätt instans att vända sig till 
i dylika frågor är Armému-

seum. Efter ett telefonsamtal 
åkte jag till museet och läm-
nade fanan till Gertie Frid för 
reparation. I samband med att 
fanan skulle hämtas gjorde jag 
och redaktör Hansson en in-
tervju med Gertie varvid en 
hel del intressanta fakta kom 
i dagen.

Av: Mats Stoltz
Foto: Ulf Hansson

De vädermässiga påfrestningarna blev för hårda för Förbundets 
fana då den luftades i samband med kronprinsessan Victoria och 
Daniel Westlings bröllop förra året.
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Originalfakturan för fanan som utfärdades den 29 juni 1943 har skattat åt 
förgängelsen men specifi kationen fanns bevarad i arkivet och ser ut så här. 
Tilläggas kan att beloppet enligt Kungliga Myntkabinettet skulle motsvara 
26 371 kr och 73 öre i dagens penningvärde samt att omsättningsskatten 
försvann efter krigsslutet för att återkomma som en provisorisk skatt 1960. 
Provisoriet får väl betraktas som permanentat vid det här laget.

Faktura

Fanduk 1 200 kr
Fanstång 100 kr
Fankape ll  20 kr
Påspikning av fana      10 kr
 1 330 kr
Omsättningss katt      70 kr och 40 öre 
 1 400 kr och 40 öre 

Gertie Frid förklarar de sömnadstekniska detaljerna för Mats Stoltz.
Hjullåspistolerna och lilla riksvapnet 
är gjorda i intarsia.

Inga vanliga 
nubb, de kallas 
tännlyckor. E.P. Licium 1943.
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Besök vår hemsida: www.sportec.se

Haendler & Natermann
precisionsblykulor

– fettade –
– plastade –

– förkopprade –

Vihtavuori krut,
Magtech kulor
Magtech hylsor,

Magtech tändhattar

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

DILLONS LADDPRESSAR
– fl era olika utföranden –

Allt fi nns för det 
mesta i lager!

Art.Nr Tubkikare Pris
KIK123650 HK-tub 12-36x50, 450, 25 cm, 500 g 870 kr 
KIK154560 HK-tub 15-45x60, 450, 34 cm, 650 g 1 100 kr 
KIK154577 HK-tub 15-45x77, 450, 43 cm, 1150 g 1 750 kr 
KIK257570 HK-tub 25-75x70, 450, 26 cm, 800 g 1 300 kr 
CZ04 Meopta Hermes 25WAx70, 450, 1035 g 3 700 kr 
CZ05 Meopta Hermes 40x70, 450, 1020 g 3 700 kr 
CZ06 Meopta Hermes 20-45x70, 450, 1120 g 5 400 kr 

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

Generalagent för Sverige

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

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

K&M 
Teleskopstativ 

10-107 cm

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

Kikare och stativ för 
målskjutning

Med reservation för prisändringar.

Först och främst visade det sig 
att fanan tillverkats av Licium 
1943. Detta framgick av ett 
diskret broderi i nedre fållen. 
Firman, som bildades 1904 
och slogs ihop med Hand-
arbetets Vänner (HV) 1952 
till HV Licium, är en av de 
få kvarvarande ateljéerna för 
textil konst här i landet. I dess 
ateljéer arbetar mästare och 
gesäller alltjämt med hantver-
karens skicklighet och känsla 
för de olika materialens egen-
skaper. Efter forskningsarbete 
i Liciums arkiv kunde vi kon-
statera att fanan kostade För-
bundet 1 400 kronor och 49 
öre (inklusive omsättnings-
skatt). Som jämförelse kan 
nämnas att reparationen gick 
lös på 4 200 kronor och att 
det i dag skulle kosta 200 000 
– 300 000 kronor att tillverka 
en ny fana i samma kvalitet.

Gertie konstaterade att fa-
nan är tillverkad i fansiden. 
Hjullåspistolerna och lilla 
riksvapnet är gjorda i intar-
sia (man fäller in siden i av-
vikande färg). Hjullåsen och 
vissa andra detaljer är däre-
mot i perfekt broderi (platt-
söm). Vi fi ck också lära oss att 
fanan är fäst vid fanstången 
med tännlyckor (inga vanliga 
nubb precis). Sammanfatt-
ningsvis konstaterade Gertie 
att Förbundets fana är ett ut-

omordentligt skickligt arbete 
som vi bör vara rädda om. 
Vi fi ck också värdefulla för-
varingsråd som kommer att 
följas till punkt och pricka. 
Dessutom fi ck vi veta att vi 
haft tur att hon haft siden i 
rätt kulör tillgängligt. Man 
måste ha tur om sådana här 
reparationer skall bli riktigt 
bra och det blev det vårt fall. 
Redaktör Hansson frågade 
också vilket som varit hen-
nes svåraste uppdrag. Efter 
en stunds funderande fastna-
de hon för kungliga Göta In-
genjörsregementes fana. Den 
hade varit lite ”småttig” som 
hon uttryckte sig. Gertie är 
textillärarinna i botten och 
har även broderat fanor hos 
Libraria innan hon hamna-
de på Armémuseum. Att hon 
trivs med jobbet går inte att 
ta miste på.

Avslutningsvis så kommer inte 
Förbundsfanan att användas 
vid utomhusevenemang nå-
gon mer gång så länge jag har 
något att säga till om. Vi har all 
anledning att vårda och vara 
stolta över vår fana. Den är 
unik inom den samlade skyt-
terörelsen och är en viktig del 
av vår historia. En historielös 
organisation är en identitetslös 
organisation och en identitets-
lös organisation kan omöjligt 
göra sig gällande i samhället.

Gertie Frid visar bilder på 
det mest komplicerade 
uppdraget hittills, Göta 
Infanteriregementes fana. 
Det ytterst detaljerade och 
”småttiga” emblemet på 
förstoringen skulle ligga överst 
till vänster i fanan (högra 
bilden).
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MannenMannen
som intesom inte
kan låta bli!kan låta bli!

P-O bor på en stor gård i Jun-
sele. Vad sysslar han med nu-
förtiden förutom jakt, fi ske 
och att köra slåttermaskin och 
snöplog?
– Jag slutade som lärare på 
skyttegymnasiet i slutet av de-
cember 2010, säger P-O, c:a 
ett och ett halvt år efter att jag 
gått i pension. Sista tiden job-
bade jag dock bara två dagar 
i veckan och det passade mig 
utmärkt som lämplig ned-
trappning. Men skyttet har jag 
ändå inte kunnat släppa. Un-
der början på 2011 har jag haft 
en träningsdag med Skellef-
teå Pistolskytteklubb, samt en 
klubbtränarutbildning i Bo-
den. Jag har hållit en kurs för 
pistolskyttekortet med två trä-
nare och två gevärselever från 

skyttegymnasiet. Vi avslutade 
med att äta middag och skriva 
slutprovet hemma hos mig och 
alla klarade provet med glans!

Det är naturligtvis massor att 
göra på en stor gård och fa-
miljen, sonen Patrik, barn-
barn, jakt och fiske kräver 
också sin tid. Hur hinner han 
med skyttet?
– Som jag sa, skytte och att 
lära ut skytte är alltför roligt 
för att jag ska kunna sluta med 
det helt och hållet, säger P-O.
– En endagskurs i Sundsvall 
tidigare i år, med ett tjugotal 
vuxna och fem ungdomar 
som sköt både luft och krut, 
var mycket trevlig. De ville 
också boka en dag i höst in-
för starten på luftsäsongen så 

Av: Peter Siegel

Säg ”P-O” och alla inom pistolskyttet, speciellt våra juniorer, vet 
att det är Per-Olov Gustafsson från Skyttegymnasiet i Strömsund 
man menar. P-O är nu pensionär, som vi berättade tidigare i NP, 
men har tillfrågats av SPSF om han kan tänka sig att ställa upp som 
riksinstruktör för förbundet. Svaret var ett självklart JA, eftersom P-O 
tycker att pistolskytte är bland det roligaste han vet.

tydligen var denna skyttedag 
en bra start.

Hinner han själv träna och 
tävla numera?
– Ytterst sällan, säger P-O, 
men efter kursen i Sundsvall 
var det fältskjutning där jag 
själv deltog med godkänt re-
sultat på 44 träff i VetÄ. Två 
skott på grannens tavla för-
störde tyvärr lite, annars hade 
jag haft 46 träffar. Fyrtiofem 
träff i A var jag dock nöjd 
med eftersom jag varken trä-
nat eller tävlat sedan SM 2010 
i Stockholm.

Senast P-O var i Stockholm var 
på ett möte med Svenska Pi-
stolskytteförbundet.
– Ja, vi diskuterade hur vi 

ska få igång utbildningen av 
nya klubb-, krets- och riksin-
struktörer ute i landet, berät-
tar P-O.
– En viktig del blir upp-
följningen efter utbildning-
arna för att på så vis få fart på 
skyttet som verkar ha stagne-
rat lite. En kille från Gällivare, 
Jan-Åke Nilsson och jag, skall 
försöka jobba på i norra delen 
av Sverige.

Låter jättebra. Hoppas P-O 
hinner träna och tävla själv 
också med så mycket jobb.
– Jag kommer att träna lite 
extra för att ge NP-reportern 
Peter Siegel en match under 
SM 2011 i Göteborg! avslu-
tade P-O entusiastiskt med ett 
stort leende.
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NYHET!
Nu även i lätt utförande!
-Lågt liggande pipa
-Nytt sikte, ställbart i höjd- 
 och 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

Flera guld individuellt och lag, SM 2010  Dubbla NM Fält guld 2010

Modell AW93 - Kaliber .22 LR

FEINWERKBAU - kvalitet
SPORTEC - service

Modell MR 32 Match Modell MR 38 Match Modell MR 73 Sport

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

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

•
•
•
•
•

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

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

•
•
•
•

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

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

•
•
•
•
•

MANURHIN
Guld även 2009 i Bana B och revolver Fält
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BESKRIVNING Pris/ask 50 st Pris/1000 st

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

140 kr
140 kr
160 kr
150 kr

2 400 kr
1 890 kr
2 800 kr
2 600 kr 

.32 S&W LONG 98GR LRN

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

2 800 kr
3 000 kr 

.38 Spl 148GR LWC

.38 Spl 158GR LRN

.38 Spl 158GR LSWC

160 kr
160 kr
180 kr 

2 800 kr
2 700 kr
3 050 kr

.357 Mag. 158GR SJHP

.357 Mag. 158GR FMJ FLAT

.357 Mag. 158GR SJSP FLAT

220 kr
210 kr
200 kr 

3 900 kr
3 800 kr
3 500 kr 

.40 S&W 165GR FMJ FLAT

.40 S&W 180GR FMJ FLAT
230 kr
210 kr

4 000 kr
3 700 kr

.44 Rem. mag. 240GR SJSP FLAT

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

5 100 kr
6 700 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

210 kr
230 kr
230 kr
260 kr
240 kr/ask med 20 st
260 kr/ask med 20 st 

3 800 kr
4 000 kr
4 000 kr
4 600 kr
10 500 kr
11 600 kr

TÄNDHATTAR

Tändhattar Small Pistol 1 ½ (från 26 öre)
Tändhattar Magnum Small Pistol 1½
Tändhattar Large Pistol 2 ½
Tändhattar Large Rifl e 9 1 ½

HYLSOR
Alla kalibrar.

KULOR
I alla kalibrar.

Generalagent för Sverige:

Box 25 232 02 ÅKARP 040-46 50 50Besök vår hemsida: www.sportec.se

Kaliber

.32 (314/100 WC)

9 mm (356/125 HP)
.357 (357/158 HP)
.357 (357/158 KS)

.44 (429/240 HP)

.45 (452/230 RN)

Fettade

85 kr

-------
-------
-------

-------
-------

Förkopprade
(HS)

72 kr

88 kr
106 kr
106 kr

158 kr
152 kr

Sortimentet är större.
Hör av er!

Komplett prislista med 
samtliga kalibrar fi nns på 
vår hemsida!

Med reservation för prisändringar.

Med reservation för prisändringar.

Alla priser inkl. moms.
Pris per 100 från:
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OOOOJ SÅ SNABB!OOOOJ SÅ
Av: Ulf Hansson
Vid protokollet: Basti Naumann

Den har fått populärbeteckningen ”den upp och 
nedvända revolvern”. Det handlar om nytillskottet 
på revolvermarknaden, den italiensktillverkade 
Rhino 60 DS från Chiappa Group. Två mästerskyttar 
har testat den för NP.

Jens O’Konor drar ...

... skjuter ...

... varefter skjuttiden 
protokollförs.
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OOOOJ SÅ SNABB!Å SNABB!
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 et fi nns många revolv-
rar på marknaden. Alla är till-
verkade efter samma princip 
med roterande trumma för 
patronerna och pipan överst. 
Rhino 60 DS har vänt upp 
och ned på begreppen genom 
att pipan ligger underst.
 Detta medför att pipans 
kärnlinje hamnar längre ned 
mot handen, närmare bestämt 
en bit under ”simhuden” 
mellan tummen och pekfi ng-
ret. Fördelarna är uppenbara, 
lägre rekyl, mindre uppkast 
och bättre kontroll.

Det faktum att kärnlinjen lig-
ger under ”simhuden” gör 
att den omedelbart är diskad 
för nationellt- och sportskyt-
te (grovpistol) i sitt nuvarande 
utförande. Läser man PPC-
reglementet sägs det ingenting 
om kärnlinjen och det är kan-
ske PPC man haft i tankarna 
när man skapade Rhino:n.

 Kan man göra något för 
att få använda Rhino:n i alla 
discipliner? Javisst, man kan 
bygga en kolv som gör att 
greppet blir lägre och kärn-
linjen passerar ovanför. Men 
även om vinsten då fortfa-
rande skulle bli till fördel för 
Rhinon med någon centi-
meter jämfört med t.ex. en 
S&W, så utnyttjar man där-
med inte Rhinon:s kon-
struktion optimalt och det 
känns ju tråkigt.
 Enligt uppgift från Scan-
dinavian Arms som säljer re-
volvern pågår arbetet för fullt 
med att anpassa Rhino även 
till sport- och nationella täv-
lingar.

Rhino 60DS har testats både i 
Vapentidningen och på webb-
sidan Skytteforum.com. De 
som provskjutit Rhino har 
gett både ris och ros, men ge-
nerellt uttryckt sitt stora gil-

lande. Testet på Skytteforum 
gjordes av Björn ”Mr. PPC” 
Svensson och Torben Rund-
qvist (inomhusvärldsmästare). 
Deras sammanfattning återges 
sist i den här artikeln.

Något så nytt och spännan-
de som Rhino 60 DS har vi 
inte sett på länge och NP vill 
naturligtvis också se vad den 
nya revolvern går för. Två av 
våra skickligaste pistolskyttar 
ställde upp och provsköt den; 
Thomas Beck, Salems Pk, och 
Jens O’Konor, Atlas Copco.
 Bägge är utomordentligt 
framstående med mängder 
av ädla medaljer och mäster-
skapstitlar från olika discipli-
ner i bagaget, inte minst är de 
skickliga PPC-skyttar.

Testet redovisas i den ord-
ning och så som det utför-
des på skjutbanan. Skyttarna 
fi ck omedelbart kommentera 

de olika momenten. Utöver 
skjutningen mot måltavlor 
gjordes ett enkelt jämförande 
rekyltest mellan Rhino 60 DS 
och en S&W 686 .357 Mag-
num. Med S&W kastades pi-
pan upp ungefär dubbelt så 
högt jämfört med Rhino.

Testet
Rhino 60 DS .357 Mag-
num/ .38  Spec i a l  med 
6”-tumspipa testades i mo-
ment av grenarna PPC, dy-
namiskt skytte och fältskytte.

Testvapnets uppmätta av-
trycksvikt:
Single Action: 1 050 gram
Double Action: 3 100 gram

Beträffande PPC-serierna har 
vi valt att, där skjuttiden re-
gistrerats, redovisa den ”nak-
na” skjuttiden, exklusive drag 
från hölster och omladdning. 
Totala skjuttiden blir inte 

D

Jens O’Konor testar med stödhand.

Thomas Beck med enhandsfattning.

Pipans kärnlinje (centrumlinje) med originalkolv.

Thomas testar Rhino i fl era skjutställningar.
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rättvisande då testskyttarna 
aldrig hade skjutit med Rhi-
no 60 DS förut. De var ovana 
vid vapnet och drag från höl-
ster och omladdning tog längre 
tid än det normalt skulle göra. 
Det intressanta är alltså själva 
eldhastigheten.

Skjutning 1, Thomas
PPC
25 yards, 3 skott, höger hand, 
barrikadstöd.
Dito, vänster hand, 3 skott.

Teknisk anm:
Under testets gång visade 
det sig att fabriksammuni-
tion inte fungerar tillfreds-
ställande i Rhino 60 DS. Den 
sänkning av avtryckarvikten i 
DA som gjorts från fabriksin-
ställningens ursprungliga c:a 
7 kg har medfört att hanens 
anslagskraft sänkts. På testvap-
net räckte inte anslagskraften 
för att avfyra fabriksladdad 
ammunition som har hår-
dare tändhattar. Skyttarna 
fi ck ta till sin egen hemlad-
dade ammunition med Fe-
deral tändhattar (Federal 100 
till .38, Federal 200 till .357.) 
Fabriksladdad ammunition 
klickade ideligen, hemladdad 
inte en enda gång.

Thomas första spontana allmän-
na omdöme:
DA-trycket är nu väl anpassat 
för PPC-skytte.

Vapnet känns dock för lätt.
Tycker inte riktmedlen är 
lämpade för precision.
 Vapnets skjutegenskaper i 
övrigt är utmärkta.

Skjutning 2, Jens
PPC
7 yards, 12 skott, 20 sek.

Skjuttid: 5,70

Jens första spontana allmänna 
omdöme:
Revolvern är mycket snabb.
Ett utmärkt PPC-vapen.
 Den speciella rekylen gör 
att revolvern ligger otroligt 
stilla efter skott (alla träffar i 
tian).

Skjutning 3, Jens
PPC
15 yards, 12 skott, 15 sek.

Skjuttid: 9,36

Jens: Ovan vid DA-trycket, 
vilket förstås ger större utslag 
på 15 yards än på 7.

Skjutning 4, Jens
PPC
25 yards, vänster hand, bar-
rikadstöd. Dito, höger hand.

Jens: Revolvern fungerar 
mycket bra i precision. Dock 
är riktmedlen inte optimala.
Resultat: ”Håller krysset”.

Skjutning 5, Jens
PPC
3 yards utan stöd, 6 skott, 8 sek.

Skjuttid: 4,35 sek

Jens: Kolven är för liten för 
mina stora händer. DA-draget 
är något ojämnt och orent, 
jämfört med en vanlig trim-
mad revolver.

Anm.: Jens förtydligar, angå-
ende kommentaren om det 
”ojämna” trycket, att eftersom 
revolvern är i fabrikslevererat 
skick, ”out of the box”, mås-
te DA-trycket betecknas som 
mycket bra. SA-trycket håller 
toppklass.

Skjutning 6, Thomas
PPC
7 yards, 12 skott, 20 sek.
Ammunition: Fulladdad .357 
Magnum.

Skjuttid: 6,99 sek

Thomas: Infällning av trum-
man är ett irritationsmoment. 

När trumman trycks in i in-
fällt läge, känns inget distinkt 
knäpp. Man blir osäker på om 
spärren har hakat i eller inte.
Även med fulladdad .357 
Magnum går det att skjuta hur 
fort som helst. Den enda be-
gränsningen är hur fort man 
kan avfyra.

Skjutning 7, Thomas
PPC
Thomas gjorde här en ”refe-
rensskjutning”, 12 skott, med 
en vanlig revolver, Smith & 
Wesson 686 med fulladdad 
.357 Magnumammo (lika fö-
regående). Skjuttiden blev då 
avsevärt längre än med Rhino 
8,32 jämfört med 6,99 sek.

Skjutning 8, Jens
Övrigt skytte
Jens gjorde ett ammunitions-
test med fabriksladdade pa-
troner .357 Magnum. Många 
patroner gick inte att avfyra 
trots fl era försök. Slutsatsen 
blir att Rhino fordrar hem-
laddad ammunition med Fe-
deral tändhattar.

Testvapnet hade kolv i 
storlek Medium.

Exteriör jämförelse med referensrevolvern i testet, en S&W 686.
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Skjutning 9, Thomas
PPC
Thomas provade nu testvap-
nets kolv i de tre PPC-ställ-
ningarna stående, sittande och 
liggande.

Stående: Kolven är ok för små 
händer. Vid drag från hölster 
får man snabbt ett bra grepp.

Sittande: Kolvens nedre bakre 
hörn känns vasst mot knät.

Liggande: Kolven är alldeles 
för kort.
Anm.: Vid denna skjutning 
föll den lilla röda fi bertråden 
ur kornet och försvann.

Allmänt: Kolven verkar gjord 
för enhandsskytte.

Anm.: Scandinavian Arms till-
handahåller kolvar i storlekar-
na Small, Medium och Large 
i fyra olika modeller.

Skjutning 10, Thomas
Fältskytte
Skjutning mot tre målgrup-

per, A, B och C med lite oli-
ka fi gurer.
Avstånd 20 meter.
Stående 45 grader, tid 12 sek.
Dito utan stödhand.

Thomas: Vapnet är för lätt, 
men med stödhand går det 
att hantera DA-trycket.
 Nackdelen med att Rhi-
no är för lätt, märks mest vid 
skjutning utan stödhand. Det 
känns fl addrigt. Kolven har lite 
för vassa kanter vid varbygeln.
 Vid DA-skjutning startar 
jag med spänd hane, för att 
utnyttja den fördel detta ger 
i första skottet. Ett extra stort 
plus för Rhino alltså och SA-
trycket är fantastiskt.

Skjutning 11, Jens
Fältskytte
Samma som föregående skjut-
ning, med och utan stödhand.

Jens: Med stödhand är test-
vapnets kolv acceptabel, utan 
stödhand får jag – som har 
större händer än Thomas – 
inget bra grepp om den.

En vanlig .38-revolver reky-
lerar lite olika från skott till 
skott, vilket innebär att man 
aldrig vet exakt var kornet 
hamnar inför nästa skott. Rhi-
nos rekylrörelse är inte bara 
mindre än en vanlig revol-
vers, den är dessutom exakt 
lika från skott till skott. Den 
är alltså förutsägbar – man vet 
på förhand var kornet kom-
mer att hamna efter rekylen.

Anm.: Jens menar att fördelen 
med Rhinos rekyl inte är lika 
betydelsefull i fältskjutning, 
som den är i PPC, på grund 
av fältskjutningens långsam-
mare skjuttempo.

Skjutning 12, Jens
IPSC-skytte
Skjutning mot 3 IPSC-fi gu-
rer, 2+2+2 skott.
Avstånd: 9 meter.

Skjuttid 6 skott: 1,68 sek (split-
tid mellan skotten: 3 tion-
delar).

Jens: Rhino är oerhört snabb, 
nästan snabbare än en pi-
stol. Figurväxling går mycket 
snabbt på grund av den kor-
ta och förutsägbara rekylen, 
samt att vapnet pekar natur-
ligt i målet.

Övrigt
I manualen varnar man för 
att stödhandens tumme kan 
bli svedd om man inte lägger 
den lite lägre än man kanske 

är van vid. Skottet brinner ju 
av i den understa kammaren 
i trumman.
 Rhinos ”upp-och-ned-
vända” konstruktion gav un-
der testet ett exempel på det 
som kallas ”vanans makt”. Vid 
ett tillfälle skulle en av test-
skyttarna ladda med endast en 
patron, för att göra ett avfy-
ringsprov. Till skyttens förvå-
ning klickade skottet, trots att 
patronen var hemladdad med 
Federal-tändhatt. Det visade 
sig bero på att skytten av gam-
mal vana fört in patronen i det 
patronläge som stod i tur för 
att vridas fram till ”klockan-
tolv-position”. Men det är ju i 
patronläge ”klockan sex” som 
avfyringen sker på en Rhino!

Det hade givetvis varit intres-
sant att lossa på täckplåten och 
se hur maskineriet i Rhino 
ser ut och jag lyckades näs-
tan. Men plåtens passning till 
stommen är närmast osan-
nolikt perfekt och jag klara-
de inte att lirka upp den efter 
att skruvarna hade avlägsnats.
 Det kanske var lika bra, en-
ligt sprängskissen och reserv-
delsförteckningen i manualen 
är det en fruktansvärd mängd 
delar som ingår. Jag fi ck en li-
ten vink om faran då jag frå-
gade Mikael på Scandinavian 
Arms om det gick bra att titta 
inuti. Hans svar ”det går bra, 
men vänd inte upp och ned 
på den vad du gör” gjorde att 
jag avstod och försiktigt skru-
vade tillbaka skruvarna.

Thomas referensskjuter så snabbt han kan med Rhino respektive 
S&W (träffbilder till höger). Inte helt oväntat gick det snabbast med 
Rhino.

Jens skjuter PPC, vänster hand barrikad.

Referensskjutning med Rhino 
(vänstra tavlan), respektive S&W 
(mitten). Längst till höger resultatet 
av Jens skjutning på 3 yards 
utan stöd. 6 skott avverkades på 
4,35 sekunder.
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Pris: 11 900:- kr. inkl. moms.
Säljs av: Scandinavian Arms AB 
i Löddeköpinge.
Tel. 046-71 21 80

PPC-reglementet styrs internationellt av WA-1500 
och hämtar inspiration från NRA. Hur man i dessa 
organisationer kommer att se på Rhino-revolvern 
är ännu inte helt klarlagt”.
SPSF Tävlingskommitté

37
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i Löddeköpinge.
Tel. 046-71 21 80
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En enkel 
rekylmätning 
mellan Rhino och 
S&W 686 gjordes. 
Revolvrarna hölls 
mot en bakgrund 
av referenslinjer (1 
cm mellan linjerna) 
och fotograferades 
i läge före och 
efter avfyring. 
Rekyluppslaget på 
Rhino blev i princip 
hälften så högt som 
på S&W.

Ett annorlunda och trevligt 
vapen. DA-avtrycket kan för-
bättras ytterligare, men med 
hänsyn till att testvapnet var 
”out of the box” måste det 
ändå anses vara mycket bra. 
SA-trycket är förstklassigt. 
Den tekniska precisionen 
mycket god.
 Den låga kärnlinjen, och 
den därmed reducerade och 
”trivsamma” rekylen (ingen 
rekyl alls i princip, menar Tho-
mas), är Rhinos utmärkande 
särdrag. Denna egenskap kom-
mer bäst till sin rätt i PPC och 
dynamiskt skytte, det går att 
skjuta lika snabbt som man 
klarar av att trycka av skotten. 
Man får en naturlig ”inpek-
ning” mot målen hela tiden.
 I fältskytte är avfyrings-
hastigheten så jämförelsevis 
måttlig, att fördelen med den 
reducerade rekylen inte är 
lika betydelsefull. Dock kan 
man vinna lite tid med Rhino 
då man måste göra förfl ytt-
ningar till annan målgrupp då 
fl era förekommer.
 För fältskytte och PPC 
1500 är Rhino lite för lätt, 
man bör hänga på en vikt om 
förslagsvis 300 gram.
 Avtrycket måste justeras 
ytterligare för att den ska kla-
ra invägningen på nationella 
tävlingar (klarar inte 1 360 
gram respektive 1 135 för 
PPC 1500).
 Med en fyrtumspipa skul-
le man kunna använda Rhino 

både till att skjuta fält, PPC 
och dynamiskt. Det dyna-
miska skulle funka otroligt 
bra med Rhinon, om man 
lär sig att ladda om snabbt. 
Man ska komma ihåg att det 
krävs särskilda snabbladdare 
till Rhino, men sådana fi nns 
givetvis framtagna.
 Även för den mindre er-
farne skytten är det här en 
utmärkt revolver. Med fyr-
tumspipan kan man i prin-
cip plocka upp den direkt ur 
väskan och börja skjuta. För-
utsatt att man kan ladda am-
mon själv bör man då snabbt 
kunna göra riktigt bra resultat.

För PPC 1500 Custom, där 
anpassningar är tillåtna, bör 
följande modifi eringar göras:
• Riktmedlen byts ut
• Kolven byts ut
• Vapnet förses med pipvikt, 
förslagsvis 3–4 hekto

För PPC kortmatcher (48 skott), 
där modifi eringar inte är till-
låtna, skulle testskyttarna välja 
en Rhino med fyrtumspipa.

Jens och Thomas tackar för 
sig.
– En mycket spännande re-
volver, jättekul att få provskju-
ta den!

Testskyttarnas eftersnack

Rekyltest med .357 Magnum

Jens och Thomas jämförde också Rhino med S&W i fältskytte.
Med Rhino får man mer tid att fl ytta då fl er målgrupper förekommer.

Träffarna 
satt givetvis 

bra även i 
fältmålen med 

Rhino.
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Ingenting är nytt under solen. Redan på 1950-talet byggde den ryske 
snabbpistolskytten Eugen Cherkasow en pistol där pipan i princip 
låg i linje med varbygeln. Rekylen gick följaktligen rakt in i handen/
armen. Med tanke på att man då sköt snabbpistolen med kaliber 
.22 kort var det nog som att skjuta rekylfri luftpistol.

– Finish och precision på detaljerna gör att Rhino verkar välgjord.
– Mycket bra precision på de avstånd vi testat (25 meter).
– SA trycket ypperligt och i en klass för sig. Helt ny upplevelse bland 
revolvrar och i klass med många .22 pistoler. Gillar man avtryck med 
förtryck och utan tryckpunkt är detta så nära perfektion man kan 
komma.
– Enkelt utseende på kolven men den ger ett mycket bra grepp och 
ergonomin stämmer bra för både Torben och mig. Kan ev. behöva 
justeras för att klassa in inom SPSF:s reglemente.
– Vikten är helt rätt för precisionsskytte men ca 250-350 gr för lätt 
för PPC skytte. (fördelen är picatiny rails som enkelt möjliggör mon-
tage av olika typer av vikter).
– Ett annat riktmedel med Target korn och sikte utan fi beroptik hade 
varit önskvärt.

Även amerikanarna har varit i farten med att 
experimentera och fl ytta pipan på revolvrar. Enligt 
uppgift har fl era byggen sett dagens ljus. Här en variant 
på en ombyggd Smith & Wesson K38 gjord av Wayne F. 
Dorreth. Hur han fi ck det att fungera förtäljer tyvärr inte 
historien.

Eugen Cherkasow, EM-
etta 1955 och OS-tvåa 
1956, med sin särpräglade 
”bågfi l”, en silhuettpistol 
(läs snabb) som numera 
inte är tillåten.

Sammanfattning av Björn Svensson och Torben Rundqvists test 
på Skytteforum

Kuriosa om rekylreducering
 Pistolen blev mycket uppmärksammad och fi ck på grund av sitt 
karaktäristiska utseende smeknamnet ”bågfi len”. Cherkasow hade 
ett antal internationella framgångar med den innan den förbjöds i 
tävlingssammanhang.

Kolven är lätt att montera av och på.
Fabriksladdad ammunition fungerade mindre bra i Rhino. Alla 
klickade (de fyra till höger är exempel på det). Den hemladdade 
(längst till vänster) med mjukare tändhatt fungerade utmärkt.

Det gäller att komma ihåg att 
Rhino avfyrar patronerna i 
kammare ”klockan sex”.

Kornet med röd fi beroptik.Siktet med grön fi beroptik.Framkanterna på kolven under 
varbygeln upplevdes som lite 

vassa.

Björn Svensson Torben Rundqvist
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Lapua 22 lr/SK 22 lr ammunition

Målskjutning 22 lr
Kulvikt
Grain Kula

Vo
m/s

Ptr/
ask

Ptr/
låda

Pris/
10000 st

Pris/
5000 st

Pris/
1000 st

Pris/
ask

Lapua X-Act 40 LRN 327 50/500 5000 33000:- 17250:- 3600:- 200:-
Lapua Midas + 40 LRN 327 50/500 5000 23900:- 12500:- 2600:- 150:-
Lapua Center-X 40 LRN 337 50/500 5000 14400:- 7500:- 1600:- 100:-
Lapua Pistol King 40 LRN 327 50/500 5000 13400:- 6900:- 1400:- 95:-
Lapua Pistol OSP 40 LRN 277 50/500 5000 13900:- 7200:- 1500:- 100:-
Lapua Polar Biathlon 40 LRN 292 50/500 5000 20900:- 10800:- 2300:- 150:-
SK Rifl e Match 40 LRN 320 50/500 5000 8900:- 4750:- 1000:- 60:-
SK Pistol Match 40 LRN 320 50/500 5000 8250:- 4250:- 870:- 60:-
SK Pist Match Special 40 LRN 340 50/500 5000 8800:- 4600:- 950:- 60:-
SK standard Plus 40 LRN 320 50/500 5000 7600:- 3900:- 790:- 45:-
SK Magazine 40 LRN 320 500 5000 6900:- 3600:- 750:- 400:-
SK Fältskytte 40 LRN 360 500 5000 6900:- 3600:- 750:- 400:-

JAKT 22 lr
SK Z Zimmer 28 LRN 260 50/500 5000 13400:- 6950:- 1500:- 95:-
SK Subsonic 40 HP 315 50/500 5000 11400:- 5950:- 1300:- 90:-
SK High Velocity Solid 40 LRN 385 50/500 5000 10400:- 5400:- 1200:- 85:-
SK High Velocity HP 40 HP 385 50/500 5000 11400:- 5950:- 1300:- 90:-

Sellier & Bellot kulor
.310 7,65 FMI 85 gr 1090:-/1000 st
.314 32 WC 100 gr 1140:-/1000 st
.355 9mm FMJ 115 gr 990:-/1000 st
.357 38 Spec WC 148 gr 1260:-/1000 st
.357 38 Spec LRN 158 gr 1290:-/1000 st

Sellier & Bellot ammunition
32 Auto FMJ 146:-/ask  2720:-/1000 st
32 S&W WC 149:-/ask  2830:-/1000 st
9 mm Luger FMJ Bulk 499:-/250 st  1895:-/1000 st
38 Special LRN 152:-/ask  2890:-/1000 st
357 Mag SP 175:-/ask  3350:-/1000 st
40 S&W FMJ 197:-/50 st  3790:-/1000 st
45 ACP FMJ 200:-/50 st  3850:-/1000 st
44 Rem Mag SP 295:-/ask  5650:-/1000 st

Sellier & Bellot tändhattar
SP 30:-/100 st 250:-/1000 st 1200:-/5000 st
SPMP 33:-/100 st 260:-/1000 st 1250:-/5000 st
LP 35:-/100 st 280:-/1000 st 1350:-/5000 st

Sellier & Bellot hylsor
.38 Spec 111:-/50 st 1080:-/500 st 2100:-/1000 st
357 Mag 117:-/50 st 1150:-/500 st 2200:-/1000 st
44 Rem Mag 179:-/50 st 1725:-/500 st 3375:-/1000 st

Lapua kulor
.313 32 WC 98 gr 1080:-/1000 st
.313 32 WC 83 gr 1080:-/1000 st
.355 9mm FMJ 124 gr 1850:-/1000 st

Lapua ammunition
32 S&W WC 83 gr 356:-/ask 6785:-/1000 st
32 S&W WC 98 gr 362:-/ask 6870:-/1000 st
9 mm FMJ 124 gr 306:-/ask 5800:-/1000 st

Vihtavuori krut
N 110  745:-/kg  2195:-/3,5 kg
N 300 serien 395:-/0,5 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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Många unga skyttar skjuter 
bra resultat, men med en liten 
knuff kanske de kan bli ännu 
bättre och lockas till en mer 
systematisk träning. Det fi nns 
en relativt stor grupp junior-
skyttar som ändå skjuter på 
en ganska hög nivå och som 
ställde upp i sommarens SM 
i Stockholm respektive Mal-
mö. Vilken hjälp får de ute i 
föreningarna? En fråga som 
gnagt dels undertecknad (som 
ansvarig för Svenska Ung-
domscupen i luftpistol) och 
Lars-Erik Bjuhr i pistolsek-
tionen som – inte minst – 
också är ”motor” i Öckerö SF.

Under parollen ”Breddsatsning 
Väst” bjöds dels alla skyttar 
från Västsverige som skjutit 
Krut-SM under sommaren 
och alla andra intresserade in 
till en träningshelg på Öckerö. 
Finansiering via idrottslyftet 
gjorde lägret och transporter 
kostnadsfria för juniorerna. 
Lite konkurrens från ett sam-
tidigt elitläger hos pistolsek-
tionen och inte minst elaka 
väderprognoser gav lite man-
fall, men en skara om 15 ung-
domar samlades på Öckerö 
första helgen i december. Det 
var både kamratgäng och en-
samma deltagare, spridda från 

Breddsatsning
i Väst
Av: Jan-Olof Olsson
Foto: Mathias Edwardsson

För att bli en framgångsrik skytt krävs hård 
träning, det är vi väl alla överens om! Men 
hur går det till? När nybörjare dyker upp 
på skjutbanan får de oftast grundläggande 
instruktioner med fokus på säkerheten. 
Men hur många föreningar bedriver 
målmedveten träning?

LP9 till LP20. Under helgen 
förtätades kompisbanden och 
dimensionen att på tävlingar 
träffa kompisar från andra or-
ter – en del av ”baktanken” 
med lägret – lyckades. Det 
ingick skyttar med NM er-
farenhet både från Ärla och 
Vierumäki.

De skyttemässiga instruktio-
nerna som juniorerna hade 
med sig i bagaget varierade. 
Från grundlig nivå gick oli-
ka parametrar stegvis igenom 
teoretiskt varvat med praktis-
ka moment där adepterna fi ck 
träna de olika bitarna efter 
varje teoripass. Med början på 
skjutställning, andningsteknik, 
inriktning, avfyrningsteknik, 
analys fas o.s.v. gicks mo-
menten igenom. Även mål-
bilder, taktik, mental träning, 
ögats funktion och det stöd 
som olika synhjälpmedel kan 
ge siktbilden diskuterades. Vi 
diskuterade hur man tilläm-
par allt detta både i en skjut-
hall och efter en fältskyttestig 
och allihop bidrog med sina 
erfarenheter och frågor.

På lördagskvällen delades grup-
pen upp i tre lag utifrån åld-
rarna och man fi ck lösa en 
tipstävling där några kluriga 

regelfrågor diskuterades livligt 
i grupperna. Att många frågor 
besvarades av erfarenheter från 
skyttarna ute från olika täv-
lingar var dock ingen garant 
för att svaren var enligt skjut-
handboken, respektive ISSF 
reglementen. Efter en oer-
hört jämn kamp vann till slut 
den yngsta gruppen, tack vare 
sina mycket rutinerade kom-
mentarer till svaren. I denna 

lek ingick medvetet mycket 
praktiska kunskaper som skyt-
tar har fördel av att känna till. 
Även inom kost var det väl 
genomtänkta ”pass” med god 
och näringsriktig kost. Mest 
uppskattad var lördagskvällens 
Nachos. Av Bullens Pilsner-
korv syntes ingenting.

Under söndagen fortsatte vi att 
gå igenom olika moment och 

Teoretisk förevisning.

Stretchövningar.
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avslutade med en 40-skotts-
match. Trots att många skjutit 
väldigt många skott och var 
rejält ”nedtränade” sköts fl era 
personbästa och väldigt höga 
resultat utifrån förutsättning-
arna. När det var dags att åka 

hem var det ett betydligt mer 
pistolskyttekunnigt gäng som 
skingrades och som kommer 
att skjuta tätare träffbilder. 
Om det personliga målet är 
en kretsfältskjutning hem-
mavid eller Junior NM på 

OS banorna i London 2012 
spelar ingen roll, genom att 
systematiskt gå igenom sin 
skjutteknik och jämföra med 
världseliten ökar man sina 
möjligheter att träffa tätare. 
Och då blir skyttet ännu ro-

ligare. Att vänskapsband knöts 
är ju bara naturligt och att alla 
har målet att samlas första hel-
gen i december i Sävsjö för 
2011 års upplaga av Breddlä-
ger Väst är självklart.

Kom du också!

Teoretisk genomgång.

Tävlingsdag:
Lördagen den 10 september med första start kl. 12.00.

Plats:
Sanna skjutbana, Våxnäs Karlstad.

Anmälan:
Skriftlig anmälan med namn, födelsetid, klass, förening 
samt uppgift om ev. lag- och stafettdeltagande ska 
vara oss tillhanda på adress: rune.atterstig@polisen.se 
senast den 11 augusti 2011.

Startavgift:
Individuellt 150 kr/start, lag 150 kr/lag och stafett 150 
kr/lag. Avgifterna inbetalas till Karlstadspolisens idrotts 
& skytteförenings pg 372587-6 i samband med anmälan. 
Ange SM i Springskytte 2011.

Upplysningar:
Tävlingsledare Håkan Eriksson, mobil 070-609 8991, 
hakan-l.eriksson@polisen.se
Tävlingssekreterare Rune Atterstig, mobil 070-609 8944, 
rune.atterstig@polisen.se
Hans Törnevik, mobil 076-100 4165,
hans.tornevik@swipnet.se

Information, startlistor och resultat kommer att läggas 
upp på hemsidan www.i2skf.se

Karlstadspolisens idrotts & 
skytteförening och I 2 SKF hälsar 
alla varmt välkomna!

INBJUDAN
Svenska mästerskapen i springskytte
Karlstadspolisens idrotts & skytteförening i samarbete med 
I 2 Skytteförening har på uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet 
glädjen att inbjuda Er till SM i springskytte 2011.
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Av: Peter Siegel

I Handen Open gäller, som 
i tennisturneringar, att ”vin-
na eller försvinna”. Handen 
Open startade 1975 och un-
der några år hade tävlingen 
lika många deltagande skyttar 
(128) som man har tennisspe-
lare i Wimbledon. Både lör-
dag och söndag behövdes för 
att genomföra alla matcher. På 
lördagen möttes man i första 
omgången, hälften gick vida-
re till söndagen där skyttarna 

återigen ”halverades” undan 
för undan tills de två fi nalis-
terna möttes i en spännande 
fi nal på söndag eftermiddag. 
Matcherna, som omfattar 
fyra serier precision (totalt 
sju matcher för fi nalisterna), 
sköts i princip på ”löpande 
band” och var både fysiskt 
och psykiskt krävande. Nu-
mera är deltagarantalet tyvärr 
mindre och man klarar av hela 
tävlingen på en dag. Det har 

Tangerat rekord i 
Handen Open!
Thomas Dahlberg, Atlas Copco Pk, tangerade i år Per 
Ahldéns gamla rekord på sju (7!) segrar i den gastkramande 
cuptävlingen Handen Open som startade 1975.

dock inte blivit så värst myck-
et lättare att vinna då segraren 
fortfarande måste slå några av 
Sveriges bästa precisionsskyt-
tar som brukar mötas i kvarts- 
och semifi nalerna.

Sex segrar i följd hade Tho-
mas Dahlberg med sig sedan 
tidigare, men så kom klubb-
kompisen Jens O’Konor med 
i spelet och stoppade Thomas 
segersvit genom att vinna fyra 

år i rad. Även det naturligtvis 
en otroligt bra prestation! I år 
fi ck dock Thomas revansch på 
Jens genom att slå ut honom i 
semifi nalen. I den andra semi-
fi nalen möttes NP-reportern 
Peter Siegel, Katarina Psf, och 
Djurö Skyttesportförenings 
Marcus Åberg, där Marcus 

Handen Open-mästaren Thomas Dahlberg (hö) vann fi nalen mot Marcus Åberg.
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Per Ahldén tar emot applåder och förstapriset 1978. Prisutdelare är 
dåvarande ordföranden i arrangörsklubben Handens Psk, Christer 
Westin. Övriga skyttar från vänster: Börje Älvebrand, 4:a, Kjell 
Jacobsson, 3:a och Lennart Kvist (runner up) 2:a.

Per Ahldén toppåret 1978 
i djup koncentration inför 
fi nalen. I bakgrunden ses 
Kjell Jacobsson på väg 
ut efter att ha förlorat 
semifi nalen mot Per med 
197–197 (Per hade bättre 
sista serie).
Foto: Martin Ruth

Bakom 
glasväggen 
till skjuthallen 
följde åskådarna 
matcherna med 
spänt intresse. 
Alla kikare 
som fanns att 
uppbringa kom 
till användning.

När man tittar på gamla H-
O-resultat slår det en att man 
generellt verkar ha skjutit hö-
gre poäng förr. Resultaten låg 
ofta på 192–196 poäng, med 
ett antal toppar på 197–199. 
På senare år har de bästa resul-
taten, med några få undantag, 
pendlat mellan 186–192. Detta 
kan möjligen ha sin förklaring 
i att tävlingen på senare år ge-
nomförts utomhus i början på 
säsongen, tidigare sköt man 
inomhus i Torvalla sporthall.
 Per Ahldén håller dock ett 
annat rekord i Handen Open 
som kan bli mer svårslaget än 
att vinna fl est mästartitlar. År 
1978 var Per i absolut topp-
form och sköt i snitt genom 
hela turneringen (sju match-
er) enastående 48,9 poäng/
serie. Detta har ännu ej över-
träffats och kommer kanske 
aldrig att göra det.

Så kunde det låta
När Handen Open var som 
störst innehöll resultatlistorna 
även korta referat och sam-
manfattningar av de viktigaste 
matcherna. I gamla arkivmap-
par hittade jag följande exem-
pel på hur det kunde låta. Året 
var 1984. En i det närmaste 
okänd skytt, Per Andersson 
från Pk Central, sköt Han-
den Open för första och vad 
jag minns, enda gången. Han 
sköt med en gammal High 
Standard som såg ganska till-
tygad ut. Pipan var nedsvar-
vad och den hemsnickrade 
kolven påminde mest om en 
hög plywoodbitar. Men – som 
han sköt! I en av de inledande 
matcherna hade han till och 
med chansen att knäcka ban-

rekordet som då löd på 197 
poäng.
 Vi kommer in i handling-
en då Per möter en kille från 
Lidingö Ssk, Seppo Virtanen, 
som alltid sköt höga poäng 
och avancerade långt i turne-
ringen. Han hade för övrigt 
vunnit Handen Open några 
år tidigare. Referatet lyder så 
här:
 ”Seppo sköt som vanligt ut-
märkt och höll 48 i snitt genom 
alla fyra serierna. Men vad hjälp-
te det… Per Andersson lyfte sin 
gamla High Standard och sat-
te tia efter tia i tavlan. Då han 
skjutit 49, 50, 49 i de tre första 
serierna började publiken bakom 
glasväggen mumla om att ’killen 
kan ju ta banrekordet om han går 
på så där’. Då sista serien kom 
igång hade varenda kikare som 
gick att uppbringa bland åskå-
darna riktats mot just Pers tavla.
 Rapporteringen till de som 
saknade kikare blev mer och mer 
upphetsad. En tia! ... En tia till! 
... En tia igen! Nä dra… han 
sköt EN TILL! ... Sätter han 
sista skottet i tian också klipper 
han banrekordet! Där! ... En 
nia! (suck) … herregud, vilken 
kille, tangerat banrekord!
 Seppo Virtanen skakade på 
huvudet. Han hade gjort vad han 
kunde med sina 192 poäng, men 
i den här matchen räckte det inte. 
Det var bara att packa trunken 
och åka hem.
 Efteråt berättade Per att han 
var alldeles slut efter att ha skjutit 
17 tior och 3 nior i denna pre-
stigefyllda pistolturnering. I en 
match längre fram slogs han ut av 
den mer kände precisionsskytten 
Kjell Olsson, men Per fi ck med 
sig ett minne för livet”.

Avslutningsvis ser jag i listorna 
att kände profi len och hög-
talaren Gunnar Johnson från 
Pk Svea Ing1, numera veteran 

vann och gick till fi nal mot 
Dahlberg.
 Den hittills sexfaldige 
Handen Open vinnaren Tho-
mas Dahlberg vann fi nalen 
och har därmed sju segrar. 
Tidigare rekordhållaren Per 
Ahldén har blivit till åren 
och slutat tävla. Thomas är 
relativt ung och håller han i 
som hittills kan han mycket 
väl knäcka det gamla rekor-

det och bli ny ”stormästare” 
i Handen Open.

Per Ahldén som numera bor i 
Skåne kontaktades per telefon 
av NP:s Peter Siegel direkt ef-
ter sista fi nalskottet och fi ck 
höra om Dahlbergs tangering 
av hans H-O-rekord. Per gra-
tulerade Thomas på det hjärt-
ligaste och önskade honom 
lycka till i framtiden!

En titt i backspegeln

äldre, också var i stöten det 
året och vann en match med 
192 poäng. Gratulerar, om än 
något i efterskott!

Från vänster: Marcus Åberg, Thomas Dahlberg och Jens O’Konor.

Av: Ulf Hansson
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Vi har försäljning och service för:
1981-2011 – 30 år i branschen till glädje för många ...

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

Vi hälsar nya svenska kunder välkomna
Vi har reservdelar i lager
Varor beställda före kl. 15.00 skickas samma dag
Besök vår hemsida: www.karlslundesport.dk
Skriv till oss: karlslundesport@mail.dk
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Upptäcktsresanden Marco 
Polo vistades under åren 
1275-1292 vid den kinesiske 
härskaren Kublai khans hov. 
Marco Polo berättade att han 
hade sett att äldre personer 
vid detta hov använde glasö-
gon när de läste. Vid ungefär 
samma tid, i slutet av 1200-ta-
let, tillverkades sannolikt det 
första paret glasögon i Europa. 
Det enda som har hänt sedan 
dess i fråga om utveckling av 
glasögon är att vi har fått bifo-
kala och progressiva glas. Det 
är inte särskilt imponerande, 
med tanke på att denna blyg-
samma utveckling har tagit sju 
hundra år.

Men nu har tjugo års forskning 
i USA vid Indiana University 
Bloomington, fullföljd av fö-
retagen Johnson & Johnson 
och Pixel Optics, givit ett re-
sultat som måste betecknas 
som en milstolpe vad gäller 
den tekniska utvecklingen av 
glasögon. Man har konstru-
erat ett glas vars styrka enkelt 
kan ställas in steglöst. Dessa 
dynamiska glas, som de kallas, 
tillverkas av Panasonic i Japan 
och marknadsförs redan nu av 
Pixel Optics i USA.

Det dynamiska glaset är ett la-
minat bestående av två glas-
skikt, mellan vilka det fi nns 
ett skikt av fl ytande kristaller 
(LCD). När kristallerna ut-
sätts för elström, ändrar de po-
sition, vilket medför att glasets 
brytning ökar. De fl ytande 
kristallerna, och därmed gla-
sen, ställer in sig på bråkdelen 
av en sekund. Inställning kan 

göras steglöst, till exakt öns-
kad styrka.

De dynamiska glasen är inte 
tjockare än vanliga glas. För 
att styra glasen behövs ett 
mikrochip, strömställare och 
laddningsbara batterier. Dessa 
komponenter är så små att de 
kan döljas i en glasögonbåge 
som ser helt normal ut. Ett par 
dynamiska glasögon ser alltså 
ut som vanliga glasögon. Dy-
namiska glas kan tillverkas för 
alla synfel, även ålderssynthet. 
En uppladdning av batterier-
na räcker 2-3 dygn.

Just ålderssynthet, som alla 
människor råkar ut för, van-
ligen kring de 45, är svår 
att kompensera med tradi-
tionella glas. Problemet är 
att få fram ett glas som ger 
olika styrka för olika situa-
tioner. De lösningar som 
hittills funnits är bifokalglas 
och progressiva glas. Båda 
är kompromisser med stora 
brister. Men nu presenteras 
alltså en lösning.

Helt perfekt kan det dynamiska 
glaset inte sägas vara, men det 
är ett stort steg på vägen. Och 
möjligheterna till produktut-
veckling är stora. Vid horison-
ten skymtar en möjlighet att 
utveckla dynamiska glas som 
ser vart vi tittar, och själva stäl-
ler in avståndet.

För en person med ålderssynt-
het fungerar de dynamiska 
glasen på följande sätt: Glasen 
kan ställas in manuellt till öns-
kad styrka, med en knapp på 

skalmen. Det fi nns också ett 
autoläge. Mikrochipet, som 
kallas accelerometer, känner 
då av huvudets läge. När bä-
raren håller huvudet upprätt 
är strömmen avstängd. Glasen 
är då inställda för avståndsse-
ende. När huvudet böjs fram-
åt kopplas strömmen på, och 
glasen ställs in för närseende.

Pixel Optics (pixeloptics.com) 
började redan nu i april 2011 
sälja dynamiska glasögon i 
USA. Till en början säljs de 
med fl ytande kristaller i ne-
dre halvan av glasen. Det fi nns 
för närvarande 36 olika bå-
gar. Priset ligger på 6 500 till 
7 000 kronor. Utvecklingen 
går snabbt. Uppfi nningen är 
patentskyddad, men av erfa-
renhet vet jag att sådana patent 
attackeras tämligen omgående, 
exempelvis av asiatiska produ-
center. Redan om något år kan 
priset ha sjunkit till i storleks-
ordningen 4 000 kronor.

Gällande dynamiska skytteglas 
är läget svårbedömt. Stöte-
stenen är att särskilda bågar 
måste konstrueras och till-
verkas, och den marknaden är 
ju relativt begränsad, så några 

större utvecklingskostnader 
fi nns det inte utrymme för. 
Men jag är övertygad om att 
det bara är en tidsfråga innan 
det problemet är löst.

Har då vi som pistolskyttar nå-
gon glädje av dessa glas? Ja, 
absolut. Frågan är om inte 
skyttarna har ännu större 
glädje av det dynamiska gla-
set, än vanliga konsumenter 
har. Visirlinjens längd varie-
rar mellan olika slag av täv-
lingspistoler, från fripistol till 
kortpipig revolver. Dessutom 
varierar avståndet från kornet 
till ögat beroende på skjut-
ställning. Att snabbt, med en 
enkel knapptryckning, kunna 
steglöst ställa in skjutglasets 
styrka är en stor fördel för till 
exempel en PPC-skytt. Om-
ställningen är så enkel att man 
till och med kan ändra glasets 
styrka från station till station i 
en fältskjutning, beroende på 
om man ska skjuta med eller 
utan stödhand.

Priset för själva glaset torde 
gissningsvis ligga runt 1 500 
till 2 000 kronor. Men så till-
kommer som sagt bågen, och 
priset för den är svårbedömt.

OPTIK NYTT

Automatiska 
Skytteglasögon
Av: Hans Bark
Historisk inledning: Basti Naumann

Glasögonen i sin ”laddningsvagga”.
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Thomas Beck, Salems Pk, är 
inte bara skicklig skytt, han är 
också starkt engagerad i den 
egna klubbens verksamhet, till 
exempel träning och utveck-
ling av klubbmedlemmarna. 
Han har också många tankar 
om det nationella pistolskyt-
tets övergripande visioner 
och långsiktiga mål.
– Som jag ser det ägnar vi 
oss mest åt att förvalta, och 
att kortsiktigt åtgärda aktu-
ella problem, säger Thomas, 
långsiktiga mål och visioner 
känner sig oftast varken led-
ningen eller medlemmarna 
bekväma med.

Hur ser då pistolskyttet ut i en 
framtid om Thomas skulle få 
bestämma? Thomas gör en 
samlande gest med händerna 
och säger:
– Jag ser det som en absolut 
förutsättning att vi konsoli-
derar hela den svenska skyt-
terörelsen. Den nuvarande 
uppsplittringen på ett fl ertal 
olika små förbund gör oss sva-
ga. Vi har inget att sätta emot 
när vi utsätts för angrepp från 
politiker, myndigheter eller 
media.

Thomas menar att en för-
sta åtgärd för att få en stark 
plattform är att återuppväcka 
frågan om ett samgående 

mellan Svenska Pistolskytte-
förbundet och Svenska Skyt-
tesportförbundet.
– Självklart är jag medveten 
om de problem som gjorde att 
förhandlingarna misslycka-
des senast, men jag vägrar tro 
att dessa problem skulle vara 
olösliga, säger Thomas och 
fortsätter:
– När väl ett sådant samgå-
ende är genomfört, bör vi eta-
blera kontinuerliga kontakter 
med övriga skytteförbund, 
med målet att uppnå någon 
form av associering, och slut-
ligen en sammanslagning.

Bland de mindre skytteförbun-
den fi nns IPSC (International 
Practical Shooting Confede-
ration) och CAS (Cowboy 
Action Shooting), verksam-
heter som är minst sagt kon-
troversiella, inte minst ur 
Rikspolisstyrelsens synvinkel.
– Den negativa attityden är 
helt och hållet grundad på för-
domar, säger Thomas och slår 
ut med händerna, båda dessa 
grenar är i själva verket djupt 
seriösa verksamheter. Det dy-
namiska skyttet, IPSC, är ju för 
övrigt mycket likt det skytte 
som utövas av de försvars-
maktsinstruktörer som SPSF 
utbildar. Och dessa två grenars 
säkerhetsreglemente är så rigo-
röst, att vi inom det nationel-

la pistolskyttet borde ha 
dem som föredömen. Att 
uppnå acceptans för dessa 
grenar ser jag helt enkelt 
som en marknadsförings-
fråga. Det kan inte vara ett 
oöverstigligt problem.

Över huvud taget anser Tho-
mas att SPSF:s grenar borde 
utökas.
– En av våra större utma-
ningar är att bibehålla våra 
medlemmars intresse, säger 
han, och inte minst att locka 
till oss nya medlemmar. Det 
fordrar att vi framgångsrikt 
kan konkurrera med andra 
fritidssysselsättningar. Jag tror 
att vi har större förutsättning-
ar att lyckas med det om vi 
har ett rikt och varierat utbud 
av skyttegrenar.

Administration och förvaltning 
är kanske föga upphetsande 
arbetsuppgifter, men de mås-
te ändå utföras. Thomas me-
nar att man skulle kunna göra 
rationaliseringsvinster vid en 
sammanslagning, det vill säga 
att en och annan administrativ 
tjänst skulle kunna kapas bort.
– Detta innebär inte på nå-
got sätt att bemanningen på 
förbundsnivå skulle minskas 
totalt sett, förklarar han, sna-
rare tvärt om. Men ett visst 
mått av resurser skulle kunna 

överföras från ren administra-
tion till den sida som är hu-
vudmålet för vår verksamhet, 
nämligen själva skyttet. För 
varje insparad administratör, 
skulle man kunna tillsätta en 
grenledare.
– Förbundskansliet är en 
förbindelsecentral för ge-
mensam administration. Jag 
anser att det också borde fi n-
nas centralt placerade tjäns-
temän med uppgift att vara 
sambandspersoner för själva 
skytteverksamheten. De skul-
le resa runt och åta sig kon-
sultuppdrag från föreningarna. 
Dessa personer skulle vara be-
hjälpliga med att bygga upp 
och organisera klubbarna så 
att de får fart på rekrytering, 
tävlingsverksamhet och ut-
veckling. De skulle också se 
till att framsteg som görs i 
innovativa klubbar förs vida-
re och utnyttjas även i andra 

I huvudet på 
Thomas Beck
Av: Basti Naumann
Foto: Ulf Hansson

”Ta upp förhandlingarna om ett samgående av 
förbunden på nytt” säger Thomas Beck, en av Sveriges 
bästa fält- och PPC-skyttar. Exklusivt för NP ger han här 
sin syn på utvecklingen av pistolskyttet i Sverige.
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klubbar. Sådana grenledare 
borde fi nnas också på krets-
nivå. Ett strålande exempel 
på detta koncept, som idag 
organiseras på föreningsnivå, 
är ”Vårgårda High School”. 
Björn Svensson och Torben 
Rundqvist erbjuder där en 
spetsutbildning i PPC för vi-
dareutveckling i denna ytterst 
avancerade tävlingsform.

Sveriges pistolskytteföreningar 
är en brokig skara med va-
rierande kvalitet på sin verk-
samhet. Här finns allt från 
livskraftiga och kreativa för-
eningar till ”halvdöda” små 
föreningar med en handfull 
medlemmar. Thomas har ra-
dikala åsikter om hur dessa 
bör hanteras.
– I den rabatten måste det 
rensas ordentligt, säger han 
bestämt. Pistolskyttet är inte 
betjänt av sömniga små före-
ningar som inte åstadkommer 
annat än brus i marginalen. 
Jag anser att vi bör överväga 
radikala åtgärder. Förslagsvis 
ändrar man den årliga för-
bundsavgiften så att man tar 
ut ett fast belopp för varje 
förening, oberoende av antal 
medlemmar. Säg att man tar 
ut 15 000:- per förening och 
år. Då blir förbundsavgiften 
i praktiken omöjlig att bära 
för en förening med tre ak-
tiva medlemmar, medan den 

blir högst rimlig för en som 
har hundra medlemmar.
– Detta kommer att fung-
era som en katalysator för 
sammanslagning/migrering 
av små föreningar till större 
och mer livskraftiga. Dessa 
föreningar kan sedan med 
coachning och utveckling 
av grenledarna få struktur 
på sin verksamhet och bli ett 
livsnödvändigt tillskott till 

den alltmer krympande 

mängden föreningar som idag 
arrangerar tävlingar.
– Fördelen med en enhetlig 
avgift blir dessutom att admi-
nistrationen blir minimal.

Vi kommer in på IT och In-
ternet, som är ett ofta åter-
kommande samtalsämne när 
det gäller administration och 
kommunikation. Thomas 
tycker att IT-utvecklingen 
inom det nationella pistol-
skyttet nästan har stagnerat.
– Det fungerar inget vidare, 
säger han. Vi är på väg åt rätt 
håll, men det går alldeles för 
långsamt. Fortfarande trans-
porteras information i stor 
utsträckning via pappers-
post, vilket är långsamt, 
resurskrävande och dyr-
bart.
– Vi har sedan länge passerat 
den punkt då alla medborgare 

i praktiken har tillgång till e-
post, säger Thomas och fort-
sätter:
– Sedan ett halvt århundrade 
frågar man inte ”Har du tele-
fon?”, utan ”Vilket telefon-
nummer har du?”. Likadant är 
det nu med e-post. Man frågar 
inte ”Har du e-post?”, utan 
”Kan jag få din e-postadress?”. 
Svenska Skyttesportförbundet 
har redan tagit steget in i IT-
åldern. Där har man inrättat ett 
IT-system som bygger på att 

varje förening har en hemsida, 
och detta system av hemsidor 
är ryggraden i ett kommuni-
kationssystem.
– Papperspost och pappers-
blanketter är helt enkelt av-
skaffade.

Avslutningsvis, VM i PPC går ju 
på hemmaplan i Stockholm i 
år. Blir du världsmästare?
– I P1500 har jag kapacitet 
för resultat kring 1489. Det 
gäller att hitta ”det inre lug-
net” för att kunna leverera 
detta på tävling också. Finns 
balans i livet, hälsa, familj, jobb 
och självklart träning och täv-
ling så kommer guldet att vara 
MITT!
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Förberedelserna inför pistol 
SM pågår för fullt och det 
är mycket som skall planeras, 
organiseras och iordningstäl-
las inför tävlingen.

Många skytteklubbar är en-

gagerade, och vi gör alla vårt 
bästa för att även årets SM 
skall bli så bra som möjligt, 
och att vi alla skall få några 
trevliga och spännande da-
gar i Göteborg med riktigt 
fi nt väder!

 Det fi nns mycket att göra 
och se i Göteborg under SM-
dagarna, bl.a. Stena match 
cup race i Marstrand och 
Partille cup, vilken är värl-
dens största handbollstur-
ner ing med över 19 000 
deltagare från över 50 natio-
ner. Vill man se fotboll spelar 
IFK Göteborg på söndagen 
på (nya) gamla Ullevi.
Eller kanske det kan locka 
med en annan slags utmaning 
efter en dag på skyttebanan, 
nämligen Lisebergs nya att-
raktion Atmos fear!
 Det är Europas högsta fritt 
fall med sina 146 meter över 
havet, resan ned tar endast tre 

Senaste nytt från Pistol SM i Göteborg

Från vänster, Christer Beckman, Bodil Lindahl, Kennet Åberg, Claes 
Linder, Anders Norén och Johan Lindquist.

Troget deltagande i Rikstävlingen på Hemortens banor kan löna sig i 
form av allt tjusigare medaljer. Kvalifi ceringen sker genom att under 
fem år, oavsett om i följd eller ej, ha uppfyllt fordringarna för med-
aljen. Efter att man först erövrat Rikstävlingsmedaljen i silver gäller 
följande ordning:
1. Guld
2. Guld med en stjärna
3. Guld med två stjärnor
4. Guld med tre stjärnor
5. Guld med kvistar
6. Guld med kvistar och en stjärna
7. Guld med kvistar och två stjärnor
8. Guld med kvistar och tre stjärnor
9. Guld på blå emalj med kvistar
Efter denna bygger man på med stjärnor i likhet med 6–8.

Eftersom det är minimum fem år mellan valörerna tar det alltså många 
år att kamma hem de allra ädlaste medaljerna. De som lyckats hålla i 
så många år är värda en applåd. Här är förteckningen över dem som 
ligger högst i ”medaljligan”. Välkände skytteprofi len 
Gunnar Johnson, Pk Svea Ing1, toppar listan. Han 
tog sin fjärde inteckning för valören guld, blå 
emalj och två stjärnor förra året. Klarar Gun-
nar fordringarna i år också har han gjort det 
56 gånger och medaljen är hans.

Heja!

Rikstävlingsmedaljen

Välkände skytteprofi len och 
träsnidaren Gunnar Johnson 
leder medaljligan.

(3!) sekunder och man hinner 
komma upp i 110 km/tim!
Det gäller att passa på, Lise-
berg bjuder nämligen alla 
SM-deltagare på fri entré 
till parken.

All information runt tävlingen 
hittar ni på hemsidan www.
pistolsm2011.se eller telefon 
nr: 0734-13 86 77.

Vi vill slutligen önska Er alla
hjärtligt välkomna till Gö-
teborg!

Christer Beckman
Organisationskommittén/
O-kretsen 

Det tar många år att erövra 
Rikstävlingsmedaljen i guld, blå 

emalj med kvistar och två stjärnor.

Gunnar Johnson
4:e inteckningen till Rikstävlingsmedalj
Guld med kvist, emalj 2** 2010
Medlem i Pk Svea
Uno Kling
3:e inteckningen till Rikstävlingsmedalj
Guld med kvist, emalj 2** 2006
Var medlem i Pk Svea är idag tyvärr avliden
Ragnar Gösta
3:e inteckningen till Rikstävlingsmedalj
Guld med kvist, emalj 2** 2007
Medlem i Kristinehamns Pk
Bertil Brink
1:a inteckningen till Rikstävlingsmedalj
Guld med kvist, emalj 2** 2010
Medlem i Katarina Psf
Folke Karlsson
1:a inteckningen till Rikstävlingsmedalj
Guld med kvist, emalj 2** 2010
Medlem i LM Eriksson Pk

Börje Nilsson
Rikstävlingsmedalj
Guld med kvist, emalj 1* 2010
Medlem i Emmaboda Pk
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Av: Peter Siegel

Först till 2400!

P-O Andersson, Örebro Pssk, landslagsskytt 
och fl erfaldig svensk mästare är 
först i Sverige med att ha erövrat 
standardguldmedalj på 2400 poäng. Därmed 

leder han stort i ”standardmedaljligan”.

Landslagsskytten Linda Svens-
son, Råsbo Psk, fi ck en rejäl 
överraskning på fälttävlingen 
Sveaträffen tidigare i våras. Då 
skjutningen var igång på näst 
sista stationen blev plötsligt 
smällen från hennes Häm-

Hjälp, vad hände?
Av: Ulf Hansson

Linda fi ck en smärre chock och 
sveda i avtryckarfi ngret.

Lindas SP20 med avsliten 
magasindel.

Lindas kvinnliga 
proppkedja.

Åke Nordin, Upplands Väs-
by Psk, har kvitterat ut ett 
1800-poängsguld och ligger 
nu på ca 1880 poäng. Tho-
mas ”Sveriges bästa” Karls-
son, som tävlar för Salems Pk, 
har kvitterat ut sitt 1600-po-
ängsguld står nu på ca 1700 
p. Även dessa toppskyttar är 
svenska mästare och försva-
rar Sveriges färger i Nordiska 
Mästerskapen. NP:s reporter 
Peter Siegel, Katarina Psf, lig-
ger på en fjärde plats med ut-
tagna 1400 p och har vid det 
här läget nått 1500 poäng.

Standardguldet instiftades 
1989. Från detta år kan alla 
standardmedaljer (silver värt 
2 poäng och brons 1 p) räk-
nas ihop till ett standardguld 
som då fi nns i olika stigande 
valörer. Det börjar med ett 
numrerat 50-poängsguld, se-
dan kommer 100, 150, 200, 
300, 400, 500, 600, 800 och 
1000-poängsmedaljer. Efter 
det får skyttarna medaljer ef-
ter varje tvåhundrade poäng.

Det kan dock fi nnas skyttar 
som har nått höga poäng, 

men av olika anledningar 
inte tagit ut medaljerna. Det 
är skyttesekreteraren i varje 
förening som ska hålla reda 
på medlemmarnas poängställ-
ning och skicka in uppgifter-
na till SPSF när det är dags att 
lösa ut medaljerna.

Säkrast är om varje skytt själv 
också håller reda på sin po-
ängställning efter varje täv-
ling och registrerar datum, 
tävlingens namn och ort, 
samt poängen, d.v.s. silver el-
ler brons, för sig själv. Blanket-

ten fi nns på SPSF:s hemsida 
www.pistolskytteforbundet.
se/ under: För kretsar och 
föreningar > Beställning av 
standardmedalj i guld. I vår di-
gitaliserade värld kan man ju 
lätt hitta och spara resultatlis-
torna från de tävlingar man 
varit med på.

Lycka till med poängjakten!

merli SP20 väldigt mycket 
annorlunda. Hon kände dess-
utom en smärta i avtryckar-
fi ngret.
 Förvånad titta-
de hon på pistolen 
som inte heller 

såg ut som vanligt. Varbygeln 
var bruten och magasinde-
len hade slitits loss och låg 

på marken. När pistolen 
senare undersöktes 

visade det sig att 
orsaken var att 

en patron inte kamrat or-
dentligt i patronläget. Efter-
som Hämmerlin går att avfyra 
även om slutstycket inte är 
helt framskjutet avfyrades pa-
tronen, med påföljd att gast-
rycket slet sönder stommen.
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Den 19 mars var det Ringmästerskap för pistolfältskyttarna i klasserna 
C- och B i Linköping. Det kom nästan sjuttio skyttar och det var länge 
sedan så många ställde upp, kanske det berodde på det vackra vädret. 
Det var Saabskyttarnas stora dag, de tog hem segern i alla klasserna. 
Den öppna klassen i C vapen avslutades med särskjutning mellan 
fyra skyttar som skjutit fullt, Torbjörn Nordell Saab, Göran Johansson 
Mjölby, Björn Larsson Saab och Mats Gustavsson A 1 Skf, Torbjörn 
Nordell segrade efter två omgångar. Veteranklasserna Vy och Vä 
vanns av Claes Johansson och Evert Karlsson. Mästerskapet i B vapen 
vanns av Claes och Saab vann också lagtävlingen.

Saabskyttarna vann allt!
Av: Claes Johansson
Foto: Michael Svensson

Att skjuta femtiopoängare
– hur svårt kan det vara?

Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa

Att skjuta femtiopoängare är egentligen väldigt 
enkelt. För de som ännu inte kommit på knepet 
kommer här en kortfattad vägledning.

1. Ställ dig vid skjutbänken.
2. Ta på hörselskydden.
3. Förbered med fem patroner och ladda.
4. Håll i pistolen/revolvern ordentligt.
5. Höj armen och stanna i riktområdet.
6. Sikta och håll stilla.
7. Pressa avtryckaren rakt bakåt tills det smäller.
8. Upprepa steg 4–7 ytterligare fyra gånger.

Skulle du trots instruktionerna inte få 50 poäng har det säkert sin 
förklaring i någon yttre omständighet som du inte rår över. Försök 
fi nna en trovärdig förklaring som du uttalar högt vid markeringen.

Följ bara 
instruktionen och 
du får så här fi na 
50-poängare.

Från vänster: Göran 
Johansson och Frank 
Höglind.

N-U Jonsson 
och Claes 
Johansson.

Årets kretsmästare i precision öppna C i Stockholm heter Lars-Erik 
”Myran” Myrberg från Elitskyttesällskapet.
Lars-Erik sköt utmärkta 482 poäng. Silvermedaljör blev Jukka Kin-
nunen, Upplands Väsby, efter särskjutning mot Göran Svahn, Spår-
vägen, (båda 479p) som alltså knep bronset.

Lars-Erik levde upp till 
klubbnamnet

Medaljörerna i öppna C herrar, från vänster:
Jukka Kinnunen, Lars-Erik Myrberg och Göran Svahn.

Medaljörerna, damer, från vänster: Anna-Lena Persson, 
Stockholms kvinnor (silver), Lena Bodin, Stockholmspolisen 
(guld) och Eva Berggren, Pk Svea Ing1 (brons).

Nytt svenskt rekord!
Med sina 670 poäng knäckte Stockholmspoisens veteranlag 
(Lennart Rehnström och Kenneth Praméus) det gamla rekordet som 
löd på 668 poäng. Grattis!
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Pistolskytte kan bli ett 
individuellt val

Tuff uppgift på Össebyträffen
Av: Peter Siegel

Årets upplaga av den nationella 
fältskyttetävlingen Össebyträffen norr 
om Stockholm blev en tuff uppgift för 
arrangören. Då Stockholmskretsen 
länge saknade arrangör av 
mästerskapet i vapengrupp C tog 
Össeby på sig uppgiften. Eftersom 
även Militärmästerskapet i fältskytte 
ingår i Össebyträffen noterade man 
i år 453 starter. Visst blev det en och 
annan köbildning framför stationerna, 
men allt avlöpte ändå väl och 
mästarna kunde koras. Det är bara 
att buga, bocka och tacka för ett bra 
genomförande.
 Resultat och sedvanligt 
reportage från Össebyträffen 
och kretsmästerskapet av NP:s 
tävlingsreporter Peter Siegel fi nns på 
hemsidan www.kretsnytt.se

Med sin motion föreslår Ro-
se-Marie Riling att utbild-
ningsnämnden får i uppdrag 
att utöka det individuella va-
let på Ekbackeskolan genom 
att erbjuda skytte som en ny 
inriktning. Hon vill även att 
riksintag ska gälla.

I motionen hänvisar hon bland 

annat till att Lönsboda Pi-
stolskytteklubb har en väl 
fungerande anläggning c:a 
1,5 kilometer från Lönsboda 
centrum. Här genomförs både 
träning och större tävlingar.
Tävlingsdeltagarna kommer 
dessutom från hela Sverige 
och även från utlandet.
– De som är tränare i före-

Saxat ur Norra Skånes tidningar, Osby, 8 mars 2011

Av: Helén Fingalsson

Lönsboda. Gör pistolskytte till ett individuellt val på 
Ekbackeskolan. Ett sådant val skulle kunna locka fl er 
gymnasieelever till Osby kommun. Förslaget kommer 
från socialdemokraten Rose-Marie Riling.

Foto: Jörgen Ahlström

ningen är väl ansedda och 
mycket kunniga som ledare, 
säger Rose-Marie Riling i 
motionen.

Hon hänvisar också till de re-
sultat som både juniorer och 
andra medlemmar visat under 
senare år.
 I dag kan eleverna välja 

fotboll, ishockey, innebandy 
och musik som individuella 
val. Detta kan göras oavsett 
vilket program eleven går på.

Att kunna välja skytte skulle 
enligt motionen göra skolan 
mer attraktiv för skytteintres-
serade elever från andra kom-
muner.

Anders Atterberg röjde skogen 
och skapade nya stationer för 

att göra Össebyträffen ännu mer 
varierad och intressant. Här med 

sina hundar Rufus och Ossie 
(Australian Shepherd).

Från vänster: Rioko Kato 
och Elisabeth Sjödelius.

Större delen av militärgänget samlat.
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Plats:
Hacksjöbanan i Tullinge söder om Stockholm.
För vägbeskrivning och övrig information om bl.a. 
rekommenderade boenden se: www.smppc2011.se

Tider:
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

Anmälan:
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.

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

Avgifter:
150 skotts matcher: 220 kr
60 skotts matcher: 120 kr
48 skotts matcher: 100 kr
Lagmatch: 100 kr

På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet 
och Stockholms Pistolskyttekrets inbjuder 

härmed Grödinge Pistolskytteklubb till 
Svenska mästerskapen i PPC.

Välkomna!
Festligheter anordnas på lördagskvällen.

PP
C

PP
C

SM

Välkomna!
En bankett anordnas på lördagskvällen.

VM På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet 
inbjuder härmed Grödinge Pistolskytteklubb 

till Världsmästerskapen i PPC.

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

Tider:
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

Anmälan:
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.

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

På uppdrag av Sve

ortet.

Påminnelse!

Påminnelse!
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Svenska landslaget använder 
Vihtavuori och Lapua produkter

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

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

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

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

Knoblock modell K5 ”Rapid”
Skyttebåge med skyddsfunktion. Fjädrande 
ridskalmar, ställbar näshöjd, täckskiva. Kan 
förses med fi lterglas i olika färger; gul, orange, 
grå, grön, ametist. Lämplig för pistol, magnum, 
PPC, dynamiskt, lerduveskytte och jakt.
Pris: 1.600:-

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

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

Diopter
Steglös. Passande till 
såväl skyttebågar som 
vanliga glasögon.
Pris: 700:-

www.norma.cc

.22 LR Matatatatch 1, blly y ogoogivivvvaala 2222,6666 gg -- uuuutvvtvtvalalalalddadad pprererecicicicisisisionononssspatroner

.22 LR Traraarainininingg 2,, bbbblylylyly ooogigigigg val 2,2,6 6 gg - föf r träning och tävlingg

Hastighet

Vo V25 V50 V100

325 310 295 265
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Året var 1997 och vinterns 
kyla höll Luleå i ett järngrepp. 
Sedan några år tillbaka hade 
Grovskyttarna i Luleå kört 
bantävlingarna Nalleknallen 
och Myggträffen under vin-
terhalvåret, men nu började 
Mats Gustafsson och Stefan 
Olsson spåna kring att anord-
na en cup i stället. Det fanns 
inte så många bantävlingar 
vintertid, och de tänkte att det 
kunde vara ett bra tillfälle för 
Grovskyttarnas nybörjare att 
få komma ut och tävla med 
”känt folk” redan tidigt un-
der utbildningstiden. De gis-
sade också att det skulle vara 
lättare att locka tävlingsdel-
tagare om tävlingen innehöll 
fl era deltävlingar. Något som 
skulle visa sig stämma.

Tre år senare, år 2000, hade 
Vintercupen antagit sin nu-
varande form, med tre deltäv-
lingar. Första året hade man 
tre skjutlag per deltävling, 
men efter hand som intresset 

för Vintercupen växte utöka-
des även antalet skjutlag. De 
senaste åren har man haft sex 
skjutlag per deltävling, och 
trots att varje deltävling i dag 
erbjuder hela 120 platser var 
årets tävling fullbokad redan 
efter fem dagar. Man kan med 
fog påstå att Vintercupen är 
den största inomhustävling-
en i Norrbottens skyttekrets. 
Den äger rum under årets 
mörkaste och kallaste måna-
der, januari och februari, men 
lockar ändå långväga deltaga-
re från exempelvis Malå, Por-
jus, Arvidsjaur och Kiruna.

Under Vintercupens första del-
tävling i år hittar jag Lennart 
Johansson, SJPK, som tar igen 
sig i fi karummet efter för-
rättat värv. I dag är han nöjd 
med sin insats med tanke på 
den ringa träningsmängd han 
lägger ner numera. Han be-
rättar att han har sysslat med 
skytte hela livet, och har fort-
satt för att han tycker att det 
är så roligt. Tävlar gör han så 
mycket han hinner. Han gillar 
fältskytte, men föredrar preci-
sion. Pistolen, en High Stan-
dard .22:a, har hängt med i 25 
år och går lika bra som alltid. 

Lennart tycker att Vintercu-
pen i Luleå är en fantastiskt 
bra tävling som ligger rätt i 
tiden, och som den veteran 
han är har han varit med från 
tävlingens början. Vintercu-
pen är ett välorganiserat ar-
rangemang, menar han, och 
det är lätt att anmäla sig och 
välja skjuttid själv. I dagens 

tävling säger sig Len-
nart Johansson inte ha 
några förhoppningar om att 
knipa en pokal. Han är mest 
här för att ha kul, och den so-
ciala delen är lika viktig som 
själva skyttet.

Under andra deltävlingen träffar 
jag Dan Tieva, BSSK, över en 
kopp kaffe. Jämfört med Len-
nart Johansson är Dan Tieva 
förhållandevis ny inom skyttet, 
men resultaten har hittills va-
rit mycket goda. Han började 
skjuta 2004, och har sedan dess 
både tävlat och tränat mycket. 
Tränar gör han 5-6 gånger per 
vecka, och han skjuter även 
luftpistol för att det är en större 
utmaning och ett komplement 
i träningen. Att tävla är viktigt, 
menar han, så att inte nerverna 
spelar en spratt när det verk-
ligen gäller. 

Några egna meriter som Dan 
Tieva är nöjd med är första-
placeringarna i Norrlands-
mästerskapen, SM i falling 
target och Regionmästerska-
pet i luftpistol 2010. Vintercu-
pen tycker han är en trevlig 
och välskött tävling och han 
är nöjd med dagens resultat. 
Inga träffar under 9 har no-
terats. Under träning räknar 
dock Dan Tieva aldrig poäng. 
Då är det enbart teknikträ-
ning och bra avfyringar som 
gäller. Anledningen är att om 
man skjuter 295 poäng på trä-
ning, så vill man ju göra det 
på tävling också, och det kan-
ske man inte alltid lyckas med, 
resonerar Dan Tieva.

I Dan Tievas klubb, BSSK, fi nns 
många duktiga skyttar. Som 
nybörjare var det en sporre att 
nå upp till deras nivå. Att ha 
någon att jaga kändes viktigt. 
Dock nämner han att bristen 
på bra skyttetränare norr om 
Njurunda är ett problem. De 
tränare vi har i dag är upp-
tagna med nybörjarskyttet 
och riktar sig inte till de mer 
erfarna. Sverige är det enda 
land som presterar hyggligt 
internationellt, men saknar 
professionella tränare, avslu-
tar Dan Tieva.

En annan trogen deltagare i 
Vintercupsammanhang är 
Kristina Forsberg, LPK. Hon 
började med skytte 2006 och 
skjuter i dag i klass D3. Skyt-
tet fungerade bra för henne 
från början. Redan under sitt 
andra år deltog hon i SM, och 
2010 deltog hon i NSM. Hon 
har också tävlat i allsvenskan 
i luftpistol. Meriter som hon 
är glad över är brons i NSM, 
lagguld i sportskytte-SM 
2008 och lagbrons i samma 
tävling men i en annan gren. 
Skyttet har dock gått mindre 
bra sedan hon fi ck barn och 
därmed begränsad tid till trä-
ning. Som vanligt deltar hon 
i alla Vintercupens tre deltäv-
lingar, och försöker att delta i 
alla bantävlingar i närområdet. 
Det blir 3-4 fälttävlingar per 
år, jämfört med 15-20 ban-
tävlingar.

Vintercupen
blev succé
Av: Ulrika Jansson

Vintercupen har utvecklats till den 
största inomhustävlingen i Norrbottens 
pistolskyttekrets.

Rolf Karlsson, Grovskyttarna, 
var resultatkontrollant.

Cecilia Pohl.
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Segrare Vintercupen 2011
C1: Johan Lindgren, Luleå PK, 802 p.
C2: Per Karlsson, Luleå PK, 810 p.
C3: Dan Tieva, Bodens SSK, 854 p.
D1: Evelina Lindström, Luleå PK, 758 p.
D2: Sandra Hällström, Luleå PK, 807 p.
D3: Kristina Forsberg, Luleå PK, 833 p.
Junior: Cecilia Pohl, Grovskyttarna, 826 p.
Vet Y: Leif Holmström, F21, 822 p.
Vet Ä: Arnold Lindbäck, Luleå PK, 838 p.

När årets alla deltävlingar i Vin-
tercupen är klara återstår bara 
att räkna samman poängresul-
taten. Och det låter sig fak-
tiskt göras i ett nafs, tack vare 
det fi na resultatprogram som 
Grovskyttarnas Stefan Ols-
son har skapat. Detta program 
fungerar både till bana och 
fältskytte, och Grovskyttarna 
har även kört det utan pro-
blem under tre Magnum-SM. 
Alla skyttar som sett program-
met är ruskigt imponerade, 
berättar Mats Gustafsson, 
Grovskyttarna. Resultaten 
efter varje skjutlag anslås på 

datorn i fi ket cirka fem minu-
ter efter det att varje skjutlag 
skjutit klart. Efter varje tävling 
får skyttarna dessutom ett au-
tomatiskt mejl där de ser sina 
poäng i varje serie, totalpoäng 
och placering.

Kristina Forsberg, Luleå PK, 
segrare D3.

Rebecka Parkkila, 2:a och Cecilia Pohl, 1:a i junioklassen.
Båda från Grovskyttarna. Snacka om GIRL POWER.

Sandra Hällström, Luleå PK, 
segrare i D2.

Dan Tieva, Bodens SSK, 
segrare i C3.

Per Karlsson, 
Luleå PK, segrare 

i C2.
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I säkB fi nns ex-
empel på hur 
en säkerhetsin-
struktion för en 
skjutbana ska 
utformas.

Av: Claes-Håkan Carlsson, ordf. i utbildningskommittén

Säkerheten Säkerheten 
främstfrämst

I denna andra artikel om sä-
kerhet inom SPSF verksam-
het ligger fokus på före ningens 
ansvar. Det ska redan från bör-
jan göras klart att en förening 
aldrig tar över ansvaret från 
den enskilde skytten när det 
gäller vapenhantering och 
uppträdande på och utanför 
skjutbanan. I detta avsnitt be-
rörs enbart säkerheten kring 
föreningen och föreningens 
verksamhet. I nästa del kom-
mer föreningens ansvar som 
arrangör i tränings- och täv-
lingsverksamhet att beröras. 
Det gör att bara fasta skjutba-
nor berörs i detta avsnitt, inte 
skjutning i terrängen utanför.

Föreningsstyrelsen
Föreningsstyrelsen ska handla 
i förbundets anda när det gäl-
ler säkerhet och inriktning 
av verksamhet. Det är därför 
viktigt att de regler som ställs 
upp av Förbundsmötet och 
Förbundsstyrelsen respekte-
ras och följs av landets fören-
ingar. En av de fundamentala 
uppgifterna är att anta nya 
medlemmar. Det är därför 
viktigt att de regler som fi nns 
i stadgarna antagna av För-
bundsmötet 2010 angående 
processen att anta nya med-
lemmar utnyttjas. Personer 
som anses uppträda olämpligt 
ska därför avvisas från fören-
ingen. I enlighet med de nya 
stadgar som nämns ovan ska 
medlemmen skriftligen med-
delas om skälen till avslag och 
hur överklagan kan ske.
 En annan oerhört viktig 
del av föreningens verksam-
het är att utfärda föreningsin-
tyg till medlemmar som avser 
skaffa sig vapen. Den process 

som är fastställd av polisen i 
samråd med skytteorganisa-
tionerna bygger på ett för-
troende för föreningarnas 
förmåga att avgöra den sö-
kandes behov av vapen. I det 
föreningsintyg som styrelsen 
utfärdar intygas även sökan-
des kompetens att inneha ett 
vapen.
 Slutligen intygar fören-
ingen att det vapen som an-
sökan avser är godkänt att 
använda i de tävlingsgrenar 
som fi nns i SPSF verksamhet. 
Detta är ett förtroende som 
skytterörelsen fått av polisen 
och får inte missbrukas. Skulle 
det komma till förbundssty-
relsens kännedom att detta 
skett kan detta vara skäl till 
att föreningen utesluts. Ris-
ken är också att ett missbruk 
av en enskild förening gör att 
regelverket ändras ensidigt av 
polisen, vilket drabbar hela 
skytterörelsen. Det exakta re-
gelverket framgår av bilaga 8 
i Skjuthandboken.

Tillgångar
En annan viktig del som ålig-
ger föreningsstyrelsen är att 
förvalta de tillgångar som för-
eningen har på ett säkert sätt. 
Detta gäller exempelvis skjut-
banor och vapenförvaring av 
föreningsvapen.

Föreningsvapen
En förening kan äga ett fl ertal 
vapen för utlåning till med-
lemmarna i anslutning till 
träning och tävling. När det 
gäller förvaring gäller i grun-
den samma regler som för en 
enskild medlem. Ofta försvå-
ras förvaringen av att fören-
ingen innehar ett större antal 

Artikel 2, "Föreningen"
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vapen eller att förvaringen 
sker exempelvis i klubbhus 
eller på skjutbanor. Ett annat 
problem är transport av dessa 
vapen till träning eller tävling. 
Även här gäller samma regler 
som för enskilda medlemmar.

Skjutbanor
Föreningsstyrelsen är ansva-
rig för att säkerheten vid de 
skjutbanor som utnyttjas fyl-
ler av polismyndigheten be-
viljade tillstånd. Detta regleras 
i SäkB, civilt skytte (2010). 
Styrelsen är också ansvarig att 
de regler som gäller för nytt-
jandet av skjutbanan anslås på 
lämplig plats så alla kan ta del 
av dessa regler. En skjutbane-
chef eller säkerhetsansvarig ska 
utses. Alla skjutbanor ska fylla 
de krav som polismyndighe-
ten ställer enligt det tillstånd 
som ges efter ansökan och be-
siktning. Skulle verksamheten 
ändras ska detta anmälas och 
en förnyad besiktning utföras. 
Denna besiktning görs i sam-
verkan mellan polismyndighe-
ten och Statens Skytteombud 
(SSO). Denne är utsedd av res-
pektive Skyttesportdistrikt och 
auktoriserad av Försvarsmak-
ten. Normalt sker besiktning 
var 5:e år. Anmärkningar ska 
omedelbart rättas till. I vissa fall 
beläggs skjutbanan med nytt-
jandeförbud intill detta gjorts.

Föreningsfunktionärer
Det är lämpligt att ett antal 
föreningsfunktionärer utses 
och ges befogenheter i en-
lighet med sin uppgift. Det 
är inte nödvändigt att dessa 
funktionärer är medlemmar 
i styrelsen. Däremot är det 
alltid styrelsen som har an-

Samma regler gäller 
för föreningar 
som enskilda för 
vapenförvaring, 
vilket ofta innebär 
att larm och extra 
förstärkt förvaring 
krävs.

Vid träning och tävling bör en vapenvakt utses vid 
markering av tavlor.

En skjutbana behöver präglas av god ordning för att minska risken att obehöriga kommer till skada.

svaret. Nedan följer en kort-
fattad beskrivning över några 
av de befattningar som bör 
fi nnas i föreningen. Benäm-
ningen kan variera vid olika 
föreningar. När föreningen 
genomför tävlingsverksam-
het tillkommer ett antal andra 
funktionärer som behandlas i 
nästa avsnitt.

Styrelsen
Styrelsen är alltid ansvarig 
inför det högsta beslutande 
organet i föreningen som är 
föreningens årsmöte där med-
lemmarna utövar sin talan. 
Styrelsen utser även de fören-
ingsfunktionärer som behövs 
för att sköta verksamheten.

Banchef
Banchefen eller säkerhetschef 
ansvarar för att föreningens 
skjutbana uppfyller säkerhets-
kraven enligt gällande tillstånd 
från polisen. Banchefen svarar 
också för att en skriftlig in-
struktion upprättas och an-
slås väl synligt vid klubbstuga, 
skjutplats och eventuell mar-
körgrav. Exempel på en så-
dan instruktion fi nns SäkB, 
bilaga 2.

Vapenansvarig
Många föreningar väljer att 
utse en speciell funktionär 
som är ansvarig för förening-
ens vapen. Denne funktionär 
svarar för att föreningens va-
pen förvaras enligt de regler 
som framgår av polisens fö-
reskrifter. Vapenansvarig bör 
också ansvara att utlåning och 
transport av föreningens vapen 
sker i enlighet med bestäm-
melserna i anslutning till trä-
ning- och tävlingsverksamhet.

Utbildningsledare
Det åligger den utbildnings-
ansvarige att se till att utbild-
ning av nybörjare sker på ett 
lämpligt sätt och att elever-
na får nödvändig utbildning 
på de säkerhetsregler som är 
specifi ka för föreningen och 
föreningens skjutbana. Det 
åligger också denne att, om 
någon nybörjare bryter mot 
givna regler eller på annat sätt 
agerar olämpligt, påtala detta 
för styrelsen.



58 NP2 ’11

Pistolutbildning av 
frivilligorganisationerna

GU-F står för 
Grundläggande 
soldatutbildning för 
Frivilliga. I utbild-
ningen ingår bland 
annat pistolskytte. 
Utbildningen ge-
nomförs av instruk-
törer från Svenska 
Pistolskytte-
förbundet.

Jag träffar Riksbilkårchefen 
Reidun Eklöw på kårens 
kansli som numera ligger 
på samma våningsplan som 
Svenska Pistolskytteförbundet 
på Östhammarsgatan i Stock-
holm. Hon berättar om det 
nära samarbete som uppstått 
med SPSF via GU-F verk-
samheten.
– De frivilligorganisationer 
som stöder Försvarsmakten 
har tilldelats huvudmanna-
skap för olika områden. SPSF 

har vapentjänst pistol och Bilkå-
ren har fordonsutbildning. Hu-
vudmannaskapet har gjort att 
samarbetet mellan de olika fri-
villigorganisationerna har bli-
vit väldigt mycket bättre och 
så mycket mer. Vi får naturliga 
kontakter med varandra.

Reidun berättar att Bilkåren 
genomför fyra GU-F utbild-
ningar per år.
– När vi lagt datum för dessa 
tar vår organisation kontakt 

med de specialistinstruktörer 
vi behöver. förklarar Reidun 
och fortsätter:
– Där kommer Svenska Pi-
stolskytteförbundet in i bil-
den. Genom dialog mellan 
Bilkåren och SPSF kollar vi 
vad man har för instruktörer 
och vilka som har möjlighet 
att ställa upp och jobba.

GU-F utbildningen omfattar 
fjorton dagar per tillfälle och 
det är ingen lätt uppgift att få 

ihop alla instruktörer. Dess-
utom är det bara vissa dagar 
som pistolskytte ingår, det gäl-
ler alltså att hitta instruktörer 
relativt nära kursplatsen.
 SPSF utbildar tre orga-
nisationer; FFK (Frivilliga 
Flygkåren), FMCK (Frivilli-
ga Motorcykelklubben) och 
Svenska Brukshundklubben 
(Hundförarna).

Bilkåren och Lottorna gjorde 
den första GU-F kursen 2009. 

GU-F

Text: Ulf Hansson
Foto: Bo Eriksson

GU-F eleverna Li och Sara på plats i eldställning för att försvara förläggningen.
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Från och med i år är det För-
svarsutbildarna som har hu-
vudmannaskapet för GU-F. 
Tretton GU-F ska genom-
föras, mer än en utbildning i 
månaden. Ett antal organisa-
tioner stöttar därför Försvars-
utbildarna med att genomföra 
uppdraget.
– Hemvärnets behov styr 
det hela, förklarar Reidun, 
vi ska leverera in c:a 400 nya 
personer per år till Hemvär-
net, vilket i sin tur innebär att 
400 personer ska genomföra 
GU-F. En tuff uppgift.

Under förutsättning att det 
finns deltagare från de tre 
nämnda organisationerna ska 
det utbildas på pistol vid varje 
GU-F tillfälle.
– Så har det varit varje gång 

hittills, berättar Reidun, det 
spelar ingen roll om det bara 
är en enda deltagare från res-
pektive grupp, så ska den per-
sonen utbildas på pistol.

Har man gjort någon utvärde-
ring av hur pistolutbildningen 
genomförts hittills?
– Ja, förra året besökte jag 
en GU-F i Halmstad i sam-
band med att det var skytte. 
Då hade man åtta elever som 
utbildades på pistol. Instruk-
törerna som jobbade då fi ck 
jättemycket beröm och de var 
oerhört duktiga skyttar!
– Det har genomförts mäs-
terskap i ak 4, berättar Reidun 
vidare, och Rikshemvärns-
chefen har nu sagt att det även 
ska bli mästerskap i pistolskyt-
te. Det är så många organisa-

tioner som lärt sig detta nu 
att det kan bli ett stort antal 
deltagare.

Sedan huvudmannaskapet 
kom till har Bilkåren uppskat-
tat det sättet att arbeta.
– Man får bättre kontakt 
mellan alla organisationerna, 
förklarar Reidun, ingen ska 
konkurrera med den andra, 
vi jobbar ju mot samma mål. 
Det har hjälpt oss jättemycket.

Att Reidun blev bilkårist var, 
som så ofta här i livet, en 
slump. Det hela tog sin början 
1979 då hon var ute och åkte 
med sina barn och parkerade 
bilen på en parkeringsfi cka 
för att ta en paus.
– När vi skulle åka igen och 
jag vred om tändningsnyckeln 

hände inte ett smack. Lyck-
ligtvis kom en man fram till 
oss och löste problemet. Det 
var enkelt, batterikabeln hade 
lossnat. När jag klev in genom 
dörren hemma bestämde jag 
mig för att bli bilkårist.

På den vägen är det. Reidun 
stod fast vid sitt beslut och 
2006 blev hon vald till Riks-
bilkårchef.

Avslutningsvis framhål ler 
Reidun det värdefulla i att 
Bilkåren och Svenska Pistol-
skytteförbundet delar korri-
dorer sedan något år tillbaka.
– Vi uppskattar samarbe-
tet med SPSF väldigt mycket, 
allting blir mycket lättare när 
man kan knacka på hos varan-
dra och byta några ord direkt!

Reidun privat
Ålder: 58
Bor: Villa i Borås, lägenhet i Stockholm.
Familj: Sambo, två utfl ugna söner och fem 
barnbarn.
Fritid: När jag kan försöker jag träffa mina 
barnbarn och vara i trädgården.
Senast lästa bok: Trilogin av Stieg Larsson.
Favoritprogram på TV: Har bara tre kanaler 
här i Stockholm, försöker se nyheterna och 
Uppdrag granskning.
Favoritmat: En fi n köttbit, potatisgratäng med 
vitlök och en grönsallad.
Tycker inte om: Oärlighet. Man ska stå för 
det man säger. Att kunna lita på varandra är 
oerhört viktigt inom frivilligorganisationerna.

Reidun Eklöw vid tavlan med Bilkårens 
emblem. De tre trianglarna symboliserar 
mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".
Foto: Ulf Hansson

Vapenvård är inte den roligaste delen av pistolutbildningen men viktig för säker funktion.

1:a grupp på väg mot nästa moment i slutövningen som pågår i tre dagar.
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Burkammunition 
- Specialpris -

Specialpris
Antal Pris / burk Pris Ordinarie Pris

10.000 345 kr 6.900 kr 7.650 kr
5.000 360 kr 3.600 kr 3.950 kr
1.000 375 kr 750 kr 790 kr

500 400 kr 400 kr 450 kr

SK Magazine i burk
(Lapua Standard Club)

SK Fält i burk
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Förbundsnytt
Bo Walger
Tfn: 08-553 401 62
Mail: bo.walger@pistolskytteforbundet.se

Hemsidan
Den sedan länge utlovade 
”ansiktslyftningen” av hemsi-
dan är nu klar. De grundläg-
gande funktionerna har inte 
förändrats, arbetets tyngd-
punkt har snarare legat på 
att åstadkomma en luftigare 
struktur. Det fi nns fl er sätt 
att presentera viktig informa-
tion, dagsaktuell samt sådan 
som behöver fi nnas tillgäng-
lig under något längre tid. 
Som tidigare påpekats blir en 
hemsida aldrig helt klar och 
skall förmodligen heller aldrig 
bli det. Nästa steg blir nu att 
lösa presentationen av fören-
ingarna. Det skall bli enklare 
för den som söker informa-
tion om en förening, exem-
pelvis en presumtiv medlem. 
I samband med detta arbete 
kommer föreningarna få ta 
ställning till vad som skall pu-
bliceras om dem.

Nyhetsbrev
Information har alltid va-
rit viktigt och utvecklingen 
inom vår omvärld (miljö-
frågor, vapenlagstiftningsfrå-
gor etc.) gör informationen 
viktigare än någonsin. Det är 
särskilt viktigt att information 
snabbt kan förmedlas ända 
ner på medlemsnivå. Därför 
kommer redan befi ntliga in-
formationskanaler att kom-
pletteras med regelbundna 
nyhetsbrev per e-post.
 Jag uppmanar därför lä-
sekretsen att sätta upp sig på 
sändlistan för dessa Nyhets-
brev.

Anmälan till Nyhetsbrevet 
görs på Förbundets hemsida 
genom att fylla i namn och 
e-postadress.

Första Nyhetsbrevet kommer 
att sändas ut efter Förbunds-
mötet och senast i månads-
skiftet juni/juli. Var med på 
sändlistan när startskottet går.

Som meddelades i förra num-
ret av NP har Förbunds-
styrelsen med anledning av 
Förbundets 75-årsjubileum 
instiftat en ny medalj, Svens-
ka Pistolskytteförbundets ju-
bileumsmedalj.
 Avsikten är att skapa möj-
ligheter att kunna honore-
ra personer som lagt ned ett 
stort arbete till det nationella 
pistolskyttets fromma utan att 
fylla de formella kraven för 
Förbundets förtjänstmedalj 
(att ha verkat på lägst krets-
nivå).
 Förslagsrätt tillkommer 
Förbundsstyrelsen, pistol-
skyttekretsarnas styrelser och 
styrelsen i till Förbundet an-
sluten förening.

Ansökan sker på fastställd blan-
kett (fi nns på hemsidan och 
kan rekvireras från kansliet).
Blanketten sänds, fullständigt 
ifylld, till Förbundskansliet 
under adress:

SPSF, Box 5435, 114 84 
Stockholm.

Förenklat ansökningsförfarande 
(ärendet behandlas av GS på 
delegation av Medaljkommit-
tén) tillämpas varför ansökan 
kan göras när som helst under 
året. Detta förfarande garante-
rar även snabb handläggning.

Förutsatt att ansökan god-
känns sänds medaljen (in-
klusive miniatyr) omgående 
till förslagsställaren för gravyr 
och utdelning under högtid-
liga former.

Medaljen är i kontrollerat sil-
ver och kostar 650 kr inklu-
sive miniatyr. Faktura bifogas 
medaljen. Gravyr ingår inte i 
priset utan ombesörjs av för-
slagsställaren. Etui ingår inte, 
men kan beställas från kansliet 
(Pris 30 kr).

Mats Stoltz

Svenska Pistolskytteförbundets Jubileumsmedalj

Svenska Pistolskytteförbun-
dets Hedersnål, instiftad 2007, 
är avsedd att tilldelas person 
som utan att vara kvalifi cerad 
för Förbundets övriga utmär-
kelser, gjort stora insatser till 

det nationella pistolskyttets 
fromma.
 De första hedersnålar-
na utdelades år 2008. Bland 
de honorerade återfanns Ulf 
Qvarfort. Ett känt namn i 

Bättre sent än aldrig
samband med Förbundets 
satsning på miljöfrågorna. 
Tyvärr hade inte Ulf tillfälle 
att hämta sin hedersnål varför 
den kom att hamna i Förbun-
dets kassaskåp tills vidare.
 I samband med Miljöve-
tenskapliga rådets samman-
träde den 23 mars fi ck Ulf 
äntligen motta Hedersnålen 
ur Förbundsordförande An-
ders Björcks hand.
 Därmed har Hedersnå-
len, som enligt statuterna 
skall utdelas restriktivt, till-
delats sammanlagt fyra per-
soner nämligen Per Leffl er, 
Sven Larsson, Ulf Qvarfort 
och Bengt-Anders Johansson

Mats Stoltz

Ulf Qvarfort och Anders Björck.
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Profi lprodukter, trycksaker och 
utbildningsmateriel

62 NP2 ’11

VITBOK
– Om bly i kulfång

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

JACKMÄRKE 30:-
65 x 90 mm

Beställes genom Svenska pistolskytteförbundet
Tfn: 08-553 401 64 • Fax: 08-553 401 69

e-post: yvonne.ericsson@pistolskytteforbundet.se
Box 5435, 114 84 Stockholm

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

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

UTBILDNINGSHÄFTE
Grundutbildning för 
pistolskyttekortet. 115:-.

SäkB – Civilt skytte 50:-

KONTROLLPROGRAM 50:-

VITBOK 50:-

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

SKYTTESPORT
FÖRBUNDET

SKJUTHANDBOK 200:-

Frakt tillkommer

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

SIDENSLIPS 340:-

SIDENSCARF 340:-

508 KEPS 90:-
En storlek 
(inställbar)

SKJUT-
HANDBOK

Svenska
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Till minne av en rekordskytt
När jag nåddes av beskedet 
att Henrik Lundblad, Göte-
borgs PSSK, i alltför tidig ål-
der ryckts bort från skaran av 
skickliga pistolskyttar kändes 
det mycket sorgligt.
 Året efter att han hade 
skjutit nytt svenskt rekord i 
nationell precision C inter-
vjuade jag honom för NP.
 Rekordet, som lyder på 
formidabla 494 poäng, sköt 
Henrik på ett regnigt VSM i 
Södra Dal, Brålanda, den 11 
september 1994. Intervjun för 
NP gjordes i samband med att 
han var i Stockholm för att 
skjuta landslagskval i luftpistol.

När jag hittade Henrik bland 
myllret av skyttar och anhö-
riga stod han och betrakta-
de resultattavlan. Han hade 
packat väskan och var res-
klar. Det blev ingen fi nalplats 
den gången, mycket beroende 
på förseningar på vägen från 
Göteborg. Första tävlingsda-
gen hade han därför kommit 
till skjutbänken med andan i 
halsen. För Henrik, som gärna 
tog en tupplur före tävling-

Året var 1995. Henrik Lundblad 
i Stockholm för att kvala till 
landslaget i luftpistol.

En av Sveriges bästa precisions-
skyttar har avlidit vid en ålder 
av 43 år. Henrik Lundblad, en 
gudabenådad precisionsskytt 
som fortfarande har svenska 
rekordet i bana C med 494p, 
gick bort i cancer under april 
månad.
 Vi är många som haft förmå-
nen att få träna och tävla med 
honom under åren som gått, 
killen som fi ck vår underbara 
sport att se så enkel ut. Vi är lika 
många som kommer att sakna 

dig och vi hoppas att det fi nns precisionsbanor på nästa anhalt 
för dig Henrik. 

Vila i frid önskar dina vänner från Göteborgs PSSK samt 
Öckerö SF.

Vid pennan
Dina skyttekamrater Lars Lundmark och Lars-Erik Bjuhr

In memoriamIn memoriam
Henrik Lundblad

Stöd Cancerfonden och ge en gåva.
Mer information på hemsidan:
www.cancerfonden.se

Cancerfonden, 101 55 Stockholm
Besöksadress: David Bagares gata 5
Telefon: 020-59 59 59, +46(8)677 10 00 
(utlandssamtal), info@cancerfonden.se
Pg: 901986-0, Bg: 901-9514,
Org nummer: 802005-3370.

arna, blev det för stressat och 
han kunde inte göra sig själv 
rättvisa. Det blev 559 poäng 
och det hjälpte inte att han 
dagen efter sköt tjugo poäng 
bättre (579) eftersom resulta-
ten från de två tävlingsdagar-
na slogs samman.

Henrik var lugn som en fi l-
bunke och tog resultatet med 
ro, men när jag ville intervjua 
honom om hans nationella 
rekordskjutning kände han sig 
obekväm. Han menade att det 
kunde verka skrytigt att prata 
om den. När jag dessutom sa 
att jag ville ta några bilder på 
honom blev han bestört.
– Nej, nej, sa han och slog 
ifrån sig med båda händerna, 
inte här bland alla! Folk kan ju 
tro att man vill göra sig märk-
värdig!

Det var inget att diskutera och 
vi fi ck förfl ytta oss till en lugn 
plats i cafeterian en trappa 
upp istället. Henriks fru Eli-
sabeth och deras då sju måna-
der gamla dotter Martina var 
också med.

 I cafeterian blev det lite 
lugnare och jag fi ck både in-
tervju och bilder så småning-
om. Henrik berättade att han 
inte hade en aning om att 
han skjutit svenskt rekord för-
rän kompisarna gratulerade 
honom efteråt. Då blev det 
riktigt nervöst mindes han. 
Eftersom det handlade om 
rekordnotering måste pisto-
len kontrollvägas efteråt och 
Henrik tyckte nästan det var 
värre att vänta på den proce-
duren än att skjuta.

Men pistolen höll vikten med 
råge och Henriks rekord – 
som ingen lyckats överträffa 
ännu – var ett faktum. Jag 
frågade honom om han ansåg 
rekordet svårslaget.
– Tja, säg det… sa han ef-
tertänksamt, … att skjuta 495 
är inte omöjligt… men sedan 
kan det nog bli tungt.

Henrik finns inte med oss 
längre, men hans rekord le-
ver vidare.

Ulf Hansson, Redaktör
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Den som söker licens på ett 
fl erskotts enhandsvapen, t.ex. 
en pistol i kaliber .22 (som 
är det absolut vanligaste täv-
lingsvapnet) får en femårsli-
cens på vapnet. Detta är helt 
enligt lagen.
 Men det kommer en dag 
då denna femårslicens ska för-
nyas och nu börjar svårighe-
terna.

Till att börja med är det väldigt 
lätt att glömma bort vilket 
datum licensen går ut. Visser-
ligen har Rikspolisstyrelsen 
rekommenderat polismyn-
digheterna att skicka ut en 
påminnelse, och många polis-
myndigheter gör också detta, 
men i slutändan har man själv 
ett ansvar för att se till att man 
inte står där med ett vapen 
som saknar giltig licens.
 I god tid söker man således 
förnyelse av sin licens, d.v.s. 
man får söka ”från början”, 
som om det gällde en helt ny 
licens.

För att man ska ha en möj-
lighet att få en ny licens på 
sitt vapen måste man ha va-
rit aktiv. Vad som menas med 
”aktiv” är inte defi nierat i lag-
stiftningen men inom skytte-
rörelsen brukar man säga att 
så fort man avlossar skott så är 
man aktiv.
 Nåja, för att ha behov av 
vapnet måste man allt avlossa 
mer än ett skott.
 Men det fi nns inom va-
penlagstiftningen inget som 
helst krav på att man måste 
delta i tävlingar. Tränings-
skytte är också helt accep-
terat som behovsgrundande. 
Alla är inte tävlingsmännis-
kor och den stora massan av 
skyttar kanske aldrig deltar i 
en tävling utan har sitt skytte 
enbart för den goda inverkan 
denna sport kan ha på själen. 
När man står där på skjutba-
nan kan man koppla av full-
ständigt och koncentrera sig 
på det man har för händer och 
det är som en vila för själen.
 När nu polismyndighe-
terna kräver tävlingsresultat, 

väl medvetna om att detta 
saknar lagstöd, så är det väl-
digt svårt för den enskilde att 
uppfylla polisens krav även 
om han kan visa upp täv-
lingsresultat. Polisen kräver 
nämligen tävlingsresultat för 
alla vapen man har och dess-
utom tar man sig friheten att 
utan bemyndigande bedöma 
hur många tävlingar den sö-
kande måste ha deltagit i för 
att räknas som aktiv.

Man kan inte låta bli att slås 
av tanken att det bakom det-
ta ligger en önskan om att 
få bort så många legala va-
pen som möjligt ur samhäl-
let. Lyckas man inte få bort 
de illegala vapnen ger man 
sig istället på de legala som är 
registrerade och lättåtkomliga.
 Att man därigenom sa-
boterar en folkrörelse, som ju 
skytte är, plus en del av landets 
frivilliga försvar verkar man 
strunta fullkomligt i.
 Inom skytterörelsen borde 
man ta detta hot på fullaste 
allvar och sätta in alla resurser 
för att påtala och bemöta po-
lismyndigheternas bristande 
respekt för lagen.
 Då kan samhället också 
spara mycket pengar genom 
att våra vapenägare inte be-
höver överklaga polismyndig-
hetens beslut till domstolarna 
(som måste lägga resurser på 
onödiga ärenden, även om jag 
menar att domstolarna oftast 
inte gör sitt jobb utan slent-
rianmässigt går på polismyn-
dighetens linje).

Vi måste slåss för skyttets exi-
stensberättigande!

Hälsningar
Ragnar Skanåker

Kommentar 
till Skanåkers 
insändare
Denna insändare berör en för 
pistolskyttet mycket viktig 
fråga. Insändaren står givetvis 

för skribentens räkning, men 
det kan konstateras att den 
i vissa väsentliga delar lig-
ger helt i linje med Förbun-
dets inställning. Dock vill jag 
lämna följande kommentarer:

Förbundsledningen tar pro-
blematiken med förnyelse 
av tidsbegränsade licenser på 
fullaste allvar vilket framgår 
av ledaren. Vi har uppvaktat 
Rikspolisstyrelsen och påtalat 
problemet och mött viss för-
ståelse. RPS ”har nu bollen”. 
Vi har vidare, i samråd med 
övriga berörda skytteorgani-
sationer, lämnat förslag till en 
särskild blankett för förnyel-
se av tidsbegränsade licenser. 
Förslaget behandlas för närva-
rande av RPS. Rikspolissty-
relsen har lovat mig besked i 
frågan till Förbundsmötet den 
12 juni och jag kommer att 
informera rörelsen via För-
bundets hemsida så snart det 
är möjligt.

Jag vill också ta tillfället i akt 
att klara ut förvirringen av-
seende begreppet aktiv med-
lem. När Förbundsmötet en 
gång i tiden fattade beslut om 
uttaxering av förbundsavgift 
beslöt man att begränsa denna 
till de medlemmar som fak-
tiskt bedrev pistolskytte. För 
att undvika tolkningssvårig-
heter fastställde man att den 
som under året skjutit minst 
ett skott skulle betraktas som 
”aktiv medlem” för vilken 
föreningen skulle betala för-
bundsavgift. Begreppet ak-
tiv medlem lika med den som 
under året avlossat ett skott är 
alltså ett rent administrativt 
begrepp som absolut inte kan 
användas för att styrka behov 
av vapenlicens. Att utfärda 
föreningsintyg på den grun-
den är således förbjudet. Med 
facit i hand var det olyckligt 
att ge de avgiftsgrundande 
medlemmarna benämningen 
”aktiva medlemmar” men det 
visste ju inte Förbundsmötet 
då beslutet togs.

Mats Stoltz

Vill man utrota skyttet?
En granne klagade över på-
frestande oljud från skjutba-
nan i Furutorp på Lidingö. 
Han hävdade att bullret träng-
de in i hans hus även när 
fönstren var stängda. Lidingö 
Sportskytteklubb genomför-
de en ljudmätning. En mä-
tare sattes upp i grannens hus.
 På skjutbanan, ett par 
hundra meter därifrån, ställ-
de ett dussin skyttar upp med 
de grövsta ”kanoner” klub-
ben kunde skrapa ihop, från 
9 mm till .44 magnum. Det-
ta var före mobiltelefoner-
nas tid, så man kom överens 
om att ljudteknikern skulle 
koppla på ljudmätaren i hu-
set, registrera skottsalvan, och 
sedan bege sig till skjutbanan 
och redovisa mätresultatet.
 Skyttarna brassade av den 
värsta skottsalva som någonsin 
avlossats på Furutorp. Tiden 
gick, men ingen ljudtekniker 
syntes till. Till slut dök han 
upp, synbart irriterad, och sa: 
”Varför skjuter ni inte? Jag har 
ju väntat i evigheter!”
 I den klagande grannens 
hus hade alltså varken gran-
nen, ljudteknikern eller ljud-
mätaren uppfattat en enda 
decibel av skottsalvan. Och 
skjutbanan i Furutorp fi nns 
fortfarande kvar.
 Jag kan föreställa mig att 
mången klubbfunktionär 
nickar igenkännande. Ofta är 
bullret från en skjutbana inte 
värre än så. Det har förekom-
mit att klagande, som ställts 
inför liknande mätresultat, ef-
ter mycket krumbuktande har 
tvingats medge att problemet 
inte alls var bullret, utan den 
klagandes personliga antipati 
mot skytte.
 Jag tycker skytteförbun-
den ska verka för att skapa en 
norm för sådana bullermät-
ningar, så att klagomål kan 
utvärderas sakligt och likfor-
migt, utan ändlösa diskussio-
ner. Vetskapen om en sådan 
norm skulle säkert också av-
hålla många skytteantipatiker 
från okynnesanmälningar.

Basti Naumann

Har det 
smullit?

INSÄNDARE
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