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Framsidan:
Sverige arrangerade i år för första gången världsmästerskapen i PPC. 
De svenska skyttarna vann dessutom dubbelsegrar i landskampen både 
i Pistol 1500 och Revolver 1500. SPSF:s förbundsordförande Anders 
Björck var prisutdelare och tyckte naturligtvis det var extra roligt att få 
dela ut de gigantiska bucklorna till våra svenska mästerskyttar.
Läs mer på sid 4.
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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

Så har det då hänt, massakern i vårt 
grannland Norge, det som sänt 
chockvågor till oss alla. Medkäns-
lan med de drabbade är djup. Tan-
karna går till de anhöriga och till 
det norska folket.

Hur kunde det hända? Kunde det 
förhindrats? Den frågan kommer att 
utredas och diskuteras under lång 
tid framåt. Som alltid vid tragedier 
fi nns det frågor som aldrig kommer 
att besvaras fullständigt och slutsat-
ser som kommer att ifrågasättas.

Så brukar det vara i öppna och demo-
kratiska samhällen. Den fria debat-
ten är, även i tragiska situationer, en 
styrka. Beskeden från Norge att man 
inte kommer att överge den lag-

bundna och demokratiska ordning 
som är utmärkande för ett rättssam-
hälle väcker respekt och förtröstan.

Efter en nationell tragedi av det slag 
som drabbat Norge är det naturligt 
att olika metoder för att förhindra 
en upprepning diskuteras. Detta är 
välkommet och förhoppningsvis 
kan lärdomar dras.

Risker fi nns emellertid alltid att efter 
tragiska händelser åtgärder vidtas 
som är mera demonstrativa än ef-
fektiva. Att skydda ett samhälle och 
dess invånare mot sjuka eller fana-
tiska gärningsmän är en utmaning 
som är särskilt svår att hantera i det 
öppna och demokratiska samhället. 
Finns det överhuvudtaget några säk-
ra medel att tillse att en upprepning 
av det som skedde på Utöya och i 
Oslo inte sker?

Det är lätt att svara nej på den frågan. 
Ett hundraprocentigt skydd är inte 
möjligt, tyvärr. Men detta får aldrig 
innebära att man inte försöker att 
göra vad som göras kan för att mi-
nimera riskerna. Det bästa får aldrig 
vara det godas fi ende.

Föga förvånande har också debatten 
i Sverige handlat om reglerna för 
vapeninnehav. Med några undan-

tag har debatten dock hittills varit 
seriös. Självfallet skall denna fråga 
diskuteras. Kontroller och säker-
hetsbestämmelser kan nästan alltid 
förbättras. Det bör dock understry-
kas att det redan idag fi nns ett om-
fattande regelverk på området som 
ständigt ses över. Problemet brukar 
dock sällan vara regelverket i sig 
utan hur det tillämpas.

Säkert kan förbättringar ske. Inte 
minst gäller detta samarbetet mel-
lan olika myndigheter som – har det 
visat sig – inte alltid kommunicerar 
de varningssignaler som dyker upp. 
Redan idag fi nns det skyldighet för 
den medicinska sektorn att anmäla 
om man befarar att psykiskt instabila 
personer innehar vapen. Att så sällan 
sker är ett problem i sammanhanget.

Skytterörelsen har också ett ansvar 
i sammanhanget. Här läggs ner ett 
omfattande ideellt arbete för att be-
reda skyttar med olika inriktning 
möjlighet att utöva sin sport under 
goda betingelser. Alla som bevistat 
en pistolskyttetävling vet att säker-
hetsfrågorna tas på största allvar och 
att arrangörer och funktionärer kän-
ner ett stort ansvar för att regler följs 
till punkt och pricka.

Inom Svenska Pistolskytteförbundet, 
liksom inom den samlade skytterö-
relsen i Sverige, fi nns ett omfattande 
kunnande på säkerhetsområdet och 
en vilja att hela tiden försöka för-
bättra regelverk och dess tillämp-
ning. Det är att hoppas att politiska 
organ liksom myndigheter tar till 
vara detta kunnande. Så har t.ex. 
skett på miljöområdet där vi inte 
minst inom Svenska Pistolskytteför-
bundet lagt ned stor tid och kraft för 
att förbättra miljöarbetet vad avser 
skyttet. Man har också lyssnat på oss 
bl.a. vad gäller blyfrågorna. En orsak 
till detta är att vi genom vårt miljö-
vetenskapliga råd kunnat presentera 
ovedersägliga fakta på området som 
kunnat ligga till grund för politiska 
ställningstaganden.

Om förändringar skall övervägas vad 
gäller reglerna för vapeninnehav 
och därmed relaterade frågor stäl-
ler vi gärna upp med vårt kunnan-
de. Självklart är vår utgångspunkt att 
skytte i olika former skall ha både 
bredd och elit i Sverige. Vi kommer 
inte att tveka att delta i debatten om 
det behövs!

Anders Björck
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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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Svensk succéSvensk succé  
på VM i PPCpå VM i PPC
Av: Peter Siegel

Glädjen stod högt i tak när förbundsordförande 
Anders Björck delade ut de gigantiska 
segerbucklorna till de två svenska lagen som vann 
landskampen i både P- och R 1500. Massor av beröm 
från de gästande nationerna visade också att Sverige 
kan arrangera ett högklassigt VM.
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Från vänster: Vibeke Bildt – Ordf. i Kultur- o Fritidsnämnden 
i Huddinge, Anders Berlin – representant för Stockholms 
Idrottsförvaltning, Katarina Berggren – Kommunstyrelsens 
ordförande i Botkyrka, Conny Kristensson – ordf. i 
Organisationskommittén samt Mattias Gökinan – ordf. i Kultur- o 
Fritidsnämnden i Botkyrka.

Thomas O’Brien, irländsk PPC-fantast!

Bästa skytten totalt, tysken Roman Hauber, 
satte nytt världsrekord med 1495 poäng i World 

Association PPC 1500 med pistol.
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Sveriges första världsmäster-
skap i PPC 1500 arrangera-
des föredömligt av Grödinge 
PSK, med Conny Kristensson 
och Michael Axell i spetsen, 
samt ett stort antal duktiga 
funktionärer från olika klub-
bar på Hacksjöbanan i Tul-
linge, Stockholm.

De nya PPC-banorna och 
VM-tävlingarna invigdes 
av Botkyrka kommuns sty-
relseordförande Katar ina 
Berggren, samt politiker och 
representanter från Huddinge 
och Stockholm. De tre kom-
munerna bidrog tillsammans 
med c:a 3 miljoner kronor 
till den utbyggnad av banor-
na som var nödvändig för att 
kunna arrangera ett VM.
 Det hela möjliggjordes gi-
vetvis också tack vare mycket 

ideellt arbete av de berörda 
klubbarna.

Tävlingarna pågick under fyra 
dagar och skyttar från elva na-
tioner deltog. På plats fanns 
förutom förbundsordförande 
Anders Björck, styrelseord-
föranden Birgitta Rundberg 
och tävlingskommitténs ord-
förande Nils-Anders Ekberg. 
WA 1500 president Friedrich 
Storrer med fru Monika del-
tog i tävlingarna, fotografe-
rade och följde också mellan 
varven detta VM med stor 
spänning från en tämligen 
fullsatt åskådarläktare.

Många internationella gäs-
ter syntes i vimlet. Från 
det tyska förbundet för 
militär- och polisskyttar, 
BDMP, kom Presidenten 

Dieter Graefrath, vicepresi-
dent Thomas Wagenführ och 
vice VD för administrationen 
på BDMP David Branden-
burger. Ända från Austra-
lien kom Catherine Fettell, 
president i Pistol Australia 
Inc. Catherine passade på 
att välkomna alla skyttar till 

PPC-VM i Australien 2013.
 Bland handlarna fanns tys-
ka SIG SAUER i samma tält 
som SPORTEC AB, DAE/
F&K Sport, och Scandinavian 
Arms. Även ägarna av fi rman 
MERKLE-TUNING, Ralf 
och Sylvia Merkle hade kom-
mit till detta VM.

Årets VM dominerades stort 
av tyska skyttar som Roman 
Hauber, Ralf Vanicek och 
Peter Dück, men även våra 
svenska skyttar vann individu-
ella priser. Thomas Svensson 
blev världsmästare i Standard-
pistol 5” Fr (Stock semi au-
tomatic), Jim Forsberg fi ck 
silver i klassen Open, Mattias 
Persson silver i Standardpi-
stol (Distinguished Pistol) och 

Resultatredovisningen var lysande.

Monica Rundqvist mjukar upp 
sin man Torben.

Gigantiska ”revolvertrummor” på prisbordet.
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PPC-VM – ett genombrott
Av: Basti Naumann

Jag upplever det som ett genombrott för svenskt pistolskytte när 
jag denna augustidag 2011 står på grusplanen i folkvimlet och 
betraktar de dignande prisborden och de elva nationsfl aggorna 
som draperar väggen bakom prispallen.
 Många internationella honoratiores fi nns på plats och prisut-
delningen hålls på engelska av vår förbundsordförande Anders 
Björck. Bland skyttar och åskådare talas tyska, tjeckiska, holländ-
ska och gud vet allt. Här fi nns skyttar från Storbritannien, Irland, 
Nordirland, Kanada och Australien(!). Skyttar från ”down under”, 
från andra sidan jordklotet har kommit till Sverige för att slåss om 
världsmästartitlarna! Det är nästan så man får gåshud.
 Till allt detta kommer en tävlingsledning som sköter uppgif-
terna professionellt. Modern trådlös kommunikation används 
för funktionärer, tävlande och åskådare. Och ingenting av detta 
krånglade. Det fi nns all anledning för såväl funktionärer som oss 
andra att känna stolthet över detta.

Jens O’Konor brons i Stan-
dardrevolver 6” (Distinguished 
revolver).
 Även ordföranden i VM-
ledningen Conny Kristens-
son erövrade en bronsmedalj 
i Standardrevolver 2 3/4” (Off 
Duty), trots att han hade åt-
skilligt annat att göra under 
dessa hektiska dagar. Bästa 
klubblag i Revolver var Lin-
köpings Skf med Jonas Sjö-
berg och George Ekström.

VM:s bästa skytt, Roman 
Hauber, kunde åka hem med 
ett extra stort leende på läp-
parna, han vann nämligen inte 

bara pokaler, medaljer och 
ära, utan även av vapenfi r-
mor generöst sponsrade pri-
ser som en SIG SAUER X 
Six, en Heckler & Koch och 
från Merkle-Tuning en S&W 
686 revolver.

PPC-VM i Sverige fi ck högsta 
betyg av de gästande skyttar-
na. Det framgår inte minst av 
det e-mail irländarna skick-
ade efter hemkomsten: ”We 
had an absolutely brilliant time, 
it was a great experience. Swe-
den has set new standards for the 
way in which future competitions 
are run!”

PPC-presidenten Friedrich Storrer 
med fru Monika.

Det brittiska teamet Niel Jones och 
John Robinson.

Det österrikiska VM-teamet.

Australiensarna med 
president Catherine 
Fettell i vitt.

En present till funktionärerna. Alla skyttar skrev sina namn på skylten. Det svenska revolverteamet.

Delar av det tyska
VM-laget.

En nöjd 
Jens 
O’Konor.

Det irländska VM-teamet.
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Linda Svensson fi ck 
en riktigt varm kram 
av Roger Björkman 
när det stod klart 
att hon tagit guld i 
damernas fält.
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Text: Ulf Hansson • Foto: Peter Siegel

Årets Pistol-SM i Göteborg blev ett 
bra genomfört mästerskap. Trevliga, 
serviceinriktade funktionärer och 
hyggligt väder bidrog till trivseln. 
Fältskyttebanorna fi ck med beröm 
godkänt och precisionsskjutningen 
från skjuthall, delvis med elektriska 
taveltransportörer uppskattades mycket.

PistolPistol
SMSM

Göteborgs f.d. svenska mästarinna 
Annika Gabrielsson var en av 
stationscheferna.

SPSF:s 
styrelseordförande 

Birgitta Rundberg 
överlämnar 

Förbundets standar 
till evenemangschefen 

Sabine Söndergaard,
vd för Göteborg & Co.
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132 deltagare, kvalgräns 327p.
Kristian Sjöberg, Torna Hällestads Pk, har vunnit SM-
guld tidigare och i år kom han tillbaka. Och som han 
gjorde det! Hans namn stod så småningom överst i 
resultatlistan på alla tre vapengrupperna, A, B och C. 
Kristian, med slutpoängen 480 följdes tätt av ytterst 
meriterade silvermedaljören Jens O’Konor från Atlas 
Copco, på 479p och bronsmedaljör blev Douglas 
Swanmark, Varbergs Pk, med 477 poäng.

Som vanligt på SM bjöds det på spännande fi naler och 
särskjutningar. Roligt att se så många nya ansikten som dök upp 
på prispallen jämfört med förra året. De som lyckades upprepa 
sina segrar från förra årets SM är Stockholmspolisens Lennart 
Rehnström i klass VetY och Ragnar Olsson från Fjugesta Psk i 
klass VetÄ.
 Nu handlade det inte bara om att upprepa EN seger för 
Lennarts del. Han har haft stora framgångar på senare tid och 
klarade det närmast osannolika att ta hem guldet i både precision 
och fält såväl 2010 som i år. Fenomenalt!

Det hade så när blivit en kvinnlig guldmedaljör i den 
mansdominerade öppna C, precision. Anna-Karin Bonander hade 
anmält sig i öppna C och sköt fantastiskt bra. Hon slutade bara 
fyra poäng bakom segraren Kristian Sjöberg och det blev silver 
till Anna-Karin. Strongt gjort! Hennes insats på årets SM blir 
ännu vassare då man betänker att hon tog silver även i damklassen.

42 deltagare, kvalgräns 330p.
I år fi ck vi se en ny tjej kliva högst upp på pallen 
och få guldmedaljen lagd runt halsen, Anne 
Marie Virtanen, Katarina Psf. Med en jämn och 
fi n skjutning, bland annat 3x47p i fi nalen, kunde 
hon ta guldet med totalt 478p, två poäng före 
Anna-Karin Bonander, Pk Hjorten, som alltså för 
andra gången på årets SM knep silvermedaljen. 
Stark trea och bronsmedaljör var Maria Prandl-
Norrgård, Salems Pk, på 475p. Maria hade ett 
försprång på hela tre poäng inför fi nalen jämfört 
med Anna-Karin, men med två 46:or där sprack 
utsikterna till högre valör. Maria var dock inte 
ensam om att ha 475 poäng och det var starkt 
av henne att stå pall i särskjutningen om bronset 
mot Linda Gåård, Trollhättan, och tidigare 
fl erfaldiga mästarinnan Monica Rundqvist, 
Vårgårda.

10

210 deltagare, kvalgräns 333p.
Kristian Sjöberg, för tredje gången. Inte nog med att 
han vann även denna grupp, han var också nära att 
tangera SM-rekordet. Rekordet sattes förra året då 
Håkan Landebring, Göteborg, sköt 492p. Kristian sköt 
i år 491 och var därmed fyra pinnar bättre än Anna-
Karin Bonander, Pk Hjorten som tog silver på 487. I 
fi nalen sköt Anna-Karin lika med Kristian, 147p, men 
hade fyra poäng sämre med sig från grundomgången. 
Som jag nämnde inledningsvis är Anna-Karin värd 
en extra applåd för sin prestation. Bronset gick till 
Jan-Olov Danielsson, Älvdalens Psk, som hade samma 
grundpoäng (340) som Anna-Karin, men en poäng 
sämre i fi nalen och stannade alltså på 486p.

160 deltagare, kvalgräns 331p.
Kristian Sjöberg, igen. Precisionen höll i sig, men 
denna gång fi ck Kristian ännu hårdare konkurrens. 
Per-Anders Lander, Säffl e Psk, hade skjutit lika bra 
(484p) och det blev särskjutning om guldet. Kristian 
stod pall, avslutade med en 50-poängare och det 
blev silver till Per-Anders. Bronset gick till Kristians 
klubbkompis Johan Ahlbeck, endast en poäng bakom 
(483).

210 d l
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72 deltagare, kvalgräns 322p.
Tillbaka på tronen igen! Ragnar 
Skanåker vet nog inte hur många 
guldmedaljer han har vid det här laget 
och i år gjorde han det igen. Det var 

dock ingen ohotad come back. 
Det blev särskjutning mot Jan 

Aspelin, Göteborgs Pssk, som 
sköt en bättre fi nal än 
Ragnar och stannade 
på samma slutpoäng, 

476p. Men Skanåker, 
med sin närmast 
otroliga karriär 
bakom sig, höll 
i bäst och vann 
särskjutningen. 
Bronset gick till 

Gösta Henningsson, 
Lunds Pk, 465p.

43 deltagare, kvalgräns 327p.
Bland de yngre veteranerna imponerade 
Lennart Rehnström, Stockholmspolisen. 
Han upprepade bedriften från förra 
året och tog hem guldet direkt på 479 
poäng. Lennart, som inte tränar särskilt 
mycket, har ett tips.
– Jag hinner inte träna så mycket 
men deltar i så många tävlingar jag 
kan istället, det ger mig rutin, lugn och 
säkerhet.
Silvermedaljen togs hem av 
Günther Rosengren, Pskf 
Magnus Stenbock, på 475p. 
Bronsmedaljören Lars Evaldsson, 
Starrkärrs Skf, hade en bättre 
grundomgång än Günther, men 
med en 45:a respektive 44:a i 
fi nalen fi ck han se sig passerad av 
Günther och stannade på 471.

21 deltagare, kvalgräns 309p.
I juniorklassen fi ck vi skåda 
helt nya ansikten på pallen. 
Guldmedaljören Oskar 
Ekblad, Härryda Pistol- och 
Skytteförening, var ensam om en 
utmärkt grundomgång på 330p. 
och kunde defi lera i mål med 
ytterligare 140 poäng, slutresultat 
470. Silvermedaljören Jimmy 
Almgren, Åby Sk, gjorde dock en 
starkare fi nal (141), men med en 
sämre grundomgång räckte det 
ändå inte ända fram. Slutpoäng 464. 
Då det blev dags att dela ut bronset 
var det roligt att få applådera Cecilia 
Pohl, Grovskyttarna, Luleå. Cecilia 
sköt totalt 461 poäng, drygt 46 i 
snitt alltså och vi hoppas få se mer 
av henne.

43 d lt k l ä21 d lt

Kinesiska köksbrigaden lagade populära rätter.

Marie Claesson och Per Klingberg från Eksjö gillade maten.

De elektriska taveltransportörerna i en 
del av skjuthallen uppskattades mycket.
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Fält A.

247 deltagare
Meriterade all-round-skytten Jens O’Konor, Atlas Copco, har 
snart vunnit det mesta som går att vinna. Han håller bland annat 
världsklass i PPC och har åtskilliga mästartitlar i såväl fält som 
precision. På SM gäller det oftast att i första hand skjuta fullt 
för att klara sig i konkurrensen och gå vidare till särskjutning. 
Tre skyttar hade presterat detta och efter att träffarna räknats 
i de återstående duellerna stod Jens som segrare före unge 
fantomskytten Christian Johansson från Lidköpings Psk. Trea och 
bronsmedaljör blev Bo Ragnarsson, Motala Pk.

23 deltagare
En som inte 
behövde skjuta isär 
var junioren Pontus 
Schmidt, Örebro, 
som var ensam om 
att ha skjutit 98 
poäng. Särskjutning 
blev det däremot 
om silver och brons. 
Den uppgörelsen 
stod mellan Oskar Ekblad, Härryda Pskf och 
klubbkompisen David Svensson som båda skjutit 
97p. När krutröken skingrats stod Oskar som 
segrare och silvermedaljör.

203 deltagare
I år var Johan Nilsson, Hagfors-Uddeholms Pk, tillbaka igen. 
Han är fl erfaldig mästare sedan tidigare och kan inte beskrivas 
som något annat än ett fenomen. I år visade han med besked 
att han inte legat av sig. Nio skyttar skulle elimineras för att 
kamma hem guldet och Johan stod pall. Den som matchade 
Johan längst var Tomas Hämäläinen, Atlas Copco Pk. Men även 
han fi ck till slut kasta in handduken och nöja sig med silvret. 
Bronset togs av Henrik Käck, F14 Skf, som klarade pressen mot 
storheter som Jens O’Konor på fjärde och P-O Andersson, 
Örebro, på femte plats.

12

Fält A.

403 deltagare
Som sagt, denne Johan Nilsson! Han gjorde det igen. 
För några år sedan, på SM i Sunne, såg jag den slutliga 
uppgörelsen mellan Johan och Lars Hagman från 
Hedemora. Det blev en oerhört spännande duell som 
även den gången togs hem av Johan. Denne mästerskytt 
är något av ett koncentrationsfenomen. Han hade 
varit så starkt koncentrerad att det enda som kom över 
hans läppar efter segern och alla gratulationerna var: 
”Otroligt…” sedan tog orden slut.
 I år vann han alltså både B och C igen. Mot sig 
i särskjutningen hade han starka skyttar; fl erfaldige 
mästaren Håkan Landebring, Telegrafverket, som tog silver 
och den unge Christian Johansson, Lidköping, som tog 
hem bronset.

H
s

k

i
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234 deltagare
Bland ”revolvermännen” är det tveklöst 
Thomas Beck, Salems Pk, som oftast har spöat 
konkurrenterna under senare år. Han är 
fl erfaldig svensk mästare sedan tidigare och 
har åtskilligt med andra mästartitlar i bagaget, 
bland annat i PPC. I år var det dags för duell 
igen. I den ställdes han mot Jens Carlsson, 
Örebro, och Tomas Hämäläinen, Atlas Copco.
 Beck höll nerverna under kontroll, höll i 
bra, avfyrade fi nt och tog hem guldet. Silver 
till Jens och brons till Tomas.

85 deltagare
En som också gjorde det igen var Ragnar Olsson, Fjugesta 
Psk. Starkt att upprepa fjolårssegern! Med 101 poäng var 
han klar för guldet direkt. På andra plats med 99 poäng, 
kunde Arne Magnusson, Kungsbacka-Wiske skytteklubb 
också koppla av. Om bronset blev det däremot en 
match mellan Hans Rask, F21 Skf, och denna tidnings 
tävlingsreporter, Peter Siegel, Katarina Pskf. Båda hade 98 
poäng och fi ck göra upp på särskjutningsbanan. Peter fi ck 
bita i gräset och hamnade precis utanför pallen.

69 deltagare
Som nämnts tidigare är Lennart 
Rehnström, Stockholmspolisen, 
verkligen ”i stöten”. I år gjorde 
han om bedriften att ta hem segern 
i både precision och fält. Genom 
att skjuta en poäng bättre (105) 
än konkurrenterna var det inget 
snack om saken. Guldet var bärgat. 
Silvermedaljören, välmeriterade 
och guldbehängde Torben Rundqvist, 
Vårgårda (104p), kunde också 
luta sig tillbaka och njuta medan 
bronsmatchen pågick. John-Erik 
Rustas, Orsa Psk, och Pekka Kovanen, 
Uddevalla Psk, hade båda 103p och 
det blev Rustas som gick segrande ur 
den kampen.

49 deltagare
Landslagsskytten Linda Svensson, Råsbo Psk, var arg på sig själv efter 
fältrundan. På en station hade hon slarvat och bara laddat med fem 
patroner och därmed fått en träff mindre. Nu var hon inte ensam om 
att ha missat ett skott och gick ändå vidare till särskjutning.
Där fi ck hon möta Hanna Eriksson, Atlas Copco Pk.

Efter några spännande dueller stod Linda slutligen som segrare.
– Jag vet ju att Hanna är jätteduktig, sa Linda efteråt, men jag kände 
mig lugnare på särskjutningen än jag trodde jag skulle vara, det 
funkade riktigt bra.

Matchen om bronset gick mellan Maria Svensson, Ulricehamns Pk, 
och Linda Gåård, Trollhättan och det blev Maria som tog hem spelet.

Både Gösta Alexandersson 
och hans gamla Walther GSP 

fungerar fortfarande. Gösta är 
som vanligt SM:s äldsta deltagare 

(92) och sist kommer han inte! 
I resultatlistan återfi nns han på 

plats 75 bland 85 skyttar.

69 d lt

Tomas.

34 d l

4
L

Kompletta resultatlistor
fi nns på hemsidan
www.pistolsm2011.se

Hanna Eriksson, 
Atlas Copco Pk.

Linda Svensson, 
Råsbo Psk.
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Två gånger GRATTIS Jo-
han! Det blev två guld i fält-
skytte igen att lägga till din 
stora samling SM medaljer!
– Tack så mycket! Ja, det gick 
bra i C och B. I revolver och A 
hade jag kanske hoppats på lite 
bättre, men jag är nöjd!

Hur gör du för att hålla en 
så stark koncentration uppe 
genom en hel tävling och 
speciellt i de avgörande sär-
skjutningarna? Du fortsätter 
ju bara att skjuta fullt hela 
tiden tills alla andra inte or-
kar längre!
– Jag vet inte riktigt, jag bara 
skjuter så bra jag kan. Jag kon-
centrerar mig helt på riktmedlen 
och målen och försöker stänga 
ute allt annat.

Du är tydligen som Ingemar 
Stenmark som sa: – De e bar 
å åk! Men, hur mycket trä-
nar du?

– Jag tränar på det jag tycker 
jag är svag i och det kan ju va-
riera. Vissa veckor blir det mer, 
vissa ingenting.

Är fältskytte din favoritgren?
– Ja, men jag sköt även stan-
dardpistol tidigare.

Standardpistol är ju verkligen 
utmärkt fältträning. Kör du 
någon särskild kost?
– Jag äter gärna en god köttbit 
eller en stek.

Hur blev du intresserad av pi-
stolskytte?
– 1988 testade jag pistolskyt-
te och märkte att just fältskyttet 
passade mig.

Hur kopplar du av från jobb 
och fältskytte?
– Friluftsliv och jakt är av-
kopplande, det är helt enkelt 
lugnt och skönt att vara ute i skog 
och mark.

Johan Nilsson, Hagfors/Uddeholms Pk, är 45 år och 
grävmaskinist till yrket.

Tre gånger grattis! Detta mås-
te väl vara ditt bästa skytteår 
hittills?
– Tack så mycket! Ja, det var 
helt fantastiskt. Jag sköt ganska 
bra poäng också.

Du var otroligt jämn, 344 
poäng i grundomgången i C, 
342 i B och 338 i A och slu-
tade med respektive 491, 484 
och 480 poäng. När Per-An-
ders Lander kom ikapp dig i 
fi nalen och det blev särskjut-
ning sköt du ytterligare en 
50-poängare och saken var 
klar. Hur kändes den serien?
– Den 50-poängaren satt bra 
och behövdes verkligen just då!

Du sköt den där 50-poänga-

ren på 2,5 minut, det kan ju 
knäcka vilken motståndare 
som helst. Hur gör du för 
att hålla en så stark koncen-
tration uppe genom en hel 
tävling och speciellt i en av-
görande särskiljningsserie?
– Jag tänker bara på tekniken, 
det är viktigt att ligga på och 
skjuta offensivt på korta tider.

Hur mycket tränar du?
– Egentligen lite, men jag kör 
torrträning hemma mot en vägg 
varje dag. Innan viktiga tävlingar 
blir det träning kanske fyra dagar 
i veckan. Jag tränar även fripistol 
och på vintern blir det luftpistol.

Äter du någon särskild kost?
– Jag äter allt, frukt, grönsa-
ker, fi sk och kött. Mest giller jag 
fl äskstek, det är gott!

Hur blev du intresserad av 
pistolskytte?
– Har alltid haft ett intresse av 
att skjuta pistol och tävla.

Hur kopplar du av från ett 
krävande jobb som tandlä-
kare och skytte på toppnivå?
– Jag har en liten motorbåt och 
kör ut på havet och fi skar. DET 
är balsam för själen!

Stjärnor på SM

Kristian Sjöberg, Torna Hällestads Pk, är 32 år och tandläkare 
till yrket.

Fält

Precision

NP:s tävlingsreporter Peter Siegel har intervjuat två av årets 
mest framgångsrika skyttar på Pistol-SM, Kristian Sjöberg, 
precision, och Johan Nilsson, fältskytte.

Kristian Sjöberg är den första pistolskytten genom 
tiderna som har lyckats vinna guld i samtliga tre 
vapengrupper på ett och samma SM i precision!

När krutröken lagt sig efter alla särskjutningarna 
stod Johan Nilsson ensam kvar som segrare.
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... där Göran Johansson fi ck pröva på pistolskytte.
Ragnar Skanåker och Lars Lundmark instruerar.

Allt började redan hösten 2010 
när SM-kommittén samman-
sattes och vi gav oss hän upp-
draget vi fått från Göteborgs 
och Bohusläns pistolskytte-
krets, att arrangera Pistol-SM 
2011. Ingen av oss hade ju nå-
gon direkt vana att arrangera 
en så stor tävling, men vi reso-
nerade som så att Pistol-SM är 
som andra tävlingar vi brukar 
arrangera, fast mycket större!

Vi var alla överens om att det 
grundläggande (som vi job-
bat efter hela tiden) var att det 
skulle bli ett säkert, roligt och 
trevligt SM för såväl skyttar, 
åskådare samt funktionärer . 
Vidare kände vi att det var 
viktigt med miljötänkandet i 
samband med tävlingen och 
i samarbete med en återvin-
ningsfi rma blev allt från hyl-
sor till kolapapper återvunnet.

Då det inte fanns en ”hand-
bok” i hur man arrangerar 
ett SM fi ck vi mer eller min-
dre uppfi nna hjulet igen. Nu 
är en handbok under utar-
betande och den kommer 
att underlätta för kommande 
SM-arrangörer att få hjälp 
med den grundläggande pla-
neringen och ska innehålla 
en slags kom-i-håg-lista att 
gå efter. Vi får hoppas att den 
snart blir klar och att den för-
hoppningsvis ger arrangörer-
na möjlighet att lägga sin egen 
touch på tävlingen.

Fältskyttet genomfördes på 
militärens övningsfält vid 
Mölndals skytteförening och 
precisionsskyttet på Göte-
borgs pistol och sportskyt-
teklubbs bana i Sisjön nära 
tävlingscentret på Göteborgs 
skyttegilles område. Transpor-
ter mellan TC och fältskyttet 
skedde med buss.

Det var roligt att både tidning-
ar och radio var på plats och 
gjorde reportage både innan, 
under och efter tävlingen, 
samt att alla inslag var gjorda i 
en positiv anda. Vidare var det 
trevligt att Göran Johansson 

Mer från SM och eftersnack ...
tillsammans med vd:n i Gö-
teborg och Co invigde täv-
lingen och på så sätt bidrog 
till mediebevakningen.

Med facit i hand, hur funkade 
allt? Jag känner att det egentli-
gen inte är något jag skall be-
döma, det får alla deltagande 
skyttar göra, men jag gör ett 
försök från perspektivet som 
arrangör.
 Jag tycker att tävlingen i 
stort var en lyckad tillställning 
både vad det gäller det sports-
liga, där det gick smidigt utan 
förseningar, samt allt runt om 
som tävlingscentrum, mat 
m.m. Transporterna gick bra 
med stora bussar där det även 
fanns plats för åskådare. Givet-
vis hade vi några tillfällen då 
det blev fel, till exempel med 
överklagande till juryn och 
två överklagande till förbun-
det där vi fi ck bakläxa. Vi be-
klagar detta, ”vi gör inte alltid 
rätt, men det vi gör, det gör vi 
så bra vi kan”.

Några gånger var vi sena med 
att få upp resultaten på an-
slagstavlan, (vilket dock inte 
drabbade de som kunde log-
ga in elektroniskt och där se 
alla resultat).

Jag tycker att man kan sam-
manfatta Pistol-SM med min 
sons spontana kommentar när 
han hjälpte till under tävlings-
dagarna:
– Vad glada och trevliga alla 
är!

Som avslutning vill jag tacka 
alla som ställde upp och gjor-
de det möjligt att genomföra 
Pistol-SM 2011, funktionärer 
med familjer, skyttar, sponso-
rer samt sist men inte minst 
alla i SM-kommittén. Tack 
för ett fantastiskt bra samarbete!

Vi ser fram emot Pistol SM 
2012 i Skillingaryd, och öns-
kar Er lycka till!

Christer Beckman
Ordförande i SM-kommittén 
för Pistol SM 2011

SPSF:s styrelseordförande Birgitta Rundberg, ”Göteborgs starke 
man” Göran Johansson och Mats Stoltz på väg till skjutbanan ...

Denna grupp glada funktionärer på fältskyttet får representera 
alla serviceinriktade och trevliga SM-medarbetare.
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Text: Claes-Håkan Carlsson
Foto: Claes-Håkan Carlsson
och Nils-Anders Ekberg

Springskytte torde vara den gren som har bäst 
förutsättningar att bli en publiksport och därmed 
medialt uppmärksammad. Bra väder, spännande 
uppgörelser och utmärkta arrangemang gjorde årets 
SM till en lyckad mästartävling.

Startern Håkan Eriksson, 
Karlstadspolisens IoSK, skickar i 
väg dam och veteranstafetten.

Trots fl era dagars intensivt regnande före 
tävlingen lyckades arrangörerna få till en 
godkänd bana.

Ropen skallar mellan träden 
ute på Sannas skjutbanor i 
Karlstad. Det är junioren Ro-
bert Pollack som hejar på sin 
mamma Helena som rusar 
fram till skjutplatsen i årets 
SpringskytteSM. Han hade 
inte bara sin mamma med 

i tävling utan även moster 
och morfar. Tre generationer 
springskyttar som represente-
rar PK Pricken! Tyvärr var det 
bara Robert som ställde upp i 
juniorklassen.

Årets SM arrangerades av Karl-
stadspolisens Idrotts- och 
skytteförening tillsammans 
med I2 SKF från Karlstad. 
Perfekta banor och perfekt 
väder gjorde tävlingen lyck-
ad. Genom att använda sig av 
självmarkerande skidskytte-
mål är också tävlingsformen 
inbjudande för åskådare. Någ-
ra dagars intensivt regnande 
veckan före gjorde dock att 
det var lite blött på vissa stäl-

len i skogen. Men detta är 
inget problem för pistolskyt-
tar, speciellt inte för de som 
har Pistol-SM 2007 i Sunne 
i minnet.

Arrangörerna hade under led-
ning av banchefen Henrik Je-
mtelius lagt ner massor av tid 
före tävlingen på att få löpbara 
banor som för denna tävling 
gick i ny terräng. Stora regn-
mängder under veckan gjorde 
att delar av banan låg under 
vatten två dygn före tävlingen.
– Karlstads kommun har 
varit väldig hjälpsamma både 
med röjning av löparspår och 
att med att låna ut material till 
tävlingen, säger Hans Törne-

vik från arrangörsklubben I2 
SKF.

Att I2 SKF hade hemmaplan 
var inte orsaken till att fören-
ingen tog storslam i tävling-
arna. Nej, det får man tacka 
Robert Drottz för, som på ett 
imponerande sätt vann både 
H21 på dagens snabbaste tid 
samt förde hem I2 SKF till se-
ger både i lag och i stafetten. 
Som startman i stafettävling-
en för H 21 visade han direkt 
vem som var tävlingens kung 
och lämnade alla långt efter 
sig till första skyttet.
 För de övriga lagkompi-
sarna, Lars Palmgren och Lars 
Persson, var det sedan en en-

Kom igen Mamma!

Text: Claes-Hååkakann CCCCCaCa lllrlrlsssss onon

Spring
SMSM
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De första skyttarna har nått skjutplatserna i stafetten.

Robert och Helena Pollack
(mor och son). PK Pricken.

Lars Persson I2 SKF på väg till 
mål som segrare i stafettlagets 
sista sträcka.

Robert Drottz i stafetten.
Segrare H21, Robert Drottz, 
I2 SKF.

Segrare H35 sammanslagen 
med H50. Anders Beckman, 
Stockholmspolisens SF.

Segrare H65, sammanslagen med 
H70. Kent Borlid, Gävlepolisen.

Stafett H50 sammanslagen, 
Stockholmspolisen SF. Sune 
Söderström och Lennart 
Rehnström.

kel match att hålla undan och 
defi lera i mål före silverlaget 
Stockholmspolisen 1. Presta-
tionen blir inte mindre om 
man betänker att han bara 
hållit på med springskytte i 
ett år. Om Robert blev täv-
lingens kung så fanns i Stock-
holmspolisens lag den störste 
konkurrenten i Anders Beck-
man som med ett guld indi-
viduellt i H35 och två silver i 
lag och stafett också blev väl-
medaljerad.
 Man måste då betänka 
att H 35 var den klart störs-
ta klassen och ett riktigt ge-
tingbo då det endast skilde 
sju minuter mellan de tio bäst 
placerade.

Springskytte torde nog vara 
den tävlingsgren inom SPSF:s 
tävlingsprogram som har mest 
potential att bli en publik-
sport. Den tidigare svenske 
mästaren i springskytte, Jonny 
Jonsson, var speaker och gav 
utmärkt service till tävlande 
och åskådare. Han kopplade 
bland annat ihop springskyt-
tehistorik med nutid och gav 

kunniga kommentarer till det 
som hände på löparbanan och 
skjutvallen.

Men var är tjejerna? Det bor-
de fi nnas fl er än de fyra som 
ställde upp i årets SM som är 
intresserade av sporten. Som 
det är nu går det inte att dela 
ut medaljer till de tävlande ef-
tersom reglerna kräver minst 
fem startande. Detta förringar 
dock inte prestationen som 
årets snabbaste tjej, Helena 
Pollack, gjorde.

Som vanligt föregicks tävling-
en av årets Polismästerskap i 
springskytte i samma terräng. 
Detta för att gemensamt öka 
deltagarantalet i de båda täv-
lingarna. Självklart medför 

detta att det är en övervikt av 
poliser som tävlar. Men även 
”vanliga” skyttar kan faktiskt 
också tävla. I vimlet på täv-
lingsområdet kunde man se 
erfarna fältskyttar som Jan Jor-
säter från Örebro PSSK, Ro-
bert Råsbo från Råsbo PK 
samt Håkan Gustafsson från 
Säffl e PK som annars syns mest 
på PPC-banorna numera.

Slutligen måste också Fredrik 
Eliasson från Hallsbergs PK 
nämnas. Han var den ende 
som sköt full på alla skjutsta-
tionerna under hela tävlingen. 
Man ska betänka att pricken 
bara är c:a 10 cm, skjutavstån-
det 17,5 meter och pulsen är 
hög när skytten skjuter sina 
fem skott.

Dagens eminente 
speaker Jonny 
Jonsson I2 SKF.

SM
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Av: Nils-Anders Ekberg

Här hade det skyffl ats jord 
och fi xats tills alldeles inför 
tävlingen, men mer om det 
på annan plats i tidningen. Nu 
var allt i ordning.

Detta SM var, förutom att 
vara årets viktigaste natio-
nella PPC-tävling, såväl ar-
rangörens, Grödinge Psk, som 
många skyttars generalrepeti-
tion inför VM två veckor se-

nare. Tävlingsledaren Conny 
Kristensson och hans team 
slipade formen, och skyttarna 
gjorde detsamma. Dessutom 
var tävlingen det sista tillfället 
för SPSF Tävlingskommitté 
att värdera vilka skyttar som 
skulle representera Sverige i 
nationslagstävlingen på VM. 
Ett angenämt problem skul-
le det visa sig. Många skyttar 
var bra.

Pistolklasserna dominerades 
av Thomas Svensson, Linkö-
pings Skf, som blev Svensk 
Mästare i SP 5” och SP 5”fr 
samt tvåa i P1500 och av Tor-
ben Rundqvist som blev mäs-
tare i P1500 och tvåa i de två 
andra. Östgötametropolens 
hjältar tog även hem laggul-
det på pistol.

I revolverfamiljen tog Jens 
O’Konor, Atlas-Copco PK, 

A Nil A d Ekb

PPC-SMPPC-SM

O’Konor vs Forsberg? Spännande i scoringtältet när 
R1500 markeras. Det blev Jens O’Konor. Bakom Jens står 
bronsmedaljören Conny Kristensson.

Conny Kristensson, tävlingsledare.

Historiens andra PPC-SM utspelade sig i 
gränsskogarna mellan Tullinge och Huddinge 
på Södertörn. Just det – på Hacksjöbanan.

hem mästerskapen i R1500 
och SR 6. Patrik Fritzson, 
Göteborgs PSSK tog hand 
om SR 4” och Jim Forsberg, 
Rosersberg Pk bärgade SR 
3”. Lagguldet gick till Lin-
köpings Skf.

Det enda som oroade under 
SM var väl den gamla vid-
skepelsen om att ett genrep 
inte ska vara allt för lyckad. 
Lyckligtvis visade det sig två 
veckor senare att det var just 
vidskepelse.
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Linköpings Skf (George Ekström, 
Jonas Sjöberg) lag Revolver.

Imponerande funktionärsgrupp i enhetlig klädsel.

Linköpings Skf (Thomas Svensson, 
Jonas Sjöberg) lag Pistol.

”Any englishmen 
here?” Förmodligen går 
det att ha ett nationellt 

mästerskap utan 
Neil Jones, men ingen 

vet säkert. Han har 
skjutit alla.

Patrik Fritzson, 
Göteborgs PSSK, 

SR 4”.

Jens O’Konor, 
ACPK,

R1500 och SR 6”.

Torben Rundqvist, 
P1500.

Thomas Svensson, 
Linköpings Skf,

SP 5” och SP 5” fr.

Jim Forsberg, 
Rosersberg Pk, 

SR 3”.

Svenska mästare
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Den historiska inramningen 
i Riddarhuset tillförde årets 
förbundsmöte en extra di-
mension som uppskattades av 
delegaterna. Mötet genom-
fördes som vanligt smidigt 
och snabbt men utan stress. 

Detta kan till viss del tillskri-
vas en skicklig och rutinerad 
mötesledning, men är främst 
ett resultat av det sedan någ-
ra år tillämpade systemet med 
kretskonferens dagen före för-
bundsmötet.

 På denna konferens har 
styrelsen möjlighet att i lugn 
och ro informera och ta upp 
frågor till diskussion som lig-
ger längre fram i tiden. På så 
vis kan man ägna sig åt att i 
lugn och ro behandla frågor 
som förelagts förbundsmötet 
för beslut och dela ut förtjän-
ta utmärkelser under värdiga 
former.

Efter att styrelseordföranden 
Birgitta Rundberg hälsat mö-
tesdeltagarna välkomna för-
klarade hon mötet öppnat 

vilket bekräftades med en fan-
far. Birgitta läste upp ett tele-
gram från HM Konungen, där 
vår höge beskyddare sänder 
sina bästa välgångsönskningar 
med anledning av Förbundets 
75-årsjubileum. Efter att na-
tionalsången traditionsenligt 
sjungits vidtog utdelning av 
förtjänsttecken.
 För första gången utde-
lades den nyinstiftade Jubi-
leumsmedaljen till ett antal 
personer (se här intill) som, 
på olika sätt, gjort betydan-
de insatser till Förbundets 

Jubileums-Jubileums-
årsmöte på årsmöte på 
RiddarhusetRiddarhuset
Av: Ulf Hansson

Med anledning av Förbundets 
75-årsjubileum arrangerades årets 
förbundsmöte på Riddarhuset i 
Stockholm. Tveklöst innebär systemet 
med separat kretskonferens att 
förbundsmötet numera utgör en lyckad 
syntes av effektivitet och feststämning.

Kjell Svantes blåste även i år fanfar 
och nationalsång i sin ”silvertrumpet”.

Den magnifi ka inramningen i Riddarhuset 
gav årsmötet extra jubileumsstämning.

Med anledning 
av Förbundets 
75-årsjubileum hade 
dess höge beskyddare, 
HM Konungen, skickat 
ett telegram till SPSF 
med sina bästa 
välgångsönskningar.
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Svenska Pistolskytteförbundets
förtjänstmedalj i silver:
Bengt Olofsson
Björn Svensson

Svenska Pistolskytteförbundets 
Jubileumsmedalj:
Anders Björck
Gunnar Tysk
Birgitta Kjellberg
Kerstin Wetterström-Toftling
Lennart Elbe
Ulf Qvarfort
Ulf Hansson
Annette Hofvander
Claes Linder
Örjan Lindh
Sonny Svensson
John-Åke Andersson

Förbundsstyrelsens
plakett i guld:
Gunnar Andersson
Årets ungdomsledare:
Karl Sekander

Förbundsordförande Anders Björck 
ledde årsmötet.
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Styrelseordförande Birgitta 
Rundberg presenterade de 

två nya policydokumenten, 
Alkohol- och 
drogpolicy, samt 
Krishanteringspolicy, som 
Förbundet fastställt.

Generalsekreterare Mats 
Stoltz presenterade 

budget och 
verksamhetsplan.

Gunnar Andersson förärades 
Förbundsstyrelsens plakett i 
guld.

Medaljörer, från vänster: Bakre raden: Birgitta Kjellberg, Sonny Svensson, Björn Svensson, Claes Linder, 
Lennart Elbe, Bengt Olofsson och John-Åke Andersson.
Främre raden: Örjan Lindh, Kerstin Wetterström-Toftling, Ulf Qvarfort, Anders Björck, Gunnar Tysk och 
Ulf  Hansson. Saknas på bilden: Annette Hofvander.

fromma. Utmärkelsen ”Årets 
Ungdomsledare” och Sportec 
AB:s stipendium tilldelades 
Karl Sekander, Lönsboda.
 Förbundets ordförande 
Anders Björck valdes att leda 
mötet.

Mötet godkände styrelseberät-
telsen (inklusive bokslut) för 
år 2010 och beviljade styrel-

sen och generalsekreteraren 
ansvarsfrihet.

Generalsekreteraren presen-
terade reviderad budget för 
2011 samt budget och verk-
samhetsplan för år 2012. 
Dessa handlingar fastställdes 
av förbundsmötet.

Förbundsmötet beslutade, på 
styrelsens förslag, om oför-
ändrade förbundsavgifter för 
år 2012, det vill säga:
Föreningsavgift: 600 kr per för-
ening. Avgift per aktiv medlem: 
260 kr. Avgift per aktiv familje-

medlem: 200 kr. Avgift per luft-
pistolskytt (ungdom): 10 kr.

Sammanlagt elva förslag stod på 
dagordningen. Dessa behand-
lades utan stress och under 
lugn och saklig debatt. Försla-
gen och förbundsmötets beslut 
fi nns redovisade på hemsidan.

Förbundsmötet fastställde även 
två nya policydokument (Al-
kohol & drogpolicy samt 
Krishanter ingspolicy) för 

Tidigare förbundsordföranden 
och nuvarande hedersledamoten 

Gunnar Tysk missar sällan eller 
aldrig Förbundets årsmöten.

Förre sekreteraren i Konung 
Gustaf V:s 90-årsfond, Lennart 
Elbe, mottar Förbundets 
Jubileumsmedalj för 
sina insatser i samband 
med det svensk-baltiska 
ungdomsprojektet.

Svenska Pistolskytteförbun-
det (se hemsidan).

Avslutningsvis höll Anders 
Björck ett kortare avslutnings-
anförande. Han konstaterade 
att Svenska Pistolskytteför-
bundet står starkt när det i år 
fi rar sitt 75 årsjubileum. Såväl 
medlemstalet som verksamhe-
ten ökar. Med andra ord, det 
går bra för Svenska Pistolskyt-
teförbundet. Han underströk 
också att vi kommer att stäl-
las inför ständigt nya problem, 
inte minst vad gäller miljöfrå-
gorna. Dock är det hans fasta 
övertygelse att vi med gemen-
samma krafter kommer att kla-
ra även dessa prövningar.
 Efter dessa ord och efter 
att ha tackat styrelsen, kansliet 
och kretsarna för goda insatser 
under det gångna året och de-
legaterna för ett väl genom-
fört Förbundsmöte avslutade 
han detsamma med ett kraft-
fullt klubbslag.

Förbundsmötet hade tagit två 
timmar och två minuter att 
genomföra och delegaterna 
kunde med gott samvete av-
njuta en välförtjänt lunch i 
Lantmarskalkssalen innan de 
bar av hemåt efter väl förrät-
tat värv.
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Mike Winnerstig
tj: 08-555 038 54
mobil: 070-544 41 46

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

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

Göran Lindskog
tfn: 0611-226 58
mobil: 070-688 47 27

Sune Persson
tfn 0451-833 17

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

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

Lars T. Andersson
mobil: 0730-70 10 71

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

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

Stockholm

Vice ordförande 
och
presstalesman

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

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

Generalsekreterare
Mats Stoltz
tfn: 08-650 50 93

Revisorer
Kent Westerlund
Örjan Lindh

Revisorssuppleanter
Sven Bimark
Richard Andersson

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

Ordinarie ledamöter

Västernorrland

Kristianstad

Älvsborg

Suppleanter

Adjungerade

Fredrik Widemo
mobil: 070-339 93 50

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

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

Värmland Uppsala

Verkställande utskottet

Ordförande: Birgitta Rundberg

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

Adjungerade: Mats Stoltz
Bo Walger

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

Norrbotten

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

Dalarna

Göteborg Stockholm

Malmöhus

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

Kalmar län 
norra
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Ny i styrelsen

Årets ungdomsledare

Karl Sekander, Lönsboda Pi-
stolskytteklubb, har valts till 
årets ungdomsledare. Karl är 
42 år och arbetar som säljare 
i järnaffär och som deltids-
brandman i räddningstjänsten 
i Lönsboda.

Själv skjuter han inte pistol, 
men engagerade sig i pistol-
skyttet då hans nu 16-åriga 

dotter Clara började skjuta 
luftpistol för sju år sedan. Då 
huvudtränaren Kurt Olofs-
son frågade Karl om han 
kunde tänka sig att arbeta 
som ungdomsledare ställde 
han upp.

Utöver jobbet med ungdomar-
na gillar Karl att jaga när det 
blir dags på höstarna. Vår och 

Möt Göran Lindskog,
Härnösands Psk

sommar handlar det myck-
et om att vara ute och titta 
på rally.

Karl berättar att jobbet med 
ungdomsverksamheten har 
gett honom många positiva 
upplevelser.
– Det är roligt att se hur en 
skytt utvecklas och går från 
nybörjare till att några sä-

songer senare vara vinnare av 
Svenska Ungdomscupen, sä-
ger han.

Roligaste minnena så här långt 
är klubbens årliga resor till 
Svenska Ungdomscupen 
(80-iaden).
– Det är jättekul och inspi-
rerande med våra fantastiska 
framgångar där! avslutar Karl.

Göran privat
Ålder: 65 år
Familj: Sambo och två fl ickor 
som är utfl ugna ur boet
Bor: Villa i Härnösand samt fri-
tidsboende i Höga Kusten
Fritid (förutom pistolskyttet): 
Reser gärna för att uppleva natur 
och andra kulturer.
Favoritprogram på TV: Doku-
mentärer, vetenskapsprogram
Senast lästa bok: ”Berliner-
popplarna” av Anne B Ragde
Favoritmat: Uppskattar det 
mesta
Då trivs jag allra bäst: Att 
tillsammans med min sambo 
uppleva tystnaden och storsla-
genheten i naturen och att ta del 
av främmande miljöer långt från 
vardagen.
Tycker inte om: Oärlighet och 
missunnsamhet

Din yrkesmässiga bakgrund?
– Jag har arbetat som aukto-
riserad revisor och ekonomisk 
konsult sedan mer än trettio 
år.

Vad tycker du själv att du kan 
bidra med för kompetens i 
SPSF?
– Medlem i Härnösands 
Pistolskytteklubb (t idigare 
Sundsvalls Pk och Malmö Pk) 
och har lång erfarenhet av och 
är väl insatt i det mesta som 
rör skytteverksamheten. Har 

också varit engagerad inom 
såväl Svenska Pistolskytte-
förbundet som Svenska Skyt-
tesportförbundet på krets/
distriktsnivå sedan mitten av 
sjuttiotalet. Har stor vana av 
att tolka och uttrycka mig i 
skrift.

Vilken gren av pistolskyttet gil-
lar du bäst?
– Jag var från början mest 
intresserad av fältskytte och 
olika former av snabbskytte 
(även sportskytte). Skjuter 
idag de fl esta disciplinerna. 
Har dock inte provat på PPC.

Vilken/vilka är dina hjärtefrågor 
som du gärna vill driva?
– Jag är intresserad av att 
sprida kunskap om vad vårt 
skytte står för, vikten av en 
seriös inställning med fokus 
på säkerhet, gemenskap och 
en sport som hela familjen 

kan ha glädje av. Har alltid 
lagt mycket tid på att ta hand 
om nybörjare. Började med 
kursverksamhet redan i slutet 
av sjuttiotalet (med eget fram-
taget kursmaterial – till stor 
del med motsvarande inne-
håll som dagens av förbunden 
framtagna kursmaterial).

Hur tycker du SPSF ska utveck-
las, särskilt med tanke på nyrek-
rytering av ungdomar?
– Ingen lätt fråga. Konkur-
rensen om fritiden är stor 
idag. Förutsättningarna varie-
rar dessutom väldigt mycket 
från kommun till kommun. Vi 
behöver sannolikt bli bättre på 
att skapa relationer till kom-
munerna (såväl tjänstemän 
som politiker) och media. 
Sporten är idag inte särskilt 
medial. För det krävs att åskå-
dare lättare kan följa tävling-
arna vilket i sin tur kräver 

elektronisk markering och 
därmed investeringar som i 
de fl esta kommuner är otänk-
bara.
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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..

SM 2011:  Guld Fält C
  Guld Fält A
  Guld Fält C Dam

SM 2011: 
Guld Fält A, Silver Bana A

Självklart stora framgångar för Sig 
Sauer på PPC VM
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Om vi tar en snabb titt i Örjan
Lindhs backspegel var det 
först vanlig skolgång, studier 
i företagsekonomi och några 
år som revisorsassistent innan 
han så småningom fi ck er-
bjudande om en ekonomi-
cheftjänst inom grosshandeln.
– Den branschen var jag tro-
gen i trettiofem år, berättar 
Örjan.
– Nästa steg var att jag star-
tade en egen redovisningsbyrå 
med ett par anställda. Vid 70 
års ålder tyckte jag det var 
dags att minska arbetsbelast-
ningen och sålde byrån, men 
behöll de ideella uppdragen.

Örjan blev medlem i Bromma 
Pk i Stockholm redan 1964 
och berättar att han tränade 
fl itigt.

– När man erövrat brons-
märket fi ck man på den tiden 
vänta med silver till året där-
på, berättar Örjan, och först 
tredje året var det möjligt att 
skjuta för det eftertraktade 
guldmärket. Guldmärkesford-
ringarna sköt jag med min 
fars Walther PPK 7,65 mm.
1970 blev Örjan invald i klub-
bens styrelse där han haft olika 
poster. Sedan 1993 ansvarar 
han för föreningens ekonomi.

Skyttet har Örjan fått med sig 
med modersmjölken, om inte 
ännu tidigare.
– Både min far och farfar var 
mycket aktiva skyttar och det 
berättas att söndagen den 14 
juni då jag föddes var min far 
som vanligt på Bollnäs skjut-
bana (hemma låg mor med 
födslovärkar och på den tiden 
fi ck fäderna inte vara med). 
När han kom hem hade hans 
son kommit till världen.

Det blev så småningom fl ytt 
till Stockholm och redan vid 
unga år var Örjan med sin far 
på skjutbanan på söndagarna. 
Så småningom fi ck han börja 
skjuta korthållsgevär.
– Gevärsbanan låg där Väl-
lingby Centrum ligger idag, 
berättar Örjan.
– Pistolskyttet utövades då 
på en ganska primitiv bana 
som låg där Vattenfalls stora 

kontorsbyggnad ligger. Efter 
mina studier vaknade intresset 
för pistolskyttet och jag sökte 
medlemskap i Bromma Pk. 
Jag är fortfarande aktiv och 
favoritgrenarna är precision, 
och fältskjutning, men även 
grovpistol och magnumskytte.

Dina framgångar som pistol-
skytt?
– Har kanske inte haft någ-
ra riktiga höjdare, men har 
deltagit i 5-6 SM, dock med 
medelmåttiga resultat. På 
klubbnivå har jag på 70-ta-
let ”kammat” hem en hel del 
guld och silvermedaljer på de 
årliga klubbmästerskapen. Det 

händer fortfarande att jag kan 
lyckas skjuta till mig någon 
bronspeng.

Jag ber Örjan berätta om de 
viktigaste insatserna som han 
ser det under sin tid som För-
bundets revisor.
– Förbundets redovisning 
var när jag tillträdde välskött, 
men hade en hel del brister 
som gjorde att det kunde vara 
svårt att analysera resultatet 
på resultatgrupper m.m. Till-
sammans med kansliets per-
sonal installerade vi ett nytt 
bokföringssystem och lade 
upp en ny kontoplan. Kund- 
och leverantörsreskontror av 
senast snitt installerades och 
man kunde därigenom snabbt 
stämma av fordringar och 
skulder.
– En automatisk leveran-
törsbetalningsrutin som un-
derlättade det tunga arbetet 
med att skriva remissor och 
sedan bokföra dessa installe-
rades. Idag sker betalningarna, 
efter attest, direkt via internet.

Örjan fortsätter:
– Förbundets värdepappers-
portfölj som genom åren bli-
vit ganska stor saknade från 
början uppgift om kvarva-
rande pappers inköpsvärde. 
Detta rättades till efter ett 
stort utredningsarbete så nu 
vet styrelsen de olika pos-

Redovisning som 
stämmer med 
verkligheten
Av: Ulf Hansson

”Jag blev föreslagen för detta hedersamma uppdrag av tidigare 
revisorer och blev vald till Förbundets revisor i mitten på 
1990-talet” berättar Örjan Lindh som nu uppnått samma ålder 
som Förbundet och lämnar över sysslan till nya krafter.

Örjan privat
Ålder: 75 år, lika gammal som 
förbundet.
Bor: Har fl yttat ifrån radhuset 
till en nybyggd 55+ lägenhet i 
Bromma
Familj: Hustrun Margareta och 
två utfl ugna barn, 2 barnbarn.
Fritid: Ägnar mycken tid till att 
underhålla gamla timmerhus i 
Dalarna. Där har jag även en 
liten smedja där jag på amatör-
nivå ägnar mig åt silversmide 
m.m.
Favoritprogram på TV: Inget 
speciellt.
Senast lästa bok: Hundraår-
ingen som klev ut genom fönst-
ret och försvann.
Favoritmat: Fisk i olika former
Då mår jag allra bäst: När 
jag i lugn och ro får pyssla med 
mina hobbies.

Örjan Lindh, SPSF:s revisor 
sedan många år slutar som 
revisor men inte som pistolskytt.
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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

ternas exakta värde vilket är 
viktigt i de fall man vill göra 
några transaktioner. Vi redovi-
sar numera i årsredovisning-
en både anskaffningspris och 
marknadsvärde.

Hur vill du beskriva Förbundets 
ekonomi idag?
– Revisionsarbetet har ju 
även bestått i att vi tagit del i 
förbundets alla beslut och vi 
har kunnat följa och kontrol-
lera effekten av dessa i redo-
visningen. Detta gör att Kent 
Westerlund och jag, båda av-
gående revisorer, kan säga att 
den redovisning som vi nu 
lämnar verkligen överensstäm-
mer med verkligheten.

Vad ska du göra härnäst?
– Fortsätta med skyttet. Det 
är mycket avkopplande att åka 
ut till Grimsta en förmiddag 
och avlossa ett antal övnings-
skott. Sedan är det trevligt att 
på klubbtävlingarna försöka ge 
bästa möjliga resultat. Dessut-
om har klubbens ordförande 
Hans Bark och jag startat en 
seniortävling som hålls sex 

förmiddagar under säsongen. 
Vi skjuter en precisionstävling 
om 6 serier, tolkar med ”han-
dikapptolken” så alla kalibrar 

kan tävla på samma villkor. Ef-
ter det dricker vi kaffe och har 
en trevlig samvaro med myck-
et skytte- och vapensnack. På 

så vis får vi också kontakt med 
våra gamla medlemmar och 
kamrater. Ett mycket uppskat-
tat initiativ.

Örjan kopplar gärna av med silversmide i fritidshuset i Dalarna. Här är det en silverskål i 
sterlingsilver 925/1000 som är på gång. Örjan påpekar att den är ”vitkokad och har ännu 
inte fått ytan polerad”.
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I förra numret av NP redo-
visade vi de första resultaten 
från undersökningen vi ge-
nomfört av skyttarnas atti-
tyder till sitt skytte och vår 
verksamhet. Vi inledde med 
medlemmarnas attityder till 
damklassen, i och med att 
det fanns en motion till för-
bundsmötet där man föreslog 
att damklassen skulle avskaf-
fas. Undersökningen visade 
att det fanns ett starkt stöd 
för damklassen, och förbunds-
mötet beslutade att avslå mo-
tionen. Nu går vi vidare med 
materialet och tittar på våra 
skyttevanor. Detaljer som 
man bör hålla i minnet när 
man tolkar resultaten åter-
fi nns i en fotnot sist i artikeln.

Låt oss börja med att titta på 
hur aktiv den genomsnitt-
lige skytten är. Vi ställde dels 
frågor om hur många skott 
man lossar under ett år, dels 
hur ofta man tränar och täv-
lar. Om vi börjar med hur 
många skott man lossar, så 

uppger 88% av de kvinnliga 
skyttarna att man tränat  el-
ler tävlat under det senaste 
året. Motsvarande siffra för 
de manliga skyttarna är 96%. 
Flest skott lossas med .22 LR 
under träning (Fig. 1a), följt av 
22 LR vid tävling, grovt vid 
träning och grovt vid tävling 
(Fig. 1b). I samtliga fall upp-
ger män att de skjuter mer än 
kvinnor. Skillnaderna är minst 
för .träning med .22 LR och 
störst för tävling med grövre 
kalibrar än .22 LR.

Vi ställde även frågan hur in-
tresserad man är av att skjuta 
med de olika vapengrupper-
na inom precisions- respek-
tive fältskytte. Det är ingen 
tvekan om att skyttet med 
.22 LR attraherar fl est skyt-
tar inom bägge disciplinerna. 
Här är mönstren likartade för 
bägge könen, även om kvin-
norna visar större intresse för 
att skjuta precision C (Fig. 
2a). Detta är den enda kom-
binationen av vapengrupp och 

Skjuter DU mer än 
genomsnittsskytten?
Av: Fredrik Widemo

Efter förra numrets attitydundersökning, där synpunkterna 
på damklassens vara eller inte vara redovisades, kommer 
här nästa avsnitt om våra skyttevanor.
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Figur 1. (a) Den procentuella fördelningen av antalet lossade skott 
med .22 LR vid träning under det senaste året, uppdelat på kön.

Figur 1. (b) Den procentuella fördelningen av antalet lossade skott 
med grövre kalibrar än .22 LR vid tävling under det senaste året, 
uppdelat på kön. Generellt skjuter man fl er skott vid träning än vid 
tävling och mer med .22 LR än med grövre kalibrar. Skillnaderna 
mellan könen är minst för träning med .22 LR och störst för tävling 
med grövre kalibrar.

disciplin som intresserar kvin-
nor mer än män. Föga förvå-
nande visar sig annars samma 
skillnader mellan könen som 
för det faktiska antalet lossade 
skott; männen skjuter betydligt 

hellre vapengrupp A respekti-
ve R (Fig. 2b) än kvinnor gör. 
Intresset för vapengrupp B är 
jämförelsevis litet hos bägge 
könen, såväl inom precisions- 
som fältskytte.

Fältskytte
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Tävlingsform Kvinnor (%) Män (%)

Fältskytte 52,2 67,5

Precisionsskytte 55,8 71,2

Magnumfältskytte 2,2 15,3

PPC 2,2 5,5

Militär snabbmatch 10,1 14,1

Snabbskytte 26,1 31,3

Springskytte 5,1 5,5

Skidskytte 0,0 1,2

Luftpistol 23,9 22,7

Falling Target 5,1 6,7

Tabell 1.
Den procentuella 
andelen skyttar 
som skjutit någon 
tävling inom sin 
egen förening 
eller externt under 
2010, uppdelat på 
grenar och kön.

Figur 2. (b) Den procentuella fördelningen av intresset för att skjuta 
vapengrupp R i fältskytte, uppdelat på kön.

Hur ofta vi tävlar inom före-
ningarna eller externt beror 
inte bara på intresset, utan 
även på hur många tävlingar 
som arrangeras. Samt självfal-
let i vilken utsträckning man 
är beredd att åka en bit för att 
skjuta externa tävlingar. Ute-
säsongens längd skiljer dessut-
om en hel del sett över vårt 
avlånga land och möjligheter 
till krutskytte inomhus sak-
nas tyvärr ofta. Trots allt upp-
gav 31% av skyttarna att man 

fält är förhållandevis populärt 
bland män. Den skarpögde 
kan konstatera att vi missat att 
ta med Nationell helmatch, 
vilket vi självfallet korrigerar 
om vi gör om undersökning-
en om några år. (Tabell 1).

Ser man till hur ofta man täv-
lar, så begränsas självfallet 
deltagandet av utbudet på täv-
lingar. Det gäller såväl inom 
föreningen som för externt 
deltagande, åtminstone i viss 
utsträckning. Om vi jämför 
de två populäraste grenarna 
ser vi att den genomsnittlige 
skytten oftare skjuter på hem-
maplan än externt. De fl esta 

skjuter något fl er precisions-
tävlingar än fälttävlingar inom 
föreningen, medan motsatsen 
gäller för externa tävlingar 
(Fig. 3). Det senare påståen-
det gäller för män, men inte 
för kvinnor.

Ser man till hur ofta man skju-
ter under den aktiva delen av 
säsongen, så skjuter de fl esta 
skyttarna sporadiskt under 
året eller inte alls. Det är få 
skyttar som skjuter fl era täv-
lingar per månad under den 
aktiva skyttesäsongen (Fig. 
4 a, b).

Sammanfattningsvis ser vi att 

Figur 3. Den procentuella andelen skyttar som skjutit interna 
respektive externa fält- och precisionstävlingar under 2010, uppdelat 
på kön.

Figur 2. (a) Den procentuella fördelningen av intresset för att skjuta 
vapengrupp C i precisionsskytte, uppdelat på kön.

har tillgång till inomhusbana 
för skytte med krutvapen. Vi 
ställde frågan hur ofta man 
tävlar inom föreningen el-
ler externt för de grenar som 
ingår i förbundets reglemen-
te. Det förvånar nog ingen 
att fält- och precisionsskytte 
dominerar fullständigt när 
det gäller tävlingsaktiviteter 
(Tab. 1). Militär snabbmatch, 
snabbskytte och luftpistol 
skjuts dock också av relativt 
många skyttar och magnum-

PPC-skytte
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Figur 4. (b) Den procentuella fördelningen av tävlingsaktivitet vid 
externa fälttävlingar, uppdelat på kön.

Figur 4. (a) Den procentuella fördelningen av tävlingsaktivitet vid 
precisionstävlingar inom hemmaföreningen, uppdelat på kön.

den genomsnittlige skytten 
skjuter sporadiskt med täv-
lingar under säsongen, och 
företrädesvis ägnar sig åt pre-
cisions- och fältskytte. Män 
uppger att de skjuter mer än 
kvinnor uppger att de gör. 
Män visar även ett betydligt 
större intresse för att skjuta 
med grövre kalibrar än kvin-
nor gör. Nu är det säkert fl era 
som tänker att dessa resultat 
inte kommer som någon stör-
re överraskning. Kanske inte. 
Genom att studera tävlings-
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aktivitet och vilka grenar och 
vapengrupper man vill skjuta 
kan vi dock förhoppningsvis 
bli bättre på att ge skyttarna 
vad de vill ha. Möjligheten 
finns också att med större 
säkerhet välja inriktning på 
verksamheter som riktar sig 
till vissa grupper av skyttar. 
Vidare kan vi studera föränd-
ringar genom att upprepa den 
här typen av undersökning 
om några år. Inom min egen 
förening har det skett stora 
förändringar i vilka grenar 

man utövar under de senaste 
åren. Jag tror det kommer att 
bli allt viktigare att vi har till-
räcklig kunskap för att kunna 
anpassa verksamheten till för-
ändrade attityder. Det gäller 
såväl skyttarnas som samhäl-
lets attityder till vår sport. Vi 
behöver dessutom hårda fak-
ta för att kunna försvara vår 
verksamhet.

I den avslutande artikeln i se-
rien skall vi titta på vad som 
begränsar skyttarnas aktivitet. 
Den kommer i nästa nummer 
av NP. Då har vi förhopp-
ningsvis även fått in svar på 
enkäten som gick ut till alla 
föreningar i vintras; !

Fotnot:
Undersökningen har lagts upp för 
att bland annat kunna jämföra 
män och kvinnor och skickades 
ut till 300 män och 300 kvin-
nor. Vid alla dessa jämförelser 
skall man dock komma ihåg att 

endast nio procent av skyttarna 
är kvinnor; beteendet för den ”ge-
nomsnittlige skytten” ligger alltså 
nära resultatet för män. Det är 
självfallet en enkel sak att räkna 
om resultaten så att de återspeglar 
ett faktiskt genomsnitt (som alltså 
inte hamnar mittemellan resulta-
ten för män och kvinnor). Här har 
jag dock valt att visa resultaten för 
män och kvinnor, eftersom even-
tuella skillnader kan vara intres-
santa när man funderar över hur 
man bör utforma föreningarnas 
verksamhet. Vid jämförelserna är 
det även viktigt att hålla i min-
net från den förra artikeln att 
det är en betydligt större andel 
klass 1 skyttar bland kvinnorna 
jämfört med männen (26% mot 
10%) och en större andel klass 
3 skyttar bland männen jämfört 
med kvinnorna (17% mot 7%). 
Dessa skillnader kan vara väl så 
viktiga som kön om man vill spe-
kulera över orsaken till mönstren. 
Materialet är dock för litet för att 
statistiskt särskilja mellan effek-
terna av kön och klass.

Precisionsskytte
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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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Upphotta
Av: Ulf Hansson/Peter Siegel
Foto: Ulf Hansson
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ad Ruger

På årets Pistol-SM i Göteborg hade Sportec AB 
med sig en ”upphottad” version av Ruger 
GP100 .357 Magnum, double action. Efter 
diverse trimningar och förbättringar har den 
fått beteckningen ”Sportec Match Target”. NP:s 
tävlingsreporter Peter Siegel har provat revolvern 
i hetluften på en fältskjutning.
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Tekniska fakta
Kaliber: .38 Special och .357 Magnum
Piplängd: 6”
Vikt, rostfri version med anatomisk kolv, utan 
patroner: 1 320 g.
Tryck: Direkttryck
Säkerhet: Rugers säkerhetssystem som gör att 
revolvern inte avfyras om man av misstag tappar hanen.

Rugers modell GP100 intro-
ducerades redan 1985 som 
andra generationen av Ru-
gers double action revolvrar 
och är en vidareutveckling 
av tidigare modeller. I likhet 
med Rugers övriga sortiment 
är GP100 en exceptionellt 
stark, säker och pålitlig revol-
ver. Enligt en amerikansk va-
penskribent är GP100 till och 
med ännu vassare och uppges 
”klara hur många 357:or i 
följd utan att krokna”. Spor-
tec AB har nu gjort en del 
förbättr ingar för att göra 
GP100 ännu mer intressant 
för revolverälskarna.

Med sin ”upphottade” version 
av Ruger GP100 erbjuder 
Sportec en revolver som kan 
vara ett alternativ även för 
skyttar inom det ”vanliga” 
nationella skyttet. Bland annat 
trimmas det tämligen råbar-
kade avtrycket från fabrik och 
även i övrigt ser man till att 
revolvern levereras i ett mer 
tävlingsanpassat utförande.

Per-Åke Andersson på Sportec
förklarar vad det är man för-
bättrat.
– Vi har i första hand trim-
mat avtrycket, såväl singel 
som double action, och försett 
revolvern med bättre riktme-
del. Dessutom fi nns anato-
miska kolvar i olika utförande 
och storlekar att tillgå.

Efter denna ansiktslyftning 
i Åkarp kallas revolvern 
”SPORTEC MATCH TAR-
GET”. Priset är c:a 9 000 kr 
(blånerad). Vill man ha den 

Per-Åke Andersson från Sportec 
visade upp ”Match Target” på årets 
Pistol-SM. Foto: Peter Siegel

En del av 
”upphottningen” 
består i att man 

monterat på 
target sikte och 

korn.

Hane och avtryckare i sina ytterlägen innan skottet går. Små 
händer torde vara en fördel, annars får avtryckarfi ngret kontakt 
med kolven/stommen. Kan kanske avhjälpas med avtryckarsko 
eller modifi erad kolv.

rostfria versionen 
får man lägga till c:a 

600 kr.

NP:s tävlingsreporter Pe-
ter Siegel provade ”Match 

Target” med 6” pipa och .38 
Special på den nationella fält-
skjutningen ”Höstsaluten” i 
Salem. Läs hans rapport här 
intill.

Trumman fälls ut med en 
knapptryckning i riktning 
mot hanen, ej framåt.
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Av: Peter Siegel

Testrapport
Vapenkontrollen gick elegant, 
Rugern höll trycket med 
råge. Jag hade tidigare skju-
tit in mig med revolvern och 
konstaterat att den har bra ba-
lans och ligger bra i handen. 
Dessutom är den snygg!
Tyvärr var kolven på testre-
volvern en aning för liten för 
min hand, men det fi ck duga.
 Just den kolven har också 
en liten tumhylla vilket gjor-
de att jag inte kunde använda 
snabbladdare. Jag hade missat 
att kolla detta och fi ck därför 
en överraskning på fältrun-
dan, men det var ju inte värre 
än att övriga fi ck vänta medan 
jag plockade i mina patroner 
”manuellt”.

Jag upplevde att de ”target” 
riktmedel som Sportec för-
sett Rugern med har rätt stor-
lek och passar mycket bra för 
både precision och fält. Pre-
cisionen är för övrigt mycket 
bra och träffbilden håller tian 
på 25 meter.
 Single action trycket är 
utmärkt. Inga problem med 
att göra en bra och omed-
veten avfyring. Hanen släpps 
iväg på ett perfekt sätt när 

man långsamt ökar trycket på 
avtryckaren. Lite irriterande 
är att när man spänner upp 
hanen stannar den djupt ned 
mot handen och avtryckaren 
hamnar väldigt långt bak i 
varbygeln, endast några mil-
limeter från stommen. Fingret 
får därför kontakt med kolven 
innan hanen faller (gäller den 
kolv jag hade på testrevol-
vern). Det kan fungera bättre 
för skyttar med små händer 
och möjligen hade en större 
kolv varit till min fördel.

Avtryckarvikten för double ac-
tion ligger på c:a 3 ½ kg, allt-
så något tungt. När man drar 
avtryckaren bakåt känner och 
hör man två distinkta klick-
ljud. Vid andra klicket stan-
nar trumman. Sedan är det ett 
relativt långt släp tills hanen 
faller. Detta kändes ovant för 
mig och förorsakade att jag 
ibland hann dra kornet ur fi -
guren innan skottet gick.
 Avtryckaren hamnar lika 
långt bak även i double 
action innan skottet går 
och avtryckarfing-
ret har kontakt 
med kolven 

på båda sidor om avtrycka-
ren. Detta skulle man behöva 
förbättra. Möjligen går det 
att montera på en avtryckar-
sko för att fi ngret ska hamna 
längre fram och inte ”kroka” 
runt och komma i kontakt 
med kolven/stommen.
 Vad gäller det långa släpet 
i sista steget av double action 
säger teknikern på Sportec att 
det är möjligt att korta detta, 
men att det inte är helt lätt att 
göra. Därför ger man sig inte 
in på det utan menar att av-
tryckets längd är en vanesak. 
Skytten lär sig ganska snabbt 
hur det nya, trimmade av-
trycket fungerar. Man får 
helt enkelt träna upp 

känslan och snabbt dra ige-
nom sluttrycket tills hanen 
faller.

Slutomdömet är att Ruger 
”Sportec Match Target” håller 
samma gedigna kvalitet, och 
lite till, som Rugers övriga 
revolvrar. Efter Sportecs trim-
ning har revolvern utveck-
lats till en förädlad variant av 
den lite ”råare” GP100 som 
levereras från fabriken. Sä-
kert kommer den upphotta-
de modellen ”Sportec Match 
Target” att fi nna sina köpare.

NP:s 
tävlingsreporter 
Peter Siegel 
testade Ruger 
”Sportec Match 
Target” på 
fältskjutningen 
”Höstsaluten”.
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Eskilstuna Skyttecentrum på 
Hugelsta tillhör landets störs-
ta och finaste anläggningar 
i sitt slag. Här fi nns 25- och 
50-metersbanor för pistol 
och korthållsgevär, 100- och 
300-metersbanor samt banor 
för jaktskytte och bågskytte. 
Och alltså plats för fältskytte, 
även på magnumavstånd. Som 

om inte detta vore nog har Es-
kilstuna med Munktellarenan 
även en av landets största och 
bästa inomhushallar för skytte. 
Helt klart har kommunen ta-
git sitt ansvar när det gäller att 
se till skyttets behov. Vad man 
kan se tar också föreningarna 
sitt ansvar som vårdare av an-
läggningen och som här EPK 

som en skicklig arrangör. Så 
vilar ju också skyttearvet tungt 
över staden, som huserat Carl 
Gustafs Stads Gevärsfaktori 
sedan 1812. Får vi återigen se 
det vapentekniska museet på 
faktoriholmarna öppna blir 
det toppbetyg.

På lördagen genomfördes klas-

serna 357 Single Action, 357 
Double Action och Pistol. 
Skjutvädret var perfekt, med 
lätt molnighet och uppehålls-
väder. Patrullstigen var kort, 
så många skyttar var kanske 
inte riktigt vakna när de lade 
sig till rätta på station 1, som 
regelmässigt är inskjutnings-
station på en Magnumfält-

MAGNUM
Av: Nils-Anders Ekberg
Foto: Nils-Anders Ekberg och Axel Brattberg

Årets SM i Magnumfältskjutning genomfördes på Hugelsta 
skjutfält utanför Eskilstuna den 6 och 7 augusti. Arrangören, 
Eskilstuna Pistolskytteklubb (EPK), lyckades fresta ovanligt 
många skyttar att möta upp, och innan det hela var över 
hann det bli hela 377 starter.

SMSM
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Hands-up station.

Miss Magnum för tionde 
året i rad blev Anita Olsson, 
Torsby Psk. GRATTIS!

Mike Winnerstig, 
SPSF:s vice ordförande 

och presstalesman.

SM
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skjutning. Plötsligt var alla 
morgontrötta ögon vidöppna. 
Här gällde det att redan vara 
inskjuten om man inte skulle 
tappa på den lilla fi guren och 
vara borta direkt. SPSF ban-
kontrollant, undertecknad, tar 
på sig det förbiseendet.

Hickan från station 1 ville inte 
ge vika. Hands-upstationen 
följde och även den gav bräns-
le till fortsatt diskussion. Alla är 
överens om att den var helt i 
enlighet med skjuthandbokens 
exempel på hur en sådan sta-
tion skall se ut. Däremot rå-
der det delade meningar om 
ifall SHB-exemplet är ett bra 
exempel eller inte. Kritikerna 
hävdar att det är fel att en pre-
cisionsgren som Magnumfält 
skall riskera att avgöras på en 
”artfrämmande” snabbskyt-
testation och att skyttet kan 
bli både chansartat och osä-
kert. De som gillar den me-
nar att man skall acceptera 
att hands-up är en del av täv-
lingsformen och inte bara en 
transportsträcka, och att om 

man tränar på hands-up 1/8-
del av sin Magnumträning är 
den inte svår. Dessutom säker-
ställer den att vapnen behål-
ler en viss hanterbarhet. Läge 
att motionera och få veta vad 
skyttarna tycker?

Efter denna rivstart följde nu 
stationerna i tät följd, vilket 
skyttarna ju innerst inne gil-
lar. Tack vare väldrillade och 
trevliga funktionärer stod det 
inte länge på förrän patrul-
len var tillbaka i klubbhuset, 
där den välsmakande spaget-
tin väntade. Och så på’t igen. 
Dessemellan hann många 
med ett besök hos Roland 
Gustafsson från Eskilstuna Va-
penhistoriska Förening, som 
förevisade och berättade om 
långpipiga svartkrutsvapen 
och skarpskyttet från sta’n.

Under söndagen avgjordes 
klasserna 44 Single Action, 
44 Double Action och Fri. 
Nu var det betydligt mör-
kare på himlen, och regnet 
ömsom strilade, ömsom öste 
ner. Efter att ha studerat lör-
dagens resultatlista och lyssnat 
på synpunkter från deltagarna 
beslöt banläggare Ove Gran-
berg och SPSF representant 
Nils-Anders Ekberg i samför-
stånd att justera station 1 och 
2. 1:an kortades ett antal me-
ter och den lilla fi guren byttes 
ut mot en större. På station 2 
kortades avståndet med 5 me-
ter, och dessutom förlängdes 

tiden med 2 sekunder. Det 
senare eftersom söndagsvap-
nen är svårare att skjuta snabbt 
med. Därmed verkade också 
skyttarna glada och helnöjda, 
trots att många påminde om 
dränkta katter efter ett varv 
på banan, för att inte tala om 
efter tre. Stroganoffen värmde 
skönt dessemellan. Funktio-
närerna var också av det rätta 
– impregnerade – virket, och 
lät sig inte påverkas av blötan.

Resultatmässigt kunde man 
konstatera att banorna var lite 
svårare än vanligt, även om 
man bortser från lördagens sta-
tion 1 och 2. Poängringarna 
krävde också att man träffade 
mitt i. Därför uteblev för ovan-
ligheten skull särskjutningar-
na. Någon rotation i toppen 
verkade det däremot inte bli. 
Gräddan av skyttar från SM 
2010 i Kristinehamn höll ställ-
ningarna även i år. I de sex 

Gunnar Karlsson, Eskilstuna 
HeVf, vann både SA Rev 357 och 
Fripistol Revolver.

David Annerton, Borås Ps, vann 
DA och SA Rev .44M och blev även 
”Mr. Magnum”.

Lag Eskilstuna HeVf vann alla revolverklasserna.
357 SA, 357 DA, 44 SA och 44 DA.

Lag Teckomatorp Pk vann Pistol & Revolver Fri.

Lag Töreboda Psk vann Pistol 9-455.

Conny Olsson, Eskilstuna HeVf, 
vann DA Rev 357.

Mattias Krahe, Rönnskär Pk, 
vann Pist 9-455.

lagtävlingarna verkade Eskil-
stuna Handeldvapenförening 
trivas med det arrangemang 
som deras ”sambor” på Skyt-
tecentrat ordnat; fyra guld, ett 
brons och en fjärdeplats. Indi-
viduellt tog man tre guld, två 
silver och ett brons. Något för 
lokaltidningen att gotta sig åt.

Framgångsrikaste manlige skytt 
totalt, ”Mr. Magnum”, blev 
David Annerton från Borås 
Ps och mest framgång på den 
kvinnliga sidan, ”Miss Mag-
num”, blev för tionde året i 
rad Anita Olsson, Torsby Psk 
(just det, från Torsby 2002 har 
inte Anita missat en Miss).

Med detta tackar vi tävlingsle-
daren Roger Svärd med med-
arbetare i Eskilstuna PK för 
ett mycket väl genomfört SM. 
Det här riskerar ni att få göra 
om. Innan dess ses vi nästa år 
– någonstans i Sverige.
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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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FOK Borås stod som arrang-
ör för detta ”snabba” mäster-
skap över 12 serier i A, B och 
C. Samtliga deltagare tävlade 
enbart i öppna vapengrupper. 
Detta kunde kanske upple-
vas lite orättvist mot de äldre 
skyttarna som inte är så snab-
ba i sina reaktioner längre, 
men det var inget att göra åt 
den saken, bara att bita ihop.

I Militär snabbmatch skjuter 
vapengrupperna C och B 
fyra serier på 10 sekunder, 

fyra serier på 8 sek och fyra 
serier på tuffa 6 sekunder. I 
vapengrupp A har man lite 
längre tider, d.v.s. 12, 10 och 
8 sekunder. Att skjuta militära 
tjänstevapen snabbt och med 
bara en hand är inte det lät-
taste och det lilla tidstillägget 
behövs verkligen. Visserligen 
är det duell/snabbtavlan som 
gäller, med lite större ring-
ar, men det är krävande nog 
ändå. Ligger man inte på or-
dentligt vänder tavlan bort 
innan man har hunnit skjuta 
sista skottet.
 FOK Borås hade satt upp 
baktavlor och undvek därmed 
alla diskussioner om dubbel-

hål, sena skott och bommar. 
Föredömligt arrangemang!

Torben Rundqvist från Vår-
gårda Psk sköt mästerskapets 
bästa resultat och blev därmed 
en värdig första Riksmästare i 
vapengrupp C med sina 584 
poäng (196, 194 och 194). 
Torben sköt två 50-poängare 
i 10-sekunders och två 50:or 
i 6-sekundersserierna. En 
mycket bra prestation. Silv-
ret gick till Lars Hagman från 
Hedemora, 582 p, och bronset 
till Alf Boman från P 7 SKIF, 
som sköt 580 poäng. Dessa 
tre sköt därmed tävlingens tre 
bästa resultat.

Första RM i
Militär snabbmatch
Av: Peter Siegel

Perfekt timing kan man nog kalla det att lägga första 
Riksmästerskapet i Militär snabbmatch i Borås dagen innan 
Pistol-SM i Göteborg. Skyttar från när och fjärran kunde 
delta i båda mästerskapen utan att behöva resa två gånger.

Alf Boman segrade i vgrp B 
och blev riksmästare med siff-
rorna 576, dvs. 192, 194 och 
190p. På andra plats kom Hå-
kan Sjöberg från Livgardets 
Sf i Kungsängen med 572 
poäng och trea blev Bo Ek-
man, Karlstads Pssk med 570 
poäng.

John-Erik Rustas, Orsa psk, 
tog hem vapengrupp A med 
536 poäng, följd av Torben 
Rundqvist på 530 p och An-
ders Norgren, Grästorps Psk, 
529 poäng.

Svenska Pistolskytteförbundets 
representant och ordförande 

Pe
R
P
d
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Markering. Tävlingsledare Sonny Svensson till höger räknar poäng.

Föredömligt med baktavlor.

Torben Rundqvist, vann C.Alf Boman, vann B.John-Erik Rustas, vann A.

i tävlingskommittén, Nils-
Anders Ekberg, fanns på plats 
och var mycket nöjd med ar-
rangemanget.
– Tack vare de rutinerade 
tävlingsarrangörerna i FOK 
Borås med Sonny Svensson 
och Tomas Ånhed i spetsen 
kunde detta första Riksmäs-
terskap i Militär Snabbmatch 
genomföras på ett mycket bra 
sätt! sa han.

I mästerskapet deltog 65 skyt-
tar i vgrp C, 28 i B och 17 i A, 
totalt 110 starter. Jag vill nog 
påstå att deltagarantalet skulle 
öka avsevärt om man hade oli-
ka klasser som i övriga natio-
nella tävlingar. Kanske skulle 
man till och med tillåta stöd-
hand i vapengrupp A(!) Inget 
är ju så bra att det inte kan för-
bättras, vi får se vad man beslu-
tar efter att ha utvärderat detta 
första riksmästerskap.
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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

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
Majoriteten av toppskyttarna SM 2011 sköt med Manurhin
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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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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!

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

Art.Nr Tubkikare Pris
KIK123650 HK-tub 12-36x50, 450, 25 cm, 500 g 910 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

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.

till Propagandatävling på 
hemmabana för ungdom med 
luftpistol 2011-2012

Anmälan före 10 oktober till Västerviks PSF:s 
LP-sektion, c/o Mikael Karlsson, Gäddgränd 
1 D, 593 40 Västervik.
e-post: propagandan@bredband.net
Tel: 0490-308 15.

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

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

Hjärtligt välkomna och Lycka till!

Västerviks Pistolskytteförening, LP-sektionen
Mikael Karlsson

Nationell Mörkerfält
Lördagen den 12 november 2011 vid

Kejserslunds skjutbana
8 stationer, 48 skott

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

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

Hederspriser till bästa ¼
Föreningens medaljer i lagtävlingen

Medtag fi cklampa
Servering med korv och smörgåsar.

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

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

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

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

Välkomna önskar Västerviks Pistolskytteförening!

INBJUDANINBJUDAN
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Det är den 25 juli och jag har svårt 
att koncentrera mig på den här spal-
ten. Tillvaron känns tung mot bak-
grund av de tragiska händelserna i 
Norge. Men jag tänker sannerligen 
inte låta en terrorist bestämma hu-
ruvida jag skall skriva en spalt eller 
inte, varför jag tar mig verket an.

Förbundets fl aggskepp
Jag kan inte påstå att jag varit nå-
gon fl itig gäst på Förbundets ”sto-
ra SM”. Det har bara inte blivit så, 
kanske mest beroende på att jag inte 
haft någon konkret uppgift att fylla. 
Då ordinarie landslagsledningen inte 
hade möjlighet åtog jag mig i år att 
åka ned till Göteborg och ta hand 
om uttagningen av juniorlandslaget 
inför NM. Väl i Göteborg insåg jag 
ganska snabbt vad jag tidigare gått 
miste om. Den som inte upplevt ett 
nationellt SM i pistolskytte har inte 
upplevt någonting alls. Inte nog med 
att det är Sveriges i särklass mest pre-
stigefyllda pistolskyttetävling, som 
Lars Lundmark uttryckte det i sitt 
invigningstal. Det är också en mäk-
tig breddmanifestation och en folk-
fest. Mer än någonsin står det klart 
för mig hur oerhört viktigt det är 
att vi kan behålla detta SM odelat 
och i nuvarande form. ”Stora SM” 
är och förblir Förbundets fl aggskepp. 
En annan positiv upplevelse var alla 
skyttar som kom fram och hälsade 
på mig och växlade några ord. Den 
kontakten med medlemmarna skulle 
jag naturligtvis ha etablerat redan när 
jag kom till Förbundet för tio år se-
dan. Allt detta gör att jag känner att 

Från Sinaiöknen till Pistol-SM
jag faktiskt har en konkret uppgift 
att fylla på ”Stora SM”. En insikt jag 
kommer att agera utifrån framdeles.

Där öknens sol och sanden bränner
Särskilt gladde det mig att jag fi ck 
en hälsning framförd från min gam-
le vapenbroder (och numera pi-
stolskytten) Kurt Andersson. Kurt 
och jag tjänstgjorde tillsammans i 
den odödliga FN bataljonen 56 M. 
Det har gått 35 år sedan dess men 
minnet har ingalunda bleknat. Det 
halvåret var den bästa tiden i mitt 
liv och jag kommer aldrig att glöm-
ma Sinaiöknen. Minns du medalj-
paraden den 14 mars 1975 Kurt? 
Jag vill också sända en hälsning till 
de kamrater från gamla 56:an som 
till äventyrs läser dessa rader. Those 
were the days my friends!

Om information
Information har alltid varit viktigt 
och det blir allt viktigare för varje 
dag. Framför allt ökar behovet att 
kunna komma ut med snabbinfor-
mation på bred front. Därför har vi 
infört systemet med digitala Ny-
hetsbrev. Systemet bygger på att den 
enskilde via hemsidan loggar in sig 
på sändlistan. Första nyhetsbrevet 
gick ut den 3/7 och ligger även på 
hemsidan.

 Nyhetsbrevet ger oss möjlighet 
att förmedla kontinuerlig informa-
tion i för medlemmarna viktiga 
frågor, exempelvis vissa polismyn-
digheters hantering av licensä-
renden (aktuell lägesrapport i den 
frågan fi nns i Nyhetsbrev 1/2011). 
Nyhetsbrevet ger oss också, förut-
satt att föreningarna loggar in sin 
e-postadress, möjlighet att nå före-
ningarna snabbt och direkt när så 
behövs. En möjlighet vi hittills sak-
nat. Jag vill därför uppmana samt-
liga medlemmar och föreningar att 
gå in på hemsidan och ansluta sig 
till Nyhetsbrevet.

En dementi
Det sägs att ryktet hunnit tre varv 
runt jorden innan dementin fått på 
sig stövlarna. På sista tiden har kans-
liet fått frågan om mina utlandsresor 
bekostas av Förbundet. Så är natur-
ligtvis inte fallet. Det är helt enkelt 
så att resor är min främsta hobby 
och att jag kommit överens med re-
daktören om att jag, i den mån jag 
hittar något med skytteanknytning, 
skall skriva om det.
 För all del. Det har väl smugit 
med ett och annat utan skyttean-
knytning också i kultur-
historiska fotnötter och 
under rubriken kuriosa, 
men det har defi nitivt 
inte kostat Förbundet 
ett öre.

Kulturhistorisk fotnot
Sverige har genom åren sänt ut många 
bataljoner i Fredens tjänst. Ingen batal-
jon har varit den andra lik men en sak 
har de haft gemensamt, nämligen den 
odödliga sången ”Hemåt det bär” som 
utgör en pärla i vår svenska sångskatt:

”Hemåt det bär för varje minut
Träldomens tid snart är förbi
Och jävligt härjad jag står på
hemlandets kust
Å vad jag längtar hem

Oh ljuva ro
Där jag får bo

Uti ett land
På annan strand
Och när jag dör
Jag redan hör
Hur 56:an går framför
Och sjunger
Hemåt det bär etc. etc.”

Min första medalj och kanske den jag 
värdesätter högst. Av medaljen kan 
man utläsa att innehavaren tjänstgjort 
i United Nations Emergency 
Force (UNEF) med 
stationering i 
Sinaiöknen.

Medaljparaden den 14 mars 1975. Kurt Andersson (till höger) med 
FN-fanan. En gång fanns det en bataljon. En gång fanns det soldater. 
Foto: Ingvar Karmhed.
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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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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
1 990 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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Pistol- och gevärskyttar arbe-
tade sida vid sida vid utbygg-
naden av Hacksjöns skjutbana. 
Arbetet inleddes förra året och 
färdigställdes i sommar lagom 
till SM och VM i PPC. Ge-
värskyttarna, som i nuläget 
inte behöver så mycket plats 
längre, överlät Hacksjöbanans 
B-hall till pistolskyttarna som 
var i skriande behov av nya 
och större banor.

De tidigare ryktena om att 
Hacksjöbanan skulle läggas 
ner visade sig, som tur var, 
inte vara sanna. Botkyrka 
kommun, ägare till anlägg-
ningen, bestämde att till-
styrka en restaurering och 
ombyggnad. ”Skjutbanedö-
den” i Stockholm har härjat 
förr, bl.a. försvann Kaknäs 
och Järva, men Hacksjön 
blev förskonad denna gång. 

Rejäl upprustning av 
Hacksjöbanan

Av de hittills investerade c:a 3 
miljoner kronorna kan man 
kanske dra slutsatsen att ba-
nan förhoppningsvis får vara 
kvar minst 10–20 år till.

Conny Kristensson, Grödinge 
Pk, som kämpat för överlev-
naden och utbyggnaden av 
banan, ska ha en stor eloge 
för sitt arbete. Conny tog ut 
semesterdagar för att kunna 

leda arbetet och hålla i or-
ganisationen och samarbetet 
mellan klubbarna. Det hela 
byggde på mycket frivilligt 
arbete för att hålla kostna-
derna nere och ändå få så 
bra banor som möjligt för 
alla berörda pistol- och ge-
värsklubbar. Glädjande var 
att så många skyttar ställde 
upp för att rädda och bevara 
”sin” bana”.

Arbetsledaren Conny Kristensson.

Här snickras det för fullt, skjuthallen får ett rejält ansiktslyft.

Marken framför 
kulfångsvallen packas och 
blir slät och fi n.

Många skyttar ställde 
upp och jobbade för att få 
allt i ordning till de stora 
mästerskapen.
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Vi ger aldrig upp!

Få skyttar är så uthålliga som 
Bertil Brink, Sune Janver och 
Stig Arksand när det gäller 
att delta i Rikstävlingen. Alla 
skjuter i samma förening, Ka-
tarina Psf, och ger aldrig upp! 
Efter åtskilliga års deltagande 
är de tre ”veteranmusketör-
erna” nu innehavare av Riks-
tävlingsmedaljen i guld med 
emalj och kvist. Bara det är 
en prestation.
 Den valören var tidigare 
det högsta man kunde eröv-
ra. När ”gubbarna” så små-
ningom visade sig segare och 
mer uthålliga än man kan-
ske väntat sig gjorde man det 
möjligt att bygga på medaljen 
ytterligare genom att kom-
plettera med en stjärna för 
varje femårsperiod som man 
lyckats klara inteckningarna. 
Man behöver dock inte klara 
inteckningarna i följd.

Bertil Brink ligger på fjärde 
plats i Rikstävlingsmedaljens 
”medaljliga” och har i år kla-
rat 2:a inteckningen för att 
få två stjärnor. Han fortsätter 
att kämpa.
– Det har ju blivit något 
lättare att klara inteckning-
arna på gamla dar i och med 
att man har lite ”poängrabatt” 
på serierna, säger han.

 Medaljligan leds av Gun-
nar Johnson, Pk Svea Ing1 
som i år klarade femte och 
sista inteckningen för medal-
jen med två stjärnor. Han har 
därmed klarat inteckningarna 
56 gånger. En fantastisk be-
drift. Tvåa är Uno Kling, Pk 
Svea Ing1 (tyvärr avliden) och 
på tredje plats ligger Ragnar 
Gösta, Kristinehamn.
– När jag blir nittio har jag 
slagit dem! säger Bertil Brink 
som nu är åttiotvå.

Bertil tycker att Rikstävlingen 
och möjligheten att bygga vi-
dare på medaljen är en sporre 
till att fortsätta skjuta.
– Man tänker ”nu ska jag 
försöka komma ännu längre 
och hålla det här vid liv”. Det 
är riktigt spännande varje år 
att försöka klara inteckning-
arna. 

Sune Janver menar att medal-
jen kan ses som en uppskatt-
ning och en ”fl itpeng” för 
långt och troget skjutande. 
Han har ännu inga stjärnor i 
sin medalj.
– Jag misslyckades med in-
teckningen i år, konstaterar 
han, men om jag tränar lite 
kan jag nog reparera skadan 
nästa år.

Stig Arksand har heller inga 
stjärnor i medaljen, men kla-
rade andra inteckningen i år. 
Nu fattas tre inteckningar 
för att bygga på med första 
stjärnan. För att undvika ett 
misslyckande har Stig täckt 
upp vapenbehovet för alla 
klasserna.
– Jag har garderat mig ge-
nom att varje år skjuta fem 

starter, förklarar han nöjt, A1, 
A2, A3, B och C. Har kvar 
min första pistol, en gammal 
Lahti för klass A1, sedan köpte 
jag en Walther PP 7,65 för A2 
och ”Noijan” har jag sedan ti-
digare för A3. Skjuter Unique 
i B och C.
– Men nästa år blir det en 
Feinwerkbau AW93 för C! 
avslöjar Stig.

Av: Ulf Hansson

Rikstävlingsmedaljen i 
guld med emalj, kvist och 
två stjärnor, den högsta 
valören som utdelats 
hittills, erövrades i år 
av Gunnar Johnson, 
Pk Svea Ing1.

Tre ”sega gubbar” i Katarina Psf 
som troget skjuter Rikstävlingen 
varje år, från vänster: Bertil 
Brink, Sune Janver och 
Stig Arksand.

Av: Peter Siegel

En miljömedveten Matti Henriksson 
från LME Pk cyklade till PPC-
VM på Hacksjöbanan i Tullinge 
för att se Sverige vinna dubbelt i 
landskampen. Hans nya tyska el-
cykel är den senaste på marknaden. 
Man trampar som vanligt, men en 
trestegs elmotor hjälper till i branta 
backar och på långa sträckor. Batteriet 
räcker c:a 140 kilometer på en enda 
laddning. Priset är visserligen 19 000 
kronor, men med denna ”supercykel” 
kommer man inte bara långt utan 
större ansträngningar, man får också en 
skön känsla av att ha gjort en insats för 
miljön.

”Supercykel” till skjutbanan
Matti med 
”supercykeln”.

Elmotorn.
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Av: Peter Siegel

Bosse Andersson, Södertälje 
Pk, som nu har börjat tävla i 
klassen äldre veteraner har fått 
ett ökat behov av skytteglasö-
gon. Allt oftare har han tving-
ats byta till nya och starkare 
glas. Känns problemet igen?
När Bosse såg Sportecs an-
nons om en ny tysk, variabel 
lins, ”VARIOLENS”, beslöt 
han sig för att testa. Snabbt 
konstaterade han att den steg-
löst inställbara linsen var över-
lägsen hans skytteglasögon 
och sedan dess skjuter han 
bara med Variolens.

Den första modellen av Vario-
lens (presenterades i NP nr 
1, 2008) hade en del barn-
sjukdomar. Version 2 är klart 
bättre. Den nya linsen har si-
likonolja mellan membraner 
och är steglöst inställbar. Det 
är alltså möjligt att ställa in 
skärpan på kornet exakt, även 
under dåliga ljusförhållanden. 
Äldre veteraner torde upp-
leva den variabla linsen som 
en välsignelse, men även för 
många yngre innebär den en 
klar fördel.
 När jag testade linsen på 
mina egna skyttebågar märk-
te skillnaden direkt. Jag såg nu 
kornet knivskarpt och kunde 

även hålla skärpan mycket 
längre.

Skytteoptiker Hans Bark har 
gjort optiska mätningar på 
Variolens version 2 och ger 
följande kommentar:
”Linsen, som har en diameter 
på 35 mm, har ett gott omfång 
i styrka från –3.50 till +4.50, 
d.v.s. 8 dioptrier, som passar de 
fl esta ålderssynta skyttar. Fram-
för Variolinsens plats kan glasfatt-
ningar av olika storlekar placeras 
för korrigering av astigmatism el-
ler kontrasthöjande fi lter och även 
diopter. Variolinsen har en god 
avbildning från optiska centrum 
och ut till randkanten och ingen 
uttalad prismaeffekt (förfl yttning 
av träffbilden).
 Linsen hade en liten astig-
matisk rest vid omställningar av 
styrkan, men bara på 0,12 diop-
trier i lodrätt riktning, nästan för-
sumbart. Vid ändring av styrkan 
får man dock vara lätt på fi ngrar-
na. Variolinsen har tyvärr ingen 
antirefl exbehandling, en sådan är 
lite svårt att applicera på mem-
branen. Frågan man ställer sig 
är; kommer membranen att gul-
na med tiden och kommer de att 
behålla sin sfäriska form? Kom-
mer silikonoljan att ändra sitt 
brytningsindex och även behålla 

Se kornet skarpt!

Bo Andersson med sin Variolens. Bosse är pensionerad och har 
tidigare varit eldriftledare på SJ sedan 1969. Han började skjuta 
gevär och K-pist 1958, samt pistol 1974. Bosse har varit ordförande 
i Södertälje Pk i över tjugo år nu och deltar årligen i Pistol-SM och 
åtskilligt med andra tävlingar, företrädesvis fältskytte.

Att kunna se kornet skarpt är ett måste inom 
allt skytte, men det blir allt svårare ju äldre 
man blir. Nu verkar lösningen fi nnas i form av 
Variolens, ett glasöga med variabel lins.

Tony Lundberg, Katarina Psf, fi ck sig en rejäl över-
raskning då han skulle skjuta precisionstävlingen 
Nationaldagssmällen med 
sin Smith & Wes-
son revolver K38 i 
somras. Man hade 
börjat provserien 
och Tony skulle 
spänna hanen inför 
första skottet. Döm 
om hans förvåning 
då det inte fanns nå-
gon hane att spänna! 
Den hade helt enkelt 
gått av (se bild). Det 
var bara att packa ihop. 
Den utmattade hanen 
är nu med hjälp av en 
svets åter på plats och 
K38:an, ”sjuklingen”, har 
hämtat sig bra.

ALLT ska man 
vara med om…

sin klarhet så UV-ljuset inte bry-
ter ned materialet och tätheten? 
Hoppas Sportec AB via tillver-
karen lämnar en lång garanti”.

Senaste nytt är att en version 
3 av Variolens är på gång. Den 
förväntas blir klar till försälj-
ning i början på 2012. Version 
3 har förbättrats ytterligare, 
bland annat med ny tätning 
mellan membranen och smi-
digare justering av skärpan. 

Linsen hårdtestas nu i ett la-
boratorium i Oxford och 
tillverkaren försäkrar att alla 
barnsjukdomar efter detta ska 
vara borta.

Lång garanti eller ej, jag har 
nu beställt min egen Vario-
lens. Engångskostnaden på 
c:a 1 800 kronor som linsen 
betingar känns som väl inves-
terade pengar när man kan se 
kornet skarpt igen!
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Utbudet i serveringarna bju-
der oftast inte på några kuli-
nariska höjdare och det kan 
man kanske inte begära heller 
med tanke på det ideella arbe-
tet. Men, jag slår gärna ett slag 
för serveringar med ambitio-
ner. På ”Silverträffen” i Sala 
serverades thailändsk mat och 
på senaste SM i Göteborg ser-
verade en av Göteborgs krö-
gare, som även är pistolskytt, 
olika kinesiska rätter i restau-
rangtältet varje dag. Gissa om 
”SM-restaurangen” var välbe-
sökt och omtyckt!

Även serveringen på Rosers-
bergs Pk:s ”Grovfälten” bjöd 
i år på en mycket bra lunch-
buffé à 60 kronor. Man kunde 
välja mellan två soppor (gaz-
pacho och en läcker pum-
pasoppa) och ta för sig av 
bruschetta och tre varmrätter 
som kycklingspett, roastbeef 
och Quiche Lorraine (klas-
sisk fransk skink- och ostpaj). 
Tre sallader fanns på bordet, 
samt tzatziki och vattenme-
lon. Kaffe ingick och allt var 
mycket vällagat, smakrikt och 
inte minst prisvärt!

Den goda lunchbuffén i Ro-
sersberg gick snabbt åt trots att 
”köksmästaren” förberett för 
c:a 100 luncher. Det enda som 
behövs för att höja den gastro-
nomiska nivån på tävlingarna 
är lite fantasi och ambition. 
Och så får man nöjda skyttar 
även på den fronten!

Smaklig måltid!

Redaktörens kommentar
Mångfald är positivt och det 
har tagits många fi na initia-
tiv i serveringarna vilket gi-
vetvis uppskattas. Men, för 
att de som nu inte tänder på, 
eller har resurser för detta, 
utan håller kvar traditionen 
med korvar, köttbull-, pann-
biff- och äggmackor inte ska 
bli ledsna vill jag ge en kort 
kommentar:
– Stå på er! Särskilt om det 
är ”Bullens pilsnerkorv” som 
serveras. Stark konkurrent 
till denna delikatess är ”Toast 
Lövsta” som serveras av Jocke 
Jedholt på Lövsta Skf:s årliga 
kretsprecisionstävling (se NP 
nr 3, 2010). Den får man bara 
inte missa!

Serveringar med 
ambitioner
Av: Peter Siegel

Av: Peter Siegel

Nytt rengöringsset

Glöm alla borstar när du rengör pipan! 
Interprodukter saluför nu ett nytt 
rengöringsset där man bara drar tre 
olika ”patchar” (lappar), genom pipan 
och saken är klar. Koppar, bly- och krut-
rester löses upp och allt är luktfritt, enkelt och 
smidigt att ha med sig. Med det nya setet undviker 
man hudkontakt, slipper hårda borstar, oljor och kemikalier.

Så här går det till:
1. Dra rengöringspatchen ”ONE” igenom pipan och vänta 
5–10 minuter.
2. Efter det för man en ”Roll-Patch” genom pipan för att ta 
bort rengöringsvätskan, samt koppar, krut- och blyrester. Vänd 
gärna på patchen och dra igenom en gång till.
3. Till sist, tryck oljepatchen ”OIL” genom pipan. KLART!

ALLA patchar ramlar automatiskt av stången när de kommer ut 
vid mynningen, och läskstången dras tillbaka. Patcharna ”ONE” 
och ”OIL” är vakuumförpackade i hygieniska plastförpackning-
ar, man behöver alltså aldrig röra patcharna med fi ngrarna och 
torrdragningspatchen ”Roll-Patch” fi nns på rulle.

Jaggar (patchhållare) fi nns i följande kalibrar: .22 – 6 – 6,5 
.270 – .32 – .308 – 8 – .38/9/.357 – .40 – .44 – .45 – Cal 
.12. Läskstång i tre delar, som skruvas ihop, och med gänga 
som passar jaggarna (8/32 tum) fi nns som tillbehör. Tillver-
kad i massiv mässing.

Priset för rengöringssatsen (om man redan har en läskstång i 
8/32 tum) är 600 kronor.

Detaljpriser:
”ONE”, 50 patchar/burk 195:-
Roll-Patch, 250 st/rulle 150:-
”OIL”, 50 patchar/burk 180:-
Jaggar alla kalibrar utom CAL 12 75:-/st
Jagg CAL 12 150:-/st
Läskstång 250:-/st

Beställes genom Interprodukter, tfn 0451-155 95.
www.interprodukter.se
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Licenshanteringen 
– en ödesfråga

Den 16/9 var Förbundets 
styrelseordförande Birgitta 
Rundberg och underteck-
nad uppe på Rikspolisstyrel-
sen med anledning av vissa 
polismyndigheters hantering 
av licensärenden. Problemet 
är att vissa polismyndigheter 
sedan en tid tillämpar en egen 
praxis avseende behandling 
av licensärenden (främst vad 
avser tidsbegränsade licenser) 
som helt ställer hittills gäl-
lande rikstäckande praxis på 
huvudet. Sammanfattnings-
vis innebär denna praxis att 
man inte fäster något avseen-
de vid föreningsintyget utan 
i stället kräver in verifi erade 
resultat från externa tävlingar 
(tävlingar över föreningsnivå).

Förbundets inställning
Förbundets inställning i frå-
gan kan sammanfattas sålunda

• Det är ohållbart att enskil-
da polismyndigheter skapar 
egna regler avseende licens-
hanteringen. Det måste fi nnas 
en tydlig och realistisk praxis 
som skall tillämpas av samtliga 
polismyndigheter.
• Verksamhet i föreningens 
regi (träningsskjutningar och 
klubbtävlingar) skall vara be-
hovsgrundande.
• Föreningsintygets status 
måste återställas. I princip 
skall föreningsintyget räcka 
för att styrka aktivitet. Om 
inte, vilket hävdats, fören-
ingsintyget lämnar tillräcklig 
information så är det blanket-
ten som skall ändras och inte 
praxis. Det är uppenbart att 
det behövs en särskild blan-
kett för förnyelse av tidsbe-
gränsad licens. Förbundet har 
därför, i samråd med övriga 
berörda organisationer (SvSF, 

SSSF, IPSC Sverige) tagit fram 
förslag till en sådan blankett. 
Detta förslag överlämnades 
till RPS den 6/4.
• Att generellt kvantifi era 
begreppet ”deltagit regel-
bundet” låter sig inte göras 
då förutsättningarna att be-
driva verksamhet varierar från 
förening till förening. Avgö-
rande för vilken aktivitet en 
förening kan bedriva är bl.a. 
säsongens längd, tillgång till 
inomhusbanor, bankapacitet 
och tillgång till instruktörer. 
Därför måste varje förening 
utifrån hur många skjuttillfäl-
len (träningsskjutningar och 
klubbtävlingar) man har per 
år fastställa vilken aktivitets-
grad som fordras för att fören-
ingen över huvud taget skall 
utfärda ett föreningsintyg.

Detta har framförts med all 
önskvärd tydlighet vid de 
tre möten vi haft med RPS 
i ärendet.

Rikspolisstyrelsens åtgärder
RPS har under sommaren 
sänt en skrivelse till ett antal 
polismyndigheter med frågor 
om tillämpning av vapenlag-
stiftningen när det gäller till-
ståndsgivning för innehav av 
enhandsvapen och hur polis-
myndigheten handlägger så-
dana ansökningar. Vidare har 
vårt förslag till ny blankett 
sänts ut till ett antal polis-
myndigheter för synpunkter. 
Svaren har inkommit skall 
nu sammanställas för bear-
betning. RPS avser skapa ett 
underlag för enhetlig hand-
läggning av licensärenden. 
När man fått fram ett utkast 
till anvisningar för handlägg-
ning vill RPS ha ett nytt möte 
för att diskutera innehållet 
och att detta förhoppnings-
vis skall bli aktuellt inom den 
närmaste tiden.

Tidsfaktorn
Vi påtalade med kraft (lik-
som vi gjort vid tidigare mö-
ten) att irritationen i berörda 
landsändar nått kokpunk-
ten och att ärendet brådskar. 
Medan processen för att nå en 
lösning på problemet fortlö-
per drabbas våra medlemmar 
hårt samtidigt som pistolskyt-
tet åsamkas allvarliga, kanske 
irreparabla skador. Därför 
krävde vi klara besked avse-
ende tidsfaktorn. RPS lovade 
då att arbetet med att sam-
manställa och bearbeta mate-
rialet skall startas senast vecka 
39. Vi lovade i vår tur att be-
vaka att så blir fallet.

En ödesfråga
Om vi inte lyckas nå fram 
till en godtagbar lösning på 
det här problemet kommer 
konsekvenserna för svenskt 
pistolskytte att bli mycket all-
varliga. Det är Förbundsled-
ningen fullt medveten om. 
Förbundsledningen har vidare 
full förståelse för frustrationen 
hos de medlemmar som drab-
bats. Att denna frustration i 
vissa fall leder till att man tror 
att Förbundsledningen non-
chalerar problemet och inte 
gör något för att få till stånd 
en lösning är förklarligt men 
felaktigt. Jag kan inte lova att 
vi kommer att lyckas men jag 
kan garantera att Förbunds-
ledningen gör allt som står i 
dess makt för att lösa proble-
met. Jag kommer successivt 
att informera vad som händer 
i frågan via Nyhetsbrev (Dessa 
läggs även ut på hemsidan). 
Därför avslutar jag med att 
rekommendera samtliga för-
eningar och medlemmar att 
”prenumerera” på Nyhets-
breven. Anvisningar fi nns på 
hemsidan.

Mats Stoltz

Styrelseordförande Birgitta Rundberg och Generalsekreterare 
Mats Stoltz på väg in till mötet på Polishuset.
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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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Utvecklingen av hjälpmedel 
för tävlingsarrangemang inom 
pistolskyttet har knappast 
hållit jämna steg med övriga 
idrotter. Nu börjar det dock 
röra på sig. Skjutfältsradio, 
trådlöst nätverk, surfplattor och 
internetuppkoppling för online-
resultat är en del av nyheterna. 
När får vi elektroniska tavlor och 
resultat på jätteskärmar?

Tävlingsarr
Av: Nils-Anders Ekberg

Tävlingsledare fält 
Bodil Lindahl och banläggare 
Ulf Hansson klara för 
utryckning på Pistol-SM.

Pistol-SM: C-målet skymmer B-målet. 5 minuter från upptäckt till åtgärdat. 1 minut mellan bilderna.
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Länge har utveckling av ma-
teriel och metoder för våra 
tävlingar inskränkt sig till att 
ta i bruk saker som den elek-
triska skruvdragaren och den 
vattenfasta kritan. Så har vi 
förstås bökat med datoriserad 
resultatredovisning. Exempel-
vis till SM i Karlstad 1987, när 
länsstyrelsens körkortsregister 
tillfälligtvis fi ck släppa till sin 
dator. Den fungerade utmärkt 
vid proven. När den på täv-
lingsdagen fylldes med några 
tusen skyttar fungerade den 
däremot inte alls.

De senaste fyra åren har det 
var it anmälan över nätet 
som gällt. 2008 prövades ett 
program modell P-A Las-
son. I Skövde 2009 kördes 
det FOK Borås-utvecklade 
FOKUS, där skytten själv 
placerar in sig i skjutlag och 
patrull. Samma program an-
vändes i Stockholm 2010. 
Fördelen är att skytten kan 
skräddarsy sitt program efter 

tycke och smak och att ar-
rangören slipper ett arbets-
moment. Nackdelen är att 
datorlösa skyttar måste lita till 
hjälpsamma kamrater samt 
att arrangören delvis tappar 
kontrollen och att det då kan 
bli lite för mycket luft i pa-
truller och lag, med en onö-
digt lång skjutdag som följd.

I Göteborg i år såg vi återigen 
ett nytt program, framtaget 
just för tävlingen. Man för-
sökte kurera en del av de pro-
blem man tyckte sig se med 
FOKUS. Ur skyttarnas syn-
vinkel fungerade det (om man 
själv kom ihåg att man kunde 
gå till fi nal också), men det 
krävdes en del heroiskt natt-
arbete enligt Michael Cai-
nes princip: ”Be like a duck. 
Calm on the surface, but al-
ways paddling like the dickens 
underneath.” Detta program 
har Göteborgskretsen lagt ut 
för fritt nyttjande för den som 
vill ta vid och förbättra.

På årets PPC-SM och – VM 
tog Grödinge ett nytt kliv. 
W-LAN, eller på svenska; 
trådlöst nätverk. Funktionä-
rer som skjutledare (CRO) 
försågs med surfplatta (den 
första praktiska användning-
en vi sett för en sådan). Här 
kunde man i realtid se skjut-
lagslistor, resultat, regelböck-
er, bilder från skjutplatserna 
(”hur långt har de hunnit 
på bana B? Jo titta, de är på 
sista 25-yds) etc. Skyttar och 
publik kunde också ansluta 
med sina ”smarta” mobilte-
lefoner och se resultaten allt-
eftersom dessa knappades in. 
Hade man en vanlig, osmart, 
telefon kunde man istället 
använda någon av de utställ-
da terminalerna. Skulle inte 
förvåna om Grödinge kan 
komma att exportera denna 
lösning till både Europa och 
Australien.

En annan tingest som fanns på 
årets alla stora tävlingar hittills 

rangör 2.0

var ATV:n (fyrhjulingen). På 
Hacksjön användes den be-
skedligt för tavel- och person-
transport till den lite avsides 
belägna 150-skottsbanan. I 
Göteborg banade den också 
väg för begreppet ”service-
grupp” – en ATV (eller pick-
up) fullastad med virke och 
andra reservdelar för målen 
samt motorsågar och skruv-
dragare. Så fort nollpatrullen 
eller någon annan funktio-
när behövde assistans var det 
bara att greppa skjutfältsradi-
on, och vips… På Magnum-
SM i Eskilstuna tillämpades 
samma koncept, förutom att 
”gruppen” var komprimerad 
till att bestå av banläggaren 
Ove Granberg, som blixt-
snabbt kunde tillkallas på te-
lepatisk väg.

Mer teknik? Titta på bilderna. 
Undrar om vi inte sett täv-
lingsarrangör 2.0 i år? Näs-
ta steg – elektroniska tavlor, 
någon?

Alla funktionärer och skjutledare på PPC-VM försågs med surfplattor. Här Michael Axell med sitt exemplar. Entusiast med hjälmkamera.

Timer med 
batteripack 
och högtalare 
i plastbalja på 
kamerastativ.
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Av: Claes-Håkan Carlsson, ordf. i utbildningskommittén och Mats Stoltz

Säkerheten Säkerheten 
främstfrämst
Artikel 3,
Kretskonferens med fokus på krishantering

Huvudtemat på årets krets-
konferens var Krishantering 
med tonvikt på kriskom-
munikation. Med tanke på 
ämnets vikt (hur viktigt det 
faktiskt är fi ck vi en påmin-
nelse om den 22 juli) hade 
konferensen förlängts med 
en extra dag. Tanken var att 
fullfölja den process som in-
leddes med förra årets lands-
delskonferenser.
 Såväl föreningar som kret-
sar förfogar över både perso-
nella som materiella tillgångar. 
Dessa tillgångar är en förut-

sättning för att verksamheten 
ska fungera. Men har man 
tänkt sig in i vilka konsekven-
ser det skulle få om exempel-
vis föreningen skulle förlora 
sin skjutbana och vilka alter-
nativ man har för att lösa det 
uppkomna problemet? Det 
fi nns skäl att kretsar och för-
eningar tänker igenom dessa 
frågor och upprättar en enkel 
plan för att hantera oönska-
de händelser. Kursledningen 
presenterade en metod för att 
uppnå en effektiv riskhante-
ring där delar som riskanalys, 

r iskvärder ing och plane-
ring ingick. Utifrån vad som 
framkom under diskussionen 
kommer förbundsstyrelsen 
under hösten att ta fram en 
handbok i ämnet.

Merparten av tiden ägnades 
åt kriskommunikation. Be-
greppet innefattar såväl ex-
tern kommunikation (media) 
som intern kommunikation 
(föreningar och medlemmar). 
Den interna informationen är 
väl så viktig som den externa. 
För ändamålet hade Criscom 
(del av den frivilliga försvars-
organisationen Försvarsutbil-
darna), som är specialiserad 
just på kriskommunikation, 
anlitats. Detta visade sig lyck-
at och de båda lärarna Anders 

ATT BEAKTA
Årets Förbundsmöte fastställde en krishanteringspolicy som fi nns på För-
bundets hemsida. I enlighet med denna bör följande beaktas av kretsar 
och föreningar:

Utse en person med ansvar för kriskommunikationen
Uppgiften är inte i första hand att vara presstalesman, vilket förutsätter 
speciell utbildning, utan att skapa förutsättningar för (telefonlistor, sänd-
listor e-post, eller motsvarande), och vid behov förmedla information 
inom föreningen.

Informera omedelbart Förbundet om något oroväckande inträffar 
inom din förening eller krets
Information kan lämnas till förbundets presstalesman, kansliet eller enskild 
förbundsstyrelseledamot. Aktuella telefonnummer fi nns på Förbundets 
hemsida www.pistolskytteforbundet.se

Säkerställ en förbindelseväg till Förbundet
Det har visat sig att ordinarie kommunikationsvägar lätt blir överbelastade 
om det inträffar något allvarligt. Det är därför av största vikt att en sam-
bandsväg till Förbundet (kansliet eller förbundets presstalesman) säkras. 
Lämpligen är detta ett mobiltelefonnummer som inte är allmänt känt och 
således inte riskerar att bli blockerat.

Förbundets presstalesman – en resurs
Vid större händelser som rör Förbundet och pistolskyttet i dess helhet 
uppmanar vi föreningarna att hänvisa media till förbundets presstalesman. 
Den möjligheten står givetvis föreningarna till buds även annars. Det är 
inte frågan om att beröva förenings- och kretsrepresentanter rätten att 
förmedla information till massmedia. Snarare är det ett serviceerbjudande 
från Förbundet. Erfarenheten visar att trycket från media på en förening 
kan bli mycket stort och då ska föreningen veta att den kan använda sig 
av den resurs presstalesmannen utgör.
Förbundets presstalesman Mike Winnerstig kan nås via 0705-44 41 46 eller 
via e-post mike.winnerstig@pistolskytteforbundet.se

Anders Gummesson från Criscom föreläser.

Gummesson och Rolf Arse-
nius ledde utbildningen på 
ett mycket professionellt sätt. 
Utbildningen startade med 
ett par teoripass där kursdel-
tagarna fi ck lära sig hur media 
arbetar och vad man skall tän-
ka på i kontakten med dem. 
Särskilt underströks vikten att 
regelmässigt försöka etablera 
en bra kontakt med de loka-
la medierna. Vidare är det fel 
inställning att se media som 
en fi ende som gör allt för att 
”lura oss i fällan”. Tvärtom 
föreligger ett ömsesidigt in-
tresse att korrekt och saklig 
information publiceras. Men 
det gäller naturligtvis att tän-
ka på vad man säger och här 
fi ck kursdeltagarna en hel del 
goda råd på vägen.
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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

Guld SM 2011: Fält C Vet, Öppen Klass Bana C, Bana C Dam, Bana C Vet 

Modell AW93 - Kaliber .22 LR

FEINWERKBAU - kvalitet
SPORTEC - service

En pressad Per 
Anders Lasson 
grillas av Rolf 
Arsenius efter 
förvandlingen till 
skjutjärnsreporter.

Den andra dagen ägnades åt 
praktiska övningar där ett an-
tal slumpmässigt utvalda kurs-
deltagare intervjuades utifrån 
ett påhittat scenario. Intervjun 
genomfördes framför mikro-
fon och en rullande kamera. 
Den inspelade intervjun spe-
lades upp inför övriga kritiska 
deltagande som fi ck ge feed-
back . Därefter fi ck de inter-

vjuade en ny chans med något 
ändrade förutsättningar. En 
av de ändrade förutsättning-
arna var att den vid det för-
sta intervjutillfället så trevlige 
reportern Rolf Arsenius för-
vandlades till en skjutjärnsre-
porter av rang vid det andra 
tillfället. Avslutningsvis pre-
senterade styrelsen ett förslag 
till krishanteringspolicy för 

Förbundet. Innehållet i detta 
grunddokument diskutera-
des och vissa korrigeringar 
gjordes i det slutliga förslag 
som dagen efter godkändes av 
Förbundsmötet. (dokumentet 
fi nns att hämta på hemsidan)

Sammanfattningsvis kan kon-
stateras att vi nu har ett re-
lativt stort antal personer på 

kretsnivå som genomgått ut-
bildning i dessa frågor. Nu 
gäller det att få ner kunskapen 
på föreningsnivå. Förbunds-
styrelsen kommer under hös-
ten att, utifrån lärdomarna 
från kretskonferensen, fram-
ställa råd och anvisningar, 
checklistor och annan mate-
rial som kommer att sändas ut 
med föreningsutskick.
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Walther blevWalther blev
min favoritmin favorit

NP:s AntikrundaNP:s AntikrundaAv: Erwin Woldemar
Foto: Ulf Hansson

När Erwin Woldemar som ung pojke fi ck prova att 
skjuta med en liten Walther modell 8 blev det något 
som kom att prägla hans intresse i alla år.

Mitt intresse för Walther pi-
stoler och pistolskytte började 
sommaren 1944. Jag var 14 år 
och bodde på södra Jylland i 
Danmark, inte långt från den 
tyska gränsen. Andra världs-
kriget pågick ännu och en 
hos familjen inkvarterad öst-
errikisk offi cer lät mig skjuta 
några skott med en liten Walt-
her pistol modell 8 i kaliber 
6,35mm.

Något år senare hade jag till-
fälle att en kort tid inneha ett 
stort antal Walther pistoler 

som tyska soldater lämnade 
efter sig på sin återmarsch. 
Det var övervägande modell 
8, 9, PP, PPK och P38. Mäng-
der av P 08, VIZ 35 (Radom), 
tjeckiska (CZ) och ungerska 
(FEG) pistoler ingick också i 
samlingen.

Den där första skjutningen 
med Walthers M8 har präg-
lat mitt intresse för just detta 
fabrikat och jag samlar gärna 
på mig sådana om prisnivå, 
kvalité etc. motsvarar mina 
fi nansiella resurser. Det har 

hittills blivit ett exemplar var-
dera av M8, M9, PP 7,65, PP 
.22 och en underbar Olympia 
från 1939.

Den första ”fi ckpistolen” i mo-
dern tid var en FN modell 
1906 och senare den enklare 
FN Baby, båda i kaliber 6,35 
Browning. Waltherfabriken 
i Zella-Mehlis (Thyringen) 
tog upp konkurrensen och 
startade 1908 egen tillverk-
ning av s.k. fi ckpistoler. Med-
lemmarna i familjen Walther 
var praktiska, innovativa och 

kreativa personer som inte 
behövde kopiera andra kon-
struktioner, t.ex. FN.

Walthers fi ckpistoler blev vad 
man idag skulle kalla för en 
”megahit” och under Fritz 
Walthers ledning kom en se-
rie fi ckpistoler som följer:
M1 (1908), M2 (1909), M3 
och M4 (1910), M5 (1913), 
M7 (1917-18) samt efter 
krigsslutet: M8 (1920-
43) och M9 (1921-45).

Modell M6 (1916-17) 
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FAKTA
Magasinkapacitet 6 patroner. Patron 6,35mm (.25ACP, .25 Browning 
eller Automatic Pistol). Kula 3,2g fullmantel, krut 0,08g, gastryck 1300 
bar, Vo 225m/s vid 60mm piplängd, Eo 81 j.
Längsta skottvidd c:a 900m vid en skottvinkel på 25°–35°.
Längsta horisontala skottvidd c:a 175m, högsta stighöjd c:a 550m.

En jämförelse med kaliber .22 lr. patron (5,6 x 15 R) enligt följande:
Kula bly 2,6g, krut 0,13g, gastryck 1800 bar, Vo 310m/s vid 100mm 
piplängd. Eo 122 j.
Längsta skottvidd c:a 1400m vid en skottvinkel på 25°. Längsta 
horisontala skottvidd c:a 200m, högsta stighöjd c:a 850m.

Avtryckarlänk

Mantellås

Låsspärr

MagasinspärrStor är den inte, platsar i bröstfi ckan.

Rekylfjäder

Utkastare

Slagstifts 
(-fjäder)-stopp/
mantelstyrning

Mantelspärr

Mantellås

Mantellås/-spärr

Avtryckarstång/slagstiftsupphak

Slagstift 
med fjäder

Hylsutdragare

var ett försök att konkurre-
ra ut P 08 i kaliber 9x19mm 
(Parabellumpatronen), men 
M6 togs ur produktion re-
dan året därpå då den – med 
system tungt slutstycke – inte 
klarade den kraftiga patronen. 
Överblivna stommar till M6 
användes senare till de be-
römda Olympia silhuett (läs 
snabb)- och standardpistoler-
na m/1932 och m/1936 som 
bland annat användes av vår 
gamle OS-guldmedaljör och 
mästerskytt Torsten Ullman.
 Efter krigsslutet 1918 för-
bjöds Tyskland att tillverka 
handeldvapen i militära kali-
brar för den privata markna-
den. Kraftiga begränsningar 
som bevakades av kontroll-

kommissionen gällde även för 
militära vapen.

Efter krigsslutet 1945 förlora-
de familjen Walther allt, men 
startade upp igen i västtyska 
Ulm. Där tillverkade man 
räknemaskiner och luftpisto-
ler, senare även tävlingsgevär, 
jaktgevär och pistoler.
 I mitten på förra seklet 
kom ytterligare två fi ckpistol-
modeller av Walthers fabrikat: 
M TPH (Taschenpistole mit 
Hahn), åren 1959-94, samt 
M TP (Taschenpistole) åren 
1961-78.

Avslutningsvis kan man kon-
statera att guldåldern för 
”fi ckpistoler” är förbi, även 
om man fortfarande kan tävla 

med dem, om inte annat så 
av nostalgiska skäl.

Säkring
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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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Förbundsstyrelsen anser att 
kopplingen till Försvarsmak-
ten är viktig och har därför 
allt sedan 2002 målmedvetet 
arbetat för att stärka rollen 
som frivillig försvarsorganisa-
tion. Då långt ifrån alla med-
lemmar har klart för sig vad 
rollen som frivillig försvars-
organisation innebär finns 
det skäl att klara ut den saken.

Uppdrag
De frivilliga försvarsorgani-
sationerna förväntas utföra 
uppdrag för Försvarsmak-
tens räkning. Förbundet har 
i nuläget två sådana uppdrag. 
Sedan 2005 har vi i uppdrag 
att utbilda Försvarsmaktsin-
struktörer att ställas till förfo-
gande vid militär utbildning 
i pistolskytte. Försvarsmakt-
instruktörerna har huvudsak-
ligen anlitats i samband med 
Grundläggande soldatutbild-
ning för Frivilliga (GU-F) 
och erhållit genomgående 
goda vitsord (se Försvarsin-
formation NP 2/11). För-
bundet har vidare, tillsammans 
med Svenska Skyttesportför-
bundet, fått i uppdrag att ut-
bilda ammunitionsmän för 
Hemvärnets behov (se artikel 
NP 2/11). Orsaken till att vi 
får denna typ av uppdrag är att 
Försvarsmakten genomgår en 
stor organisationsförändring, 
från ett värnpliktsförsvar till 
ett försvar baserat på frivil-

Svenska Pistolskytteförbundet har 
två funktioner. Förutom rollen som 
riksorganisation för pistolskytte har Förbundet 
status av frivillig försvarsorganisation.

Text: Mats Stoltz

lighet. Detta innebär bl.a. att 
Försvarsmaktens totala nu-
merär kommer att minska 
betydligt, eftersom värnplik-
ten numera är vilande. Det är 
högst sannolikt att de frivilliga 
försvarsorganisationernas roll 
kommer att öka på grund av 
detta förändringsarbete.

Uppdragsersättning
För genomförandet av dessa 
uppdrag utgår, efter äskan-
de, uppdragsersättning. Syftet 
med uppdragsersättningen 
är att skapa verksamhet som 
svarar mot de behov som 
Försvarsmakten formulerar. 
Uppdragsersättningen skall 
”utgöra full, eller i princip 
full, ersättning för uppdrag 
som staten och en organisa-
tion kommit överens om”.

Ny stödmodell
År 2010 fastställdes en ny 
modell för stöd till de frivil-
liga försvarsorganisationerna 
att gälla från och med 2011. 
Den största delen av denna 
modell utgörs av ett organi-
sationsbidrag. Organisations-
bidraget är beräknat på antalet 
medlemmar i organisationen 
och indelat i fyra intervall. 
Den högsta nivån är 9000 
eller fl er medlemmar. Syftet 
med organisationsstödet är att 
stödja de frivilliga försvarsor-
ganisationerna ”för det de är 
och inte för det de gör” eller 

annorlunda uttryckt att säker-
ställa att organisationerna har 
tillgång till de administrativa 
basresurser som krävs för att 
fungera som frivillig försvars-
organisation och administrera 
tilldelade uppdrag. Den nya 
modellen innebär att För-
bundet, från och med i år, får 
organisationsbidrag på samma 
villkor som övriga frivilliga 
försvarsorganisationer.
 Den andra delen utgörs 
av ett verksamhetsbidrag, 
vars storlek beräknas på den 
mängd uppdrag och upp-
dragsersättning som utgått 
under de två föregående 
åren. Verksamhetsbidragets 
syfte är att bidra till orga-
nisationens förmåga att ta 
emot och genomföra upp-
drag från myndigheter och 
leverera efterfrågad resurs. 
Förutsättningen för att er-
hålla verksamhetsbidrag är 
dock att organisationen un-
der innevarande år mottar 

en uppdragsersättning som 
överstiger 1 mkr. Förbundet 
har inte uppdrag av den om-
fattningen och får således inte 
del av verksamhetsbidraget.

Sammanfattning
Förbundsstyrelsens ansträng-
ningar att stärka Förbundets 
roll som frivillig försvarsor-
ganisation har burit frukt. 
Förbundet har numera två 
viktiga uppdrag och får or-
ganisationsbidrag på samma 
villkor som övriga frivilliga 
försvarsorganisationer.
 Detta innebär att För-
bundet har helt andra förut-
sättningar att fylla rollen som 
frivillig försvarsorganisation 
än tidigare. Förbundsstyrel-
sens ambition är att ta vara 
på denna möjlighet att göra 
en fullödig insats inom fri-
villigförsvarets ram. Vår för-
ändrade, och avsevärt mindre, 
Försvarsmakt kommer att be-
höva oss också i framtiden.

Försvarsmakten 
och SPSF

Bild från FMI-utbildningen 2008. Närmast kameran Madelen Berg,
Pk Svea Ing1. Foto: Ulf Hansson
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VITBOK
– Om bly i kulfång

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

JACKMÄRKE 30:-
65 x 90 mm

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

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

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

UTBILDNINGSHÄFTE
Grundutbildning för 
pistolskyttekortet. 115:-.

SäkB – Civilt skytte 50:-

KONTROLLPROGRAM 50:-

VITBOK 50:-

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

SKYTTESPORT
FÖRBUNDET

SKJUTHANDBOK 200:-

Frakt tillkommer

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

SIDENSLIPS 340:-

SIDENSCARF 340:-

508 KEPS 90:-
En storlek 
(inställbar)

SKJUT-
HANDBOK

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

Förbundsmötet
Med anledning av Förbundets 
75-årsjubileum avhölls årets 
Förbundsmöte under särskilt 
högtidliga former på Riddar-
huset i Stockholm. Protokol-
let fi nns på hemsidan.
 Två frågor är värda att 
nämna speciellt; frågan om 
damklassens vara eller inte 
vara samt förslaget om obli-
gatorisk användning av års-
rapporteringsprogrammet. 
Den första frågan, om dam-
klassen, var en bordlagd mo-
tion från 2010 där Jönköpings 
läns pistolskyttekrets föreslog 
att damklassen skulle avskaf-
fas. Föregående års Förbunds-
möte uppdrog åt styrelsen att 
genomföra en konsekvens-
utredning rörande damklas-
sen, vilket bl.a. genomfördes 
m.h.a. en enkätundersökning. 
Utredningen, som fi nns på 
hemsidan, visade entydigt att 
det saknades förutsättningar 
att gå motionären till mötes 
varför Förbundsmötet beslöt 
i enlighet med styrelsens för-
slag att avslå den bordlagda 
motionen.
 Den andra frågan, obli-
gatoriskt användande av års-
rapportprogrammet, var en 
motion från Stockholms Pi-
stolskyttekrets. Årsrapporte-
ring är ju som vi alla vet ett 
ämne som inte lämnar någon 
oberörd. Trots detta valde 
Förbundsmötet, utan någon 
större dramatik, att bifalla 
motionen. Detta innebär att 
årsrapporteringen i januari 
2013 skall ske digitalt. Det 
bör dock påpekas att för för-
eningar som saknar möjlig-
het till digital årsrapportering 
kommer det fi nnas möjlighet 
att skriftligt söka dispens hos 
respektive krets.
 I övrigt behandlades ett 
antal frågor rörande diverse 
felaktigheter/inkonsekven-
ser i Skjuthandboken. Dessa 
kommer av naturliga skäl att 

behandlas av arbetsgruppen 
för den nya Skjuthandboken.

Varning
Förbundet har fått rapport om 
en incident avseende Sellier 

Under sensommaren startade arbetet med 
att ta fram nya utbildningshjälpmedel. Det 
är i första hand en kretsinstruktörspärm 
som prioriteras. Den kommer att tilldelas 
kretsinstruktörerna våren 2012. Kopplat till 
denna pärm planeras diverse särtryck som 
kommer att försäljas senare till exempelvis 
föreningsinstruktörer. Uppdraget att 
genomföra jobbet har gått till Bengt 
Svensson, SISU, med stöd av Förbundets 
Riksinstruktörer.  Från 1 september 
innevarande år ersätts de nuvarande 
examenshäftena för grundutbildning av en 
ny version, med fl ervalsfrågor. I de fall som 
föreningar innehar gamla examenshäften 
så får dessa användas parallellt under en 
övergångsperiod.

Bengt Svensson kommer under året att 
stödja Förbundet med framtagande av 
utbildningsmateriel för kretsinstruktörer.

Utbildning

Hälsningar från slottet ...

& Berlot Standard .22 med 
batchnummer 214713. Den 
som till äventyrs har kvar am-
munition ur denna batch bör 
kontakta aktuell leverantör i 
ärendet.

Sammanträdesplan hösten 2011
Förbundsstyrelsen samman-
träder den 1/10 och den 
26/11.
 Verkställande utskottet 
sammanträder den 12/11.

...

iod.
lt und
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Nådastöten till små föreningar

INSÄNDARE

I förra numret läste jag en in-
tervju med Thomas Beck där 
han talar om ett antal ”halv-
döda små föreningar med en 
handfull medlemmar” som 
han anser ska betala samma 
avgift (15 000 kr.) som en stor 
förening. Thomas har inte fat-
tat att detta skulle döda mer 
än två tredjedelar av landets 
föreningar. Endast en per-
son från en storstadsregion 
med bristande insikt i landets 
skytteverksamhet kan komma 
med ett sådant förslag. Vi som 
är medlemmar i de ”halvdöda 
små föreningarna” täcker trots 
allt geografi skt en stor del av 
landet och betalar en förhål-
landevis onormalt hög avgift 
för det tjänster vi får från för-
bundet.

Hur tror Thomas att en fören-
ing som företrädesvis skjuter 
sportskytte ska kunna mo-
tivera övriga medlemmar 
och styrelse att tre skyttar ska 
skjuta nationellt? Det skulle 
alltså innebära en kostnad på 
minst 5 000:- per skytt som 
troligen skulle krävas ut di-
rekt av dessa skyttar (i Salems 
Pk betalar man endast 950 kr 
i årsavgift för aktiv skytt). Det 
är just dessa resonemang som 
får föreningar att välja vilka 
förbund de ska vara anslutna 
till och som får menliga kon-
sekvenser för vår verksamhet. 
Det har tidigare funnits för-
slag på avgifter som mer speg-
lar föreningarnas storlek och 
medlemsantal, dessa har tyvärr 
förkastats. De stora förening-
arna, bl.a. i Stockholm, har va-
rit motståndare till detta.
 Kanske är det så att Stock-
holmsregionen inte betalar 
tillräckligt för de tjänster man 
anser att man får från förbun-
det, medan vi andra undrar 
”vad får vi för de stora sum-
mor vi betalar?” Eller är det så 
att Thomas vill minska ännu 
mer på konkurrensen och 
ge nådastöten till alla dessa 
”halvdöda små föreningar” 
som kämpar för sin överlev-
nad och inte har möjlighet 

till all den sponsring och de 
fördelar som Stockholmarna 
kan erhålla? Enbart i Gävle-
borg skulle detta i praktiken 
kunna innebära att alla för-
eningar slås ut. I så fall skul-
le Stockholm behöva betala 
ännu högre avgift.
 Ta till exempel Bollnäs 
Pk, som med hjälp av andra 
”halvdöda små föreningar” 
ändå lyckas anordna SM både 
i nationellt- och sportskytte. 
Har Thomas överhuvudtaget 
en aning om de geografi ska 
avstånden som existerar utan-
för 08-världen? Stockholms 
län har en yta av 6.519km2. 
Gävleborgs är 18.191km2, 
alltså c:a tre gånger större 
än 08-länet. Ni upptar alltså 
mindre än 1,5% av landets yta.
 Nej, Thomas, det är dags 
att ni i de föreningar som har 
ett större medlemsantal öpp-
nar plånboken och betalar det 
ni anser att förbundet är värt. 
Anser ni att det blir för dyrt? 
Då skall ni ställa frågan till 
förbundet – hur kan det bli så 
dyrt? Hur tror du, Thomas, att 
du ska kunna återstarta arbe-
tet med en förbundssamman-
slagning då din målsättning är 
att ha en utslagning av min-
dre föreningar? Tror du att RF 
skulle godkänna denna mål-
sättning? Knappast! Kanske 
fl er börjar inse att det är hög 
tid att fråga sig vad vi egentli-
gen betalar för, och för vilket 
syfte.

Kanske är det dags att banta 
kostymen en hel del och se 
över vad som gynnar skyt-
tarna och inte förbunden? 
En liten förening betalar re-
dan idag mer än tillräckligt 
jämfört med vad man får ut 
från förbundet per externt 
tävlande medlem. Nästa steg 
är att sluta att indoktrinera 
ungdomarna till att hålla på 
med ”Nationellt skytte” eller 
”Sportskytte”, eller vad nu 
tänkas kan, för att detta skulle 
kunna orsaka extra kostnader 
för föreningen.
 När skall ni vakna och inse 

att det är samma skyttar som 
söker olika utmaningar bero-
ende på egna förutsättningar 
och intresse och inte efter vad 
andra tycker är ”bäst”?

Detta tänk måste utrotas inom 
skytterörelsen om vi skall 
kunna fortsätta hävda rätten 

Det kan i sammanhanget vara bra att känna till den medlems-
mässiga fördelningen av våra föreningar. Denna framgår av 
sammanställningen nedan.

Kommentar till insändaren

till att inneha skjutvapen, en 
rätt som troligen kommer att 
begränsas ytterligare efter de 
senaste händelserna i Norge.
Rådet till Thomas Beck är: 
”Öppna dina sinnen och upp-
täck världen”.

Hans Larson, Hudiksvall

Sammanställning av medlemsantalet i klubbar/föreningar i olika intervaller 
enligt uppgifter från landets samtliga kretsar.

Nr Pistolskyttekrets 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-999 Summa

1 Stockholm 32 22 8 2 14 6 84

2 Uppsala Län 4 3 1 2 2 12

3 Södermanland 5 5 4 14

4 Östergötland 4 4 3 3 2 16

5 Jönköpings Län 8 5 2 1 2 18

6 Kronobergs Län 1 6 1 8

7 Kalmar Läns Norra 2 4 6

8 Kalmar Läns Södra 8 2 3 13

9 Gotland 5 2 2 9

10 Blekinge 3 3 1 7

11 Kristianstad 12 8 2 1 1 24

12 Malmöhus 17 10 1 2 6 5 41

13 Halland 7 5 2 1 15

14 Göteborg o Bohuslän 7 7 1 2 5 4 26

15 Älvsborg 6 2 1 3 12

16 Västgöta-Dal 2 5 3 2 12

17 Skaraborg 17 5 6 3 1 15

18 Värmland 9 5 1 4 19

19 Örebro Län 6 3 4 2 15

20 Västmanland 4 4 4 1 13

21 Dalarna 13 5 1 2 1 22

22 Gävleborg 7 5 1 4 17

23 Västernorrlands Län 7 2 3 1 13

24 Jämtlands Län 11 2 1 14

25 Västerbottens Län 9 8 3 20

26 Norrbotten 13 3 4 1 2 23

Summa 207 136 52 35 39 19 488

Summa i % 42% 28% 11% 7% 8% 4% 100%

Principerna för och storleken av förbundsavgiften är en För-
bundsmötesfråga varför den som önskar en ändring har att gå 
den demokratiska vägen. Förbundsstyrelsen har för sin del inga 
planer på att föreslå en ändring av nu gällande principer. Jag 
vill i sammanhanget också påminna om att jag årligen gör en 
”populärvetenskaplig” sammanställning av Förbundets ekono-
miska situation under rubriken ”Vad får du för pengarna?”. 
Jag kommer även i år att skriva en sådan artikel till julnumret.

Mats Stoltz, Generalsekreterare
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Staffans Vapen & Jakt AB
Duvnäs Företagshus 
781 90 Borlänge 
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Öppet 
Mån-Fre 13.00-17.00 
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www.staffansvapen.se

Vi erbjuder räntefri avbetalning via Wasakredit

1 1 0 3 3 1 2 0 0

Posttidning B
Svenska Pistolskytte-
förbundet
Box 5435
114 84 Stockholm


