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Framsidan:
Olympiamästaren i fripistol, Ragnar Skanåker och friidrottsstjärnan 
Carolina Klüft vann Radiosportens omröstning om vem som är Sveriges 
bästa manliga respektive kvinnliga sommarolympier de senaste 50 åren. 
Ragnar och Carolina kommer att förevigas på frimärken som i vår 
ges ut med anledning av hundraårsminnet av ”solskensolympiaden” i 
Stockholm 1912. Läs mer på sid. 17.
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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 är det åter dags att summera ett 
skytteår och tillika ett jubileumsår. 
Förbundets 75 års jubileum fi ra-
des i samband med förbundsmötet. 
Reportage återfi nns i förra numret 
av NP. Det är också glädjande att 
Jubileumsmedaljen rönt stor upp-
skattning såväl hos dem som medal-
jerades på Riddarhuset som hos våra 
föreningar. Den största anledningen 
till att vi tog fram Jubileumsmedal-
jen var ju att ge föreningarna möj-
lighet att premiera ideella insatser till 
pistolskyttets fromma på förenings-
nivå. En möjlighet som glädjande 
många föreningar tagit till vara. Be-
stämmelser och ansökningsblankett 
fi nns på hemsidan.
  Skyttemässigt har det varit 
ett mycket bra år. Förbundets mäs-
terskapstävlingar har undantagslöst 
genomförts med goda resultat och 

gott humör. Det senare inte minst 
väsentligt eftersom det krävs myck-
et arbete för att genomföra arrang-
emangen. Stort tack till er alla som 
ställer upp och gör det möjligt för 
oss att kunna genomföra och ut-
veckla vår sport!
 SM i fält och precision gick i 
Göteborg med nästan 2000 starter. 
Vädret var bra med bara en dags 
regn och det får vi vara glada för då 
Västkusten i övrigt haft en ovan-
ligt regnig sommar. Hela tävlingen 
genomfördes väl enligt plan och 
skyttarna var nöjda. Dagen före 
genomfördes RM i militär snabb-
match i Borås. Detta var uppskat-
tat av fl era skyttar som passade på 
att delta även i den grenen. Nu ser 
vi fram emot nästa års ”stora” SM i 
Skillingaryd och även denna gång 
blir det ett RM i militär snabbmatch 
dagen före i Linköping.
 För första gången har förbundet 
stått som arrangör för VM i PPC. 
Det var Grödinge Psk som fi ck upp-
draget att genomföra tävlingen och 
det gjorde de alldeles utmärkt. Jag 
hade nöjet att vara där och dela ut 
priser på avslutningsdagen och jag 
hörde bara lovord från deltagarna 
över ett perfekt arrangemang. Nio 
olika nationer var representerade 
med Australien som mest långväga 
gäst. Detta kompenseras vid nästa 

VM 2013 då Australien står som 
värd. Kanske dags för PPC intres-
serade att börja planera för ett besök 
på andra sidan jorden?
 För att fortsätta med de positiva 
bitarna så gläds vi åt att en pistol-
skytt har framröstats som främste 
manliga sommarolympier de se-
naste 50 åren. Stort grattis till Rag-
nar Skanåker! I maj 2012 kommer 
Ragnar på frimärke. Det blir en fi n 
PR för vår sport.
 Men allt är inte bara framgång 
utan även problem.
 Som de fl esta av er säkert redan 
vet genom våra nyhetsbrev och den 
debatt som förs i olika medier, så 
har tillståndsenheten i Västra Göta-
land sedan ett år tillbaka börjat till-
lämpa en restriktiv tolkning av lag, 
förordning och FAP. Det innebär 
handläggningstider på allt mellan 
15 veckor till nästan ett år. Det är 
tolkningen av begreppet ”synner-
liga skäl” som lett till olika uppfatt-
ningar om hur behov av vapen ska 
redovisas. Förbundets uppfattning 
är att aktivitet och behov ska styr-
kas via föreningsintyg. Om det är så 
att tillståndsenheterna inte är nöjda 
med den information som intyget 
innehåller så är vi beredda att dis-
kutera en förbättring av intyget. Vi 
har en kontinuerlig dialog med RPS 
och både vår och deras förhoppning 
är att vi ska fi nna en lösning innan 
årsskiftet. Dock är osvuret bäst men 
vi kommer att utöva påtryckning 
för att frågan ska lösas på ett för alla 
parter acceptabelt sätt.
 I samband med årets kretskon-
ferens diskuterade vi krishantering 
och kriskommunikation. Vi utlo-
vade ett material för att föreningar 
och kretsar ska kunna gå vidare och 
ta fram en handlingsplan. Materialet 
är nu klart och kommer att sändas 
ut inom kort. Materialet kommer 
också att fi nnas på hemsidan. Min 
förhoppning är att alla föreningar 
tar upp detta ämne för diskussion 
och ser till att handlingsplan upprät-
tas och att lämpliga personer utses 
som kontaktpersoner. Den som är 
förberedd kan hantera en krissitua-
tion avsevärt bättre än den som blir 
tagen på sängen. Eller för att citera 
Fredrik den store, ”Det är förlåtligt 
att bli besegrad men oförlåtligt att 
bli överraskad” .
 Nu ska jag inte fastna i proble-
men utan vill avsluta med tillönskan 
om en God Jul och ett Gott Nytt 
Skytteår 2012.

Birgitta Rundberg
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-Finns som kort och lång luftpistol 4,5
(vikt 870 - 950 g). Går att göra tyngre med 
extra vikter.
-Rekyldämpning med inbyggd absorber 
-Ställbar visirlinje, flyttbart sikte och 
korn
-Ställbar Matchkolv i tre storlekar
-Ställbar kolvvinkel
-Nytt avtryck. Ställbar förtrycksvikt 220-
500 g, tryckpunkt 80-300g

Ställbar Rinkkolv i 5 storlekar
Ställbar Nillkolv i 3 storlekar

P44

P11

-Finns som kort och lång luftpistol 4,5
(vikt 690 - 730 g). Går att göra tyngre med 
extra vikter.
-Universalkolv (höger/vänster)
-Ställbar kolvvinkel
-Ställbart tryck

Vi tar andra vapen i byte. Även delbetalning.

Ställbar Rinkkolv i 5 storlekar
Ställbar Nillkolv i 3 storlekar
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Av: Peter Siegel

Stockholms enda mörkerfältskjutning, ”Hacksjömörkret”, 
arrangerades i november av Grödinge Psk och 
Katarina Psf. Marschaller, blinkande halogenlampor och 
en C30 med poängräkning och illröd belysning i en 
”fl yttlåda” gjorde tävlingen extra spännande.
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Upprop, närmast kameran Magnus Blix, Lövsta Skf.

Ragnar Skanåker 
värmde stelnade 

fi ngrar framför 
brasan.
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Mörkerfält upplevs av många 
som en kul och trevlig vari-
ant när vintermörkret sänker 
sig. Årets upplaga av Hacksjö-
mörkret omfattade hela 154 
starter. Ett så bra deltagande 
tyder på att mörkerfältskjut-
ning uppfattas som ett roligt 
inslag inom fältskyttet.

En del äldre veteraner me-
nar att de inte ser så bra på 
mörkerfält, men en som jag 
lyckades övertala var olym-
piamästaren Ragnar Skanåker, 
som ändå var i Stockholm för 
att ta emot SPSF:s jubileums-
medalj.
– Jag har aldrig skjutit mör-
kerfält! sa Ragnar, men någon 
gång ska ju vara den första.
Efter att ha gått fältrundan såg 
han inte helt nöjd ut.
– Det var inte lätt! sa han, hur 
ni andra kan träffa är för mig 
en gåta! Jag säger bara; mörkt, 
mörkare, Hacksjömörk ret!

Yngre skyttar med bättre mör-
kerseende klarade sig förstås 
bättre. Ingen lyckades dock 
skjuta fullt, men favoriten och 
fl erfaldige svenske mästaren 
Thomas Beck, Salem, vann 

både C3 och R3 med 34 träff 
av 36 möjliga och 56 särskilj-
ningspoäng i C och 55 i R.

Vapengrupp A vanns av Chris-
ter Lorentzen, Mälarhöjden, 
med 32/21 och 32 poäng. I 
vapengrupp B var Lennart 
Rehnström bäst med 34/23 
och 64poäng (”nattens hög-
sta”).

Bästa dam var Carin Jansson 
från Överum med 30/19, 43 
p. Bästa yngre veteran blev 
Jan-Åke Lindström, Salem, 
33/20, 54 p. Peter Siegel, Ka-
tarina, trotsade mörkret och 
vann vetÄ med 30/20 och 
55p.

Hacksjömörkret, som gick av 
stapeln lördagen före första 
advent, blev en trivsam inled-
ning på julmånaden. Nästa år 
hoppas vi på ännu fl er del-
tagare. Och varför inte fl er 
äldre veteraner, det viktigas-
te är inte att vinna, kom och 
njut av den trivsamma stäm-
ningen!

Mitt deltagande i ”Hacksjömörkret” går till historien då jag 
avfyrade trettiofem skott (ett bortfumlat) utan att se varken korn 
eller sikte i det becksvarta mörkret. För att fylla magasinet gick det åt två 
askar ammo eftersom mina fi ngrar var så stela i kylan att de inte lydde order.
 Nåväl, det var en skojig erfarenhet och det var fantastiskt att se så 
många skyttar ute med pistol en lördagskväll!

Även om jag inte har ambitionen att delta i OS för att försvara de blågula 
färgerna längre fi nner jag ett stort nöje i att skjuta och träffa ”mitt i prick”. 
Det är faktiskt en så härlig känsla att jag vill påstå att man lever längre när 
man kan koppla av på detta sätt.

Oftast är en medalj eller en klapp på axeln den enda uppmärksamhet 
en idrottsman inom pistolskyttet får. Undertecknad är inget undantag och 
därför uppskattar jag oerhört att Svenska Pistolskytteförbundet tilldelat mig 
sin jubileumsmedalj i silver.
 SPSF visade också framsynthet genom att hjälpa till med marknadsfö-
ringen så det blev en pistolskytt på det frimärke som kommer ut i maj.

Jag hoppas det genererar fl er pistolskyttar, det är verkligen en sport för 
hela svenska folket.

Ragnar Skanåker

Banläggare, tillika banbyggare, var Mathias Ehrlund och Michel 
Blomqvist. Erene Blomqvist (mitten) provsköt banan innan tävlingen.

Stationer

1

3

5

6

4

2

Markering i blixtbelysning.

”Där satte jag 
dem i alla fall.”
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När jag satte mig ner för att skriva 
julspalten råkade jag kasta en blick 
på väggalmanackan och noterade 
att dagens datum är den 7 decem-
ber. Med andra ord är det i dag 
exakt 70 år sedan japanerna an-
föll Pearl Harbor vilket får mig att 
tänka på den militärhistoriska resa 
med Stilla Havskriget som tema 
som jag bokat in mig på 2013. 
Mer behövdes inte för att få mig 
på gott humör.

Administration och kärnverk-
samhet
Det har framförts viss kritik 
att Förbundsledningen ägnar 
sig för mycket åt administra-
tion och för lite åt att utveckla 
kärnverksamheten. Visst vore 
idealet att vi kunde ägna oss 
helt åt kärnverksamheten. Det 
är vi nog alla överens om. Men 
gränsen mellan administra-
tion och verksamhet är ingalunda 
knivskarp. Exempelvis kan man 
se framställandet av en ny version 
av SHB som en administrativ ar-
betsuppgift. Samtidigt är ett funk-
tionellt regelverk en förutsättning 
för en fungerande kärnverksamhet. 
Administration eller verksamhet? 
Vidare har allt arbete Förbundsled-
ningen tvingas lägga ner på miljö-
frågor, vapenlagstiftningsfrågor och 
effekter av ovälkomna vapenrela-
terade händelser i vår omvärld inte 
mycket att göra med utvecklingen 
av kärnverksamheten. Inte direkt i 
varje fall. Skulle å andra sidan För-
bundsledningen misslyckas med att 
tackla dessa frågor så är risken up-
penbar att det inte skulle bli mycket 
kärnverksamhet kvar att utveckla. 
Med andra ord administrativa in-
satser är en förutsättning för en väl 
fungerande kärnverksamhet. Tyvärr.

Kärnverksamheten är inte något själv-
spelande piano
Vissa tecken tyder på att kärnverk-
samheten faktiskt fungerar hyggligt. 
Medlemstalet ökar liksom antalet 
avlagda prov för pistolskyttekor-
tet. I år kunde vi även notera ökat 
antal starter i Rikstävlingen He-
mortens banor. Dessa i och för sig 
glädjande fakta innebär dock icke 
att kärnverksamheten är någon sorts 

Administration, kärnverksamhet 
och Pearl Harbor

självspelande piano. Har man den 
inställningen brukar det sluta illa. 
Det har vissa andra organisationer 
fått erfara. Förbundsledningen har 
definitivt inte den inställningen. 
Om man har ambitionen att ut-
veckla kärnverksamheten är det en 
klar fördel om man vet hur verklig-
heten ser ut. Här räcker det inte med 
att tro eller gissa. Här måste man 
veta. Med anledning av motionen 
om damklassens vara eller inte vara 
gjorde Förbundsledningen en enkät 
undersökning som gav en hel del 
”överskottsinformation”. (Resulta-
tet har publicerats i tre artiklar i NP). 
Nu gäller det att analysera resultatet 
och se vilka åtgärder som bör vidtas 
för att utveckla kärnverksamheten.

Utbildning – en grundförutsättning
Ett som är helt säkert är att För-
bundets utbildningsorganisation 
måste rekonstrueras. Detta kom-
mer att ske i tre steg. Först kom-
mer Utbildningskommittén att ta 
fram relevant utbildningsmaterial 
för utbildning av Krets- respektive 
föreningsinstruktörer. Detta plane-
ras vara klart i mars 2012. Nästa steg 
är att fylla de vakanser som uppstått 
när det gäller kretsinstruktörer. Mål-
sättningen är att varje krets skall ha 
minst två utbildade, licensierade och 
aktiva kretsinstruktör. Tredje ste-

get är att kretsinstruktörerna 
utbildar föreningsinstruktörer 
inom egen krets. Även här är 
målsättningen minst två utbil-
dade, licensierade och aktiva 
föreningsinstruktörer per före-
ning. Föreningsinstruktörerna är 
nyckelpersoner då de även svarar 
för utbildning och examination 
när det gäller grundutbildning 
för Pistolskyttekortet. Återigen, 
administration eller kärnverksam-
het? Hur som helst, vare sig det 
är det ena eller det andra så är det 
viktigt och nödvändigt.

Förbundet behöver Dig!
Som tidigare meddelats har För-
bundet fått i uppdrag att utbilda 
ammunitionsmän för Hemvärnets 
behov. Vi har fått bra respons på ar-
tikeln i NP 2/11 men har fortfaran-
de några vakanser. Jag vädjar därför 
till Dig som har förutsättningar och 
intresse att hjälpa oss att kontakta 
Bo Walger i frågan (se sid. 63).

Så avslutar jag denna 
spalt med att önska lä-
sekretsen en Fröjdefull 
Jul och ett Gott Nytt 
(Skytte)år.

Kulturhistorisk fotnot
Den 7 december 1941 var en söndag. 
Vid den amerikanska fl ottbasen Pearl 
Harbor hade en katolsk fältpräst just av-
slutat förberedelserna för morgonmässan. 
Av en slump hade han satt upp altaret 
alldeles bredvid ett kulsprutenäste. Då 
förmörkades himlen av japanskt fl yg 
och högtalarna raspade i gång och man 
kunde höra en skärrad röst meddela: 
This is no exercise! This is no exercise! 
This is the real Mc Coy! Samtidigt bör-
jade bomberna falla. Klockan var exakt 
07.55 lokal tid och Förenta staterna be-
fann sig i krig med Japan. Vår fältpräst 
ryckte åt sig kulsprutan tog stöd mot 
altaret och började bekämpa fl ygplanen 
allt under det han skrek till de närva-
rande matroserna ”Praise the Lord and 
pass the ammunition”. Händelsen gav 
upphov till en av krigsårens mest popu-
lära schlagers som heter just ”Praise the 
Lord and pass the ammunition”. Den 
intresserade kan säkerligen googla fram 
den på nätet.
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Av: Jan Kjellberg
Foto: Ulf Hansson
Arkivbilder ur Stora Skytteboken, 
Skjuthandboken och Årsbok

A J Kj llb

Historien om Historien om 
vapengruppvapengrupp

NP:s AntikrundaNP:s Antikrunda

AA

Historien om vapengrupp A är också historien 
om Svenska Pistolskytteförbundet. Men har det 
nationella skyttet alltid sett ut som det gör idag? 
Inte alls. Förbundets första tid präglades av andra 
världskriget och den försvarsanda som då rådde 
i Sverige. Dagens fältskytte är en tämligen blek 
kvarleva av hur det var en gång i tiden.

Uppifrån och ned:
Colt .44 Army revolver (Dragoon), svartkrut, 1860.
Samuel Colt.
Svensk armérevolver m/1863 (Lefaxeuax) stiftantändning, 
kaliber 11mm.
Figurtavla modell äldre.
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Revolver m/87
År 1887 antog den svenska 
armén den belgiska revolvern 
Nagant som nytt tjänstevapen. 
Vapnet hade en uppgiven kali-
ber av 7,5 mm (i verkligheten 
7,65 mm, d.v.s. .30”). Vapnet 
har en piplängd av 100 mm. 
Ursprungligen laddades den 
med en centralantänd svart-
krutsladdad patron med blyku-
la (från början papperslindad). 
Senare, kring 1895, ändrades 
laddningen till röksvagt nitro-
cellulosakrut, vilket innebar att 
vapnets prestanda ökades, d.v.s. 
anslagsenergin blev högre.

Pistol m/07
Den svenska generalfälttyg-
mästaren genomförde i april 
1907 försök med fl era auto-
matpistoler för att fi nna ett 
vapen att ersätta arméns re-
volver m/1887 med.
 Det vapen som vann dessa 
försök var Parabellumpisto-
len modell 1903 i kaliber 9 
mm para (svensk beteckning 
9 mm m/39). Dock refuse-
rades denna på grund av den 
komplicerade konstruktionen 
(många delar) och den höga 
tillverkningskostnaden.
 År 1907 antog den svens-
ka armén i stället den belgis-
ka FN/Browningpistolen av 
1903 års modell, vilken var 
enklare och billigare att till-
verka.

 Pistolen uppgavs ha en ka-
liber av 9 mm, vilket inte rik-
tigt stämmer. Den tillverkades 
för en patron med en 7,1 gr 
mantlad ogivalkula med kali-
ber 9,08 mm. Egentligen bor-
de den nog heta .38 browning 
long, då den har en .38 (358) 
kula som väger 110 grain.
 Pistolen fi ck beteckning-
en 9 mm pistol m/07.

Pistol m/39
1939 antog Försvarsmakten 
efter tester och försök Walt-
hers pistol P38 i kaliber 9x19 
som nytt tjänstevapen.
 Pistolen var i det närmaste 
helt identisk med den pistol 
som den tyska krigsmakten 
året tidigare antagit.
 I överenskommelsen med 
den tyska tillverkaren Walt-
her AG skulle detta företag 
leverera 3 000 pistoler under 
de två första åren. Avtal om 
licenstillverkning i Sverige 
upprättades.
 Då andra världskriget ut-
bröt hösten 1939 avbröts 
leveranserna från Waltherfa-
briken, eftersom all produk-
tion av pistol m/38 behövdes 
för den tyska krigsmakten. 
Dock fanns pistolen kvar på 
några svenska förband under 
andra världskriget och de för-
sta åren på 50-talet. (Jag såg 
den själv som ung hemvärns-
rekryt år 1954).

Den genialiske Samuel Colts idéer och patent från 1831 på en slaglåspistol 
med ett roterande magasin, d.v.s. en revolver, utvecklades under åren 
som följde och den amerikanska armén antog vapnet som armérevolver 
år 1860. I Amerika utvecklades till en början också gevär som byggde på 
idéer från 1850-talets revolverprincip. Runt 1886 kom Winchester med 
bygelrepetergeväret där patronerna låg i ett rörmagasin.

Slaglåsets princip bygger egentligen på fl intlåset, där pipans krutkammare 
har en förbindelse till en primär tändladdning i form av en fängpanna. 
Emellertid är detta en ytterst ömtålig princip, då primärladdningen är 
utsatt för regn och yttre påverkan.
 Slaglåset däremot har primärladdningen i form av en ihålig koppartänd-
hatt med tändsats som trycktes fast på en nippel, vilken står i förbindelse 
med krutladdningen i pipan. Denna konstruktion innebär en säkrare 
funktion. Många fl intlåsgevär byggdes därför om, så att fängpannan 
ersattes med en nippel och hanen byttes ut.

Dessa tidiga vapen var vad vi kallar slaglåsvapen, i vilka projektilen, driv-
laddningen och tändhatten var separata komponenter som manuellt 
sammansattes vid laddningen, men i omvänd ordning, d.v.s. laddningen 
genomfördes framifrån, drivladdning, projektil och tändhatt som skulle 
sättas på plats på tändhattsnippeln. Med andra ord en ganska omständlig 
procedur, speciellt i stridens hetta, vilket avsevärt försvårade användandet.
 Önskan om att öka vapnens eldkraft (snabbhet) var drivkraften till den 
kommande vapenutvecklingen.

Bröderna Lefaucheux i Paris uppfann den första kompletta enhetspatronen 
redan 1828, vilken bestod av en hylsa med ett vertikalt tändstift som på-
verkade en tändsats inne i hylsan. Denna princip medgav också att vapnen 
kunde laddas bakifrån och förses med fl erskottsmagasin i form av en rote-
rande trumma. Runt 1850 presenterade Lefaucheux den första enhetspa-
tronen för revolver och pistol med en mässingshylsa. Svensk armérevolver 
m/1863 med 11mm kaliber hade denna typ av stiftantänd enhetspatron.

1855 kom så idén till en förbättrad enhetspatron där patronhylsa, driv-
laddning, projektil och centralt placerad tändhatt sammansattes till en 
enhet. I och med denna lösning kunde patronen föras in bakifrån i vapnet 
varefter det kunde slutas med ett slutstycke eller en fast del av vapnets 
stomme (revolver).
 1866 konstruerade den brittiske översten Edward Boxer den gastätande 
patronhylsan av metall som revolutionerade vapenutvecklingen och som 
än idag, 145 år senare, är den princip som används för alla moderna va-
pen och som är en förutsättning för fungerande automatvapen allt ifrån 
automatpistoler till kulsprutor.

Vid 1800-talets två sista decennier skedde tack vare enhetspatronen en 
snabb utveckling av handeldvapen. Många tillverkare och uppfi nnare 
runt om i världen arbetade med nya idéer och lösningar. Gevär, pistoler 
och revolvrar fi ck då till alla väsentliga delar sin nuvarande utformning.

Lite historik kring tjänstevapen Svenska tjänstevapen under 124 år

Svensk armérevolver m/1887 
(Nagant) kaliber 7,65mm.

A
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Pistol m/40
Efter andra världskrigets ut-
brott hösten 1939 och av-
brottet med leverans av pistol 
m/39 (Walther) var Sverige i 
ett akut behov av ett ersätt-
ningsvapen.
 Blickarna vändes mot 
Finland, som 1935 hade an-
tagit ett nytt tjänstevapen 
som ersättning för den ryska 
Nagantrevolvern och Mau-
serpistolen C96, som hängt 
med sedan revolutionen och 
det fi nska inbördeskriget.
 Den finska vapenkon-
struktören Aimo Lahti fi ck 
1935 sin pistol antagen som 
tjänstepistol för det finska 
försvaret med beteckningen 
VKT-L-35.
 Totalt tillverkades i Fin-
land mellan 1939 och 1950 
c:a 9 000 Lahtipistoler för den 
fi nska krigsmakten.
 Husqvarna vapenfabrik 
träffade ett avtal med VKT 
(Valmet) om licenstillverk-
ning av VKT-L-35. Husqvar-
na genomförde en hel del 
förändringar av pistolen som 
fi ck modellbeteckningen ”pi-
stol m/40”.
 Från 1940 och fram till 
1957, när tillverkningen upp-

hörde, tillverkade Husqvarna 
vapenfabrik c:a 90 000 pisto-
ler, d.v.s. 10 gånger så många 
som den totala fi nska produk-
tionen.
 Pistol m/40 är en tung sak. 
Den kärva soldathumorn gav 
den raskt öknamnet ”Järnspi-
sen”, som ger en antydan om 
dess tyngd.
 Rätt justerad och trimmad 
är m/40 ett fullgott alternativ 
till många moderna tjänstepi-
stoler.

Pistol m/88
Vid 1980-talets mitt började 
det svenska försvaret att leta 
efter en ersättare för pistol 
m/40 och pistol m/07. Kra-
ven på en modern pistol för 
försvarsmakten var nu betyd-
ligt annorlunda än vad de var i 
början av förra seklet vad gäl-
ler vapenvikt, ammunitions-
kapacitet, handhavande m.m. 
Kravspecifi kationen var tyd-
lig och tuff. Efter omfattande 
prov och tester med ett antal 
pistolmodeller i kaliber 9 mm 
parabellum, 9x19, från skilda 
tillverkare föll valet 1998 på 
pistolen Glock 17.
 Pistolen fi ck modellnam-
net pistol m/88 (Glock 17). 

Senare tillkom m/88B (Glock 
19).

Pistol m/88 uppfyller de krav 
som kan ställas på ett modernt 
tjänstevapen:
• Låg vikt

• Stor ammunitionskapacitet
• Enkelt att hantera
• Kräver ett minimum av 
skötsel
• Funktion även under de 
mest extrema förhållanden, 
värme-kyla, fukt-vatten m.m.

Pistol m/07. Kaliber 9 mm 
(Browning Long). Vikt: 960 

gram. Piplängd: 127 mm. 
Funktionsprincip: tungt 

slutstycke. Ammunitions-
kapacitet 7 + 1.

Pistol m/39. Kaliber: 9 mm, skptr m/39, 
9x19 (9 mm parabellum). Vikt 970 gram. 

Piplängd 127 mm. Funktionsprincip: 
Kort piprekyl med låsregel. 

Ammunitionskapacitet 8 + 1.

En del Mauser, kaliber 7,65mm, 
såg man också i det tidiga 
nationella skyttet.

Pistol m/40. Kaliber: 9 mm skptr m/39, 
9x19 (9 mm parabellum). Vikt: 1240-
1260 gram, (beroende på modell). 
Piplängd: 120 mm. Funktionsprincip: Kort 
piprekyl (modifi erat Bergman-Bayard). 
Ammunitionskapacitet: 8 + 1.

Kornfl yttare 
till pistol m/40.

I ett tidigt utbildningshäfte fi ck man tipset att 
avfyra med långfi ngret.

Militärt och civilt 
skytte var nära 
sammankopplat under 
Förbundets tidiga 
år. Här leder kapten 
Benkt Everhed en 
instruktionskurs.
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Svenska Pistolskytteförbun-
dets knytning till skytte med 
tjänstevapen framgår tydligt 
av stadgarna från bildandet 
den 14 mars 1936. Det nya 
förbundets grunduppgift blev 
enligt § 1: ”Svenska Pistol-
skytteförbundet har till upp-
gift att främja skjutskicklighet 
med pistol av arméns modell 
särskilt med hänsyn till att fär-
digheter i vapnens bruk kan 
vara till gagn vid fosterlandets 
försvar. Även vill förbundet 
främja skyttet med av Kungl. 
Maj:t för rikets polispersonal 
fastställda tjänstevapen. Skytte 
med enhandsvapen av annan 
modell än arméns och polis-
personalens kan efter styrel-
sens bestämmande ävenledes 
falla inom ramen för förbun-
dets verksamhet”.
 Det dominerande vapnet 
var vid denna tid armépistol 

En enkel och trevlig fallfi gur
Till D.P.K.:s stridsskjutning förra hösten konstruerade jag bl.a. en 
fallfi gur, som är lika enkel som effektiv och vilken användes med 
gott resultat. Receptet är som följer. Tag en huvudfi gur, en bit om 
26 cm ohyvlad plan 1x7 tum, en 1-tums fyrkantsribba, ett gångjärn 
som passar till ribban, samt pappspik och skruvar. Huvudfi guren 
passar nästan precis, då den spikas på träunderlaget, det är 
endast att ”klippa öronen” på fi guren och jämna av plankbiten på 
några ställen. Ribban spikas fast på baksidan och sågas av någon 
decimeter nedanför, där gångjärnet sättes fast och bildar övergång 
till den bit av ribban, som skall slås ned i marken. Resultatet framgår 
av ovanstående bilder, där a är fi guren sedd framifrån, b bakifrån, c 
då den efter nedskjutning fallit och d den fallna fi guren i profi l.
 De är friktionen, då kulan passerar genom trävirket, som 
orsakar, att fi guren faller. För 9 mm och 7,65 mm kulor erfordras ej 
så tjockt trä som 1-tum, men om man vill vara säker på, att få utslag 
med 6 mm kula, är 1-tum säkrast.
 Figuren kan vid tävling användas på många olika sätt. Förutom 
att den ensam utgör mål, kan den t.ex. ställas upp med en eller 
fl era andra fi gurer, varvid det föreskrives, att fallfi guren först skall 
nedskjutas, innan de övriga få beskjutas. Man kan ställa upp en 
hel rad fallfi gurer på avstånd mellan 10 och 20 meter, och angiva 
en begränsad skjuttid. Det är också lätt att på ”stället” sätta fast 
en extra fi gur (vinkelrätt mot den andra och utan träbotten), som 
kommer upp, då huvudfi guren faller. – Skulle fi guren någon gång 
ej falla, oaktat träff gått in, bör ju denna räknas skytte tillgodo. 
Detsamma gäller träff, som medför fall, i bärribban.

O.R.

m/07 samt polisens Walther-
pistol 7,65 mm.
 Vid tiden för förbundets 
tillkomst ökade orosmolnen 
i omvärlden. Den tyska rust-
ningsindustrin hade ökat sin 
produktion. Övriga Europa 
följde efter i en allt brantare 
spiral. Krigsoron genomsyrade 
även det svenska samhället och 
intresset för frivilliga insatser 
till fosterlandets försvar ökade 
markant. Därmed även intres-
set för skytte med tjänstevapen.
 Redan år 1934 hade man 
i Stockholm börjat orga-
nisera sig. Detta år bilda-
des till exempel Stockholms 
Allmänna Pistolskytteklubb 
(SAPK) och Officerarnes 
Målskjutningssällskap. Till-
sammans med övriga intres-
serade före ningar bildade man 

den svenska pistolskyttekom-
mittén. Kommittén kom att 
utgöra grunden för Svenska 
Pistolskytteförbundet.
 Som många andra nya 
verksamheter var början gan-
ska trevande. De pistoler man 
hade tillgång till var i huvud-
sak försvarets modeller pi-
stol m/07, Walthers 7,65 mm 
(.32 ACP), Mausers 7,65 mm 
m/34 samt en rad andra t.ex. 
Browning i 7,65 och 9 mm 
kort (.32 och .38 ACP). Även 
pistoler i kaliber 6,35 förekom.
 Den allra första tiden av 
förbundets verksamhet an-
vändes av förklarliga skäl för-
svarets målmateriel.

De grenar som utövades den 
första tiden var
• Tavelskjutning (precisi-
on) på gamla tavlan (arméns). 
Skjutavstånd 30 m.

• Fältskjutning med upp-
dykande mål (målen visades 
inte före skjutning). Arméns 
fi gurer.
• Stridsskjutning med fram-
ryckning till skjutplatsen. Ar-
méns fi gurer.

Vapengrupper 1934
Tjänstepistoler 9 mm och 
7,65 mm t.ex. pistol m/07, 
Walther 7,65, Mauser 7,65. 
Dock godkändes Mausers 
pistol 6,35 (.25 ACP) för 
avläggande av märkesprov. 
Först 1941 godkändes kali-
ber .22LR, fabrikat Walther, 
vid märkesprov.

Märkesprovet omfattade:
3 serier om 6 skott mot ring-
ad tavla på 30 m avstånd un-
der en tid av 5 minuter per 
serie.
3 tillämpningsserier om 6 

Tips ur årsbok från 1944

Pistol m/88 (Glock 17). 
Kaliber 9 mm skptr m/39-
39B, 9x19 (9 mm parabellum). 
Vikt: 625 gram. Längd: 
186mm. Piplängd: 114 mm. Funktionsprincip: 
Kort piprekyl. Ammunitionskapacitet: 17 + 1. 
Passiv avtryckarsäkring. Material: Pipa/mantel, 
slutstycke tillverkat i stål, stomme och magasin 
tillverkat i polymer (plast) med ingjutna ståldetaljer. 
Längd: 186 mm.
Den kortare versionen m/88B (Glock 19) är 174mm 
lång och har en piplängd på 102mm.
Ammunitionskapacitet: 15 + 1. I övrigt i princip samma som m/88.

Neuhausen, pistolen 
som blivit en ikon. 
Färgmärkningen på den här 
pistolen visar på tiden före klisterlapparnas 
tid. Fruar och fästmöer fi ck släppa till 
nagellack åt vapenkontrollen.

Svenska Pistol-
skytteförbundets 
utveckling

Riksheraldikerns sigill vid SPSF:s 
första pistolskyttemärke.
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skott mot helfi gur på 50 m 
avstånd under en tid av 60 sek
för brons, 40 sek för silver , 15 
sek för guld.
Kraven var för:
– brons: 36 poäng/serie + 

5 träff
– silver: 42 poäng/serie + 

6 träff
– guld: 50 poäng/serie + 

6 träff.

Tuffa krav med tanke på att 
man sköt med tjänstevapen. 
Möjligen kunde detta kom-
penseras med att tian var stör-
re (10 cm). Å andra sidan var 
skjutavståndet längre.
 Noterbart är att märkes-
prov kunde avläggas före För-
bundets bildande.
 Efter förbundets bildande 
insåg man ganska snart att det 
var nödvändigt att dela upp 
vapenfl oran i skilda vapen-
grupper, då förutsättningarna 
(vapnens prestanda) väsentligt 
skilde sig åt.

Den vapengruppindelning 
som så småningom växte 
fram delade in vapnen i tre 
kategorier.
A Tjänstevapen i kaliber 

7,6 – 11,4 (.30 – .44)
B Övriga grovkalibriga va-

pen, pistoler och revolv-
rar i kaliber 7,6 – 11,4 
(.30 – .45)

C Finkalibriga pistoler och 
revolvrar i kaliber .22 
(5,6 mm).

Senare kom vapengruppen A 
att delas i tre undergrupper

A1 Pistoler av Försvarsmak-
tens tjänstemodell

A2 Pistoler av polisens tjäns-
temodell

A3 Övriga pistoler som upp-
fyller kraven för vapen-
grupp A.

Dessa undergrupper gäller 
ännu vid Rikstävlingen på 
hemortens banor. I övriga 
tävlingar delas inte vapen-
grupp A, utan alla tävlar mot 
alla, oavsett vilket A-vapen 
som används.

Vapengrupp A1
Svenska Pistolskytteförbun-
dets roll som frivillig försvars-
organisation framgår bland 
annat av vår vapengruppsin-
delning, där försvarsmaktens 
tjänstevapenmodeller utgör 
vapengrupp A1. Dessa skjuts 
med mantlad ammunition.
Följande pistoler utgör idag 
vapengruppen. (Tabell 1)

Vapengrupp A2
Redan från starten utgjorde 
poliser en stor del av med-
lemsantalet. Naturligt var då 
att polisens tjänstevapenmo-
deller var de man tävlade och 
övade med. Före 1965 var po-
lisen inte förstatligad utan en 
kommunal angelägenhet, var-
för man inte hade en enhetlig 
beväpning.
 I och med polisens förstat-
ligande införskaffades enhet-
liga tjänstevapen. Dessa skjuts 
med mantlad ammunition.
Följande pistoler utgör idag 
vapengruppen: (Tabell 2)

Vapengrupp A3
Till denna vapengrupp hän-
förs övr iga grovkalibr iga 
pistoler av tjänstetyp (7,65 – 
11,4 mm). Exempel på pisto-
ler som ingår i vapengruppen 
är Colts legendar iska pi-
stol 1911 A1, FN-Browning 
m/1935, tjeckiska CZ m/75, 
Beretta 92F, Colt Gold Cup, 
olika modeller av Heckler & 
Koch (P 9 S och USP i vari-
anter), SIG Sauer i olika utfö-
randen, Smith & Wesson samt 
Neuhausen m/P-210. Dess-
utom fi nns ett antal kopior av 

dessa fabrikat i olika kalibrar 
och utföranden.
 Den mest namnkunniga 
pistolen i svenska skyttesam-
manhang är naturligtvis Neu-
hausen, som har extremt hög 
kvalitet och fantastiska skjut-
egenskaper. Om denna pistol 
kan man skriva spaltkilome-
trar och den är därför värd 
några extra rader här.

Neuhausen, pistolen som blev 
en ikon
Den franske konstruktören 
Charles G. Petter presentera-

Modell Tillverkare/fabrikat Kaliber
m/07 Husqvarna, FN Browning 9 x 21
m/39 Walther 9 x 19
m/40, L-35 Husqvarna, Lahti/VKT 9 x 19
m/88 (Glock 17) Glock 9 x 19
m/88B (Glock 19) Glock 9 x 19
P-08, Parabellum * DWM, Mauser, Erfurt m.fl . 9 x 19, 7,65 x 21

Modell Tillverkare/fabrikat Kaliber
P225, P226, P228 SIG-Sauer 9 x 19 (9 mm parabellum)
PP Walther, Manurhin 7,65 x 17 (.32 ACP)
PPK Walther, Manurhin 7,65 x 17 (.32 ACP)

Innan den internationella 
precisionstavlan började 
användas hade man denna. 
Tian är 10 cm. Skjutavstånd 
30 m, sex skott per serie.

Polisens tidigare tjänstevapen, 
Walther PP, 7,65mm, kom redan under 
1930-talet och användes ofta inom det 

nationella skyttet. Den tillverkades även 
i kaliber .22 lr och blev så populär att den en tid 

hade egen vapengrupp; ”Waltherklassen”.

Försvarsmaktens helfi gur förekom i duellskyttet 
(numera snabbskjutning).

Diabild ur 
Förbundets 
utbildnings-

material från 
1960-talet.

*Denna pistol hänförs från och med år 1999 till vapengrupp A1 efter 
Förbundsmötesbeslut.

TABELL 1

TABELL 2
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Markering av närstridsfi gurer.

de 1935 en pistolmodell som 
blev grunden till den franska 
armépistolen M/1935. Den 
schweiziska armén hade länge 
letat efter en ersättare till den 
gamla parabellumpistolen 
M/1906 och M/1929 i kali-
ber 7,65 parabellum.
 Det schweiziska företaget 
SIG (Schweizerische Indu-
strie Gesellschaft) förvärvade 
1937 patenträttigheten till 
Petters pistol. SIG:s tekni-
ker utvecklade pistolen och 
presenterade 1944 två vari-
anter, en med 16-skotts ma-
gasin, M-44/16 och en med 
8-skotts magasin, M-44/8.
 Efter att den schweiziska 
armén genomfört ingåen-
de tester antogs, efter smär-
re justeringar, pistolen med 
8-skottsmagasin (SP47/8) år 
1948.
 Samma år började pistolen 
även marknadsföras utanför 
Schweiz. Den tyska gräns-
polisen antog också pistolen, 
liksom den danska armén. Pi-
stolen marknadsfördes också 
på den civila marknaden. De 
första exemplaren importera-
des till Sverige runt 1949.
 Tack vare den goda kon-
struktionen och den höga 

noggrannheten vid tillverk-
ningen anses Neuhausen, en-
ligt expertis världen över, ha 
den bästa precisionen och de 
bästa skjutegenskaperna. Den 
har tillverkats och vidareut-
vecklats under mer än sex de-
cennier.
 Grundkonstruktionen är 
dock densamma, man ändrar 
inte på ett vinnande koncept i 
onödan. Den enda nackdelen 
för köparen är priset. Neu-
hausen har alltid varit och är 
extremt dyr, men som skytt 
får man kanske å andra sidan 
världens bästa pistol.

Var det bättre förr?
Förbundets första årtionde 
präglas starkt av världsläget i 
slutet av 1930-talet och under 
krigsåren 1939–1945.
 Texter och bilder i skjut-
handboken från 1946 visar 
tydligt på den för tiden rå-
dande försvarsandan. Den 
fältskjutning vi har idag är en 
tämligen blek och tillrättalagd 
kvarleva av 1940-talets fält-
skytteoriginal.
 I SHB från 1946 beskrivs 
fältskjutning så här:
”Enskild skytts skjututbild-
ning mot fristående fi gurer 

på varierande avstånd”, samt: 
”Fältskjutningen förmedlar 
övergången mellan skolskjut-
ning (idag precisionsskjut-
ning) och stridsskjutning”. 
”Fält- och stridsskjutning av-
ser att fullborda pistolskyttens 
utbildning till en god skytt 
under strid.”
 Dagens skyttar har kan-
ske svårt att förstå den för-
härskande anda som präglade 
tiden då vårt tidiga skyttereg-
lemente formades. Det fram-
går även av SHB från1946 att 
”Tävling i fältskjutning kan 
anordnas antingen med en 
skytt i sänder eller med fl era 
skyttar samtidigt (patruller)”.
 Den militära knytningen 
till Förbundet är ett genom-
gående tema i denna skjut-
handbok, t.ex. talas om att 
skyttarna ”framrycka från 
haltpålen”.
 Man kan också läsa: ”Om 
eldställningen är väl ut-
märkt och betingelserna för 
framryckning likartade, bör 
framrycknings- och skjuttid 
sammanslås”. Det var 60 år 
före propp och bricka det! 
(Förf. anm.). ”Stridsskjut-
ning är utbildning i strid mot 
fältmässigt anordnade mål på 

växlande avstånd och under 
taktiskt läge (förutsättning) 
och avser att under så strids-
mässiga förhållanden som 
möjligt hos skyttarna utveck-
la och befästa förmågan av 
snabb och träffsäker eldgiv-
ning”.
Vidare: ”Stridsskjutning mås-
te, för att ändamålet med den-
na skall kunna vinnas, utföras 
under förhållanden, vilka så 
mycket som möjligt likna 
dem, som förekomma i fält. 
Kravet på ett stridsmässigt 
uppträdande får därför icke 
eftersättas”.

Säkerheten då?
I allt väsentligt fanns i SHB 
från 1946 de säkerhetsregler 
som vi har idag, givet att tapp-
ningen och språkbruket är 
annorlunda. Vad gäller säker-
hetsbestämmelserna framgår 
klart att de rakt av är hämtade 
ur det militära säkerhetsregle-
mentet. Det fi nns omfattande 
regler vad gäller säkerhet och 
tävlingsledningens, stations-
chefens samt den enskilde 
skyttens ansvar.
 Även påföljder för den 
som bryter mot dessa bestäm-
melser fi nns angivet.

Klassikern Parabellum, (08), 9mm, är också en pistol som förekommer 
i tjänstevapenklassen. 

Förutsättningarna på nutida fältskjutningar är en blek kvarleva från 
förr. Här gör patrullen ”snabb framryckning” mot skjutplatsen. Några 
fi gurer visades inte i förväg. Man fi ck vara beredd på överraskningar!
Bilden från 1940-talet.

Patrull under 
stridsskjut-
ning vid ”fält-
mässighets-
målet”.
1940-tal.
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Med erfarenhet från tidigare 
NM i Danmark förlades där-
för träningslägret hos Örgryte
Pk. Dramatiken infann sig ge-
nast då en av juniorerna, Da-
vid Svensson, skadade 
sin skjuthand i 
samband med 
en cykelolycka. 
Osäkerheten var 
genuin, vad skul-
le röntgen och 
andra undersök-
ningar visa? Vi 
beslöt oss där-
för att omedel-
bart inkalla en 

av reserverna, Linus Kling-
berg. Det visade sig att Linus 
alldeles nyligen hade fl yttat till 
Göteborg för att påbörja sina 
studier och han kunde därför 

med kort varsel infinna 
sig till träningslägret. Da-
vids skada var lyckligtvis 

lindrigare än vad vi befa-
rade och Linus fi ck därför 
endast delta i tränings-
lägret. NM är i första 

hand en lagtävling, där 
alla räknas, och ett 

stort tack till Li-
nus som ställde 
upp trots oviss-

heten om han skulle få delta 
i själva mästerskapet.

Under träningslägret tränades 
det på typiska danska förhål-
landen, långa avstånd, liggande 
skjutställning etc. och natur-
ligtvis danska kommandon.

På fredagen den 16 september 
for vi med färjan från Göte-
borg till Fredrikshavn med tre 
fordon och sent på eftermid-
dagen anlände vi till Borris lej-
ren. På kvällen fanns det sedan 
möjlighet till inskjutning och 
därefter genomfördes det sed-

vanliga lagledarmötet. I sam-
band med det senare infördes 
några ändringar i det gemen-
samma regelverket. Som ex-
empel kan  nämnas att från och 
med nästa år tillkommer en se-
parat ledartävling. På kvällen 
före själva mästerskapet kom-
mer lagledarna att skjuta några 
stationer med revolver kaliber 
.38 Special. Det är med andra 
ord bara att börja träna. I öv-
rigt kan nämnas den gemen-
samma NM-medaljen som 
kommer att användas av samt-
liga nationer. Den påstås ha an-
vänts vid något tidigare NM 

NM i fält
I år var det återigen dags för våra danska kollegor att 
stå som värdar för Nordiska Mästerskapen. Platsen var 
Borrislejren, ett militärt övningsområde, på södra Jylland, 
i närheten av Skjern. 3 guld, 3 silver och 2 brons blev 
den svenska medaljskörden.

Av: Bo Walger, överledare
Foto: Åke Nordin

Landslaget samlat. Saknas på bild: Goe Nilsson.

”Marlene”.
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men det var i så fall före un-
dertecknads tid. När den nya 
versionen av regelverket fi nns 
tillgängligt publiceras det på 
Förbundets hemsida. I övrigt 
är det arrangerande nations 
regelverk som styr själva ge-
nomförandet, vilket det fi nns 
anledning att återkomma till.

Under lördagen genomfördes 
därefter själva tävlingen, kan-

ske en av de absolut svåraste i 
NM:s historia för att citera en 
av deltagarna. Vårt lag gjorde 
emellertid trots detta bra ifrån 
sig. Den stora överraskning i 
årets NM var det danska la-
get som legat i hårdträning 
under året. Under de senaste 
åren har, som den uppmärk-
samme läsaren säkert noterat, 
det svenska laget domine-
rat mästerskapet. Det är na-
turligtvis trevligt men för att 
hålla spänningen vid liv bör 
inte skillnaden mellan lagen 
vara alltför stor.

Själva tävlingen som sådan 
var, som det brukar i Dan-

mark, välorganiserad. Det var 
egentligen bara en sak, som ur 
svensk synvinkel störde hel-
hetsbilden. Vid NM genom-
för alla tävlingsdeltagare två 
tävlingsvarv. Seniorerna går 
ett C-varv och ett B-varv. Vid 
träningslägret i Örgryte hade 
Christian Johansson fått pro-
blem med sitt B-vapen. Han 
beslöt därför att genomföra 
B-varvet med sin revolver vil-
ket ju är tillåtet i Sverige och 
Norge men, skulle det visa sig, 
inte i Danmark. Allt nog, vid 
sjätte stationen (av tio) med-
delades Christian att revolver 
enligt det danska reglemen-
tet inte räknas som B-vapen. 

Individuellt
Seniorer
1. Johan Nilsson Sverige 163 p
2. Kent Vincent Andersen Danmark 158 p
3. Åke Nordin Sverige 156 p

Damer
1. Aina Flørli Danmark 154 p
2. Anna Karlsson Sverige 151 p
3. Linda Svensson Sverige 148 p

Juniorer
1. Henrik Hjelm Hansen Danmark 157 p
2. Oskar Ekblad Sverige 156 p
3. Andreas Andersson Danmark 155 p

Svenska laget
Seniorer
(ledare John-Åke Andersson)
Markus Andersson
Christian Johansson, Lidköpings 
Psf
Jan Korkeamäki, Älvkarleby Pk
Johan Nilsson HUPSK
Goe Nilsson Kullens Psk
Åke Nordin UVPSK

Damer
(ledare Marie Brunsson)
Monica Hjertqvist, Råsbo Psk
Anna Karlsson, Salems Pk
Maria Prandl-Norrgård, Salems 
Pk
Linda Svensson, Råsbo Psk

Juniorer
(ledare Bo Walger)
Oskar Ekblad, Härryda PSS
Rasmus Pettersson, Motala Pk
Pontus Schmidt, Örebro PSS
David Svensson, Härryda PSS

Lag
Seniorer
1. Sverige 791 p
2. Danmark 749 p
3. Norge 726 p

Damer
1. Sverige 454 p
2. Norge 451 p
3. Danmark 435 p

Juniorer
1. Danmark 462 p
2. Sverige 450 p
3. Norge 435 p

Då arrangerande lands regle-
mente gäller i de fall de ge-
mensamma NM reglerna inte 
säger annorlunda, var det inte 
mycket att göra. Dock borde 
Christian naturligtvis ha fått 
det beskedet redan vid vapen-
kontrollen.

Det tragiska är att Christian 
sköt bäst av alla under B-var-
vet och hade blivit nordisk 
mästare individuellt om inte 
detta inträffat.

Sedan är det en klen tröst att 
det mot bakgrund av det in-
träffade bestämdes på det ef-
terföljande lagledarmötet att 
det framledes skall framgå re-
dan av inbjudan vilka vapen 
som är godkända.

Ett stort tack till våra dukti-
ga landslagskyttar samt Ör-
gryte Pk för stöd i samband 
med träningslägret. Vi får na-
turligtvis inte glömma våra 
sponsorer Skytteprecision AB 
samt Gunnar Elfving Skytte-
tjänst AB och självfallet Ma-
rie Brunsson och John-Åke 
Andersson.

Damerna har samlats för lite ”pep-talk” tillsammans med maskoten Marlene.

Några av damerna tränar liggande skjutställning och Oskar Ekblad 
stående på skjutbanan i Kallebäck. 

Danske Finn Berg skjuter om efter eldavbrott. Tyvärr får han bara 
iväg två skott eftersom han åter drabbas av eldavbrott.
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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



NP4 ’11 17
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NP ber att få gratulera! Hur 
känns det att ha blivit utsedd 
till Sveriges bästa manliga som-
marolympier de senaste 50 
åren?
– Tack! Den frågan går 
egentligen inte att ge ett bra 
svar på. Gunder Hägg fi ck på 
sin tid frågan hur det kändes 
att sätta världsrekord och gav 

svaret ”Gör det själv 
så får du känna”. 
Med andra ord, det 
är en obeskrivlig 
känsla. Starkt för-
enklat får jag väl 

säga att det känns 
bra. Mycket bra.

Vi brukar ju klaga på att pi-
stolskyttet inte får någon upp-
märksamhet hos media och 
allmänhet och sedan går du och 
vinner den här omröstningen 
i knivskarp konkurrens. Hur 
kommer det sig?
– Jag har haft förmånen att 
få delta i många Olympiska 
spel med viss framgång. Detta 
och min något ”kontrover-
siella” framtoning har gjort 
att folk inte hunnit glömma 
mig. Jag vill också ge Svens-
ka Pistolskytteförbundet en 
eloge för att man gick ut via 
hemsidan och nyhetsbrev och 
uppmärksammade medlem-

marna på att det pågick en 
omröstning och att de 
kunde påverka utgång-
en genom att rösta. Det 
har många pistolskyttar 
uppenbarligen gjort. Ett 
stort tack till alla pistol-

skyttar som röstat på mig! 
Det värmer.

Du är ju inte helt ovan vid fram-
gångar. Olympisk mästare, 
världsmästare, världsrekordhål-
lare etc. Hur värderar du den 
här segern jämfört med tidigare 
framgångar?

– Vi talar om ojämförbara 
storheter. I och för sig fi nns 
det inte något som smäller 
högre än en olympisk guld-
medalj. Att Sverige under 
förra seklet endast tog totalt 
två guldmedaljer i pistolskytte 
säger en hel del. Men ett OS-
guld är en individuell presta-
tion. Att vinna en sådan här 
omröstning, där svenska folket 
fäller avgörandet, är ett erkän-
nande av prestationen. Och 
att hamna på ett frimärke är 
få förunnat. Allt jag kan säga 
är att jag värderar den här se-
gern mycket högt.

Vad betyder det här för pistol-
skyttet?
– Främst ett bevis på att pi-
stolskyttet har en förankring 
i medvetandet hos ”vanligt 
folk”. Vi kanske inte är så ano-
nyma som vi trott. Det är vik-
tigt att vi även fortsättningsvis 
tar alla chanser att synas och 
höras. Som jag alltid sagt, ”syns 
vi inte så fi nns vi inte.”

Det ryktas att du satsar på OS 
i London. Hur är det med den 
saken?
– (Skrattar) Drömma kan 
man ju alltid, eller hur? Nu 
skall man komma ihåg att den 
internationella konkurrensen 
är något vassare än k onkur-
rensen på ett SM. Sedan skall 
det till kvotplatser och kom-
mer man så långt ska Skytte-

The Champ 
on the Stamp

Ragnar Skanåker och Carolina Klüft vann Radiosportens 
omröstning om vem som är Sveriges bästa manliga respektive 
kvinnliga sommarolympier de senaste 50 åren. Ragnar och 
Carolina kommer att förevigas på de frimärken som i vår ges ut 
med anledning av hundraårsminnet av ”solskensolympiaden” i 
Stockholm 1912. NP har fått en exklusiv intervju med ”Ragge”.

Av: Peter Siegel

Ragnar har också
erhållit heders- 
och förtjänst-
medaljer i guld 
av Gustav VI 
Adolf och Carl 
XVI Gustaf.

ISSF 100-årsmedalj 
(fram- och baksida) som 
Ragnar fi ck i München 

2007 då han blev vald till 
"Århundradets Sportskytt".

sportförbundet och SOK ha 
sitt ord med i laget. Jag är ju 
född i Dalarna så jag säger 
som Orsa kompani, det vill 
säga jag lovar ingenting be-
stämt.

OS-guld.

Två
OS-silver.

OS-
brons.
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För två år sedan kom familjen 
Malthe i Lund i kontakt med 
Barncancerföreningen Syd då 
sonen Jocke fi ck diagnosen 
hjärntumör. Han var då en-
dast 17 år. Hur man reagerar 
på ett sådant besked går inte 
att föreställa sig om man inte 
varit med om det.
– Knappast då heller, sä-
ger fadern Anders, medlem i 
Lunds Pk och fortsätter:
– När Jocke fi ck tumören 
påverkade det vänster sida 
och han fi ck svårt med ba-
lansen, det gick till exempel 
inte att cykla mountainbike 
som han gjort tidigare.

Innan Jocke blev sjuk hade 
han skjutit både gevär och 

pistol och skyttet fungerade 
fortfarande ganska bra efter-
som man i den sporten kan 
kompensera en del i form av 
handicap.
 Under tiden Jocke blev 
behandlad på sjukhuset i 
Lund fi ck han kontakt med 
en grupp som omfattade lite 
äldre ungdomar upp till vux-
en ålder. Gruppen gjorde en 
del ganska tuffa saker, fl ög 
luftballong, åkte båt, körde 
gokart med mera. Anders och 
Jocke kom på idén att föreslå 
gruppen att prova på pistol-
skytte.
– Tyvärr blev Jocke snabbt 
sämre och kunde inte genom-
föra eventet, berättar Anders, 
och när han blev riktigt dålig 

mot slutet sa han ”skit också, 
att jag inte hann med pisto-
leventet, det hade varit kul!”.
– Jocke var alltid positiv, 
fortsätter Anders, han var sig 
själv och även om han själv-
klart var ledsen, så gav han 
aldrig upp. Han lyckades 
anpassa sig fantastiskt bra 
till omständigheterna och 
de nya förutsättningar och 
begränsningar som cancern 
innebar.

I november förra året avled 
Jocke. Han blev 19 år. Anders 
menar att det ändå på många 
sätt kändes rätt att försöka 
genomföra pistoleventet som 
Jocke ville göra. Efter hans 
död tog Anders kontakt med 
Ann Elmqvist-Fridh på Barn-
cancerföreningen Syd och 
frågade om de fortfarande 
var intresserade av att prova 
på pistolskytte. ”Vill du göra 
detta är vi gärna med!” blev 
det snabba svaret.
 Klubbstyrelsen tände på 
idén och tillsammans med 
utbildningsansvarige i kret-
sen och erfarna medlemmar 
som instruktörer och skjut-
ledare genomfördes eventet 
i juni i år. Inbjudna var tjejer 
och killar som är medlemmar 
i Barncancerföreningen. Man 
satte åldersgränsen till 14 år 
och begränsade antalet del-
tagare till tolv personer.
– Tio anmälde sig, berät-

Av: Ulf Hansson
Foto (där inget annat anges): Fredrik Malthe

Jocke Malthe avled av en hjärntumör endast nitton år 
gammal. Det event med pistolskytte som han och pappa 
Anders planerat hann han aldrig delta i. Men eventet 
genomfördes senare och blev till stor glädje för de andra 
ungdomarna på Barncancerföreningen Syd.

Anders tips till andra klubbar är 
att kontakta sjukhus och organi-
sationer för sjuka ungdomar och 
erbjuda dem event. Det behöver 
givetvis inte bara vara cancer-
sjuka, det finns många andra 
grupper som skulle uppskatta 
ett sådant initiativ. Anders vet att 
ett sådant arrangemang betyder 
mycket mer för sjuka ungdomar 
än man många gånger föreställer 
sig. Han förklarar:
– Av olika anledningar kan 
många av de här ungdomarna 
inte delta i sportaktiviteter som 
de gjorde innan de blev sjuka, 
men skytte fungerar bra för de 
fl esta och nästan ingen har pro-
vat på det tidigare. Det kostar oss 
inte mycket pengar att bjuda på 
lite skytte och göra någon riktigt 
glad och stolt för att han/hon 
faktiskt kan klara av något trots 
sjukdomen. Klubbarna kan till en 
blygsam kostnad göra en mycket 
värdefull insats för många allvar-
ligt sjuka ungdomar.

Ungdomarna var jätteduktiga och fokuserade. Eventet genomfördes 
helt utan problem, med hög säkerhet och framför allt till stor glädje 
för oss alla, både deltagare och arrangörer.

Det kändes riktigt bra att 
genomföra det här eventet, 
säger Anders Malthe, och 
efteråt kände vi oss alla nöjda 
med att ha lyckats bjuda de här 
ungdomarna på en annorlunda 
och spännande dag!

eventeventEtt mycket 
uppskattat



NP4 ’11 19

DIPLOM

Härmed intygas att

deltagit i vår skytteaktivitet med pistol och revolver.Lund 21 juni, 2011

Skjutledare 

De tre bästa skyttarna (av 10) 
var tjejer!

Markera! Anmärkningsvärt höga resultat för nybörjare, 
klisterlapparna gick åt. Foto: Marcus Jacobsson

Ballongmålen var 
väldigt uppskattade. 
Publiken hejade på och 
applåderade vid träff.
Foto: Marcus Jacobsson

Alla deltagarna 
fi ck diplom.

tar Anders, de var i åldrarna 
14 till 21 år, varav många var 
tjejer. Föräldrar och syskon 
hängde också med, pistolskyt-
te var något nytt som ingen av 
dem hade provat tidigare.

Anders berättar att det var en 
blandad grupp med ungdo-
mar som omfattade både de 
som stod under behandling 
och de som var färdigbe-
handlade.
– En tjej hade precis påbör-
jat en ny jobbig cellgiftsbe-
handling men ville ändå vara 
med och hon klarade det ga-
lant, säger Anders och fortsät-
ter.
– Alla tyckte det var jät-
tekul, och vi har fått väldigt 
bra respons efteråt. Några av 
deltagarna sökte till och med 
medlemskap. Arrangemanget 
betydde väldigt mycket för 
dessa ungdomar. Några kände 
Jocke från sjukhuset och man 
blir ju väldigt ”nära” med folk 
som är i samma situation när 
sådant här inträffar.

Lunds Pk arrangerar c:a tret-
tio event varje år. Beställarna 
varierar, det kan bland annat 

vara företagsträffar, möhippor, 
svensexor eller kompisgäng.
– Det är en väldigt trev-
lig klubb med fi n samman-
hållning, säger Anders, och 
eventen är uppskattade, alla är 
positiva när de möter skyttet 
första gången.

Avslutningsvis har Anders nå-
got att tillägga.
– Tjejerna presterar nästan 
alltid bäst, och det är kul för 
vi behöver fl er tjejer till pi-
stolskyttet!
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Sammanlagt tjugofyra skyt-
tar med bronsmärket tagna 
under 2010 (klass A) och fyr-
tioen utan bronsmärken, el-
ler bronsmärken tagna under 
2011 (klass B), deltog i denna 
årliga tävling för nybörjare. 

Tyvärr var det glest med ju-
niorer, de har tydligen fort-
farande roligare med datorer, 
dataspel och Facebook.
 Genomsnittsåldern var nu 
c:a trettio år, men det är ju 
trots allt glädjande att också 

Av: Peter Siegel

Nytt deltagarrekord! Hela sextiofem 
nybörjare deltog i Stockholmskretsens årliga 
tävling i precision- och fält, arrangerad av 
Stockholmspolisens Skf på Grimsta.

MASSOR AV N

folk i något mer mogen åldern 
upptäcker tjusningen med vår 
roliga och spännande sport.

Ingen startavgift tas ut på den-
na tävling och priserna, som 
delas ut direkt efter skjutning-

arna, bekostas av Stockholms-
kretsen. Nybörjarskjutningen 
består av en precisionsskjut-
ning, d.v.s. en provserie och 
sex tävlingsserier på 25 meter, 
samt en fältskjutning omfat-
tande fem stationer.
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NYBÖRJARE
Skådespelerskan 
Sanna Ekman 
har också börjat 
skjuta pistol.

Mickael Lindberg, 
Handens Psk, var 

bäst i precision 
med 282 poäng.
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Resultat Klass A, precision
– Skyttar med bronsmärke från 2010
1 Mickael Lindberg, Handens Psk 46 48 48 48 46 46 282
2 Henrik Otterbeck, Atlas Copco Pk 48 46 48 50 44 44 280
3 Örjan Sandgren, Bromma Pk 45 44 45 44 43 45 266

Resultat Klass A, fält
– Skyttar med bronsmärke från 2010
1 Henrik Otterbeck, Atlas Copco Pk 6/3 6/4 6/1 6/6 6/3 47–26 p
2 Björn Karlsson, Katarina Psf 6/3 6/4 6/1 6/6 5/3 46–26 p
3 Mickael Lindberg, Handens Psk 6/3 6/4 6/1 5/5 6/3 45–22 p

Resultat Klass B, precision
– Skyttar utan märke eller med bronsmärke från 2011
1 BorisJozic, Pk Svea Ing 1 45 47 47 40 40 45 264
2 Martin Lundkvist, Atlas Copco Pk 43 47 44 45 41 43 263
3 Vaneline Dupo, Atlas Copco Pk 43 40 40 44 47 46 260

Resultat Klass B, fält
– Skyttar utan märke eller med bronsmärke från 2011
1 J Dahl Rådestad, Atlas Copco Pk 6/3 6/4 6/1 6/6 5/3 46–24 p
2 Yuri Tsykhotsky, Atlas Copco Pk 6/3 5/4 6/1 6/6 5/3 45–22 p
3 Johan Wibom, Bromma Pk 6/3 5/4 6/1 6/6 5/3 45–13 p

 De nya skyttarna får in-
struktioner vid varje station. 
Skjutning sker två gånger på 
station 1 och 2 (2 provserier) 
därefter en gång per station, 
sammanlagt 42 skott. I själva 
tävlingen räknades 30 skott 
och 17 fi gurer, totalt max 47 
poäng.
 Faddrar medföljde de nya 
skyttarna och hjälpte till att 
förklara förutsättningarna och 
skottfördelningen.

Nybörjare som utmärkte sig 
särskilt var Handens Mickael 

Lindberg och Atlas Copcos 
Henrik Otterbeck som sköt 
282, respektive 280 poäng i 
precisionen.
 Henrik var också den 
ende som sköt fullt i po-
ängfältskjutningen och som 
nådde högsta resultatet på 
sammanlagt 47 poäng.
 Katarina Psf:s Björn Karls-
son var också nära att skjuta 
fullt, men tappade tyvärr ett 
skott på sista stationen. Med 
lite mer tävlingsrutin kommer 
han dock säkert ha nerverna 
under kontroll i framtiden.

 Bland de märkeslösa skyt-
tarna vann Pk Sveas Boris Jozic 
precisionen och Jonathan Dahl 
Rådestad fältskyttet.

Efter prisutdelningen, i strålan-
de väder och härlig stämning, 

ställde de nya skyttarna upp 
för en gruppbild i NP som ska 
vara ett minne i den framtida 
och förhoppningsvis fram-
gångsrika skyttekarriären.

Glada nybörjare erövrade gyllene minnen för livet.

Henrik Otterbeck, ACPK, 
var ensam om att skjuta 
fullt i fält. Här gratuleras 
han av prisutdelaren 
Willy Palm.

Allt är guld som 
glimmar!
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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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Till att börja med hänvisar 
vi alla intresserade att besöka 
vår hemsida, där all grundin-
formation står. Efter det kon-
taktar vi dem via mail och 
bekräftar ansökan.

Vi har maximerat nybörjar-

grupperna till 20 personer, 
det vanliga är att c:a 5 av dessa 
försvinner före kursstart och 
ytterligare några till före be-
talning av kursen.
 Fram till kursstart erbju-
der vi alla att skjuta luftpistol 
under vintern.

 I år var intresset extra 
stort och vi startade därför 
två grupper. Grupperna om-
fattade 16 respektive 17 per-
soner som delades upp på 
två dagar i veckan, onsdag 
och lördag. Onsdagsgruppen 
leddes av Willy Tallmarken 

Så tar vi hand om 
nybörjarna
Att ta hand om nybörjare på ett bra sätt är oerhört viktigt i en 
klubb. Här berättar Ingvar Elstig och Lasse Hellman om hur 
Lövsta Skf har lagt upp det. Kanske kan andra klubbar få några 
tips av upplägget.

Av: Ingvar Elstig och Lasse Hellman, som även plåtat

För första gången har Lövsta Skf genomfört 
en enkätundersökning för att undersöka 
kvalitén på nybörjarkursen. De minusposter 
man fi ck gällde vapenteknik och teori före 
skrivningen. Dessutom önskade man en 
mentor/fadder efter kursen.
I övrigt var omdömena enbart positiva.

och lördagsgruppen av Lasse 
Hellman.

Kursen (grundutbildning för 
pistolskyttekortet) genomförs 
nio onsdagar och omfattar då 
c:a 2,5 timmar per kväll. På 
lördagarna kan vi avsätta mer 

Helena och Fredrik verkar 
ganska nöjda med resultaten.
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tid och då räcker det med sex 
tillfällen om c:a 4–5 timmar. 
De första två kurstillfällena 
genomförs i lufthallen för 
respektive grupp där vi går 
igenom grundläggande skjut-
teknik och vapenhantering.
 Efter det kommer första 
tillfället att skjuta krut med 
extra förstärkning av funktio-
närer. När detta genomförts 
är det dags att betala kursav-
giften på 2 500 kr. Efter be-
talning och uppvisande av 
registerutdrag blir man sedan 
medlem i samband med när-
maste styrelsemöte.
  Vi vill som förening na-
turligtvis ha aktiva skyttar som 
fortsätter efter avslutad kurs, 
men skulle några ändå i detta 
läge bestämma sig för att inte 
fortsätta, behöver de inte be-
tala något. Detta gör vi för att 
de som inte fortsätter ändå ska 
få en positiv bild av vår sport.

I kursavgiften ingår medlems-
avgift för året, utbildnings-
häfte, pistolskyttekortet samt 
ammunition under utbild-
ningstiden. Vi lägger även 100 
kr till deras tävlingskonto för 
märken och startavgift för 
klubbens serietävling.

Skyttet omfattar företrädesvis 
precision och tillämpnings-
serier, men vi blandar också 
grenar och förklarar skillna-
derna mellan sport- och na-
tionellt skytte.
 Kursen avslutas i juni med 
skrivning för pistolskyttekor-
tet. Efter godkänd skrivning 
är nybörjarna godkända att 
delta i vissa av klubbens se-
rietävlingar. På dessa är alltid 
minst en av instruktörerna 
med och ser till att nybörjarna 
kommer in i verksamheten.
 Från och med nu får de 
nya medlemmarna bekosta sin 

ammunition själva (tillhan-
dahålls av klubben) och även 
startavgift för serietävlingen.

Efter skjutförbudsmånaden juli 
startar vi om i augusti. I och 
med det måste nybörjarna via 
hemsidan anmäla sin start till 
tävlingarna och vilket klubb-
vapen de helst vill ha.

I augusti har vi den mest väl-
besökta tävlingen, nämligen 
föreningsmästerskap med 
klubbvapen. Klubbens låne-
vapen lottas då ut bland del-
tagarna och det är inte tillåtet 
att skruva något på vapnen, 
inte heller får man använda 
kikare.
 Vinnaren får en egen efter-
traktad parkeringsplats när-
mast dörren till skjuthallen. 
Avslutningsvis bjuds alla på 
mat (grillat) som klubben 
bjuder på.

På kretsmästerskapet i revol-
ver, som Lövsta Skf arrangerar 
årligen, hade vi egna nybör-
jarpatruller både på för- och 
eftermiddagen. Nybörjarna 
har fått arbeta som funktio-
närer och även deltagit på 
arbetsdagarna. Det är ett krav 
för att få ett föreningsintyg 
från Lövsta Skf.
 Vi har också deltagit i 
Stockholmspolisens nybörjar-
tävling på Grimsta och ”Årets 
rekryt” på Lidingö.

Nu har arbetet med nästa års 
nybörjarkull redan påbörjats. 
Vi kommer att erbjuda dubb-
la kurser även nästa år då vi 
glädjande nog har många som 
anmält intresse.

Nu hoppas vi att alla nybörjare 
kommer tillbaka till våren när 
verksamheten kommer igång 
på nytt. Då ses vi!

Lördagsgruppen samlad. Lasse Hellman längst till höger.

Ingvar Elstig förklarar hur man 
bäst skjuter tior.

Det börjar i lufthallen.Skrivning för pistolskyttekortet.
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Dick Lindgren, Pskf Magnus 
Stenbock, är en av landets ab-
solut främsta precisionsskyt-
tar. Meritlistan är lång, bland 
annat är han fl erfaldig svensk 
mästare i alla vapengrupperna 
i precision, har tangerat det 
svenska rekordet i C-klassen 
och har också hävdat sig bra 
internationellt, särskilt i luft-
pistol där han som bäst varit 
rankad 24:a i världen.
 Men vem är han egent-
ligen? Här svarar Dick på 
frågor om hur han ser på pi-
stolskyttet och delar också 
med sig av sina erfarenhe-
ter om vad som krävs för att 
bli en skytt på internationell 
toppnivå.

När började du själv skjuta
pistol?
Jag började 1977, innan dess 
sköt jag gevär men det var 
svårt med skjuttider då ba-
nan låg intill en kyrka. Dess-
utom fi ck jag ont i ryggen 
av att ligga på skjutvallen. En 
kompis lockade med mig till 
den alldeles nybildade pistol-
klubben Billesholm-Ekeby 
Psk och på den vägen är det. 
Hade ett uppehåll i mitten på 
80-talet men bestämde mig 
1987 för att komma tillbaka 
för att se hur bra jag kunde 
bli, och det håller jag på med 
fortfarande.

Du är ju en utpräglad preci-

sionsskytt och har vunnit guld i 
de fl esta av dessa grenar, såväl 
inom sport som nationellt pistol-
skytte. Hur ser dina internatio-
nella meriter ut?
Tionde plats på VM i luftpi-
stol år 2002 i Finland. Ran-
kad 24:a i världen just då. Har 
skjutit bäst med luftpistolen 
men skjuter även fripistol som 
med lite träning kan gå riktigt 
bra men det är just det som 
är problemet med fripistol – 
det är ofta tråkigt att träna den 
grenen – man får vara lite av 
en eremit för att träna tillräck-
ligt mycket – men om målet 
är lockande nog så…

Du har valt bort det snabba 

En ”self-made” En ”self-made” 
elitskyttelitskytt
Av: Ulf Hansson

”Tack och lov höll sig SPSF utanför skytteorganisationernas sammanslagning” 
säger Dick Lindgren som varit rankad 24:a i världen i luftpistol. NP fi ck en 
exklusiv intervju med honom där han berättar om karriär och skytteutveckling.

skyttet, typ fält, PPC etc. Kan 
du utveckla det?
Enkelt svar: Jag klarar inte av 
att göra en snabb avfyring 
på ett kontrollerat sätt. Visst, 
jag går runt en fältskyttebana 
med 4-5 bort men det är för 
mycket.

Har du fått någon uppbackning 
eller stöd i din egen utveckling 
eller är du en ”selfmade man”?
I högsta grad ”selfmade”, men 
väldigt lyhörd. Allt man behö-
ver veta fi nns tillgängligt, det 
gäller bara att anpassa det till 
sig själv. Under en kort pe-
riod hade jag ett visst stöd 
från Skyttesportförbundets 
pistolsektion som köpte loss 
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lite arbetstid under några må-
nader. Det var riktigt bra att 
kunna komma hem efter trä-
ning och ändå ha lite kväll kvar 
innan det var natt. För att bli 
bra måste man kunna allt själv.

Hur ser du på pistolskyttets ut-
veckling här hemma jämfört 
med andra länder?
På pistolsidan ligger vi ganska 
långt efter resultatmässigt. Det 
har vi gjort länge och kom-
mer nog att göra ett bra tag 
till. Men hoppas kan man ju.

Den stora mängden medlem-
mar i Svenska Pistolskytteför-
bundet anses av många vara 
en förutsättning även för sport-
skyttets fortlevnad. Man menar 
att SPSF:s verksamhet fung-
erar som en ”rekryteringsbas” 
för skyttar som vill tävla inter-
nationellt. Om det över huvud 
taget är genomförbart, tror du 
intresset för och utvecklingen 
av sportskyttet skulle påverkas 
positivt om SPSF skulle införa 
sportskyttegrenarna i sin verk-
samhet?
Svår fråga, men bortsett från 
fripistol utövas ju grenarna 
redan på föreningsnivå för 
de som är dubbelanslutna. 
Jag tror att vi hade fått med 
en större bredd om grenar-
na kördes nationellt också. 
Sportskyttets tävlingslicens 
är något som väldigt många 
”nationella” skyttar ser som 
ett hinder. ”Varför betala yt-
terligare 300:- om jag bara 
ska ställa upp på någon en-
staka närliggande tävling”, är 
väl det vanligaste argumentet.
En sak som kanske kunde 
locka fl er skyttar till sport-
skyttet är om det vore möjligt 
att erövra nationella standard-
medaljer även på sportskytte-
tävlingar.

Det finns de som tycker att 
SPSF skulle gått samman med 
SvSF och FSR när sammanslag-
ningen genomfördes. Dina tan-
kar om det?
– Tack och lov så blev det 
inget av med det. Hade SPSF 
införlivats i Skyttesportför-
bundet hade vi alla bara bli-
vit en del av pistolsektionen 
underställd SvSF:s förbunds-
styrelse och då verkar det inte 
som vi fått mycket att säga 

till om. Det som är bra med 
SPSF är att det är ett suveränt 
nationellt förbund som står 
fritt från RF, SOK och inter-
nationellt infl ytande. Det är 
då lättare att säkra fortlevna-
den av befi ntliga grenar samt 
möjliggöra för nya, vilket jag 
tror hade blivit ganska svårt i 
SvSF. Dessutom bör det fi n-
nas mer än en instans som har 
rätt att tillstyrka licenser. Man 
ska också ha i åtanke att det 
alltid är lättare att fälla en stor 
fi ende än fl era små.
 Nu ska detta inte tolkas 
som att jag har något emot 
SvSF, så är det inte alls. Jag 
skjuter grenar inom båda för-
bunden med samma glädje, 
men jag tror inte på idén med 
endast ett skytteförbund. Jag 
tycker inte heller om tanken 
att all idrott/sport skall un-
derställas Riksidrottsförbun-
det, risken för toppstyre och 
en massa centrala direktiv är 
alltför stor. Sedan ska givetvis 
förbunden samarbeta så långt 
det är möjligt i skytte/miljö/
myndighetsfrågor. Ett bra ex-
empel på detta är den utmärkta 
artikeln i SvD från 30 aug ”Så 
hindrar vi att vapen kommer 
i olämpliga händer”, under-
tecknad av fyra förbund, SPSF, 
SvSF, IPSC och SSSF. Det ser 
betydligt mer respektingivan-
de ut när fl era förbund gör 
gemensam sak än om det bara 
funnits en enda underskrift.

Vad krävs av en pistolskytt idag 
om han/hon vill nå den absoluta 
internationella toppen?
Det har ett högt pris och 
väldigt lite belöning. I för-
sta hand måste det fi nnas en 
stark motivation och skytten 
måste vara medveten om vad 
det innebär i tid och pengar 
att målmedvetet träna upp sig 
till en internationellt gångbar 
nivå. Det räcker inte att som 
tyvärr många skyttar genom 
tiderna – stå upp och deklare-
ra sin vilja att vinna EM eller 
något och sen åka hem och 
träna en gång i veckan bara 
för att sen bli besviken över 
att resultaten uteblir.

Finns det över huvud taget nå-
gon skytt idag som du tror är 
villig att offra allt som krävs för 
att nå högst på pallen interna-

Dick Lindgren har ett starkt minne av sitt första SM-guld i precision C. 
Dick och Staffan Oscarsson följdes åt i en infernaliskt spännande 
fi nal. Bägge slutade på formidabla 490 poäng och i den nerviga 
särskjutningen som följde var det Dick som höll i bäst och vann.
Här gratuleras han av silvermedaljören Staffan. Året var 1999.

Dick privat
Ålder: 54
Bor: Villa, Billesholm i NV Skåne
Fritidsintresse: Intresserad av mycket, men inte expert på något. Inte 
sportintresserad.
Favoritprogram på TV: Engelsk humor och dito deckare, amerikanska 
fi lmer från sydstaterna (de brukar ha en charmig ”laid back” inställning).
Senast lästa bok: ”Dödens mästarinna”, handlar om en kvinnlig italiensk 
obducent på uppdrag i England år 1175.
Favoritmat: Äter det mesta. Gärna plockmat.
Tycker inte om: Oj, oj, det var rätt fråga till mig som har åsikter om näs-
tan allting, men en sak sticker nog ut mer än annat; ”rövslickeri” och folk 
som köper andras åsikter rakt av utan att själv bilda sig en uppfattning.

tionellt, t.ex. på OS i London 
nästa år?
London är mest troligt kört. 
Nästa OS då? Jag är ytterst 
tveksam, och hur många skyt-
tar är egentligen medvetna 
om vad det kostar i tid och 
av egna pengar.

Har du någon uppfattning om 
hur man tränar internationellt?
Det har varit några väldigt 
bra reportage i den här tid-
ningen om hur ryssarna trä-
nar. I Sverige talas det om c:a 
tio timmar i veckan fördelade 
på lämpligt sätt mellan skyt-
te och fysträning och det är 
nog där någonstans det lan-
dar. Men det allra viktigaste 
för skytten är att denne kän-
ner motivation och har en 
gynnsam miljö omkring sig, 
till exempel stöd från omgiv-
ningen och skytteledningen.

Är du själv tillräckligt motiverad 
för att satsa på en internationell 
karriär ytterligare några år?
Det kan väl tänkas, men då 
måste det vara ”högt i tak”. Jag 
förbehåller mig rätten att kän-
na mig själv bäst och veta vad 
som är bra eller dåligt för just 

mig. En del saker inom SvSF 
är inte bra för mig, jag är t.ex. 
inte speciellt intresserad av att 
vara borta var och varannan 
helg på träningsläger eller ut-
bildning. Jag kan vad jag be-
höver kunna och behöver ha 
mycket egen tid. Det är inte 
så främjande för mig och mitt 
skytte att köra iväg direkt efter 
jobb på fredagen till något lä-
ger, komma hem söndag kväll 
och gå upp igen och jobba ti-
digt måndag morgon. Det är 
förödande för både skyttet och 
motivationen. Nu säger jag 
inte att lägren är meningslösa, 
men de hjälper inte mig. Ska 
det vara läger för min del får 
det räcka med endagsarrang-
emang i närområdet.

Vad har varit höjdpunkter för 
dig själv inom pistolskyttet hit-
tills?
Första SM-guldet i precision 
C i Göteborg 1999. Väldigt 
många höga resultat i luft-
pistol, både här hemma och 
internationellt. Tre premie-
resultat i luftpistol på en tre-
dagars internationell tävling i 
Danmark. 10:e platsen på VM 
i luftpistol 2002.
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Vi börjar med den övergri-
pande frågan om vilka olika 
faktorer som begränsar vårt 
skytte. Frågan formulerades 
som att skyttarna fi ck svara 
på om man ansåg att ett an-
tal faktorer begränsade ens 
skytteverksamhet, med svars-
alternativen ”Ja”, Ja, delvis”, 
”Nej” eller ”Vet ej”. Den 
faktor som fl est skyttar upp-
levde som begränsande var 
tillgången på tid. Lägger man 
samma ”Ja” och ”Ja, delvis” 
var det mer än 60% som an-
såg att tillgången till tid be-
gränsar skyttet (Fig. 1). Det 
fanns inga stora skillnader 
mellan män och kvinnor, och 
resultaten som presenteras är 
ett viktat medelvärde för alla 
skyttar (se fotnot för detaljer 
om undersökningen och sta-
tistiken). Man kan notera att 
tillgång till tränings- och täv-
lingstillfällen inte är vad som 
i första hand begränsar vårt 
skytte. Istället är det är våra 
möjligheter att utnyttja tillfäl-

Tiden räcker
 inte till

Av: Fredrik Widemo

Figur 1. Den procentuella andelen skyttar som anser att olika faktorer åtminstone delvis begränsar 
deras skytteaktivitet. Resultaten visar det viktade medelvärdet mellan kvinnliga och manliga skyttar.

Vi har nu kommit till den sista artikeln i 
serien om skyttarnas attityder. Tidigare har vi 
redovisat skyttarnas attityder till olika klasser 
och grenar. Vi har dessutom tittat på hur 
mycket man skjuter. Nu tar vi oss an de sista 
frågorna i undersökningen, och tittar på vad 
som begränsar våra skytteaktiviteter.

lena, eller om man så vill våra 
prioriteringar, som begränsar 
aktiviteten. Särskilt glädjande 
är att det bara är 1,4% som 
anser att den sociala miljön 
begränsar skyttet, och ytter-
ligare 7,3% som anser att den 
delvis begränsar deras skytte.

Personligen känner jag myck-
et väl igen problemet med 
att få tiden att räcka till att 

skjuta så mycket som man 
vill… Inte minst viktigt är 
då att det fi nns skjuttillfällen 
när man faktiskt har tid över. 
Vi undersökte även när un-
der veckan man föredrar att 
skjuta. Tittar man på medel-
skytten så kan man konstatera 
att han, för det är i genomsnitt 
en han, lika gärna skjuter på 
vardagskvällar som på lörda-
gar. Söndagar är däremot inte 

lika populära, och föga förvå-
nande skjuter man ogärna på 
helgkvällar (Fig. 2).

Här fi nns det dock faktiskt en 
del intressanta skillnader mel-
lan könen. Kvinnor visar en 
klar preferens för att skjuta på 
vardagskvällar, men det är li-
ten skillnad mellan preferen-
sen för lördagar eller söndagar. 
Män skjuter däremot minst 
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lika gärna på lördagar som på 
vardagskvällar, men klart min-
dre gärna på söndagar (Fig. 3). 
Större fälttävlingar kräver ofta 
att man ägnar minst en dag åt 
att bygga banan, vilket gör att 
man ofta tvingas anordna dem 
på söndagar. För tävlingsfor-
mer som inte kräver omfat-
tande förberedelser bör man 
nog dock kanske överväga a tt 
lägga tävlingar på lördagar, el-
ler kanske till och med på var-
dagskvällar om det är möjligt.

Vi undersökte även hur till-
gången till skjutbanor på-
verkade skyttarna. Tjugofem 
procent uppgav att tillgången 
till banor begränsade deras 

Figur 4. Den procentuella andelen skyttar som har tillgång till olika 
typer av skjutbanor utomhus.

Figur 3. Den procentuella andelen skyttar som gärna skjuter vid olika 
tidpunkter, uppdelat på kön.

Figur 2. Preferensen för att skjuta vid olika tidpunkter för den genomsnittlige skytten. 
Resultaten visar det viktade medelvärdet mellan kvinnliga och manliga skyttar.
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skytte. Tittar man på vilken 
typ av anläggning man har 
tillgång till kan man konsta-
tera att 70-80% av skyttarna 
uppger att man har tillgång till 
utomhusbana med skjuthall, 
vridmål och fältvallar Fig. 4). 
Den resterande andelen har 
svarat ”Vet ej”, gissningsvis 
för att man exempelvis kan-
ske inte vet om vridmål fi nns 
eller ej. Respondenterna i un-
dersökningen är aktiva skyt-
tar, och i normalfallet får man 
väl anta att de har tillgång till 
någon form av bana. Det är 
dock c:a 10% av skyttarna 
som uppger att de har tillgång 
till en viss typ av anläggning, 
men att deras skytte begrän-

förbundet när vi skall planera 
verksamheten och agera gen-
temot myndigheter och po-
litiker. Förhoppningsvis kan 
föreningarna också använda 
en del av resultaten i sin pla-
nering. Upprepar vi under-
sökningen om några år så 
kommer vi även att kunna se 
hur skyttarnas aktivitet och 
attityder förändras. Vi kom-
mer att återkomma till resul-
taten från undersökningen 
som skickats ut till alla före-
ningar vid en senare tidpunkt.

Fotnot:
Undersökningen har gått ut till 
300 kvinnliga och 300 manliga 
skyttar, och har lagts upp för att 
bland annat kunna jämföra män 
och kvinnor. Vid alla dessa jäm-
förelser skall man dock komma 
ihåg att endast nio procent av 
skyttarna är kvinnor; beteendet 
för den ”genomsnittlige skyt-
ten” ligger alltså nära resultatet 
för män. Här redovisas antingen 
resultaten separat för könen, eller 
så har ett viktat medelvärde som 
motsvarar medelskytten räknats 
fram. Vid jämförelserna är det 
även viktigt att hålla i minnet 
från tidigare artiklar att det är en 
betydligt större andel klass 1 skyt-
tar 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 spekulera över orsa-
ken till eventuella skillnader mel-
lan manliga och kvinnliga skyttar. 
Materialet är dock för litet för att 
statistiskt särskilja mellan effek-
terna av kön och klass.

sas av att de inte får utnyttja 
den så mycket som de önskar.

Tittar man på tillgången till 
inomhusbanor uppger drygt 
60% av skyttarna att man har 
tillgång till inomhusbana för 
luftskytte, medan motsvaran-
de siffra för krutvapen är 31%. 
Möjlighet till att skjuta PPC 
inomhus är det däremot inte 
många som har ännu.
 Därmed har vi gått ige-
nom alla resultaten från un-
dersökningen av skyttarnas 
attityder. Resultaten har redan 
varit till nytta vid hanteringen 
av frågan om damklassen vid 
förbundsmötet, och kommer 
även vara till stor hjälp för 
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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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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.

Svenska Ungdomscupen 
Luftpistol, ett samarrange-
mang mellan SvSF och SPSF, 
pågår nu för fullt och här är en 
liten påminnelse till distrikt 
och klubbar att se till att an-
ordna upp till tre(3) kvaltäv-
lingar under säsongen, som 
denna gång avslutas 2012-
02-19. Det är naturligtvis ro-
ligast för skyttarna att samlas 
på större tävlingar, men i min-
dre distrikt kan ett kval enkelt 
arrangeras en vardagskväll, 
se bara till att inbjudan fi nns 
ute på sektionens tävlingspro-
gram i god tid.

Årets genomförande sker på 
samma sätt som i fjol och det 
är mest marginella ändringar 
gjorda i reglementet (Se SvSF 
hemsida). Tre större föränd-
ringar är dels att egna stödkud-
dar tillåts förutsatt att ytorna 
är släta och inga hål/fördjup-
ningar är djupare än 10mm 

Svenska ungdomscupen

Svenska Ungdomscupen är ett samarrangemang mellan 
Pistolskytteförbundet och Skyttesportförbundet och tillika det 
svenska pistolskyttets viktigaste ungdomsrekryteringstävling.
För att underlätta ett ökat deltagande har de båda organisationerna 
kommit överens om att tävlingen skall vara öppen för ungdomar 
tillhörande förening ansluten till SPSF och/eller SvSF utan krav på 
licens (motsvarande) från något av förbunden.

Ge Dina ungdomar möjlighet att delta i denna 
förnämliga tävling.

Mats Stoltz 

Kansliet är stängt 
fr.o.m 2011-12-23 
t.o.m. 2012-01-08

NP4 ’11

eller bredare än 30mm. Detta 
mätt med linjal lagd på oför-
delaktigaste sätt mot slät yta/
kant på kudden. SvSF med-
lemmar som önskar att deras 
resultat skall noteras i ran-
king MÅSTE ange tävlings-
licensnummer i resultatlistan. 
Alla skyttar skall ha pistol-
skyttekort. Kursmaterial för 
Pistolskyttekort/ungdoms-
skyttekortet rekvireras av för-
eningen från SPSF kansli. Se 
till att anordna några utbild-
ningskvällar för ungdomarna, 
sektionen har en rykande färsk 
fi lm som även den kan använ-
das vid dessa tillfällen.

De bästa skyttarna i varje klass 
kallas sedvanligt till fi nalen 
som går i Avesta den 11:e 
mars 2012.

Jan-Olof Olsson, tävlingsleda-
re för Svenska Ungdomscupen 
Luftpistol.

God Jul och
Gott Nytt År!
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en ”co
Av: Ulf Hansson
Faktaunderlag: Peter Siegel

Den lilla luftpistolen P11 Piccolo från Feinwerkbau bryter 
defi nitivt trenden att det är de stora ”fl aggskeppen” som 
gäller för seriöst skytte. Piccolo passar både de som vill roa 
sig vid sommarstugan och de som vill upprätthålla skyttet 
under vinterhalvåret. Kvalitén gör att den också är ett 
konkurrenskraftigt alternativ till större modeller.

PiccoloPiccolo
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”Einstiegspistole” (introduk-
tionspistol) kallar Feinwerk-
bau sina luftpistoler modell 
P11 och den ännu mindre 
P11 Piccolo. Modellerna är 
något avskalade jämfört med 
företagets fl aggskepp, till ex-
empel P44:an, men utan att 
ge avkall på kvalité, precision 
och handhavande. Tillverka-
ren har breddat sortimentet 
med dessa modeller som är 
tänkta som en sorts ”kom-
ma-igång-pistoler”. Jag tycker 
dock att Piccolo, som vi skri-
ver om här, har en betydligt 
större potential.

Piccolon är en perfekt pistol 
att till exempel sätta i hän-
derna på nybörjare. Eftersom 
den är extremt lätt (endast 
690 gram) klarar även de 
allra yngsta att hålla den på 
rak arm. Med universalkol-
ven utan justerbart handstöd 
passar den såväl höger- som 
vänsterhänta. Följaktligen ett 
utmärkt klubbvapen att börja 
lära sig skjuta med. Men även 
för ”hobbyskyttarna” hemma 
i garaget eller fritidsstugan har 
den en marknad. Per-Åke An-
dersson på SPORTEC be-
rättar:
– Ibland kommer det in 
kunder som vill skjuta lite 
luftpistol hemma eller på lan-
det. När vi då visar någon av 
våra större tävlingspistoler 
blir de tveksamma. De vill ha 
något enklare, men som ändå 

håller samma precision. För 
dem är Piccolon perfekt. En 
annan målgrupp är de som 
inte tävlar med luftpistol, men 
som ändå vill hålla igång sitt 
skytte under vintern.

Jag fi ck låna en Piccolo och 
tog med den till lufthallen en 
kväll för att testa. Jag bad ock-
så fl era av mina klubbkompi-
sar att skjuta med den och tala 
om vad det tyckte.
 Man är ju van vid att det 
är de stora fl aggskeppen på 
marknaden som gäller och vid 
första anblicken av Piccolon 
blir man lite fundersam, kan 
den där lilla saken verkligen 
vara något?
 Efter provskjutningen fi ck 
jag (och fl era med mig) om-
värdera den misstänksamhe-
ten.
 Jag kan säga det direkt, 
PM11 Piccolo blev en syn-
nerligen trevlig bekantskap. 
Den blev allmänt omtyckt av 
såväl etablerade skyttar som 
mindre erfarna i klubben. 
Man tyckte den var ”cool” 
och en tuff liten uppstickare 
bland jättarna på marknaden.

Efter att ha sett träffbildspro-
vet som följer med tycker jag 
mig kunna avliva myten om 
att den kortare pipan skulle 
sprida träffarna mer. Vi talar 
om ett skjutavstånd på endast 
tio meter och träffbilden från 
skottstolen i fabriken uppvisar 
samma ”hål-i-hål” efter fem 
skott som de stora tävlings-
modellerna.

Myt nummer två som jag an-
ser fi ck stryka på foten un-
der testskjutningen var att 
det betydligt kortare avstån-
det mellan sikte och korn 
på Piccolon jämfört med de 
stora skulle ha en negativ in-
verkan. Icke alls, vill jag påstå. 
Åtminstone inte för den stora 

Skottstolsbilden från fabriken 
lämnar inget övrigt att önska. Piccolo demonterad med tillhörande verktyg.

Universalkolven passar 
både höger- och 
vänsterskyttar.

Urtag för fi ngertopparna gör 
det enkelt att lägga i kulan 
(samma stomme som P44).

Siktbladet har fast 
skåröppning. Korn fi nns i 
fem storlekar.

Lös ”klack” med 
justerskruvar för 
kolvvinkel.

Avtryckinställningar.

Under ”klacken” 
justerskruv för 
tryckpunktens 

hårdhet.

Nippel för 
kolvens 

fästskruv.

Avståndsmärkt skena för den 
fl yttbara avtryckaren. Bra 
”minnesmärke” om pistolen 
används som klubbvapen då 
avtryckaren fl yttas ofta.

Det går utmärkt att förse Piccolo 
med anatomisk matchkolv i olika 
storlekar, fästet överensstämmer med 
Feinwerkbaus större modeller.
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skara skyttar som inte tillhör 
den absoluta eliten. Förkla-
ring: För många skyttar, sär-
skilt mindre tränade, innebär 
den längre visirlängden att 
kornet blir oroligt i skåran 
(svårt att hålla stilla) vilket 
medför tveksamheter i avfy-
ringen. Man ”fi lar” för länge 
på riktningen, blir trött i öga 
och arm och måste ta ned och 
börja om. Till slut tryter tåla-
modet och man vill bara ”bli 
av” med skottet och rycker 
av det med ett deprimerande 
resultat som följd.
 Den korta Piccolon på-
minner om en ultralätt krut-
22:a med endast 500 grams 
avtryckarvikt. Kornet ligger 
lugnare i skåran och man kän-
ner sig därmed säkrare på att 
dra avtryckaren mjukt och 
avfyra innan ögat tröttnar och 
precisionen avtar.

Piccolo har allt man kan öns-
ka av personliga justerings-
möjligheter. Avtrycket är av 
samma höga klass som på de 
större modellerna och kolven 
kan justeras upp/ned och i 
sida. Några faciliteter har man 
dock dragit in på:
 Själva siktbladet har fast 
skåra, man kan alltså inte 
ändra bredden på denna. Här 
bör dock nämnas att det fi nns 
korn i fem storlekar, mellan 
4,2–5mm, att laborera med.
 En intressant sak är att så 
kallad ”tiltning” av riktmedlen 
är möjlig. Man kan alltså gan-
ska enkelt korrigera siktblad 
och korn för att kompensera 
individuella avvikelser i vinkel 
som kan uppstå då man grep-
par kolven. Även om handen 
med pistolen lutar åt endera 
hållet ligger alltså riktmedlen 
exakt i våg.
 Man har också skippat 
”absorber” (rekyldämpare). 
Här kan man inskjuta att 
denna fi ness troligen endast 
har någon betydelse för in-
ternationella toppskyttar som 
skjuter runt 590 poäng av 600 
möjliga.
 Ingen reagerade på reky-
len vid testskjutningen, den 
upplevdes som försumbar.
 Torrklickning sker genom 
att skruva av tuben en aning 
och spänna mekanismen på 
vanligt sätt.

 Trycktuben har FWB 
standardmanometer. En full 
tub ska enligt fabriken hålla 
för minst 85 skott, men i ett 
test som den tyska vapentid-
ningen Visir gjort klarade den 
över 100 skott.
 Fästet för kolven är det-
samma som på övriga Fein-
werkbau luftpistoler varför 
det fi nns åtskilligt av anato-
miska matchkolvar att välja 
bland, t.ex. Rink i olika stor-
lekar.
 Tycker man pistolen är 
för lätt går det att montera på 
vikter (extra tillbehör).

Sammanfattning
P11 Piccolo borde passa ut-
märkt som ett kvalitetsklubb-
vapen och en pistol att växa 
i för de yngre. Den fungerar 
givetvis lika bra för övriga 
skyttar som vill ha en mindre 
och lättare pistol.
 Modellen bryter defi nitivt 
mönstret bland luftpistolerna. 
De som provade Piccolon var 
samstämmiga i sin bedömning 
och inte så lite attraherade av 
denna lilla tuffa uppstickare: 
”Cool liten rackare!”, ”Jät-
tekul pistol!”, ”Kul med lite 
nytänkande, jag skulle inte ha 
ett dugg emot att skjuta med 
den här!” var några av kom-
mentarerna.

Piccolon håller mycket väl i 
konkurrensen med betyd-
ligt större och dyrare model-
ler och jag blir inte ett dugg 
förvånad om den här trevli-
ga bekantskapen blir SPOR-
TECs nästa försäljningssuccé. 
Jag köpte i alla fall en direkt.

P 11 Piccolo levereras i väs-
ka tillsammans med lufttub, 
adapter för pump, verktyg och 
manual. Priset är 9 995 kro-
nor. Säljs av SPORTEC AB i 
Åkarp, tel: 040-46 50 50.

Tekniska data:
Totallängd: 315mm
Totalhöjd: 135mm
Visirlängd: 260mm
Visirlinje (höjd från pipans 
centrum): 16mm
Piplängd: 153mm
Vikt: 690 gram
Kolven kan vinklas upp/ned 10° 
och är vridbar i sida +/-3°

Ros-Marie Kneck, Lövsta Skf, 
testar Piccolo.

Första skottet kändes inte alls dumt ...

Håkan Björn, Lövsta, 
tyckte Piccolo var en 

”cool” uppstickare.

Artur Makuch, 
Lövsta, sköt utmärkt 

med Piccolo. ”Kul när 
det kommer något 

nytt” tyckte han.

Spårvägens handbollstjejer provade luftpistolskytte med 
Piccolo. ”Kul!” sa de, ”Det är nästan så man funderar på att 
byta sport”. Filippa Idén (överst) och Stephanie Svensson. 
Foto: Peter Siegel
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Det är en ganska annor-
lunda upplevelse att hälsa 
på hos Stockholms Kvin-
nors Skytte förening (SKS) 
en träningskväll. Man är inte 
direkt van vid att ta tunnel-
banan och bara ha fem meter 
till skjutbanan när man stigit 
av tåget. Ett par sådana uni-
ka skjutbanor fi nns faktiskt 
mitt i Stockholm och de till-

hör Stockholms Spårvägars 
Sf. Det är på en av dessa som 
Stockholms Kvinnors Skytte-
förening tränar en kväll i 
veckan under vinterhalvåret.

Banan disponeras en kväll i 
veckan med start klockan 
sjutton och jag är på perrong-
en i god tid. Så småningom 
samlas några tjejer framför en 

Nystart för 
Stockholms Kvinnor!
Av: Ulf Hansson

Stockholms Kvinnors 
Skytteförening 
har en lång och 
intressant historia. 
Föreningen disponerar 
en av Stockholms mer 
udda skjutbanor under 
vinterhalvåret.

Stockholms Kvinnors Skytteförening
Hemsida: http://www.sthlmskvinnorsskytteforening.se
Mail: info@sthlmskvinnorsskytteforening.se eller
styrelsen@sthlmskvinnorsskytteforening.se

Så såg det ut när SKS var i 
farten på 1940-talet.
Foto: SKS arkiv.
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dörr och jag förstår att det är 
skyttar som väntar på att bli 
insläppta. Några minuter i 
fem öppnas dörren och Sara, 
skjutledare för kvällen, häl-
sar mig välkommen. Vi går 
en trappa ned, genom några 
gångar med skyddsrum och 
så är vi framme på skjutbanan.

SKS bedriver enbart nationellt 
skytte och är den enda för-
eningen med enbart kvinn-
liga medlemmar. Föreningen 
har en brokig och spännande 

historia, bland annat har man 
startat två gånger. Historie-
beskrivningen, som också är 
ett intressant dokument om 
jämställdhet mellan könen, ser 
i korta drag ut så här:
 Året var 1913 och för-
sta världskriget väntades. En 
programförklaring löd: ”I 
det totala kriget måste också 
kvinnornas hjälp tas i anspråk, 
varför det vore värdefullt att 
lottor, sjuksköterskor, luftbe-
vakerskor med fl era kan hand-
skas med pistol och gevär”.

Mot den bakgrunden bildades 
Stockholms Kvinnliga Skytte-
förening samma år. Medlems-
antalet uppgick till närmare 
sjuhundra och föreningen 
disponerade en egen skjut-
bana med plats för femtio 
skyttar bakom Breviks herr-
gård på Lidingö. Marken hade 
upplåtits av Breviksbolaget 
och skjutningarna leddes av 
kapten Sven Ahlin, sederme-
ra generalmajor och make till 
en av de ledande damerna i 
styrelsen.

 Under vintern hade skyt-
tet även pågått i Positionsar-
tilleriets gymnastiksal. Tyvärr 
fi ck inte den kvinnliga skyt-
teföreningen fortsätta någon 
längre tid. Året efter starten 
satte myndigheterna stopp för 
kvinnligt skytte.

Det skulle dröja ända till an-
dra världskriget innan man 
gjorde ett nytt försök. Kriget 
hade pågått en tid då man 
gjorde en namninsamling för 
att svenska kvinnor skulle få 
tillstånd att lära sig hantera 
vapen. När tvåtusen kvinnor 
skrivit på listorna uppvaktades 
topparna inom landets skytte-
väsen, bland annat kronprins 
Gustaf Adolf och överståthål-
lare Nothin.

Var passar en pistol 
med nagellacksröd 
kolv bättre än hos 
SKS? Här en Hämmerli 
X-esse.

Tjejerna som tränade då NP hälsade på är från vänster:
Gabriella, Teres, Inger, Jeanette, Sara och Josefi n.

Avstigning och därefter fem meter 
till skjutbanan.
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 Namnlistorna överlämna-
des och inom kort fi ck man 
ett positivt svar. I april 1940 
kunde Stockholms Kvin-
noberedskaps Kommitté 
tillsammans med ett par soci-
aldemokratiska riksdagskvin-
nor kalla till konstituerande 
möte i medborgarhuset. I 
pressen kunde man läsa om 
nyheten: ”Medborgarhuset blev 
till trängsel fyllt då Stockholms 
Kvinnors Skytteförening bilda-
des. Fru Lola Jörgensen valdes till 
föreningens första ordförande”.

Den återbildade föreningen 
räknade redan från starten 
1940 in sjuhundrafemtio(!) 
medlemmar i åldrarna 17–60 
år. Åren som följde förekom 
SKS ofta i reportage i dags-
tidningarna. Det var uppen-
barligen något extra kittlande 
med kvinnor som sköt pistol. 
Bland annat gjorde Aftonbla-
det ett besök på skjutbanan i 
Polishusets källare 1943 och 
konstaterade att ”damerna 
var i full färd med att skjuta 
på miniatyrtavlor med in-
stickspipor”. Rubriken på 
reportaget var ”Kvinnor med 

pistol” och man kunde bland 
annat läsa:
”Tänk om någon för ett tju-
gotal år sedan kommit på en 
så ’befängd’ idé som att föreslå 
kvinnlig skjututbildning! Ja, vi 
låter det stanna vid bara tanken. 
Men tiderna förändras och vi med 
dem. I dagens tidsbild väcker en 
kvinnlig skytt ingen sensation, 
och Stockholms kvinnliga skyt-
teförening, som bildades hösten 
1940, räknar i denna dag 350 
medlemmar”.
 Alla yrkeskategorier fanns 
representerade, från sjukskö-
terskor och ”blå stjärnor” till 
utlandskorrespondenter och 
affärsbiträden.
 Pistolerna som användes 
var företrädesvis Walther PP 
7,65mm och en och annan 
Parabellum 9mm. Efter ut-
dragna förhandlingar med 
myndigheterna lyckades SKS 
så småningom även få tillstånd 
att köpa in ett antal Walther 
PP i kaliber .22 lr.

SKS har fått byta skjutbanor 
många gånger. Bland de som 
nämns är Järva, Kaknäs, K1, 
I1, Lv3, Karlberg och senare 

även polishuset på Kungs-
holmen. K1:s pistolbana vid 
Värtavägen hade spårvagns-
hållplats alldeles intill porten 
och låg kommunikationsmäs-
sigt ungefär lika bra till som 
den nuvarande i tunnelbanan. 
Dessutom installerades ”elek-
triskt ljus” som förlängde sä-
songen.
 Vad gäller banan vid K1 
kan man i klubbens historik 
läsa: ”Skjutningarna var i bör-
jan så talrikt besökta att långa 
väntetider uppstod”.
 Numera skjuter SKS un-
der sommarhalvåret på Stock-
holmspolisens bana i Grimsta.

När skyttet i polishuset tvinga-
des upphöra sjönk medlems-
antalet katastrofalt. En stor 
del utgjordes av ”stadsmän-
niskor” som bara sköt inom-
hus under vintrarna. Men 
med stora ansträngningar, en 
egen hemsida för bland annat 
rekrytering och tillgången 
till skjutbanan i tunnelbanan, 
har föreningen börjat komma 
igång igen.

Medan de andra tjejerna skju-

ter får jag en pratstund med 
ordförande Inger Kälvestig 
och tävlingssekreterare Jea-
nette Zackrisson i klubbrum-
met intill. Inger är inne på sitt 
tredje år som ordförande och 
berättar att man nyligen haft 
personskiften i styrelsen, vil-
ket krävt tid och kraft.
– Det har inneburit lite 
glapp i verksamheten, säger 
Inger, vi är i ett uppbyggnads-
skede men har nu kommit 
igång igen, bland annat mo-
derniserar vi verksamheten.
Moderniseringen består del-
vis av en ny hemsida som Jea-
nette gjort.
– Jätteroligt att Jeanette kom 
med i föreningen, säger Inger, 
hon har gjort ett utmärkt jobb 
med hemsidan. Vi är stolta 
över den!
Jeanette har skapat en hemsi-
da med ”manual” för att alla 
i styrelsen enkelt ska kunna 
hantera innehållet och mail-
boxen.
– Det är viktigt att man hål-
ler hemsidan levande och att 
det arbetet kan skötas av fl era 
personer, säger Inger, infor-
mationen ska inte försvinna 

Skjutbanan med plats för fem skyttar.
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bara för att man till exempel 
byter folk i styrelsen.

Inger blev intresserad av skytte 
efter att ha varit på ett event 
där en reklamfirma ordnat 
med diverse aktiviteter, bland 
annat luftgevärsskytte med la-
serindikator.
– Man såg alla rörelser man 
gjorde på en display under 
riktning och skott och jag 
insåg snabbt hur svårt det var 
att hålla stilla och avfyra rätt. 
Det där tyckte jag var väldigt 
spännande.
Inger ser skyttet som rena te-
rapin efter en stressig dag.
– Det är faktiskt en av an-
ledningarna till att jag bör-
jade med pistolskyttet, det är 
utmärkt avkoppling efter en 
jobbig dag. Man måste helt 
enkelt släppa allt annat man 
har i huvudet och koncen-
trera sig helt på att avlossa bra 
skott.

Jeanette är ”nybakad” tävlings-
sekreterare och provade på 
att skjuta luftpistol när hon 
var yngre.
– Jag tyckte det var oerhört 
roligt, säger hon, men jag gil-
lade inte att tävla! Jag tyckte 
det var jättejobbigt.
Nu har hon kommit över det 
där och tävlar när tillfälle ges. 
Hon pushar också på de andra 
medlemmarna för att de ska 
ut och tävla så mycket som 
möjligt. Jeanette instämmer i 
att det är rena avkopplingen 

att ställa sig vid skjutbänken 
efter en hård dag på jobbet.
– Skyttet ger mig en bra ba-
lans i livet, säger hon.

SKS har ett fyrtiotal medlem-
mar varav c:a hälften är ak-
tiva, en jämförelsevis riktigt 
bra siffra. Innan man får börja 
skjuta som ny medlem i SKS 
måste man ha gått nybörjar-
kursen och klarat det skrift-
liga provet. Efter det blir man 
provmedlem i c:a ett halvår.
– Vi håller hårt på säker-
heten och vill se att ansökan 
grundar sig på ett seriöst in-
tresse för pistolskyttet innan 
vi antar en ny medlem, sä-
ger Inger, bättre att stämma i 
bäcken än i ån.
 SKS har ett antal nybörjar-
kurser som omfattar två hel-
dagar på Grimsta skjutbana. 
Grundutbildning på sönda-
gen och provskjutning påföl-
jande lördag.
– För tillfället har vi sju nya 
skyttar att ta hand om, säger 
Inger.

Styrelsemöten håller man hos 
varandra var sjätte eller åt-
tonde vecka. Vad gäller mo-
derniseringen i övrigt berättar 
Inger att man börjat spara 
ned alla föreningsdokument 
digitalt.
– Alla föreningsdokument 
sparas på en central hårddisk 
som förvaras här, säger hon 
och pekar på kassaskåpet.
– På så vis har alla medlem-

mar snabb och enkel tillgång 
till föreningens historia istället 
för att den ligger i plastkassar 
som ska ärvas av kommande 
styrelser.

SKS har tio ständiga medlem-
mar i åldern 67–94 år. En av 
dem har så många årsmärken 
i guld att det inte fi nns fl er 
rader i skjutkortet att fylla i. 
Damen deltar fortfarande i 
Stockholmsserien och sköt 
bland annat också Nationell 
helmatch i höstas.
– Hel otroligt! säger Inger 
och fortsätter:
– En annan medlem, född 
1921, missar aldrig våra års-
möten trots att hon numera 
måste åka färdtjänst och gå 
med rullator, och ytterligare 
en av de äldre kvinnorna har 
anmält intresse för att komma 
och prova på att skjuta igen, 
”för att kolla darrningarna 
jämfört med förr i tiden”. 
Riktigt kul, eller hur!

Och så var det den oundvik-
liga frågan, inga karlar i före-
ningen?
– Det står i de gamla stad-
garna att föreningen bara 
ska bestå av kvinnor, förkla-
rar Inger, men faktum är att 
vi tvingades göra en formell 
omskrivning då lagen om 
könsdiskr iminer ing kom. 
Men vi håller på traditionen 
och tycker det är rätt skönt 

att vi bara är kvinnor. Sporten 
domineras ju av män i övrigt.
Stockholms kvinnor är på G?
– Absolut! säger Inger, vi 
kör en nystart nu!

Ovanför våra huvuden hör vi 
tunnelbanan rulla förbi med 
jämna mellanrum och klackar 
som slår mot perrongen.

Skjutbåsen är sammanbyggda till en fl yttbar enhet.

Jeanette Zackrisson är 
”nybakad” tävlingssekreterare 
och jobbar som produktions-

ledare på en design- och 
reklambyrå.

Inger Kälvestig är ordförande 
i SKS. Till vardags arbetar 

hon med kundservice på ett 
kosmetikaföretag.

Klart man 
blir glad när 
man skjuter 

tior! Gabriella 
markerar.

Det blev ingen 
femtiopoängare 

för Teres den 
här gången, 

men det tar sig!
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Enligt min uppfattning är det 
viktigt att den enskilde med-
lemmen får veta var förbun-
dets pengar kommer ifrån, 
hur de används och framför 
allt vad han/hon får för sin 
förbundsavgift. Jag har därför 
gjort det till en vana att be-
röra frågan i NP. Tanken är att 
på ett lättfattligt sätt beskriva 
Förbundets ekonomiska si-
tuation med avseende på in-
täkter, kostnader och resultat. 
Nedanstående artikel baserar 
sig på bokslutet för 2010 (ex-
klusive resultat fi nansiella in-
vesteringar).

Förbundets fi nanser
Förbundets intäkter 2010 
uppgick till lite drygt 6 mil-
joner kronor. Samtidigt hade 
Förbundet kostnader i stor-
leksordningen lite drygt 5,7 
miljoner. Förbundets ekono-
mi är således i balans. Såväl 
intäkternas som kostnader-
nas fördelning på olika poster 
framgår av grafen.

Intäkter
Om vi först ser på intäkterna 
kan vi konstatera att Förbun-
det 2010 för första gången 
fi ck ett blygsamt organisa-

tionsbidrag från Försvarsmak-
ten. Detta är ett resultat av att 
Förbundet numera utför di-
rekta uppdrag för Försvars-
maktens räkning. Den nya 
stödmodellen som infördes 
2010 (se Försvarsinformation 
NP 3/11) innebär att För-
bundet från och med 2011 
kommer att få organisations-
bidrag på samma premisser 
som övriga frivilliga försvars-
organisationer. Detta innebär 
ett ökat ekonomiskt utrymme 
för offensiva satsningar på ex-
empelvis utbildning och PR. 
Däremot kommer Förbunds-

ledningen inte att överge sin 
grundläggande princip att 
kärnverksamheten skall vara 
självfi nansierad. Ett bidrag är 
inte något som är givet för 
alltid, något som vissa orga-
nisationer i vår närhet fått 
erfara. Dessutom har alltid en 
bidragsgivare ett syfte med bi-
draget och pengar är ett syn-
nerligen effektivt styrmedel. 
Det är därför av största vikt att 
medlemmarna förblir ”herrar 
i eget hus” eller annorlunda 
uttryckt att Förbundet inte 
blir bidragsberoende. Därför 
beslöt årets Förbundsmöte 

Vad får
DU för
pengarna?

Förbundets ekonomi

Av: Mats Stoltz
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Intäkter 6 059 MSEK Kostnader 5 729 MSEK
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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

om oförändrad förbundsav-
gift för 2012 (600 kr/förening 
och 260 kr/aktiv medlem). 
Det förtjänar att nämnas att 
avgiften varit oförändrad se-
dan 2004 och ligger i paritet 
med vad andra jämförbara or-
ganisationer (som dessutom 
haft statsbidrag hela tiden) 
taxerar ut. Någon anledning 
till höjning inom överskådlig 
tid kan jag som ekonomian-
svarig absolut inte se. När det 
gäller försäljningsintäkterna 
kan konstateras att 2010 inne-
bar ett nytt rekordår när det 
gäller försäljning av grund-
utbildningsmaterial och att 
försäljningen hittills i år in-
dikerar att det rekordet kom-
mer att slås 2011. Vidare såldes 
betydligt fl er Skjuthandböck-
er än föregående år vilket är 
naturligt med tanke på att en 
ny upplaga kom ut i årsskif-
tet 2009/10.

Kostnader
På kostnadssidan kan vi kon-
statera att de två i särklass 
största posterna är Förbunds-

kansliet och medlemstidning-
en ”Nationellt pistolskytte” 
varför det kan vara på sin 
plats att titta lite närmare på 
dessa poster.
 Under Förbundskansliet 
redovisas givetvis personalens 
löner och hyran för kanslilo-
kalerna liksom kontorsma-
terial, städning, telefon och 
portokostnader. Dessutom re-
dovisas en del kostnader som 
inte har direkt med kansliet 
att göra (revisionskostnader, 
medlemsavgifter till Folk & 
Försvar, Arbetsgivaralliansen 
med fl era organisationer) av 
hävd under denna ”huvud-
titel”. Visst rör det sig om 
mycket pengar men jag vill 
understryka att vi gör allt för 
att hålla administrationskost-
naderna nere.
 ”Nationellt pistolskytte” 
är Sveriges i särklass bästa 
skyttetidning. Men smakar 
det så kostar det. Nettokost-
naden (tidningen drar in 
nästan 200 000 kr/år i an-
nonser) ligger på c:a en mil-
jon kr vilket innebär 250 000 

kr per nummer. Och det är 
defi nitivt inte aktuellt att ge 
avkall på kvaliteten. Under 
alla omständigheter kommer 
tidningen att utgöra en be-
tydande utgiftspost så länge 
den fi nns kvar och jag har 
sannerligen inte hört många 
plädera för att den skall läg-
gas ner. Jag vill också kommen-
tera posten ”Förbundsmöte, FS 
& VU”. Det cirkulerar ett rykte 
att Förbundsstyrelsens ledamö-
ter är arvoderade. Detta stämmer 
inte. Styrelseledamöterna arbetar 
helt ideellt. Däremot har För-
bundet naturligtvis kostnader för 
resor till och från styrelsemötena 
och dessa redovisas under posten 
i fråga.

Vad får man för pengarna?
Indirekt betalar varje aktiv 
medlem 260 kr per år till 
Förbundet. Vad får då den 
enskilde skytten för dessa 
pengar? Förutom självklara 
saker som medlemstidningen 
och försäkringar (ansvarig-
hetsförsäkring och kollekti-
va olycksfallsförsäkringar för 

pistolskytte respektive an-
nan ”planlagd verksamhet”) 
handlar det i hög grad om ser-
vice. Förbundet utgör en in-
tresseorganisation för landets 
pistolskyttar med uppgift att 
tillvarata medlemmarnas in-
tressen. Detta är viktigare än 
någonsin med tanke på den 
hotbild pistolskyttet står in-
för när det gäller miljö- och 
vapenlagstiftningsfrågor. An-
dra viktiga servicefunktioner 
är att föreningar och med-
lemmar får korrekt och re-
gelbunden information, att 
regelverket hålls ajour och 
att distributionen av skytte-
märken fungerar. Slutligen 
kommer medlemmarna med 
hundratals frågor om allt mel-
lan regeltolkningar och för-
säkringar. Självklart har de 
rätt att få svar. Det är för att 
kunna upprätthålla dessa ser-
vicefunktioner Förbundet har 
en styrelse och ett kansli. Sett 
ur helhetsperspektiv har jag 
en känsla att den enskilde får 
ganska mycket för sina 260 
riksdaler.
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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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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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Grundhandlingar
Det som krävs är:
1. Anmälan enligt miljö-
balken till berörd kommun/
tillsynsmyndighet. Skytte är 
miljöfarlig och anmälnings-
pliktig verksamhet och för-
ändringar eller nybyggnad 
skall anmälas till kommu-
nen. På kommunens hemsida 
brukar det fi nnas blanketter 
för anmälan av miljöfarlig 
verksamhet. Tyvärr är dessa 
mer anpassade för industri-
ell verksamhet än skytte men 
de ger i alla fall ett hum om 
vilka uppgifter kommunen 

vill ha. De fl esta etablerade 
föreningar har tidigare i sam-
band med miljöbalkens infö-
rande lämnat in en anmälan 
för den verksamhet som de 
redan bedriver. Denna skall 
nu kompletteras med en ny 
anmälan. För att underlätta 
detta har jag tagit fram en 
mall, som redovisas nedan, 
där det huvudsakliga inne-
hållet framgår.
 Vid byggnad av en helt ny 
skytteanläggning kan alterna-
tivt en frivillig tillståndsansö-
kan göras hos Länsstyrelsen. 
Denna är dock mer kompli-

cerad än en anmälan och be-
handlas inte här.
2. När anmälan är gjord och 
beviljad skall man söka bygglov. 
Alla banor är bygglovspliktiga.
3. Det krävs också tillstånd 
från polisen ur säkerhets-
synpunkt. Innan man börjar 
planera en bana bör man ta 
kontakt med Statens skytte-
ombud (SSO) och be denne 
titta på och godkänna tänkt 
lokalisering ur säkerhetssyn-
punkt. Det är SSO som på 
polisens uppdrag inspekterar 
den nyanlagda banan när den 
är färdig.

Handläggningsgång
1. Det gäller att hitta en 
lämplig lokalisering m.h.t. 
buller, omgivande bebyggelse, 
terräng, säkerhet, kulturmin-
nen, friluftsområden, naturre-
servat, natura 2000 områden 
m.m. Detta gör man bl.a. ge-
nom kart – och terrängstudier 
och studier av kommunens 
översiktsplan (ÖP). Denna 
visar vad som gäller för den 
framtida kommunala plane-
ringen inom olika områden. 
Föreningens utbyggnadspla-
ner får inte strida mot plane-
ringen i ÖP.

Vad krävs vid nybyggnad eller 
utökning av en skjutbana?

Några gånger per år får jag frågor från föreningar om vad 
som gäller och hur man skall gå till väga om man vill utöka 
verksamheten med en eller fl era banor. Det är mer sällan som en 
förening vill bygga en helt ny skytteanläggning men i princip är 
det ingen skillnad i handläggningen.

Av: Janne Kjellsson
Foto: Peter Siegel
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VarioLens modell 2+
-med steglöst inställbar dioptrikorrigering inom 7 dioptrier-

Nu betydligt lättare, bättre och billigare.NYHET!

Passar till de flesta skytteglasögonbågar.

2. Nästa steg är att klarlägga 
eventuell miljöpåverkan från 
bl.a. buller, bly, eller andra 
tungmetaller, PAH, luft – el-
ler andra föroreningar.
 Det första som bör göras 
är att klarlägga bullerutbred-
ning för använda vapen. Tänk 
på att man inte kan buller-
dämpa ljudet i skjutriktning-
en.
 Normalt krävs det en ex-
pert/akustik konsult, som kan 
göra bullerberäkningar enligt 
NV anvisningar och redovisa 
bullerutbredningen vid 60, 
65 och 70 dBAI. I enklare fall, 
om det är få objekt som kan 
påverkas av buller, kan det 
räcka med en bullermätning. 
För att få ett positivt beslut 
från kommunen krävs nor-
malt att NV riktvärden för 
buller enligt NFS 2005:15 
kan innehållas.

3. När alla förutsättningar 
har klarlagts utarbetar man sin 
anmälan och redogör för sina 
yrkanden, beskriver sin verk-
samhet både den gamla och 

Mall för anmälan enligt Miljöbalken
1. Sökanden, ombud, saken, områden
2. Yrkande
3. Verksamhetsbeskrivning

• Allmänna förutsättningar
• Verksamheten på eventuell befi ntlig bana, antal skott och skjutdagar
• Verksamheten på nya banor, antal skott och skjutdagar
• Lokalisering av olika banor
• Typ av skytte, skjututbildning, träningsskytte, övrigt skytte och

utbildning
• Riskområden och säkerhet
• Drift- och serviceorganisation

4. Kontrollprogram
• Syfte
• Innehåll

5. Samråd
• Inledning
• Myndigheter
• Allmänheten

6. Miljökonsekvensbeskrivning
• Effekter på miljön samt begränsning av effekterna när det gäller, 

buller, mark – och vatten, luft, naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv
• Effekter på hälsa och säkerhet samt begränsning av effekterna när 

det gäller buller och antalet exponerade, luftföroreningar, vatten-
föroreningar

• Risker, kemikaliehantering, avfallshantering, transporter, farligt 
gods, säkerhet

7. Beaktande av allmänna hänsynsregler 2 kap. MB
• Försiktighetsprincipen, kunskapskrav, produktvalsprincipen m.m.

8. Skyddsåtgärder och skydd av områden
• Beaktande av nationella, regionala och kommunala miljömål
• Natura 2000 områden, naturreservat, friluftsområden m.m.

9. Bilagor
• Kartor med planerad lokalisering och ljudnivåutbredning

Anteckningar förda vid möte med myndigheter och allmänheten

den nya, beskriver förväntade 
miljöeffekter i form av buller, 
utsläpp till luft och utsläpp till 
mark – och vatten, eventuella 
effekter på naturmiljön, bl.a. 
natura 2000, kulturmiljö och 
friluftsliv. Man redogör också 
för hur man beaktat MB hän-
synsregler och vilka skyddsåt-
gärder man planerar.

En enkel mall bifogas nedan.
4. Under arbetets gång tar 
man erforderliga underhands-
kontakter med olika enheter i 
kommunen, polisen och sta-
tens skytteombud och inte 
minst grannfastigheter som 
kan störas av skjutbanan. En 
öppen kommunikation med 
omgivningen minskar möj-
liga konfl ikter

Tidsåtgång
Tiden för en anmälan från an-
sökan till beslut kan uppskat-
tas till ca 6 månader beroende 
på hanteringen i kommunen 
och grannarnas eventuella 
synpunkter på utbyggnaden 
m.m..
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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

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



NP4 ’11 47

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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Stockholms rankinglista upp-
rättas genom att kretsens mest 
framstående skyttar i klass 3 
deltar i vissa förutbestäm-
da lokala tävlingar inklusive 
kretsmästerskap, ÖSM och 
SM. Ansvarig för listan är Su-
sanne Larsson, Stockholms-
kretsen.

Reglerna för rankinglistan fi nns 
på kretsens hemsida. Ett pre-
stigefullt diplom ”Stockholms 
bästa pistolskytt” utdelas på 
kretsens årsmöte. Dessutom 
tilldelas också platserna 2–10 
ett eftertraktat diplom; ”En av 
Stockholms tio bästa pistol-
skyttar”, ett bevis på att man 
lyckats bra.

FÄLTSKJUTNING
1. Åke Nordin, Upplands 
Väsby Psk (140 poäng).
Åke är 56 år och jobbar som 

taxichaufför. Han har skjutit 
pistol i trettio år och föredrar 
fält A. Favoritpistolen är N7. 
Största framgångarna hittills 
är ett SM guld, många ÖSM 
titlar och medaljer, ännu fl er 
kretsmästerskap.

2. Thomas Beck, Salems pk 
(98 poäng).
Thomas är 42 år och är kva-
litetschef på Recipharm. Ma-
jor i reserven. Började skjuta 
pistol 1989 och tycker bäst 
om PPC och fältskytte. Fa-
voritvapen är Manurhin .32 
och SIG SAUER X6. Tho-
mas är femfaldig svensk mäs-
tare (3 ggr i R och 2 ggr i A), 
fl erfaldig ÖSM-mästare och 
kretsmästare.

3. Tomas Hämäläinen, Atlas 
Copco Pk (83 poäng).
Tomas är 45 år och till yrket 

elektriker. Han har skjutit pi-
stol sedan 1985 och har pre-
sterat toppresultat i precision, 
men prioriterar fältskyttet för 
närvarande. Alla hans vapen 
är ”favoriter”. Tomas är fl er-
faldig svensk mästare, ÖSM-
mästare och kretsmästare.

PRECISION
1. Joackim Norberg, Atlas 
Copco Pk (129 poäng).
Joackim är 43 år och job-
bar som inköpschef på ATA 
Bygg- och Markprodukter. 
Skyttekarriären började 2009. 
Måste han välja gren blir det 
precision A. Favoritvapen va-
rierar, X5:an från Merkle är 
”grym”, men Manurhin MR 
.32 är också ett ”fantastiskt 
vapen”. Meriterna har inte 
hunnit bli så många ännu, 
men ett SM-lagguld i pre-
cision A i år är inte fy skam.

2. Lars-Erik Myrberg, Elit-
skyttesällskapet (92 poäng).
Lars-Erik är 51 år och chauf-
för till yrket. Han började 
skjuta 1995 och gillar både 
precision och fält, även om ti-
den för det mesta bara räcker 
till precisionsskyttet. Favorit-
vapnet numera är ”Neujan”. 
Har bland annat ett brons från 
SM 2010 i precision C och i 
övrigt ÖSM- och kretsmäs-
terskapstitlar.

3. Jukka Kinnunen, Upp-
lands Väsby Psk (57 poäng).
Jukka är 52 år och egen fö-
retagare. Pistolskyttet har han 
hållit på med i femton år och 
tycker bäst om att skjuta med 
sin revolver, en Manurhin .38. 
Bästa framgången hittills är ett 
ÖSM-guld.

Stockholms bästa
Av: Peter Siegel

Stockholmskretsen rankar årligen de mest framstående skyttarna i fält
och precision. Här presenteras de tre bästa skyttarna i respektive gren i år.

Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa

Turerna kring Linköpings 
Skyttecenter, Östergötlands 
största skytteanläggning, har 
varit många. För några år se-
dan skulle hela centret, skjut-
hall med hundra platser och 
kringliggande fältskytteterräng 
och gevärsbanor, ge vika för 
bebyggelse. En del av den sto-
ra skjuthallen brann dessutom 
ned för några år sedan. Man 
återuppbyggde dock halva 
hallen igen och har därmed 
kunnat fortsätta verksamheten.

En ny inomhushall för pistol 10, 

25, 50 meter samt bågskytte 
byggdes visserligen, men den 
motsvarar ändå inte skyttarnas 
behov. Bland det viktigaste på 
minussidan är att skytte utom-
hus, t.ex. fältskytte, blir omöj-
ligt där. Den nya hallen ligger 
mycket närmare bebyggelsen 
än den gamla och de nya gran-
narna protesterade direkt.

Bebyggelsen på gamla centret 
kom inte igång som planerat 
och Linköpings klubbar fi ck 
dispens att fortsätta verksam-
heten ytterligare några år. 

Kretsens ordförande Elmer 
Jansson berättar nu att man 
fått dispens t.o.m. år 2014.

Linköpings pistolklubbar får 
alltså fortsätta att arrangera 
sina populära tävlingar, inte 
minst fältskjutningen ”Sista 

”Långbänken” i Linköping

chansen” som drar deltagare 
från hela Mellansverige och 
ännu längre bort.
 Skyttegruppen i Linkö-
ping förhandlar nu om fram-
tiden med ansvariga politiker 
i kommunen. Svar har utlo-
vats till november.

Åke Nordin Thomas Beck Tomas Hämäläinen Joackim Norberg Lars-Erik Myrberg Jukka Kinnunen
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Anders Lybeck

Hans värld under flygkriget 1914–1918

Hur står det till, major

BIGGLESWORTH?

Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa

Tävlingen var indelad i två 
vapengrupper, slaglås, respek-
tive patronladdade revolvrar. 
Såväl originalrevolvrar som 
replikor på dessa fanns re-
presenterade. Fantastiskt att 
slaglåsrevolvrar tillverkade på 
1800-talet fortfarande går att 
använda. Lite krångligare att 
ladda är de och en och annan 
tändhatt ramlade väl av under 
skjutningen, men i övrigt inga 
problem.

Poängfältskjutning gällde och 
omfattade fem tr ivsamma 
och okomplicerade stationer 
med skjutavstånd mellan 8–50 

meter. På långhållet fi ck man 
ta stöd av skjutbänken. Den 
väldiga rökutvecklingen från 
”svartkrutarna” hade tagits 
med i beräkningen, det gäller 
ju att kunna se målen också 
och skjuttiderna var därför 
generöst tilltagna.

Tävl ingsansvarige Håkan 
Bergström var mycket nöjd 
med tävlingen. Den sociala 
samvaron vid lunchen (mellan 
första och andra start) icke att 
förglömma. Glada miner hos 
deltagarna som avslutningsvis 
tyckte att ”så här ska en fält-
skjutning vara upplagd!”

Resultat
Slaglåsrevolver
1. Jim Forsberg, Rosersberg Pk
2. Erik Wärn, Hallstavik
3. Leif Sandberg, Hallstavik

Svartkrutsfält
Upplands Väsby Psk har arrangerat en något 
annorlunda tävling, nämligen fältskjutning 
med svartkrutsrevolvrar.

Svartkrutsfälten i Upplands Väsby blev en mycket uppskattad tävling.
Foto: Leif Glantz

Patronladdad revolver
1. Jim Forsberg, Rosersberg Pk
2. Claes Almsäter, Bromma Pk
3. Stig Lindahl, SAPK

Anders Lybeck har 
skrivit artiklar för 
NP:s ”Antikrun-
da” och har ock-
så gett ut flera 
böcker, bland an-
nat om fi ckpisto-

ler och – inte minst – boken 
om Parabellum, en ”bestsel-
ler” som snabbt såldes slut. Nu 
har Anders kommit ut med en 
ny bok som handlar om hans 
gamla ungdomshjälte, fl yga-
resset Biggles.

Från bokomslaget:
”En pensionerad läroverksad-
junkt i historia, geografi  och sam-
hällskunskap ska ha roligt på sin 
ålders höst!” säger Anders Ly-
beck i sitt förord. Det råder 
ingen tvekan om att Anders 
haft stort nöje av att skriva 
den här boken om sin ung-
doms fi ktive fl ygarhjälte 
Biggles. Anders ger sig 
i kast med det kom-
plicerade arbetet att 
relatera fl ygaressets öden 

och äventyr till det verkliga 
skeendet under första världs-
kriget och han gör det med 
lättläst, ledig stil och med stor 
ackuratess.
 I samband med skrivandet 
av boken återupptog Anders 
pojkårens modellbyggande. 
Alla fl ygplansmodeller som 
ingår som illustrationer har 
han byggt själv.
 Boken innehåller också 
många historiskt intressan-
ta utvikningar om första 
världskrigets skeenden. 
Men mest handlar den 
förstås om fl ygkriget 
och de omständighe-
ter som rådde när ”luf-
tens riddare” duellerade 

med varandra.

Av: Ulf Hansson

BIGGLES
 Avslutningsvis kan jag av-
slöja att Anders också sticker 
hål på en del myter om första 
världskriget som åtminstone 
fi ck mig att höja på ögonbry-
nen. Torrt och tråkigt 
blir det aldrig!

Ulf Hansson
Redaktör

Boken kostar 150 kr och 
beställs direkt av författaren,
tel: 0155-28 71 18.
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Under många år har vi, och 
jag som tävlingsarrangör, 
upplevt att det saknats ett bra 
gemensamt tävlingsprogram 
som också är nätburet, d.v.s. 
inget behov av installerad 
programvara. Vi fattade beslut 
i kretsstyrelsen att utveckla ett 
eget (vilket så här i efterhand 
kan ifrågasättas med tanke på 
allt arbete som krävdes).

 Programmet har utvecklats 
och använts i lite över ett år på 
våra kretsfältskjutningar. Eld-
dopet kom på SM i pistol som 
arrangerades av kretsen under 
sommaren 2011. Vi konstaterar 
att programmet nu fungerar 
och håller för vår verksamhet 
(även om det fi nns viss förbätt-
ringspotential).
 Vi lägger nu ut det på nä-

Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa

Hjälpmedel vid tävlingar
Av: Lars Lundmark, Göteborg o Bohusläns pistolskyttekrets

Så var det färdigt igen. Många varianter 
av misstag i fältskytte har vi hört talas om, 
skjuta på fel tavla, laddat med fem patroner 
istället för sex och glömt föra fram slutstycket. 
Jag kan nu tillföra en ny variant.
Plats: Fältskjutningen i Upplands Väsby (Eggeby) i höstas.
Tävlingen arrangeras på pistolbanan, mestadels från skjuthallen, med 
endast ett fåtal steg mellan stationerna. Undertecknad misstolkade 
målgrupperna och trodde en av tavlorna på nästa station ingick i den 
vi just höll på med varför även denna besköts. Det skulle jag inte ha 
gjort. Ibland är det skönt att ”bara” vara en klass 2 skytt.

Med glada skyttehälsningar
Tony Lundberg, Vice Ordförande Katarina PSF

ALLT ska man vara 
med om, forts.

Tryckfelsnisse slog till
Tyvärr hade en del felaktiga uppgifter om SPSF:s organisation smugit 
sig in i NP 3/11. Detta är högst beklagligt och korrigeras härmed.

Valberedningen
Ordförande: Sonny Svensson 033-27 08 48
Syd: Guy Persson 0454-164 03
Väst: Björn Svensson 0513-356 56
Öst: Jan Kjellberg 0278-155 64
Nord: Gunnar Andersson 0611-240 48

Revisorer
Lars Lundkvist, Peter Ohlsson
Revisorssuppleanter
Bo Ceder, Eija Andersson

Mats Stoltz 

Traditi onsenlig nati onell precisionsskjutning på första maj
Tio serier per start på pistolskytt ebanan vid Eurostop, 
Jönköping (skyltat från E4, avfart Länssjukhus Ryhov).

tet och alla som vill får ladda 
ner det och nyttja det utan 
kostnad. Enda önskemålet 
från vår sida är att ni som kan 
och vill hjälper till att vidare-
utveckla programmet och att 
ni då också bjuder på detta till 
oss andra.

Funktioner i programmet:
– Webbaserat (ingen särskild 

programvara behövs)
– Onlineresultat löpande
– Onlineanmälan där skyt-

ten själv bestämmer skjut-
tid

– Automatiskt genererade 
resultatlistor i både pdf- 
och html-format

– Möjlighet till resultatin-
matning via läsplattor el-
ler smart phones

– Fältskytte och precisions-
skytte stöds idag

– Utskrift av skjutkort
– Lagtävling
– m.m …

Programmet fi nns för ned-
laddning via: http://sour-
ceforge.net/projects/skytte/

Övrigt
Ett problem på tävlingar kan 
vara regn och vad detta åstad-
kommer med skjutkort och 
övrigt som skrivs på papper.
 Under SM använde vi ett 
papper som heter ”write in 
the rain” som vi starkt kan 
rekommendera.
 Vi skrev ut skjutkorten 
med laserskrivare på det-
ta specialpapper och även i 
störtskurar kunde vi både läsa 
och skriva på pappret utan att 
färgen rann av eller att papp-
ret löstes upp. Ett måste för 
fältskyttet. Kostar mer än van-
ligt men det är defi nitivt värt 
det.

Produkten fi nner ni på:
www.emergencyinfo.se

Välkomna!

1:a MAJ!
 Vapengrupper: A, B, C

(Separat anmälan ti ll fripistol tävling på 
Rytt arnsmosse)

 Klassindelning: Enligt handboken
 Startavgift er: 100:-/1 start, 180:-/2starter, 250:- 3starter,

100:- föranmält lag i vapengrupp C
 Priser: Till bästa fj ärdedel i varje klass

Pokal ti ll bästa lag
Hederspris ti ll bästa individuella resultat

 Servering: Enligt ti digare år
 Anmälan: Anmälan från 1:a ti ll 24:e april via e-post ti ll 

kassor@jonkopingspk.se, gärna klubbvis.
V.v. uppge klass och skytt ekortsnummer.

 Tider: Första skjutlag startar 08:15
Andra skjutlag startar 11:30
Tredje skjutlag startar 14:00

Jönköpings PK
önskar gott  nytt  skytt e-år och

påminner om en av vårens tävlingar

Vi i Göteborgs pistolskyttekrets
vill dela med oss av vårt egenutvecklade
tävlingsadministrativa program, samt en

bra produkt vi hittat för skyttets 
tävlingsverksamhet.
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Presentation av kansliet

Mats Stoltz (fyller 64 före års-
skiftet) är Generalsekreterare 
sedan tio år tillbaka. Jobbet be-
skriver han så här:
– Vad detta innebär arbets-
mässigt är defi nitivt inte lätt 
att beskriva konkret. En ci-
viliserad människa får san-
nerligen uppleva det mesta i 
den rollen och ingen arbets-
dag är den andra lik. Mycket 
är ”standard operations pro-
cedure”, men ”brandkårs-
utryckningar” är långt ifrån 
ovanliga. Som Generalsekre-
terare är man en kombination 
av serviceorgan (för styrelsen), 
lagledare (för kansliet), admi-
nistratör, diplomat (i kontak-
ten med myndigheter och 
andra organisationer), brand-
man (alltför ofta) och kanske 
lite av spindeln i nätet. Ett är 
säkert, det är inte svårt att få 
tiden att gå. Tvärtom är det 
frustrerande att inte hinna 
med allt jag anser borde bli 
gjort. Men jag har med åren 
lärt mig inse att det är något 
man som GS får leva med.

Familj
– Fullständigt irrelevant för 
läsekretsen och för övrigt min 
ensak.

Fritid
– Jag läser en del. Huvud-
sakligen med inriktning på 
allmän historia, krigshistoria, 
kriminalhistoria och – med 
anledning av mitt andra stora 
fritidsintresse – reseskildring-
ar. Mer sällan skönlitteratur 
och poesi. Anser att böckernas 
värld defi nitivt är att föredra 
framför den värld vi lever i. 
Mitt andra stora fritidsintres-
se är som bekant utlandsresor. 

Att resa innebär den optimala 
avkopplingen. Problemet är 
att jag inte kommer att hin-
na läsa alla böcker jag skulle 
vilja läsa eller se alla platser 
jag skulle vilja se innan det är 
dags för den sista resan. Den 
som går till kyrkogården och 
inte har något avboknings-
skydd.

Bo Walger (50) är biträdande 
Generalsekreterare och beskri-
ver sitt jobb så här:
– Sammanställer tävlings-
programmet i samverkan med 
Tävlingskommittén och an-
svarar för uppdatering samt 
vidareutveckling av Förbun-
dets hemsida. Ordförande i 
Regelkommittén. Ansvarar 
för utbildningen av Försvars-
maktsinstruktörerna (FMI). 
Handlägger och föreslår för-
delning av skjutbanebidrag. 
Leder också landslaget vid 
Nordiska Mästerskapen i pi-
stolfältskjutning.

Fritiden ägnar Bo gärna åt sin 
gamla Jaguar, läsning, musik, 
resor, fotografering och fak-
tiskt också – pistolskytte.

Tessi (Teresa) Engström (39) ar-
betar med löpande ekonomi, 
årsrapporter, fakturerar årsav-
gifterna och driver in dessa, 
sköter medlemsregistret, pre-
numerationer, pistolskytte-
kort, delar av hanteringen av 
Rikstävlingen på hemortens 
banor och diverse förenings-
ärenden.
– Och allt möjligt annat som 
kan hända på ett kansli, tilläg-
ger hon.

Tessi beskriver sig ”nästan 
som en riktig Svensson” med 
sambo, två busiga killar, villa 
och Volvo.
– Tyvärr ingen vovve, säger 
hon, men vi har två lurvi-
ga marsvin stora som vovvar 
i stället.

Tessi har tidigare tävlat och 
skjutit mycket pistol, nu är 
det huset och familjelivet med 

mat, tvätt, disk, läxläsning och 
köra barnen till deras fritids-
aktiviteter som gäller.
– Men Rikstävlingen på 
Hemortens Banor skjuter jag 
varje år, säger hon, och om 
några år ska jag nog försöka 
ta upp skyttet igen.

Yvonne Ericsson (57) har hand 
om utskick och registrering 
av märken, studiematerial och 
profi lprodukter, fakturering, 
inventering och lagerhållning. 
Hon skickar också ut hand-
lingar som rör Rikstävlingen 
inklusive resultatbehandling 
och utskick av priser.
– Plus allt annat som skall 
göras på ett kansli, tillägger 
hon.

Familjen omfattar make och 
en hemmavarande, studeran-
de dotter samt tre bonusdött-
r ar med familjer. På ”den lilla 
fritid man har” tycker Yvonne 
det är roligast med matlagning 
och inredning och att träffa 
släkt och vänner.
– Vi har också en husvagn 
som står permanent ute på 
Gålö, säger hon, där kopplar 
man av och pysslar under vår, 
sommar och höst.

Samarbete
Tessi och Yvonne hjälps gi-
vetvis åt med många ar-
betsuppgifter. Tessi beskriver 
samarbetet så här:
– Det är ett mycket omväx-
lande jobb och man kan ald-
rig vara säker på hur en dag 

ska bli. Ett telefonsamtal eller 
ett mail kan ändra hela pla-
nen för dagen. E-posten tar 
upp väldigt mycket tid då de 
fl esta mail som kommer inne-
bär någon typ av handlägg-
ning och inte bara ett svar. 
Det kan vara så enkelt som 
att ändra en adress till att leta 
upp någon gammal uppgift 
sedan många år tillbaka, ända 
tillbaka till 1940-talet. Det är 
därför komplicerat att exakt 
beskriva av vad vi gör. Det 
händer att vi går hem efter 
jobbet och undrar vart da-
gen tog vägen. Inget av det 
vi hade tänkt göra blev gjort 
men vi tröstar oss med att 
andra, oplanerade saker, blev 
gjorda istället.

Tessi Yvonne

Bo
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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 Mattattaatchch 11, , blbly y oggivivala  2,6,6,6 ggg -- uutvtvt alalda ppreecicisisiononspspatatroronenerr

.22 LR Traainingg 2,, bblyly ogig val 2,6 g - föör trränäninngg ococh h täävlvlvlinininggg

Hastighet

Vo V25 V50 V100

325 310 295 265
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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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LadiesPowder

Peter kröntes till ”Allas vårt hjärta” och blev påklädd ett gigantiskt hjärta. 
Han ser inte särskilt missnöjd ut med det... Här fl ankerad av vinnardamerna.

På klubbtävlingen Ladies Powder var upplysningen ”fi gurer som 
ej återfi nns i skjuthandboken kan förekomma” ovanligt relevant. 
Många av måltavlorna som användes var visserligen nationella 
fältmål, men monterade så att nya fantasifulla och tidigare helt 
okända kombinationer uppstod. En kul tävling med hög trivselfaktor. 
Man har lust att stämma upp i refrängen ”Låt hjärtat va’ me’!”.

Text: Salems damer
Foto: Jan-Åke Lindström 
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Salems kvinnliga skyttar har 
”sedan urminnes tider” – som 
några gamla medlemmar ut-
tryckte det – arrangerat en 
klubbtävling per år, ofta med 
lite extra kvinnlig touch.
 Den har haft olika namn 
genom åren, Tjejtävlingen, 

Ladys Trophy och är de se-
naste åren döpt till Ladies 
Powder. I klubbens tävlings-
kalender för 2011 var Catha-
rina och Lena utsedda som 
ansvariga för att kalla ihop 
och vara ”projektledare” för 
att det skulle bli nåt.

En gemensam middag där 
de grova planerna lades upp 
hölls i november 2010 hos 
Tina. Lena, Catta, Helena, 
Maria, Teresia och Åsa del-
tog och under sommaren vi-
dareutvecklades planerna för 
att mynna ut i en byggare-
dag den 24 september. Där 
var även ”nybörjarna” Ammi 
och Annika med och snick-
rade och skruvade. Mycket 
fniss och skratt kunde höras 
den dagen. Änglar med vingar 
av tårtpapper och guldgloria 
och guldhampafötter tillver-
kades... Handväskor med fl ä-
tade gyllene handtag och en 
tavla med diamanter.
 Och många fl er fantasi-
fulla stationskonstruktioner 
såg dagens ljus.

Några av herrarna i klubben 
hade vågat sig ner för lite trä-
ning, men de förvisades till de 
bortersta fältstationerna och 

Damernas topptrio var Maria (mitten), Lena (vä) och Tina (hö).

De glada skyttarna verkade mer intresserade av fotografen än vad som väntade på stationen.

periodvis fick de hålla för 
ögonen och/eller vända ryg-
gen till, vilket de lydigt gjorde.
 Mycket hemlighetsmake-
ri ... De färdiga målen gömdes 
på klubbdasset till tävlingsda-
gen den 2 oktober ...

Årets tävling hade troligen en 
bra svårighetsgrad då bara en 
skytt sköt fullt. Peter, vinna-
ren, hyllades och fi ck klä på 
sig ett gigantiskt hjärta och 
kröntes av Lena till ”allas vårt 
hjärta till nästa år”. Peter såg 
inte helt missnöjd ut med ti-
teln .

Salem i oktober 2011
Salem-tjejerna gm Annika
Salems Pk – en klubb med myck-
et skratt och en fantastisk stäm-
ning mellan medlemmarna och 
där kvinnor är hjärtligt välkomna 
att panga.

Vinnarna koras:
Peter (till höger) vann och 

var den ende som sköt 
fullt. Mikael blev tvåa.
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Här fi ck de tävlande träffa ”Damerna i vassen”. Bakom diket ett 
fast mål med två rondeller och framför direktväxlande två fi gurer 
bestående av en större rondell och en triangel. Skjuttiden totalt 12 
sekunder utan stödhand. Triangeln visades de första åtta sekunderna 
och rondellen (poängmål) de fyra sista.

Ängeln satt på 
gungstativet. 

Givetvis skjuter man 
inte i en ängels 

guldvingar. Skjuttid 
15 sekunder, 45 vgr 

utan stödhand. 
Lite kaxigt tyckte 

även klubbrävarna 
(notera 

guldglorian 
och de gyllene 

fötterna).

”The Bugs” var tre fi gurer på 
tre mål – En humla (vingarna var 
No-shoot), En snigel med tillåten 
träff i skalet och en Nyckelpiga 
på långhåll. 10 sek, min 1 träff 
med stödhand.

”Flower power” var en 5-bladig 
blomma med min träff 1, stå 45 
utan och skjuttid 12 sek. Till och 
med klubbens PPC-proffs Beck, 
tyckte den var knepig.

”The shopaholics” – Handväskan med guldhandtag 
på långhåll och tre snedställda vinfl askor på 15 m. 
Skjuttid 15 sek, stå 45 utan och min 1 träff.

”SMHI” – En sol (stekt ägg ...) och 
ett moln med regnbåge. 2 fi gurer 
på en målgrupp som visades 4 
sek, borta 4 sek och slutligen 
framme 4 sek. Utan stödhand.

Varje kvinnas dröm ”Diamonds 
are for ever”. 6 fi gurer – 
”Diamanter” i olika färg – på en 
målgrupp. Skjuttid 9 sekunder 
med stödhand.

På Station 1 ”Kärlek” (ej på bild) välkomnades de tävlande av ett rött hjärta 
med tillåten träffbild i en kvadrat. Skjuttid 8 sekunder med stödhand.

STATIONERNA på
ande avv etettt rörött hjärta 
LadiesPowder
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Mary Fors, Stockholmspoli-
sen, avled i augusti efter en 
lång tids sjukdom. Som de 
fl esta skyttar stiftade jag be-
kantskap med Mary genom 
serveringsluckan i Grimsta-
stugan på Stockholmspolisens 
skjutbana. Hon basade i köket 
med stor pondus och aukto-
ritet, men också med myck-
et humor. Hennes suveräna 
ägg- och pannbiffmackor var 
allmänt uppskattade.

Uppmuntrad av sin man bör-
jade Mary skjuta pistol på 
1950-talet och visade strax 
att hon hade talang. Efter att 
ha skjutit nationellt pistol-
skytte med stor framgång 
blev hon på 1960-talet utta-
gen till sportskyttelandslaget 
och skördade internationella 
framgångar. Så småningom 
blev det både ledar- och do-
maruppdrag för Mary. Mer 
om hennes meriter berättar 
Kerstin Bodin i pressgrannen 
Svensk Skyttesport nr. 5-6.

I en intervju för NP 1995 berät-
tade Mary om många spän-
nande händelser i hennes 
skyttekarriär. Som till exem-
pel då Stockholmspolisen ar-
rangerade EM 1963. Tjugotre 
länder hade anmält sig.
– Då ska du tänka att köket 
ännu inte var utbyggt, det var 
bara ett litet pentry utan kyl-
skåp! berättade Mary, vi var 
fyra personer som under en 
vecka serverade fl era hundra 
luncher om dagen.
Plastmuggar och papperstall-
rikar var det inte tal om, rik-
tigt porslin rakt igenom skulle 
det vara. Med tanke på att 

allt detta skulle dis-
kas efteråt inser man 
snabbt vilket arbete 
som krävdes. Dess-
utom bakade tjejer-
na själva. Jag minns 
att jag imponerades 
av detta och Mary sa:
– Du ska veta att 
man inte har varit 
van vid så mycket 
moderniteter, ofta 
har man stått ute i 
busken och lagat käk 
på fotogenkök!

Knepigast var det, menade 
Mary, då man arrangerade 
Polis-SM 1989. Hon hade 
”vilda” idéer på att hålla 
festmiddagen med förrätt, 
varmrätt och kaffe för 135 
personer i 50-metershallen. 
Projektet gick trögt men 
Mary stod på sig. Med hjälp 
av duktiga killar och tjejer 
i klubben genomförde hon 
festkvällen och bjöd på lyx-
mat man sent skulle glömma. 
Då varmrätten, marinerad 
smördegsinbakad fläskfilé 
med svamp, lök och färskpo-
tatis just var klar rök prop-
parna i elskåpet. Men Mary 
hörde inte till de handfallna 
utan löste problemet.
– Jag hade gett mig dj-n på 
att det skulle gå, sa Mary och 
slog näven i bordet, och det 
gjorde det också!

För Mary var det inte viktigast 
att tjäna storkovan på serve-
ringen, huvudsaken det gick 
runt och att folk trivdes.
– Funktionärer och skyttar 
ska ha något i sig, och så vill 
man ju göra det lite trevligt 

för dem, sa hon, för det är en 
mysig skjutbana vi har här på 
Grimsta!

De berömda mackorna kom-
menterade hon så här:
– Till att börja med gjorde 
vi vanliga smörgåsar med ost, 
pastej, skinka och kokt ägg. 
Så småningom tyckte jag det 
blev förbaskat trist och satte 
istället igång med att på plats 
steka ägg och pannbiff med 
lök att ha som pålägg.
Det blev succé.
– Det handlar om kvalitét! 
sa Mary och såg sträng ut.
– Du kan inte få mig att 
köpa vad som helst! I sock-
erkakorna har vi smör och 
grädde och brödet köper vi 
dagsfärskt på Pallas i Vällingby.

Köttfärsen köpte hon i en 
specialbutik i Fruängen.
– Det är inte vilken kött-
färs som helst! Ytterlår ska det 
vara, sa hon, det kostar lite 
mer per kilo men det är det 
värt. Jag tycker nämligen att 
det ska vara gott!

Jag minns Mary Fors
Av: Ulf Hansson

En duktig skytt, ledare, domare, eldsjäl 
och ”matmor” på Grimsta skjutbana i 
Stockholm har gått ur tiden. Saknaden 
efter hennes slagfärdiga kommentarer 
och goda mackor är stor.

Mary Fors basade inte bara i köket i Grimstastugan. Bland mängder 
av utmärkelser fi nns också Riksidrottsförbundets förtjänsttecken, en 

hedersbetygelse som ytterst få ledare har förmånen att erhålla.

”Paolo är en kulinar och lärare 
på restaurangskola!” sa Mary 
och kramade om Paolo Hellsén 
som hjälpte henne i köket på 
senare år.

Saknaden efter Mary är stor, 
hon var en eldsjäl med ung-
domligt sinne långt upp i åren. 
Jag minns ännu hennes slut-
ord när vi var klara med in-
tervjun och jag avslutningsvis 
undrade hur hon orkat med 
allt. Hon slog näven i bordet 
igen och sa:
– Här hoppar inga halta löss!
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Under kontorstid är Jonas 
Hübner driftchef på Skansens 
byggnadsavdelning. När den 
sidan av tillvaron är avklarad, 
vidtar hans liv som skytt. En 
tämligen framstående sådan, 
kan man lugnt påstå, i synner-
het inom fältskyttet. I Salems 
Pk har han en befattning som 
klubbmästare, vilket innebär 
att han på olika sätt engage-
rar sig i de sociala sidorna av 
klubbens verksamhet. Jonas är 
också banläggare och sakkun-
nig i fråga om arrangemang av 
fältskjutningar. Ovanpå det-

ta är han suppleant i Stock-
holmskretsens styrelse.

Men det fi nns också en annan, 
mindre känd sida av Jonas liv. 
Dagligen träder han in i en 
mycket speciell värld, som 
till det yttre kan verka har-
monisk och rofylld, men som 
också har inslag av konfl ikter, 
maktkamp, fysiskt våld, kopp-
leri och ond, bråd död. Inn-
an vi kastar oss rakt in i detta 
drama, vill vi varna känsliga 
läsare; den som har svaga ner-
ver bör sluta läsa här.

Så här ligger det till: Annika, 
Bella, Karin, Russin, Lina, 
Basti och Hagman bor i ett 
kollektiv. De bebor en fastig-
het som ägs av Jonas Hübner. 
Om sanningen ska fram är det 
fråga om ett gruppäktenskap. 
Detta kan tyckas otidsenligt – 
gruppäktenskap är ju en före-
teelse som hör sjuttiotalet till 
– och på gränsen till ett brott 
mot kopplerilagen, men par-
terna kan inte tänka sig någon 
annan ordning.

Äktenskapet är starkt mansdo-
minerat. Hagman styr grup-
pen med fast hand. Han är 
en liderlig sälle – det ryktas 
till och med om sexuellt ut-
nyttjande. Basti får fi nna sig 
i rollen som andraplansfi-

gur, men gör sina försök att 
utmana Hagman. Ett sådant 
försök misstänks Basti nyligen 
ha gjort. Häromdagen kunde 
man se att han hade ådragit 
sig diverse blessyrer och såg 
lite stukad ut.

Tillökning i familjen blir det 
då och då. Varje år, faktiskt. 
Basti är född och uppvuxen 
i den Hübnerska villan. Basti 
har också en bror som heter 
Ulf, namne till redaktören för 
denna tidning. Uffe har dock 
lämnat kollektivet, gett sig ut 
i vida världen och fl yttat in 
hos Annika som bor en bit 
neråt vägen.

Den mörkaste av alla kollekti-
vets hemligheter är inte helt 

Hübners hemliga liv
Av: Basti Naumann
Foto: Ulf Hansson
Hönsbilder: Jonas Hübner

Även om medlemmarna i Svenska 
Pistolskytteförbundet är hängivna pistolskyttar 
fi nns det ett liv utanför skjutbanan. Självklart ska 
NP även skildra detta och har därför gjort ett 
hemma-hos-reportage hos Jonas Hübner, en av 
Stockholmskretsens framträdande profi ler.

Jonas Hübner är skicklig pistolskytt, men också starkt 
engagerad i den sociala delen av klubbens verksamhet.
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utredd. Oförklarliga försvin-
nanden har tidigare drabbat 
kollektivet. Detta har före-
trädesvis drabbat äldre med-
lemmar. Det ryktas att de 
försvunna har avlidit under 
oklara omständigheter. Jonas 
utpekas som ansvarig, men 
det fi nns inga bevis.

Denna skakande skildring är 
alldeles sann. Men ändå inte. 
NP:s intelligenta läsare har 
förstås redan räknat ut att den 
Hübnerska villan, från vil-
ken ovanstående skildring är 
hämtad, i själva verket är Jonas 
Hübners hönshus.

Alltihop började för fem år 
sedan, när Jonas tog hem en 
kull kycklingar från Skansen. 
De är av lantrasen hedemora-
höns, som några entusiaster 
bevarat runt orten med sam-
ma namn. I dag fi nns de i hela 
Sverige. Rasen är inte så ge-
netiskt driven som dem som 
fi nns i dagens kommersiel-
la besättningar, till exempel 
vit leghorn. Genetiskt ligger 
hedemorahönsen närmare 
bankivahönan, den sydameri-
kanska djungelhöna som alla 
världens tamhöns anses här-
stamma från.

Hedemorahönsen är olikfär-
gade, ganska små och värper 
små, bruna ägg. De har ett 
fi nt underdun och klarar där-
för kyla mycket bra. Och det 

behövs, för hos Jonas får hön-
sen gå ute varje dag om de 
vill, även på vintern. Några 
minusgrader klarar de galant, 
men blir det kallare stannar de 
inne i stugvärmen.

Jonas låter sina höns leva ett 
liv som är anpassat efter den 
ekologi de ursprungligen 
levde i. De får så långt möj-
ligt följa sin egen årsrytm och 
sitt ursprungliga beteende. 
Detta gör dem lugna till sin-
net. Varje år får de värpa fram 

en kull kycklingar. Då får de 
ruva äggen själva, inte över-
lämna dem till en äggkläck-
ningsmaskin.

Enligt Jonas fi nns mycken fi -
losofisk visdom att hämta 
genom att iaktta hönsens liv 
och leverne. Dock inget som 
direkt kan tillämpas inom pi-
stolskyttet. Det skulle väl i så 
fall vara det som salig ope-
rasångerskan Birgit Nilsson 
brukade säga: Värp först och 
kackla sedan.

Tuppen Hagman är en stilig herre och kung i kollektivet. Han härstammar från Hedemora och är 
döpt efter den duktige skytten Lars Hagman från samma ort som här hälsar på hos sin namne.

Under en utbildningshelg i Bollnäs försåg 
Jonas Hübner en tacksam NP-redaktör 
(bilden) med utsökta frukostägg från sin 
egen farm. Gulorna var verkligen gula och 
varje ägg hade sin egen form. Jonas hade 
inga svårigheter att identifi era dem. Som 
till exempel hönan Ylvas ägg, som alltid 
fi ck en extra liten knopp som avslutning.Det ekologiska levernet i det Hübnerska kollektivet ger lugna invånare och utsökta produkter.

Basti Naumann, namne till en annan
av tupparna, vaktar hönshuset.
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Text: Mats Stoltz

NARVA 20/11 1700

I samband med min militär-
historiska Östersjöresa i höstas 
fick jag förmånen att un-
der sakkunnig ledning (Pelle 
Mohlin Travel) detaljstudera 
slagfältet vid Narva. Något jag 
alltid längtat efter att få göra. 
Det har gått drygt 300 år se-
dan detta beryktade slag men 
än i dag kan man dra lärdom 
av vad som hände den gången.

Bakgrund
År 1699 ingick Sachsen, 
Danmark och Ryssland ett 
anfallsförbund mot Sverige. 
Året därpå bröt kriget ut. Ef-
ter att ha neutraliserat Dan-
mark lät Karl XII skeppa över 
delar av den svenska armén 
till Baltikum. Frågan var om 
man skulle gå mot Riga som 
belägrades av sachsarna eller 
Narva som belägrades av rys-
sarna. När Karl XII landstigit 
i Pernau fi ck han besked att 
sachsarna brutit belägringen 
och gått i vinterkvarter var-
för order gavs att armén skul-
le samlas i Wesenberg och gå 
mot Narva.

Marschen mot Narva
Den armé som samlades i 
Wesenberg räknade knappt 
10 000 man. Förråden av pro-
viant och furage (hästfoder) 
var otillräckliga och mellan 
Wesenberg och Narva hade 
ryssarna förhärjat landet to-
talt. Att gå i vinterkvarter 
under de omständigheterna 
var inte att tänka på. I gry-
ningen den 13 november in-
leddes marschen mot Narva 
i ett ”hiskligt urväder”. Väd-

ret höll i sig och det blev en 
”helvetesmarsch” längs vägar 
som höstregnen förvandlat 
till moras med övernattningar 
under bar himmel på öppna 
fält där leran nådde solda-
terna över fotknölarna (de 
beryktade ”lortlägren) och 
med bristfällig förplägnad (i 
bästa fall torrskaffning i form 
av skorpor). Om aftonen den 
19 november nådde man La-
gena. Spaning sändes fram för 
att utforska det ryska lägrets 
utsträckning och svaga punk-
ter under det att armén gick 
till ”nattvila”. Till Narva var 
det nu 14 km kvar. Natten till 
den 20 november var regnig 
och kall liksom alla föregåen-
de nätter och det var en föga 
utvilad här som i gryningen 
anträdde marschen. Under 
vägen sköts Dubbel svensk lö-
sen och från fästningen kom 
svaret. Narva var fortfarande 
i svenska händer. Vid tiotiden 
marscherade svenskarna upp 
utanför Narva.

Från ryska sidan sett
Ryssarna hade inneslutit 
Narva med en 6 km lång 
cirkumvallationslinje. Beläg-
ringsarmén bestod av knappt 
40 000 man. Alltså ett styr-
keförhållande en mot fyra. 
Men förutom stridande per-
sonal fanns det även i det 
ryska fältlägret talrikt med 
trossfolk och ”sammanrafsat 
canaille”. Förmodligen lika 
många som de stridande för-
banden. Esaias Tegnér måste 
ha räknat in denna ”canail-
len” när han hundra år sena-

re i sin dikt ”Kung Karl den 
unge hjälte” hävdade att en 
mot tio ställdes. När svensk-
arna marscherade upp gav 
den ryske befälhavaren de 
Croy order att besätta strids-
ställningarna och plantera fa-
norna på vallen. Han räknade 
med att svenskarna nu, i en-
lighet med krigskonstens la-
gar, skulle upprätta ett befäst 
läger och konsolidera sin ställ-
ning innan de gick anfallsvis 
till väga. Han skulle få tänka 
om. Underhållsläget gjorde 
att svenskarna bara hade ett 
val, nämligen att anfalla di-
rekt innan härens stridsvärde 
urholkats totalt. Under det 
att artilleriet grupperades på 
Hermansberg överblickade 

Konungen, åtföljd av gene-
rallöjtnant C. G Rehnskiöld, 
angreppsmålet varefter svens-
ka armén ställdes upp i slag-
ordning.

Stridsplanen
Stridsplanen var enkel och 
anpassad till det rådande lä-
get. Infanteriet grupperades 
på två kolonner med uppgift 
att bryta in på ömse sidor om 
Trubetskojs läger. I spetsen för 
kolonnerna ställdes de båda 
elitregementena Livgardet res-
pektive Dalregementet. Kaval-
leriet grupperades på fl yglarna 
med uppgift att hindra ryska 
försök till utbrytning ur cir-
kumvallationslinjen alterna-
tivt fullfölja infanteriets anfall. 

”Och en mot tio ställdes …”
   (E.Tegnér)

Ivangorod

1. Inbrytningen
2. Svenskt kavalleri hejdar ryska
 utbrytningsförsök
3. Sjermetjevs flykt
4. Högra flygeln tunnas ut
5. Trubetskojs läger stormas
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Efter inbrytningen skulle man 
så rulla upp båda ryska fl yglar-
na och pressa ryssen ner mot 
Narvafl oden.

Inbrytningen
Klockan 14.00 sköts två ra-
keter över de ryska linjerna. 
Det var signalen till anfall. I 
det samma brast ett hiskligt 
oväder lös som piskade snö 
och hagel i ansiktet på rys-
sarna. Enligt ett ögonvittne 
sköt ryssen ”som fan i försto-
ne” men på för långt håll. Den 
bristande elddisciplinen och 
den dåliga sikten gjorde att 
verkan blev dålig. Svenskarna 
däremot följde reglementet 
och sköt sin första och enda 
salva först då man såg fi enden 
i vitögat med en fruktansvärd 
verkan. ”Fienden föll som 
gräset för lien”. Sedan gavs 
ordern ”Gå på marsch” och 
svenskarna bröt in i närstrid 
med pikar, värjor och bajo-
netter. Tveklöst tog man ut 
den frustration som alstrats 
av ”lortlägren”, den uteblivna 
förplägnaden och spåren efter 
ryska illdåd mot civilbefolk-
ningen längs marschvägen. 
Med andra ord man dräpte 
saklöst allt som stod i vägen. 

Inbrytningen var avklarad på 
30 minuter, den ryska hären 
splittrad i tre delar och upp-
rullningen kunde börja.

Slaget
Panik utbröt på ryska sidan. 
Somliga försökte fly över 
cirkumvallationslinjen men 
motades effektivt tillbaka av 
det svenska kavalleriet. På 
ryska vänsterfl ygeln försökte 
Sjermetjevs dragoner ta sig 
över Narvafl oden men fång-
ades av strömmen och gick 
en hemsk död till mötes i Jo-
alafallen. Ryska högerfl ygeln 
pressades ner mot den enda 
fl yktvägen, bron vid Kam-
perholm. Stockning uppstod , 
bron brast och åtskilliga ryssar 
drunknade i det iskalla vatt-
net. Fällan hade slagit igen. I 
frustration började ryssarna 
slå ihjäl de ”ogudaktiga” ut-
ländska offi cerare som tsaren 
hade anställt för att leda hä-
ren. Hertigen de Croy och 
några andra generaler valde 
då att rädda livet genom att ge 
sig till svenskarna. När möj-
ligheterna till fl ykt gått om 
intet organiserade de ryska 
gardesregementena snabbt 
en vagnborg som man för-

svarade med förtvivlans mod. 
Svenskarna förde fram artil-
leri och förstärkningar från 
sin högerfl ygel som därmed 
tunnades ut betänkligt. Den 
ryska vänsterfl ygeln förhöll 
sig dock märkligt passiv vil-
ket nog var svenskarnas sma-
la lycka. De nyuppsatta och 
mindre disciplinerade förban-
den hade nämligen inte kun-
nat motstå frestelsen att börja 
plundra den ryska trossen där 
det fanns rikligt med mat och, 
vad värre var, vodka. I och sig 
förståeligt då många inte fått 
något att äta på tre dygn men 
faktum var att stora delar av 
svenska högerfl ygeln befann 
sig i allt annat än stridbart 
skick när novembermörkret 
sänkte över slagfältet Före 
mörkrets inbrott stormade 
svenskarna Trubetskojs läger 
för att hålla ryggen fri. Vid el-
vatiden kapitulerade äntligen 
den ryska högerfl ygeln och 
vid tvåtiden på natten även 
vänsterfl ygeln. Att behålla alla 
dessa fångar var inte möjligt. 
Ryssarna fi ck lämna ifrån sig 
kanoner, vapen och fanor och 
lova att aldrig mer strida mot 
Sverige (vad nu det löftet var 
värt) varefter de, så fort Kam-

perholmsbron reparerats fi ck 
ge sig i väg hemåt. Händel-
sen har, i romantiserad form, 
skildrats i Gustaf Cederströms 
målning ”Narva”.

Analys
Segern vid Narva väckte stor 
uppmärksamhet över hela Eu-
ropa. Det som ytterst fällde 
avgörandet var den svenska 
kvalitativa överlägsenheten. 
Är man numerärt underläg-
sen måste man vara kvalitativt 
överlägsen. De svenska solda-
terna hade övats på kyrkback-
ar och övningshedar i åratal. 
Dessutom var såväl regemen-
ten som kompanier lokalt re-
kryterade vilket säkerställde 
samhörighet och hög mo-
ral inom förbanden. Till det 
kommer att utrustningen var 
ändamålsenlig och disciplinen 
sträng. Den karolinska armén 
hade det som behövs för fram-
gång nämligen bra utbildning, 
bra utrustning, disciplin och 
stark förbandsanda. Dessutom 
hade armén beslutsam och 
kompetent ledning. Stridsplan 
och slaguppställning följde 
ingalunda några schabloner 
utan anpassades till rådande 
förutsättningar och taktiken 
var extremt offensiv. Sam-
mantaget kan man nog lugnt 
påstå att den karolinska armén 
är den bästa Sverige någonsin 
ställt under vapen.

Fotnötter
Cirkumvallationslinje: Befäst 
linje för att hindra undsättnings-
försök utifrån av den belägrade 
staden.
Kontravallationslinje: Befäst linje 
för att hindra utfall från den be-
lägrade staden.
Svensk lösen: Två kanonskott i 
tät följd. Dubbel svensk lösen 
var således Två kanonskott i tät 
följd sedan ett kort uppehåll följt 
av ytterligare två kanonskott i 
tät följd. Det är från den dubbla 
svenska lösen den svenska seden 
att utbringa fyrfaldiga leven kom-
mer. I alla andra länder utbringar 
man trefaldiga leven. 
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Profi lprodukter, trycksaker och 
utbildningsmateriel
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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

Förbundsmöte 2012
Äger rum söndagen den 10 
juni och föregås av en krets-
konferens lördagen den 9 
juni. Plats: Nordic Sea Hotel 
i Stockholm

Landsdelskonferenserna
Genomförs enligt nedan
Nord: fredag 20/1–
 lördag 21/1
Öst: lördag 28/1
Väst: lördag 4/2
Syd: lördag 11/2

Sammanträdesplan 2012
Styrelsesammanträden: 25 fe-
bruari, 14 april, 10 juni, 10 
juni (konstituerande), 6 ok-
tober, 1 december.
VU-sammanträden: 22 janua-
ri, 17 mars, 8 september, 17 
november

Tävlingsprogrammet
I skrivande stund saknas fort-
farande underlag till tävlings-
programmet från ett fl ertal 
kretsar. Det är viktigt att för-
eningarna skickar in under-
laget via sin egen krets som 
sammanställer och vidarebe-
fordrar till kansliet. Ansök-
ningarna skall vara kansliet 
tillhanda senast 1 oktober. 
Vilka tävlingar skall skickas in, 
kanske en del undrar?
• Nationella tävlingar (täv-
ling som alla skyttar inom 
Förbundet får delta i), samt-
liga grenar.
• Alla kretsmästerskap
• Alla landsdelsmästerskap
• Samtliga SM
På Förbundets hemsida (Täv-
lingsverksamhet) finns e-
postadresser för inbjudningar 
och resultat.

Årsrapportering
Programmet kommer som 
vanligt att läggas ut på hem-
sidan. Lösenord har skickats 
ut till föreningarna i samband 
med årets sista föreningsut-
skick. Medlemmarna måste 
se till att rätt adress är inrap-
porterad till sin förening. Det 
räcker inte att enbart anmäla 
adressändring till kansliet. Fel 
adress eller skytt som inte är 
rapporterad som aktiv innebär 
utebliven NP.

Försvarsmaktsinstruktörer (FMI)
Som ett resultat av ökad ef-
terfrågan, under året, från FM 
avseende pistolinstruktörer 
har ytterligare FMI utbildats. 
Eventuellt sker ytterligare ut-
bildning under hösten 2012.

Ny Skjuthandbok
Den nya skjuthandboken be-
räknas vara klar för distribution 
kring årsskiftet 2011/2012.

Nyhetsbreven
Nyhetsbreven har visat sig 
vara ett utmärkt sätt att snabbt 
nå ut med information på 
bred front. Nu senast när det 
gällde att informera om den 
då pågående omröstningen 
vem som är Sveriges bäste 
manlige  sommarolympier de 
senaste 50 åren och därige-
nom ge pistolskyttarna möj-
lighet att göra sin röst hörd. 
Förhoppningsvis bidrog detta 
till att segern gick till Ragnar 
Skanåker. I nuläget är drygt 
300 adressater uppkopplade 
på sändlistan för Nyhetsbre-
ven. Gå in på hemsidan och 
koppla upp dig du också.

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

Som ammunitionsman jobbar du i grupp 
om tre, där man självständigt skall kun-
na hämta en större mängd ammunition 
från depå och transportera den till mili-
tära enheter där ammunitionen fördelas 
eller läggs i ammunitionsupplag.

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

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

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

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

Som ammunitionsman har du en kon-
trakterad tjänstgöringsskyldighet om fyra 
dagar per år.
 Dessutom kommer frivillig utbild-
ning att erbjudas, företrädesvis på kvälls-
tid.

Ersättning utgår i enlighet med frivil-
ligavtalet.

Första utbildningen av ammunitionsmän 
är planerad att genomföras hösten 2012.

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

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

Bo Walger
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Som tidigare meddelats har 
vår värderade skyttekamrat 
Karl-Erik Kvist avlidit vid 77 
års ålder.

Som skytt var han hängiven 
och som administratör inom 
den frivilliga skytterörelsen 
besatt han en stor organisa-
tionsförmåga. Saker som han 
fi ck hand om gick han till 
botten med och han fram-
stod som väl påläst och ge-
nomtänkt.
 Men Karl-Erik hade även 
andra intressen som han gick 
in för med stor hängivenhet. 
Ett av hans många intresse-
områden var idrotten. Här kan 

nämnas orientering och OK 
Skogsstjärnan. Att han var hän-
given idrotten skvallrar hans 
trettio genomförda Vasalopp. 
Detta stora intresse för idrotten 
gjorde att man kunde träffa på 
Karl-Erik ute på vägarna runt 
Töreboda med sina rullski-
dor när säsongen för detta var 
möjlig. Engagemanget inom 
Pistolskyttet omfattade den 
lokala klubben i Töreboda, 
Skaraborgs pistolskyttekrets, 
där han förövrigt var heders-
ordförande samt ett långvarit 
arbete på förbundsnivå.

Karl-Erik var en varm anhäng-
are av luftpistolskytte för så-

väl unga som äldre skyttar. En 
av hans idéer var att tillverka 
mobila luftskyttebanor för 
att göra det lättare att utöva 
denna skytteform av klubbar-
na i Skaraborgskretsen. Även 
magnumskyttet låg honom 
varmt om hjärtat. Ett antal 
SM genomfördes med Karl-
Erik i ledningen där hans 
goda organisationsförmåga 
kom till nytta.

Karl-Erik växte upp i Ekeskog 
nära Sjön Viken och Göta ka-
nal. I närheten ligger den lilla 
byn Tåtorp som fungerar som 
inlopp från Viken till Göta ka-
nal och här återfi nner vi hans 

sommarstuga som han under 
många somrar och stora de-
lar av sin fritid delade med 
sin familj.
 En hängiven och hjälp-
sam människa har gått ur ti-
den och vi bär hans minne i 
tacksamhet för vad han gjort 
för skyttet inom så väl Ska-
raborg som på det nationella 
planet.

Ulf Stormwall

Bent Agner Nielsen, Danmark, 
har avlidit i en ålder av 86 år. 
Bent är mest känd för sina 
estetiskt tilltalande och avan-
cerade, men ändå enkla, pi-
stolkonstruktioner. Bent hade 
dock många andra strängar på 
sin lyra. Bland hans övriga de-
sign- och konstruktionsarbe-
ten kan nämnas de berömda 
Tekno leksaksbilarna. Bland 
annat fi nns en unik Tekno 
Monza GT som bär Bents sig-

natur. Han var också skicklig 
tavelmålare med motiv i na-
turalistisk stil.
 Bent konstruerade även 
en utmärkt Stirlingmotor och 
hans senaste, tyvärr ofullbor-
dade projekt, var ett hydrau-
liskt drev till trampcyklar.
 Genombrottet vad gäl-
ler vapenkonstruktioner kom 
1980 med den rostfria täv-
lingspistolen M80. På denna 
fi nns en speciell lås- och säker-
hetsfunktion, där man med en 
nyckel kan låsa samtliga funk-
tioner. Modellen blev mycket 
omskriven och uppskattad, 
bland annat var intresset från 
USA stort. Bent konstruerade 

också utmärkta tjänstepistoler 
för polisen och försvaret i ka-
liber 7,65 och 9mm. Tyvärr är 
succé i denna bransch lika med 
massproduktion och då Bent 
inte lyckades fi nna de rätta 
förbindelserna för detta ute-
blev de stora kontrakten. De 
pistoler som ändå tillverkades 
återfi nns runt om i världen.
 Bent konstruerade ett 
fl ertal pistoler, den senaste är 
tävlingspistolen M5 som har 
ett unikt snälltryck. I övrigt 
är det M95, M700 och M900 
som är hans mest kända.

Vi minns med glädje våra 
många möten med Bent Ag-

En estet och perfektionist har 
gått ur tiden

Agner pistoler
Med ålderns rätt överlåter jag 
härmed ansvaret för garanti och 
service till Bjarne Andersen i 
Danmark. Han har kunskapen 
och tillverkar också en del 
reservdelar.
Tel: 0045-232 523 00.

Med tack för förtroendet 
sedan 1996
Erwin Woldemar
F.d. ENW Skyttemateriel
Tel: 040-671 00 90

Vännen Karl-Erik Kvist 
har lämnat banan. 
Det är med sorg vi 
tvingas konstatera 
att en av skyttets för-
grundsgestalter nu 
är borta. Karl-Erik var 
under fl era decennier en av 
förbundets stöttepelare, både 
centralt och inom krets och 
förening. Han var sansad och 
klok och hans argument var 

alltid väl underbygg-
da av en omfattan-
de skytteerfarenhet. 
Dessa egenskaper 
gjorde honom till en 
mycket uppskattad 

ledamot i förbundssty-
relsen redan på 1970-talet. 

Han utsågs också till ledamot 
av styrelsens verkställande ut-
skott och blev där tongivande 
bl.a. vad gäller pistolskyttets 

regelverk, skjuthandboken. 
Förutom detta ingick han i 
de kommittéer, som utredde 
förutsättningarna för mag-
numskyttets och det prak-
tiska skyttets vara eller inte 
vara inom förbundets ram, 
och hans insatser bidrog starkt 
till att dessa frågor fi ck en bra 
lösning. Karl-Erik tillerkändes 
1989 mycket välförtjänt för-
bundets högsta utmärkelse, 

dess guldmedalj. Han lämna-
de det centrala arbetet 1998, 
men fortsatte då oförtrutet 
sin verksamhet inom kretsen. 
Inom Svenska Pistolskytteför-
bundet kommer vi att sakna 
människan, skyttevännen och 
eldsjälen Karl-Erik. Frid över 
hans minne.

För SPSF
Gunnar Tysk och Mats Stoltz

Karl-Erik Kvist in memoriam

ner Nielsen. Ärat vare hans 
minne.

Bjarne Andersen
Erwin Woldemar
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Posttidning B
Svenska Pistolskytte-
förbundet
Box 5435
114 84 Stockholm

Vi erbjuder räntefri avbetalning via Wasakredit

Coltri Kompressor
För fyllning av LG och LP tuber 
samt dyktuber. 230-300 bar.
Hög kvalité - Prisvärd!

Staffans Vapen & Jakt AB
Duvnäs Företagshus 
781 90 Borlänge 
0243-230504

Öppet 
Mån-Fre   13.00-17.00 
Lördag  (första och sista i månaden) 10.00-14.00
www.staffansvapen.se
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Finns nu även i 
licensfritt utförande


