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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

Det börjar bli tjatigt att skriva om 
illegala vapen och vad de åstadkom-
mer, men det hjälps inte. Det som 
hänt på senare tid, t.ex. i Malmö, 
kastar en skugga också på de som 
utövar pistolskytte i ordnade former 
och med legala vapen.
 I media krävs dagligen och 
stundligen skärpta bestämmer för 
vapeninnehav. Det är lätt att instäm-
ma i kraven på åtgärder mot illegala 
vapen. De som hanterar dessa frå-
gor, regering, regeringskansli, riks-
dag och rikspolisstyrelse är säkert 
medvetna om skillnaderna mellan 
det ena och det andra. Det är såle-
des inte brist på kunskap som kan 
röra till det när beslut skall fattas.
 När tragiska saker inträffar kom-
mer omedelbart krav på något som 

kallas ”åtgärder”. Det förefaller ofta 
viktigare att något sker istället för 
vad som sker. Denna företeelse kallas 
för ”handlingskraft”.
 Med ”handlingskraft” kan man 
ibland lura både sig själv och om-
givningen. Det är dock som alltid 
resultaten som räknas. Om åtgär-
derna framför allt får till följd att 
seriöst och legalt skytte försvåras 
eller i praktiken omöjliggörs så är 
inte mycket vunnet.
 Det fi nns de som hävdar att man 
måste ”ta ett samlat grepp” på kon-
trollen av allt som har med skytte 
och vapeninnehav att göra. Det lå-
ter naturligtvis bra men här gäller 
det att se upp.
 Det fi nns en uppenbar risk att 
stora samhälleliga resurser, polis, 
domstolar etc. sysselsätts med kon-
troll och tillsyn i en omfattning som 
ger mycket litet resultat. Knappa 
och dyrbara samhällsresurser kan 
komma att spillas på improduktiva 
åtgärder som träffar fel grupp – de 
som sköter sitt skytte på ett korrekt 
sätt – istället för kriminella grupper 
som man ändå inte hittar i vapenre-
gistren.
 Jag är rädd att vi kan komma 
att hamna där. Det är för en del lätt 
att blanda ihop gangsterverksamhet 
med idrottsligt skytte i olika former.
 Svenska Pistolskytteförbun-

dets ledning lägger ned betydande 
tid och resurser på att bevaka och 
hantera såväl de konkreta förslag 
från myndighetssidan som ström-
mar över oss som allmänt tyckande 
i den offentliga debatten. Det är vår 
uppgift. Kraftfulla polisiära och an-
dra samhälleliga åtgärder mot den 
grova kriminalitet som dessvärre 
växer sig starkare i Sverige skulle 
göra att vi fi ck mer tid för förbun-
dets kärnverksamhet och syfte.

Anders Björck, Förbundsordförande

OBS! 
PÅMINNELSE
Förbundsmötet 2011 biföll 
Stockholmskretsens motion att 
årsrapportering från och med 
verksamhetsåret 2012 (rappor-
tering januari 2013) endast får 
ske genom årsrapporteringspro-
grammet med följande tillägg 
”De föreningar som saknar 
möjlighet till digital rapporte-
ring kan genom skriftlig fram-
ställan till kretsstyrelsen ansöka 
om dispens”.
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Bilaga SPSF SkjuthandbokREGELBOKPPC 2012

SvenskaPistolskytteförbundet

Regelbok 
PPC 2012
Ett exemplar av det nya regelverket 
för PPC har distribuerats till samtli-
ga kretsar och föreningar. Regelver-
ket kan också beställas från kansliet 
till ett pris av 50 kr. Liksom Skjut-
handboken fi nns Regelboken PPC 
2012 utlagd på hemsidan.
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Norma Match 1 

är utvalda precisionspa-
troner.  Högsta kvalitet för 
elitskyttar med hårda preci-
sionskrav. 

Norma Training 2 
kvalitetspatroner till lägre 
kostnad för träning och 
tävling.
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Arturo Miranda kom från 
Dominikanska Republiken 
i Västindien till Stockholm 
med fru och barn 1970. Året 
därpå föddes ytterligare ett 
barn och under åren som följ-
de i Sverige arbetade Arturo 
som montör inom elektronik.

När det så småningom blev 
dags att planera för pensio-
neringen tyckte äldste sonen, 
som redan hade börjat med 
pistolskytte, att hans pappa 
borde ägna sig åt detta också.
– Min son berättade att Mä-
larhöjdens Pistolskyttar skulle 

arrangera en introduktions-
kurs i juni 2005, berättar Ar-
turo, och där började jag.

I januari 2006 fi ck Arturo sin 
vapenlicens, då var han 63 år. 
Så småningom blev han också 
medlem i Atlas Copco Pk och 

började tävla för dem. Han 
ville inte splittra sig genom att 
skjuta många grenar utan gick 
in för precisionen, vilket även 
innefattar luftpistol som han 
skjuter fl itigt under vintern.
– Jag skjuter med diopter 
och tycker det blir för besvär-

Det är aldrig 
för sent!
Av: Ulf Hansson
Foto: Peter Siegel

Det är aldrig för sent att börja skjuta pistol. Det är Arturo 
Miranda som snart fyller sjuttio ett levande bevis för.

Arturo Miranda är en glad pensionär 
som har lärt sig konsten att skjuta tior.
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ligt att hitta riktmedlen vid 
snabbare skytte, typ fält, säger 
han.

Hittills har det gått ganska bra 
för pensionären Arturo.
– Ja, det tycker jag, säger han, 
när jag gick till fi nal i veteran 
äldre på Pistol-SM i Kristian-
stad 2008 började det kännas 
riktigt bra. Det blev en nion-
de plats där.

En del har talangen och Ar-
turo har tydligen fallenhet för 
skyttet. I Mälarhöjden har han 
redan hunnit bli klubbmästare 
i precision, vapengrupperna 
C och B samt grovpistol och 
luftpistol. Med luftpistolen 
har han också tagit två DM-
guld och ett silver. I Falling 
Target har han erövrat guld 
och brons.

Atlas Copco Pk 
tog både guld och 
silver i lag på ÖSM 
i precision A och B 
förra året. Laget från 
vänster: Sidney Holm, 
Jan Helghe, Arturo 
Miranda. Foto: Arturo.

– Jag är själv förvånad över 
resultaten, säger Arturo som 
minns när han skulle köpa sin 
första pistol.
– Jag fi ck låna en Unique 
av en klubbkompis och sköt 
sex serier precision med den. 
Resultatet blev från 46 po-
äng och uppåt, ingen serie 
under 46, så jag köpte förstås 
en Unique! Sedan blev det 
Hämmerli för kaliber .22 och 
.32 och en Sig X-six för va-
pengrupp A eftersom jag vill 
delta i alla tre vapengrupper-
na.
Nu har Arturo bytt vapen 
igen och är tillbaka på Uni-
que för vapengrupp C. Han 
har kvar sin Hämmerli för 
B-skyttet men har bytt sin 
Sig mot en Neuhausen för 
vapengrupp A.
– X-six var helt enkelt för 
tung för mig, säger han.

Största framgången hittills?
– Finalplatsen på Pistol-SM 
i Kristianstad värderar jag 
högt, säger Arturo, men även 
att jag lyckats erövra standard-
medaljen i guld, 50 och 100 
poäng. Ett lagguld 2011 på 
ÖSM i precision A samt sil-
ver i B tillsammans med Sid-
ney Holm och Jan Helghe 
i Atlas Copco hör också till 
höjdpunkterna så här långt.

Trots bra resultat tycker Arturo 
att han har mycket kvar att 
lära, han behöver till exempel 
bli starkare mentalt.
– Jag får jobba hårt för att 
hålla nerverna i styr, jag blir 

alldeles för påverkad av täv-
lingspressen, säger han.
En av kompisarna i Atlas 
Copco, tillika innehavaren av 
svenska rekordet i precision 
vapengrupp A, Jan Helghe, 
lade märke till Arturos pro-
blem i samband med tävlingar 
och hjälpte honom att försöka 
komma tillrätta med det.
– Det är jag tacksam för, 
säger Arturo, men det fi nns 
fortfarande saker jag måste 
jobba på, till exempel att sluta 
räkna poäng under skjutning-
en.

Tänker man på slutpoängen 
under skjutningen resulterar 
det oftast i mer stress, vilket 
Arturo fi ck uppleva för några 
år sedan på Pistol-SM i Stock-
holm. Hans mål var att försö-
ka ta en standardmedalj sista 
dagens skjutning i precision B.
– Jag började med en femma 
och det blev bara 42 poäng i 
första serien. Då trodde jag 
det var kört, berättar Arturo.
Sedan gick det visserligen 
bättre, men för att klara stan-
dardmedaljen behövde Ar-
turo en 48:a i sista serien, 
vilket kändes ganska tufft.
– Jag började med tre tior, 
berättar han, sedan blev det 
skakigt och jag fi ck avbryta 
och ta ner fl er gånger. Slut-
ligen hade jag bara en minut 
kvar för de två sista skotten. 
Jag blev helt enkelt tvung-
en att skjuta dem snabbt. Jag 
vågade först inte titta i kika-
ren, men sedan såg jag att det 
var två nior och jag fi ck min 

48:a! Man ska inte räkna po-
äng medan man skjuter, bara 
koncentrera sig på varje skott, 
det hade varit lugnare.

Arturo arbetar mycket seriöst 
med sitt skytte och vill hela 
tiden prestera bättre. Bland 
annat skrev han till olympia-
mästaren på fripistol, Ragnar 
Skanåker, och bad om råd.
– Jag chansade, säger Arturo, 
trodde inte han skulle ta sig 
tid med en gammal pensio-
när, men det gjorde han!
Efter att ha fått ett antal resul-
tat från Arturo konstaterade 
Skanåker att denne veteran 
hade en klar talang för pi-
stolskytte.
– Ragnar analyserade mina 
resultat och gav mig en hel 
del tips, säger Arturo, främst 
handlade det om att jag skulle 
tävla så mycket som möjligt 
för att få bort tävlingsstressen.

Visst är skyttet kul, men den 
sociala delen är också viktig 
för Arturo.
– Den betyder mycket, säger 
han, det är väldigt trevligt att 
träffa kompisar och prata lite 
i pauserna.

Att den pigga och glada pen-
sionären Arturo har fått en 
meningsfull sysselsättning på 
äldre dar råder det inget tvi-
vel om.
– Absolut! säger Arturo och 
skiner upp i ett brett leende, 
vilken tur att min son tipsade 
mig om pistolkursen den där 
gången!
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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

Stålu örande Aluminiumu örande 

Schweizisk kvalité   Tre års garanti
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Vi (redaktören och jag) 
har en längre tid tyckt 
det vara dags att byta 
vinjetten till för-
svarsinformationen 
i tidningen men inte 
hittat något bra alter-
nativ. Inte förrän jag 
strax före jul hittade en 
av de tematallrikar Rörstrand 
gav ut i början av förra seklet hos 
”Myrorna”. En av de mer sällsynta 
dessutom. Tallriken gavs ut 1916 då 
Landstormen genomförde en kam-
panj på temat Landstorm och Skyt-
te. Syftet med kampanjen var att 
få fram pengar för att kunna förse 
Landstormen med ändamålsenlig 
utrustning. Det var nämligen då-
ligt beställt med den saken vid för-
sta världskrigets utbrott. De fl esta 
har nog sett bilder på landstorms-
män från den tiden iförda kavajkos-
tym, trekantig hatt och armbindel 
samt försedda med mausergevär 
m/96. Hur som helst, byter man 
ut ”Landstorm” mot ”Frivillig för-
svarsverksamhet” speglar tallriken 
vårt förbund förvånansvärt väl.

Utbildningens år 2012
Jag berörde utbildningsfrågan i min 
förra spalt och ämnet är sannerligen 
värt att återkomma till. Arbetet med 
utbildningsmaterialet fortsätter en-
ligt plan. Kretsinstruktörsmaterialet 
beräknas vara klart i mars och för-
eningsinstruktörsmaterialet något 
senare. Vidare kommer vi att trycka 
upp temabaserade särtryck ur Kret-
sinstruktörsmaterialet (Typ ”Skjut-
teknik”, ”Fysisk träning” etcetera). 
Dessa är avsedda för den enskilde 
skytten och kommer att kunna be-
ställas från kansliet. Nu är det en 
sak att skaffa fram verktyg och en 

Utbildning och badkarsmord
helt annan sak att hitta 

lämpliga och engage-
rade personer att sätta 
verktygen i händerna 
på. Nyckelpersonen 
i sammanhanget är 

kretsinstruktören som 
i sin tur skall utbilda och 

stödja föreningsinstruktö-
rerna. För att systemet skall fung-

era behövs minst två utbildade och 
licensierade kretsinstruktörer per 
krets. Vi är i nuläget långt ifrån den-
na målsättning och därför kommer 
vi fram mot hösten att genomföra 
en central kretsinstruktörsutbildning. 
Kretsarna har i samband med årets 
landsdelskonferenser ombetts att 
inventera sina behov och börja leta 
fram för uppdraget lämpliga perso-
ner, vilket inte är någon lätt uppgift. 
Men då jag har goda erfarenheter 
av att medlemmarnas vilja att ställa 
upp när Förbundet behöver hjälp 
(Jag tänker på uppslutningen när det 
gällde Försvarsmaktsinstruktörer och 
Ammunitionsmän) så känner jag en 
försiktig optimism att kretsarna skall 
lyckas. Det är för resten en nödvän-
dighet om vi skall kunna fylla be-
hovet av föreningsinstruktörer. Jag 
återkommer med ytterligare infor-
mation i denna fråga.

Var det bättre förr?
Det har hänt att mina tankar snud-
dat vid denna eviga fråga dock utan 
att jag kommit fram till något en-
tydigt svar. Helt visst var det bättre 
på den tiden jag var på Skytte UO 
så till vida att man kunde ägna sig 
helt åt kärnverksamheten. Numera 
ligger fokus i allt för hög grad på 
rent existentiella frågor som mil-
jö och vapenlagstiftning. Jag kan å 
andra sidan konstatera att ”IT-re-

volutionen” förbättrat arbetsförhål-
landena radikalt sedan jag började 
i den här verksamheten 1988. Då 
hade vi fortfarande manuell bok-
föring och epost var fortfarande ett 
okänt begrepp. Sedan är det en an-
nan sak att utvecklingen gått ifrån 
mig för länge sedan. Tyvärr är jag 
helt främmande för fenomen som 
facebook, twitter, trådar och allt 
vad det nu heter. Detta är givetvis 
en brist hos mig men ingen kata-
strof då den kompetensen fi nns på 
annat håll såväl på kansliet som i 
Förbundsstyrelsen. Jag förmodar att 
det helt enkelt är så att varje tid har 
sina fördelar och nackdelar och det 
aldrig funnits och aldrig kommer 
att fi nnas någon guldålder. Vad som 
däremot är säkert, och oerhört trist, 
är att det är tunnsått med originella 
personligheter numera. De försvann 
när nivelleringen gjorde entré med 
slätkammat hår och nu sitter vi här, 
lika som bär och jag ser 
ingenting särskilt med 
det. Annat var det på 
sir Bernhard Spilsbu-
rys tid vill jag lova.

Kulturhistorisk fotnot
Sir Bernard Spilsbury var Brittiska 
inrikesministeriets officiella rättslä-
kare. Han debuterade 1910 med att 
lösa ”Crippenfallet” och fi ck med åren 
en oerhörd auktoritet. Det var åtskil-
liga brottslingar som hängdes på hans 
vittnesmål. Klassisk är historien hur 
 han kallades direkt från teatern till en 
gravöppning på en ödslig kyrkogård en 
ruskig höstkväll. Iklädd frack och släng-
kappa lutade han sig över liket och 
konstaterade ”Arsenik mina herrar”. 
Klassiskt är också det experiment han 
iscensatte för att få fastlaget hur ”bad-
karsmördaren” gått tillväga. Experimen-
tet löste problemet men höll också på att 
kosta den sjuksköterska som ställt upp 
som ”försökskanin” livet. Det visade sig 
nämligen att det är skäligen enkelt att 
ta livet av en person som ligger på rygg 
i ett varmbad. Det är bara att dra upp 
fötterna. Chocken blir ögonblicklig och 
döden snabb. Den 17 december 1947 
hade han obducerat två lik. På kvällen 
fann man honom död på tjänsterummet 
framför en öppen gaskran. Där fanns 
ingenting så patetiskt som ett avskeds-
brev. På skrivbordet låg tre dödsattester. 
De bådas han obducerat under dagen 
och hans egen. Sannerligen något ex-
centriskt men mycket brittiskt.

Sir Bernard i 
laboratoriet, 
eller Den 
förverkligade 
Sherlock 
Holmes.
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Eld i berget!Eld i bAv: Ulf Hansson

Att kunna skjuta fältskytte 
under realistiska former 
inomhus är få förunnat. NP har 
uppmärksammat några klubbar 
som har dessa möjligheter. I 
det här numret hälsar vi på hos 
Ballongbergets SKF i Solna.

Ordföranden 
i BBSKF, Kjell 
Eriksson, 
går igenom 
kvällens 
fältträning med 
skyttarna.

Fääärdiga ...

Av: Ulf Hansson
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Eld i berget!berget!

 allongbergets Skytte-
  före ning har sina röt-
  ter i Hemvärnet, med 
hemvist Frösundavik i Sol-
na. När SAS skulle bygga sitt 
huvudkontor på marken blev 
det fl ytt till Järva skjutbanor. 
Föreningen (Solna Hemvärns 
Skytteförening) inrymdes i 
källaren till vaktmästarbosta-
den (röda villan) men hade 
också tillgång till övriga lo-
kaler som mötesrum, utbild-
ningslokal och kök. Vid tiden 
för fl ytten bestod föreningen 
endast av ett tiotal aktiva skyt-
tar. När man några år senare 
etablerat sig på Järva hade an-
talet ökat till etthundra.

Som bekant drabbades även 
Järva av ”skjutbanedöden” i 

mitten på 1990-talet och la-
des ned. Genom goda kon-
takter inom Försvaret hade 
föreningen, som i praktiken 
nu blivit en helt civil fören-
ing, fått kännedom om detta 
och började se sig om efter en 
ny skjutbana. Efter kontakter 
med Solna kommun fi ck man 
1995 erbjudande om att hyra 
bergrummet i Ballongberget.
 Bergrummet hade ingått i 
den tidigare beredskapsplanen 

för Stockholm och var tänkt 
att användas som radiocentral 
för överbefälet i händelse av 
krig. I lokalen fanns utrym-
men för vaktpersonal och 
diverse andra säkerhetsanord-
ningar som skulle skydda mot 
attentat, bland annat ett die-
selaggregat för strömförsörj-
ning och drygt två decimeter 
massiva bombskyddsdörrar av 
stål och betong.

Föreningen lade ned ett styvt 
jobb på att ställa om denna 
anläggning till en skjutba-
na med effektiv ventilation, 
åtta platser och skjutavstånd 
upp till 50 meter. I oktober 
1995 kunde man lossa de för-
sta skotten. Noterbart är att 
medlemsantalet under denna 

B

Kjell kontrollerar träffarna och 
för protokoll.
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Sittande skjutställning på ”lyxbänken”, station 3.

arbetsamma period sjönk till 
ett fyrtiotal...

Efter den senaste omorgani-
sationen inom Försvaret be-
slutades att föreningen skulle 
byta namn till Ballongbergets 
Skytteförening (BBSKF), vil-
ket skedde år 2000. Idag är det 
en helt civil förening. Senare 

gjordes en sammanslagning 
med L.o.S. (Lokaltrafi kens- 
och Skärgårdens Skytteför-
ening). Antalet medlemmar 
steg från 120 till 180 och lig-
ger för närvarande på c:a 160 
medlemmar.

BBSKF erbjuder också andra 
skytteföreningar och företag 

Station 1
En målgrupp, två fi gurer, 3 träff/fi g., stående, fi gurerna visas 2x6 sek. 
med 3 sek. paus mellan visningarna. Skjuttid 12 sek. En av de glada 
skyttarna var Kicki Christoffersen som verkar nöjd med resultatet.

Station 3
Två målgrupper, fyra 

fi gurer, 2 träff/fi g., 
sittande 45°, A-målet 

fast, B visas efter 4 sek. 
och är framme 5 sek. 

Skjuttid 14 sek.

Station 2
En målgrupp, tre fi gurer, 2 träff/fi g., st.u.sth, fi gurerna visas 3x4 sek. 
med 3 sek. paus mellan visningarna. Skjuttid 12 sek.

Anm. När målspelet 
bestod av två målgrupper 
sköt följaktligen bara fyra 
skyttar åt gången.

att hyra tid i Ballongberget. 
Priset, 300 kr/timmen, blir 
överkomligt då det fördelas på 
fl ertalet skyttar. Flera klubbar 
använder sig av denna för-
mån att kunna träna skarp-
skytte (även magnum) under 
vinterhalvåret. Sommartid 
skjuter BBSKF på Stock-
holmspolisens bana i Grimsta, 
Stockholm.

NP hälsar på i Ballongber-
get en kväll i januar i då 
föreningen arrangerar en 
fältträning. Skjutledare är 
ordförande Kjell Eriksson 
som också har lagt fältskytte-
banan.

 Kan man lägga en varierad 
fältbana i Ballongberget?
 Absolut! De åtta rörliga 
målställen är skilda från var-
andra i manöverboxen så att 
fyra mål kan visas oberoende 
av de andra fyra som till ex-
empel kan vara fasta fi gurer, 
eller vridas fram växelvis.
 Dessutom är skjutbänken 
fl yttbar för skytte på olika av-
stånd.

Efter att Kjell gått igenom kväl-
lens skjutning och delat ut 
förutsättningar till deltagar-
na börjar träningen. Den här 
kvällen är det delvis nybör-
jare som ska skjuta och Kjell 
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Ingen match att ändra avstånd till fi gurerna, skjutbänken går på hjul.

Dags att hämta fi gurer och rigga en ny station.

Station 5
Två målgrupper, fem fi gurer, minst 1, max 2 träff/fi g., st.u.sth 45°, 
A-målet visas första 6 sek., därefter är B-målet framme 3 sek. 
A-målet kommer fram på nytt 3 sek, varefter B vrids fram sista 3 sek. 
Skjuttid 15 sek.

Station 4
En målgrupp, två fi gurer, 4 träff/fi g., st.u.sth, A-målet visas 4 
första och 4 sista sek., B visas 4 sek. mellan de två A-visningarna. 
Skjuttid 12 sek.

Henrik Bergdahl fi ck användning 
för klisterlapparna.

Station 6.

Kontroll av vapen och 
magasin i vanlig ordning. 
Säkerheten har ”prio 1”.

Långhåll, 50 m. En målgrupp, en 
fi gur, 6 träff, stående 45°. Skjuttid 
13 sek. Träff i inre målet ger 
pluspoäng.
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Dags för fi ka och resultaträkning. Ballongberget har ett förträffl igt klubbrum med pentry.

Den som sköt allra bäst 
denna träningskväll var 

Okhtai Alardabili.

Basti Naumann, 
Lidingö SSK, hängde 

med då NP besökte 
Ballongberget. 

”Perfekt!” tyckte han, 
”Det här är lagom 

gångavstånd mellan 
stationerna”.

Gunnar Hammar, 
banfogde, (vä) och 
vice ordförande i 
föreningen, Conny 
Chow.

går därför lugnt igenom för-
utsättningarna före varje sta-
tion och ger också utrymme 
för frågor.
– Det är viktigt att alla för-
står förutsättningarna, säger 
Kjell, och allt bör vara så lika 
en ”riktig” fältskjutning som 
möjligt. Jag försöker också ge 
så många tips jag kan om hur 
man strategiskt lägger upp sin 
skjutning på varje station.

Kvällens fältträning omfattar 
sex stationer med varieran-
de målspel och skjutavstånd. 
Svårighetsgraden är ungefär 
i nivå med en kretsfältskjut-
ning, kanske till och med lite 
tuffare. Deltagarna får pröva 
på såväl sittande skjutställning 
som skjutning på 50 meter.
– Jag tycker man ska ha en så 
realistisk träning som möjligt, 
säger Kjell medan man riggar 
en ny station, det är ju sådana 
banor som väntar nybörjarna 
när de så småningom kom-
mer ut ”på riktigt”. Ett led i 
det tänkandet är att vi också 
skriver ut förutsättningar med 
samma utformning som på 
nationella tävlingar.

Deltagarna trivs och tycker trä-

ningen är riktigt kul. När jag 
ber några av dem summera 
kvällens övning är de över-
ens om att just fältskyttet är 
roligast, även om man har full 
förståelse för att precisions-
grenen är nödvändig för att 
lära in rätt skjutteknik.

Givetvis protokollförs resultaten 
i vederbörlig ordning och efter 
att man hjälpts åt att återstäl-
la målmaterielen blir det dags 
för resultaträkning. Vem har 
skjutit bäst? Det är inte utan 
en viss spänning alla bänkar 
sig med en kopp kaffe och en 
bulle i fi karummet när Kjell 
börjar räkna. Det blir applåder 
och visslingar när segraren för 
kvällen, Okhtai Alardabili kan 
lyfta armarna i vädret.

Det har varit en utomordent-
ligt trevlig kväll med Ballong-
bergets SKF. Hoppas vi får se 
alla skyttarna ute på tävlingar 
framöver! Och inte kan man 
undgå att känna ett visst av-
und. Tänk att mitt i smällkalla 
vintern få krypa inomhus och 
skjuta fält. Det är man inte 
bortskämd med.

Grattis Ballongbergets SKF!
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”Hemortens”
– Förbundets klassiker nr 1
”Hemortens” har skjutits varje år sedan 1935 
och nu är det dags igen. En sådan klassiker 
ska naturligtvis alla pistolskyttar delta i!

Berättigad till rikstävlingsmedaljen i 
silver är skytt som vid Rikstävlingen 
på hemortens banor har uppnått ett 
sammanlagt resultat av minst:

Vapengrupp poäng
A1 254
A2 248
A3 260
B  270
C  276

Skytt i klass VetY erhåller rikstäv-
lingsmedalj vid ett samlat resultat 
som med 6 poäng underskrider 
ovan angivna resultat. Skytt i klass 
VetÄ erhåller rikstävlingsmedalj vid 
ett samlat resultat som med 8 poäng 
underskrider ovan angivna  resultat. 
Rikstävlingsmedalj ska lösas till fast-
ställt pris. Skytt måste ha utlöst riks-
tävlingsmedalj för att kunna erhålla 
medalj av högre valör.

Rikstävlingsmedalj i silver 1:0 delas 
ut första gången man klarar poäng-
kraven.

Därefter ska man klara fodringarna 5 
gånger mellan varje medalj. Maximalt 
en inteckning per år. De som skjuter 
fl era starter och klarar poängkraven i 
fl era vapengrupper kan alltså bara få 
en inteckning.

Den högsta inteckning som finns 
noterad hittills är Rikstävlingsmedalj i 
guld med emalj och 2** (12:0). För att 
erövra den medaljen ska man ha kla-
rat fordringarna i 56 år. Det innebär 
att om man erövrar silvermedaljen 
(1:0) år 2011 så har man 2066 denna 
medalj i sin hand. Den bragden har 
en skytt klarat, det är Gunnar John-
son, Pk Svea som 2011 erövrade 12:0.

Årets upplaga av Rikstävling-
en med pistol på Hemortens 
banor avgörs under tiden 12 
maj till 6 juni. Inbjudan har 
sänts ut till samtliga före-
ningar med föreningsutskick. 
”Hemortens” är förmodligen 
Sveriges äldsta pistolskyttetäv-
ling. Faktum är att tävlingen 
är ett år äldre än Förbundet! 
Första tävlingen genomför-
des nämligen 1935 på initia-
tiv av Förbundets föregångare, 
Pistolskyttekommittén. Pre-
miäråret hade 797 skyttar an-
mält sig (varav 682 fullföljde 
tävlingen). År 1937 instifta-
des Rikstävlingsmedaljen (se 
information här intill) vilket 
ledde till rekorddeltagande vid 
1938 års tävling. Sammanlagt 
145 föreningar anmälde 1571 
skyttar (varav 1369 fullföljde). 
Totalt 17 medaljer erövrades 
detta premiärår. Det kan no-
teras att priser till ett värde av 
drygt 3 000 kr delades ut det 
året (varav 976 kr i form av 
penningpriser).

Rikstävlingen har behållit 
sitt grepp om pistolskyttarna. 
Även om vi fått vidkännas ett 
minskat deltagande de senaste 
åren så deltog 257 föreningar 
i fjolårets tävling, d.v.s. i stort 
sett varannan förening. Totalt 
anmäldes 4 967 skyttar va-
rav 4 232 fullföljde tävling-
en. ”Hemortens” är inte bara 
en populär tävling. Snarare är 
den ett stycke levande kultur-
historia med enorm betydel-
se för Förbundets profi l som 
breddskytteorganisation.

Därför riktar Förbunds-
ledningen en vädjan till 
samtliga medlemmar att 
delta i den 78:e upplagan 
av pistolskyttets främsta 
klassiker!

Vidare information får Du 
via egen förening, hemsidan 
eller kansliet (Yvonne Erics-
son 08-553 401 64)

Mats Stoltz

Bestämmelser och information om Rikstävlingsmedaljen

Så såg det ut när man sköt 
”Hemortens” i Härlanda 1949.
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Jönköpings PK
bjuder in  ll banskjutning på första Maj

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.

Välkomna!

 Tävlingen: Tio serier per start i vapengrupper A, B, C
Plus separat fripistoltävling på 
Ry  arnsmosse!

 Plats:  JPKs skjutbana mi   emot Eurostop 
Jönköping
E4 avfart Länssjukhuset Ryhov skyltat från 
Ryhovsrondellen
Lat N 57° 45’ 37” Lon E 14° 11’ 34”

 Klasser och regler: Enligt handboken
 Startavgi  er: 100:-/1 start, 180:-/2starter, 250:- 3starter,

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

Pokal  ll bästa lag
Hederspris  ll bästa individuella resultat

 Servering: Som  digare år
 Anmälan: Anmälan från 1a  ll 22a April via e-post  ll 

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

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

F   rsta maj!

Göteborgs och Bohus läns Pistolskyttekrets
samt Mölndals SF inbjuder till

Kretsmästerskap
i fältskjutning

vapengrupperna C och B

Hjärtligt välkomna!

Plats: Mölndals Skytteförening, Sisjön, Mölndal.

Nationell poängfältskjutning, 8 stationer, 48 skott.
Kort patrullstig i lätt terräng. Första start kl. 08:30.

Föranmälan via e-mail enligt nedan. I mån av plats 
anmälan även på tävlingsdagen. Föranmälan och betalning 

senast 2 april.

Klasser: A, B, C, R Dam 1, 2, 3, VetY, VetÄ, Jun.

Startavgifter: Individuellt 100:- kr. Två starter 180 kr,
tre starter 250 kr, fyra starter 320 kr.

Efteranmälan 120 kr/start.

För mer information: kontakta Claes Linder,
tel: 031-208469, mail: claesghl@gmail.com, eller gå in på 

www.molndalsskytte.com

Mölndals SF inbjuder till

Sisjöfälten

Lördag 21 april 2012
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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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TraditionelltTraditionellt
Pistol-SM i år Pistol-SM i år 
Av: Peter Siegel
Foton från tidigare SM i Skillingaryd.

Det var 1996 och 2004 som Sveriges största skyttefest gick 
av stapeln på det stora militärfältet i Skillingaryd och i år är 
det alltså dags igen. Skillingaryd har ett rymligt tävlingscen-
trum där precisionshallen ligger nära och man går direkt ut 
till fältstationerna. SM-kommittén ska dessutom försöka korta 
ned fältskytteslingan något så det inte blir samma ”långpro-
menad” som tidigare.

Årets SM-kommitté, under ledning av SPSF:s kände John-Åke 
Andersson, kommer alla gånger att anordna ett mästerskap i 
toppklass. Vid sin sida har han ”gamla rävar” som tävlingsse-
kreteraren Bertil Johansson, kassörerna Guy Persson och An-
nika Gylling, samt Per-Anders Lasson som tidigare haft hand 
om SM-sekretariatet. Jonas Eriksson är banläggare i fält och 
Fredrik Strömberg har hand om precisionen. Chef för vapen-
kontrollen är Anders Bäckman. Mats Axelsson har hand om det 
stora prisbordet och Henrik Käck är ansvarig för säkerheten.

Det blir ett traditionellt SM i alla avseenden. Sex minuter per 
precisionsserie genomgående och en helt traditionell fältskjut-
ning, d.v.s. ingen poängfält enligt norsk modell.

Intill tävlingscentret, vid det så kallade Östra Lägret fi nns en cam-
pingplats för husvagnar och husbilar, dock utan el-anslutning. 
Vapenhandlarna kommer att hålla till på en egen gata utanför 
SM-restaurangen.

Hemsidan för SM 2012 är vid denna pressläggning öppen för 
klubbvis anmälan. I år kan man dock inte själv välja skjuttider 
som på de senaste två SM, skjuttiderna ordnas av SM-sekre-
tariatet för att skyttarna ska få tillräckligt med tid mellan va-
pengrupperna, samt tid till eventuella fi nal- och särskjutningar.

Drygt ettusen kvalifi cerade pistolskyttar lär nu med stor förvän-
tan se fram mot Sveriges största skyttefest i Skillingaryd!

I år är det tredje gången sedan 1950-talet I år är det tredje gången sedan 1950-talet 
som det arrangeras ett Pistol-SM i som det arrangeras ett Pistol-SM i 
Skillingaryd. Det blir i alla avseenden ett Skillingaryd. Det blir i alla avseenden ett 
klassiskt, traditionellt SM.klassiskt, traditionellt SM.
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På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet 
arrangerar Pistolskyttekretsarna i Landsdel Syd 
Svenska Mästerskapen i fält- och precisionsskjutning 
den 5 - 8 juli 2012. 
 
Tävlingscentrum (TC) är Skillingaryd läger i 
Skillingaryd där all fält- och precisionsskjutning 
genomförs. 
Fältskjutningen är förlagd till Skillingaryds skjutfält. 
Upprop vid TC och sedan en promenad på ca 3 km 
lång bana i lätt till medelsvår terräng. 
 
Mästerskap individuellt och i lag 
Precisionsskjutning Vapengrupp A, B, C öppen, dam, 

junior, veteran yngre och veteran 
äldre 

Fältskjutning Vapengrupp A, B, C öppen, dam, 
junior, veteran yngre och veteran 
äldre samt R 

Lagtävlingar 3-mannalag för A, B, C öppen i 
både precision och fält samt  
R i fält 

 2-mannalag för dam, junior och 
veteran 

Program 
Dag Precision Fält 
Torsdag 5 juli A-vapen B-vapen, dam, junior 
Fredag 6 juli Dam, veteran, C öppen klass 
 junior 
Lördag 7 juli C-vapen R-vapen, veteran 
Söndag 8 juli B-vapen A-vapen 
 
Anmälan och avgifter 
Anmälan görs föreningsvis via webbplatsen 
www.pistolsm.se  
Avgifter betalas föreningsvis. Kontonummer för SM är 
Bankgiro 806-6482  
Anmälan och anmälningsavgifter oss tillhanda  
senast den 1 maj 2012. 

Anmälningsavgifter betalas i samband med anmälan 
och återbetalas ej. Efteranmälan i mån av plats och 
tillägg med 50 kr/start och per lag. 
Föreningen ansvarar för att anmälda skyttar är 
kvalificerade och innehar SPSF:s pistolskyttekort. 
 
Individuellt junior 150 kr/start 
Individuellt övriga 250 kr/start 
Lag  200 kr/lagstart 
 
Vapenkontroll och förvaring 
Kontrollen är öppen vid TC onsdagen den 4 juli mellan 
kl. 16 och 21. Tävlingsdagarna öppnar kontrollen en 
timme före första start och avslutas strax före 
prisutdelningen, tidigare på söndagen. Möjligheterna 
till vapenförvaring presenteras på hemsidan. 
 
Tävlingsbestämmelser 
Enligt Svenska Pistolskytteförbundets Skjuthandbok 
upplaga 14, 2012 
 
Startlistor, resultat och priser 
På www.pistolsm.se publiceras startlistor och resultat. 
Önskas startlista i pappersformat så anges det på 
anmälningslistan. 
Prisutdelning sker efter avslutad tävling på TC. Tid 
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  ör en frisk människa
 bereder inte lyft och han-
tering av små föremål med 
fi ngrar och hand några större 
problem, det sker nästan auto-
matiskt. Är man drabbad av en 
nervsjukdom eller har vibra-
tionsskador som orsakar kän-
selnedsättning kan däremot de 
mest vardagliga sysslor försvå-
ras, eller rent av omöjliggöras.

 Hur viktig känseln är för 
hjärnans kontroll av handen 
blir man varse om fi ngertop-
parna bedövas selektivt. Man 
blir fumlig, griper hårdare 
om föremål och måste kon-
centrera sig på uppgifter som 
tidigare gick automatiskt. För 
att handen ska kunna utföra 
sitt arbete tillfredsställande är 
man beroende av synen.

 Många av de kontroll-
principer som styr händer-
nas fi nmotorik har klarlagts i 
en serie artiklar i fackpressen. 
Bland annat har det skapats en 
detaljerad bild av hur handen 
styrs i samspel med känseln 
när föremål lyfts genom att 
mäta grip- och lyftkrafterna 
samtidigt som man registre-
rat nervimpulserna från fi ng-

rarnas mekanoreseptorer. De 
applicerade krafterna mäts 
med sensorer i testföremålen 
(pistolkolven) och nervinpul-
ser i enskilda nervtrådar mäts 
med hjälp av fi na nålelektro-
der i överarmen.

Hjärnans kontrollstrategier
När ett föremål lyfts ökas 
gr ipkraften proportionell 

GREPPET
Av: Hans Bark

Skytteoptiker Hans Bark har tidigare berättat om 
ögats funktion i NP. Här ger han oss även insyn 
i vad som händer i hjärna och muskler när vi 
greppar vapnet och hur vi kan skjuta bättre  genom 
att förstå sambanden.

F
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T DIREKT
mot lyftkraften (Fig. 1) och 
ju tyngre föremålet (pistolen) 
är, desto större blir gripkraf-
ten. Detta är nyckelprincipen 
i hjärnans kontroll av fi ngrar-
na när en pistol eller revol-
ver lyfts, och användes. Detta 
oberoende av grepptyp (pre-
cisions-, fl erfi nger-, tvåhands- 
och andra stödjande grepp.
 Greppstabilitet garanteras 
genom att gripkrafterna alltid 
matchar belastningskrafternas 
storlek. En förutsättning för 
att inte tappa greppet är också 
att balansen mellan grip- och 
belastningskrafterna anpassas 
till friktionen mellan huden 
och kolvens/metallens yta. 
Det har visats att inställningen 
av denna balans sker automa-
tiskt så att man får en säker-
hetsmarginal mot glidning i 
greppet på 10-40% (fi g. 1). 
Friktionen beror på kolvens 
ytstruktur men också på an-
dra faktorer. När man tvättar 
händerna minskar mängden 
fett och svett på hudytan och 
härigenom också friktionen 
mot kolven. Vi använder då 
automatiskt större gripkraft 
för att upprätthålla greppsta-
biliteten.
 Om man andas på skjut-
handens insida blir den lite 
fuktig, vilket ökar friktionen 
speciellt vid skytte med A-
vapen eller revolvrar, som ofta 
har släta sidor och mer me-

tallstomme. Samma procedur 
ökar givetvis även friktionen 
på anatomiskt utformade kol-
var.

Minnen styr handen
Under barnaårens fumlande 
lär vi oss och fi nslipar de nöd-
vändiga motoriska koordina-
tionsmönster som möjliggör 
en effektiv kontroll av han-
dens muskulatur (nerver som 
styr muskler för att utföra ett 

visst arbete). Dessa koordina-
tionsmallar, eller motoriska 
program, fi nns lagrade som 
procedurminnen.
 För en tillfredställande 
kontroll av lagrade uppgifter 
i hjärnan, som när man tar i 
ett vapen lyfter det från un-
derlaget, ställer ned och släp-
per det igen, krävs emellertid 
att de applicerade krafterna 
anpassas till det aktuella vap-
nets fysikaliska egenskaper. 

Det handlar om vikt, form, 
kolv och friktionen mot in-
nerhandens hud.
 Minnen baserade på ti-
digare erfarenheter spelar en 
avgörande roll. Det är därför 
som skjutträning är så viktig. 
Man behöver ”programmera” 
sig själv för pistolen eller re-
volvern man ska använda.
 Det krävs nästan daglig 
övning för att ”nöta in” vikt, 
kolvvinkel, riktmedlens in-

Figur 1.

Figur 2.
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ställning, kornets och siktets 
tydlighet, spaltbredden och 
armens position vid lyftet 
upp i siktläge. Träningen är 
nödvändig för att de muskler 
som aktiveras ska bibehålla 
den styrka och muskelspän-
ning som krävs för att mi-
nimera svängningarna vid 
inriktningen mot målet.
 Minnesinformationen ak-
tiveras automatiskt när före-
målet (pistolen) identifi eras 
av ögonen. Minnesfunktio-
nen bestämmer vilka krafter 
som skall användas redan inn-
an musklerna aktiveras. Dessa 
minnesmekanismer möjlig-
gör en precis och lugn han-
tering av pistolen/revolvern. 
Kontrollsystemet arbetar med 
framförhållning, s.k. prediktiv 
kontroll.

När vi till exempel lyfter pi-
stolen behövs minnesbaserad 
kontroll, eftersom informa-
tion om föremålets vikt blir 
tillgänglig först när det lättar 
från underlaget. Då är det för 
sent att anpassa kraftutveck-
lingen. Några lyft av pistolen 
räcker vanligen för att lära sig 
dess egenskaper.

 Med hjälp av synen iden-
tifi erar vi automatiskt olika 
vapen i termer av erforderliga 
krafter. Synen – synminnet – 
används för automatisk vikt-
skattning av olika modeller av 
vapen när de tillhör grupper 
av kända föremål med samma 
densitet (t.ex. stål).

En grundprincip i kontrollen 
av lyftet är framförhållning. 
Kontrollen möjliggörs av att 
hjärnan använder en intern 
modell av hela det kontrol-
lerande systemet, inklusive 
handens och föremålets egen-
skaper samt information om 
vad som ska göras.
 Återkopplingsbaserad 
kontroll är i regel för lång-
sam för att fungera i motori-
ken.
 Det tar minst 1/10-se-
kund att nå mekaniska resul-
tat och då är det vanligen för 
sent, man har kommit ur rikt-
området och måste ta ned.
 Fördröjningen beror på 
synens nervledningstider, 
hjärnans tid för bearbetning 
av sensoriska och motoris-
ka signaler samt musklernas 
sammandragande egenskaper 

(sensoriska nerver leder till 
sinnesretningar i hjärnan och 
motoriska nerver leder till 
muskler som ska utföra arbe-
tet).

Känseln – spindeln i kontroll-
nätet
Mekanoreceptorerna i list-
huden på handens insida ger 
detaljerad information om 
friktionsförhållandet i greppet 
av kolvens kontaktytor (fi g.2 
). Denna information används 
för att – om nödvändigt – 
korrigera krafter och uppda-
tera minnen som används av 
styrprogrammen.
 En specifi k funktion för 
signalerna från handens sen-
sorer är att verifi era för hjär-
nan hur stimuli förlöper 
genom att informera om de 
tryck som uppstår vid grep-
pet.
 Specifi ka signaler alstras 
t.ex. när fingrarna initialt 
kommer i kontakt med kol-
ven; i ögonblicket när lyft-
kraften motsvarar pistolens 
tyngd och den lyfter från 
skjutbänken, när pistolen 
kontaktar bänken vid ned-
sättningen och slutligen när 

kontakten med kolven bryts i 
och med att man släpper den.

De aktiverade motoriska pro-
grammen genererar inte bara 
de signaler som styr musku-
laturen, utan också en se-
rie förväntade signaler som 
hjärnan använder internt för 
att jämföra med de inkom-
mande sensoriska signalerna. 
Vid skillnader aktiveras kor-
rigerande motoriska program. 
Under lyftfasen är kraftök-
ningen som störst när lyft-
kraften motsvarar ungefär 
pistolens halva vikt. Däref-
ter minskar ökningshastig-
heten innan pistolen lättar 
från skjutbänken för en mjuk 
lyftrörelse.
 Om vapnet är lättare än 
beräknat kommer öknings-
hastigheten i grip- och lyft-
krafterna vara för höga när 
vapnet lättar. De muskelkom-
mandon som driver lyftfasen 
korrigeras då, men genom 
fördröjningen på c:a 1/10 
sekund blir ändå lyftet för 
hastigt med en makerad över-
svängning i lyftrörelsen. Kor-
rektionen utlöses därför att 
signalerna från handen om 

Författarens Neuhausen med magnetisk 
piptyngd som lätt kan placeras i önskat 
läge utmed stommens undersida.

Magnetiska piptyngder fi nns i olika utförande, 
storlekar och med olika dragkraft.
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att vapnet lättar från bänken 
kommer vid en oväntad tid-
punkt.

I samband med att korrek-
tionsprogrammen utlöses 

uppdateras också de aktu-
ella minnena för korrekt 
hantering nästa gång pi-
stolen lyfts. De minnesme-
kanismer som ombesörjer 

anpassningen av kraftkoor-
dinationen till pistolkolvens 
friktion uppdateras direkt vid 

kontakten med kolven. 
Uppdateringen baseras 
på signaler i hudens me-

kanoreceptorer. Ibland 
kan dock små glidning-

ar förekomma vid någon 
fi ngertopp.

 Även om dessa inte märks, 
indikerar de automatiskt en 
ökning av gripkraften och ger 
en minnesuppdatering så att 
säkerhetsmarginalen återställs. 
Varje fi nger kontrolleras sepa-

rat och kraftfördelningen kan 
därför variera mellan fi ngrar-
na beroende på olika friktion.

Praktiska åtgärder
Nu har vi gått igenom den 
teoretiska delen av hur han-
den fungerar när man greppar 
pistolen. Det är dags att ta en 
titt på din egen kolv, är den 
utformad för din skjuthand?

Kontrollera att de receptiva 
fälten i handen har hela kon-
taktytor mot kolven, såväl 
stora som små, även väl av-
gränsade receptorer i fi nger-
blomman, med undantag av 
pekfi ngret som har till upp-
gift att avfyra pistolen (fi g. 2).
 Fatta tag i pistolkolven 
och lyft. Känns det bra i an-
läggningen? Rätt vinkel? Pi-
stolen pekar rakt fram? Ingen 
justering av handleden i sida? 
Ligger avfyringsfi ngret fritt 
från kolven och i 90 graders 
vinkel mot avtryckaren så 
draget blir rakt bakåt?
 Skottet går. Gick rekylen 
rakt bakåt in i armen? Och 
det blev en innertia? Fantas-
tiskt! Du har utfört allt perfekt 
och borde fridlysas.
 Vi andra får börja fi la på 
kolvarna tills vi får det per-
fekta greppet. Det är svårt 
att komma rätt med en en-
kel standardkolv och man får 
kanske beställa en kolv med 
handlovstöd från de kända 
kolvfabrikanterna, t.ex. Mo-
rini, Nill, Rink eller om du 
känner till någon bra kolv-
makare.
 Oftast måste man ändå 
efterjustera med kniv, fil, 
sandpapper och roterande 
slipverktyg (t.ex. Dremel), 
eller lägga på plastträ, t.ex. 
”Sculpey” som fi nns i 40 olika 
färger. Det kan läggas på och 
bearbetas till önskat resultat 
varefter det härdas (se bruks-
anvisning).

Om du vid lyft hamnar till 
vänster om riktpricken, och 
därför måste göra en hand-
ledsrörelse åt höger, ska du 
bygga på den vänstra delen av 
kolven, så att kolven kommer 
mer i press åt höger när kol-
ven är i tumvecket.
 Hamnar du till höger vid 
riktning får du istället karva 

ut på vänster sida, så handen 
kommer djupare mot tum-
vecket och eventuellt också 
bygga på lite på högersidan, 
dock inte så mycket att avfy-
ringsfi ngret kommer att ligga 
an mot kolven.
 Detta gäller högerskyttar. 
För en vänsterskytt gäller gi-
vetvis det omvända.
 Är man vänsterhänt, siktar 
med höger öga och hamnar 
till vänster i riktningen; bygg 
på kolvens vänstra sida. Ham-
nar man till höger; karva ur.
 För en högerhänt skytt 
som siktar med vänster öga 
och hamnar till vänster i rikt-
området gäller det att karva 
ur. Hamnar man till höger; 
bygg på.

Allt detta gäller vid fasta korn. 
På vapen med laxat korn som 
går att flytta i sidled, t.ex. 
Neuhausen och Vostok .22, 
gäller följande: Hamnar man 
till vänster; fl ytta kornet åt 
vänster och åt motsatt håll om 
man hamnar till höger.

Stomvinkel
Vinkeln på stommen varie-
rar mellan c:a 110 grader (rak 
fattning) till 135-140 grader 
(t.ex. fripistol). Den person-
liga vinkeln får man prova sig 
fram till. Där handlar det mest 
om tycke och smak.
 Prova olika fabrikat. Blun-
da rikta, titta. Kommer t.ex. 
pistolen med rak fattning över 
målet, byt till pistol med mera 
fripistolvinkel.
 Om en pistol med t.ex.125 
graders vinkel hamnar under 
målet gäller det motsatta, d.v.s. 
skaffa en pistol med rakare 
vinkel.
 På en del moderna pisto-
ler kan man numera vinkla 
kolven upp/ned samt också 
lite i sida. Det gäller model-
ler som har magasinet framför 
avtryckaren. Dessa har bara 
en gängad pinne inuti kolven 
som håller den i spänn mot 
stommen, t.ex. Morini, Pardi-
ni, Benneli, och Walther GSP. 
På dessa fi nns också mera trä 
i kolven som kan bearbetas.

På modeller som har maga-
sinet i stommen bakom av-
tryckaren är kolven oftast 
tvådelad, där kolvhalvorna är 

Sculpey plastträ fi nns i en 
mängd färger.

Pålagt plastträ för 
att få pistolen i rätt 
vinkel mellan öga och 
siktlinje .

På den här kolven har 
fabrikanten redan från början 
tagit hänsyn till tummens 
vinkling uppåt.
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fästa i stommen med skruvar. 
På dessa fi nns inte så mycket 
material att karva ur, däremot 
går det givetvis bra att lägga 
på material.
 Exempel på sådana pi-
stoler är Feinwerkbau AW 
93, Unique 69-u, Hämmerli 
208, SAKO med fl era. Lite 
bättre möjligheter att bear-
beta kolven har Unique 96-u, 
där man stoppar i magasi-
net uppifrån. Morini CM 22 
har justerbara insexskruvar i 
stommen med vilka man kan 
ändra vinkeln på kolven upp/
ned och några grader i sida 
och på snedden. De anato-
miska kolvarna är likvärdiga 
på C- och B-pistoler.

Anatomiska kolvar fi nns även 
till revolvrar, t.ex. Smith & 
Wesson, Manurhin m.fl . De 
kräver vid behov samma be-

arbetning som pistolkolvar i 
vapengrupp B och C.
 När man sysslar med kolv-
justeringar är det viktigt att 
hålla i minnet att den färdiga 
kolven måste hålla föreskrivna 
maxmått för att godkännas i 
vapenkontrollen. För fripi-
stoler fi nns inga restriktioner, 
kolven får dock ej gå bakom 
handloven.

I vapengrupp A (tjänstevapen) 
fi nns mycket små möjligheter 
till anpassning av kolven, det 
handlar mest om att få ett mer 
”sugande” grepp. Jag har sett 
varianter med isoleringsband, 
gummislangar, insmörjning 
med lim och tjärliknande 
ämnen samt uppruggning av 
kolvytan. Till min Sig Neu-
hausen 210-6 har jag köpt 
en Nill-kolv med strävare yta.
 För den som vill fördjupa 
sig i ämnet kolvbearbetning 
rekommenderar jag Arne 
Nohlbergs hemsida www.
arne.nohlberg.com.

Balans
Om inte balansen känns per-
fekt vid lyftet måste man 
komplettera med vikter på 
olika ställen. Dessa kan bestå 
av medskickade tyngder från 
tillverkaren eller eget materi-
al, t.ex. balansvikter till bilfäl-
gar, dubbelhäftande tejp eller 
lim som vikterna fäster mot. 
En sista utväg, tycker jag, är 
att borra i stommen för att få 
fäste för vikterna.
 Själv använder jag inplas-
tade magneter som jag lätt 

Här kan man behöva raspa/fi la 
bort material för att tummens 
”ledknota” intill tumvecket inte 
ska trycka mot kolven. Ibland 
behöver man också slipa bort 
ytterligare material baktill.

Här kan man behöva slipa bort material 
så att kolven bättre följer handens 
naturliga vinkling uppåt på vänstersidan.

Här kan man helt enkelt behöva 
kapa bort en bit av stödet 
för handen så att man bättre 
”kommer runt” kolven och får ett 
fastare grepp.

Även här kan man 
behöva slipa bort 
lite material för att 
pekfi ngrets första 
”ledknota” inte ska 
trycka hårt mot kolven.

För att öka friktionen mot 
handen kan man prova att 
limma på bitar av grov slipduk 
eller halktejp på strategiskt 
valda punkter.

Ett snyggt hantverk är denna egentillverkade och helt personligt 
anpassade kolv till en Feinwerkbau AW93. Foto: Peter Siegel

Exempel på extremt kolvbygge. En kraftig ståltråd har böjts och 
svetsats ihop. ”Kolven” har enbart kontakt med de strategiskt viktiga 
kontaktytorna i handen. Rätt balans erhålls genom vikten nedtill.

kan fl ytta fram och tillbaka 
på stommen (gäller stål) tills 
jag får perfekt balans. Mag-
neterna har olika vikter, ger 
inga märken och fi nns med 
olika dragkraft. Jag har testat 
och de ramlar inte av ens vid 
kraftig rekyl.

Sammanfattning
– Man måste betrakta skyt-
ten som en enhet.

– Pistolen ska ha rätt er-
gonomiskt utförande. Den 
ska vara lätt att handha och 
det ska vara enkelt att snabbt 
komma till skott. Rätt utrust-
ning i övrigt, t.ex. klädsel och 
skor.
– Träningen är till för att 
bygga upp de sinnen som är 
kopplade till skyttet. Synen 
är viktigast, den tar 80 % av 
all information. Utöver detta 
gäller att balansen och krop-
pens alla muskler fungerar 
samt att man har mental kon-
troll. Allt detta skall överlagras 
i hjärnan som en målbild. När 
den är inlagrad kommer den 
att jämföras med bilden som 
uppstår vid den träning eller 
tävling man är engagerad i.

Det hela utmynnar i det mantra 
vi pistolskyttar arbetar med 
hela tiden: ”Se på riktmed-
len, fokusera struket korn, 
lika spalter i siktskåran, hålla 
så stilla du kan i riktområdet, 
avfyra mjukt men bestämt 
rakt bakåt”. Konstigare än så 
är det inte.

Ändå är det så svårt.
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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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För några år sedan fi ck elev-
erna i Ängskolan prova på att 
skjuta luftpistol på sin fridag. 
Lövsta Skf stod för arrang-
emanget som blev en succé. 

Det var till och med så att 
eleverna knappt ville gå hem 
då skjuttiden var slut.
 Det här hade skolledning-
en i färskt minne när årets 

fridag skulle planeras. På nytt 
gick frågan till Lövsta Skf om 
det gick att ordna en dag i 
lufthallen.
 ”Självklart!” sa Willy Tall-

DaCapo på DaCapo på 
lyckad fridag!lyckad fridag!

Av: Ulf Hansson

Sundbyberg
Det blev ännu en lyckad fridag för Ängskolans 
elever då de fi ck prova på att skjuta luftpistol.

marken, som är en av klub-
bens utbildare.

Skjuthallen har tio banor och 
liksom tidigare bokades elev-
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Klara Li Yngve gick in för pistolskyttet med stort engagemang 
och fi ck berömmande ord av Willy.

Linnea Laurin gillade att 
skjuta pistol och gav killarna 

en match.

Oscar Peltola visade talang för pistolskyttet.

Alla var uppmärksamma när Willy talade teori.

Åke Söderberg 
assisterade 

Willy.

Fredrik Järnebrant (vä) och 
Andreas Thorsén väntar på 

sin tur.

Lärarna Jan Hultberg 
och Marianne Petri 

Hamvik deltog med stort 
intresse.

erna i olika skjutlag för att alla 
skulle få prova på. Anslutning-
en var stor och Willy och hans 
medhjälpare, Åke Söderberg, 
jobbade hela dagen med ung-
domarna. Jobbigt men roligt.
– Det är bara roligt att se hur 
ungdomarna verkligen går in 
för att lära sig säkerhet, teknik 
och sedan göra bra resultat, sä-
ger Willy.
Åke nickar instämmande.
– Man kan ibland förvånas 

över vilka talanger som döljer 
sig hos eleverna, alla försöker 
verkligen och en del är riktigt 
bra, säger han.

Närmare femtio ungdomar del-
tog i pistolskyttet på fridagen 
och det blev succé på nytt. De 
gamla ”Bettorna”, Feinwerk-
baus fjäderdrivna 65:or, var 
i elden hela dagen och fi ck 
verkligen visa vad de går för.
Även lärarna fann pistolskyt-

tet intressant, de följde Wil-
lys introduktionslektion med 
stort intresse. Att det var så 
mycket att tänka på för att 
kunna skjuta ”mitt i prick”, 
inte bara en gång utan fl era, 
hade man inte tänkt på.

Självklart passade Willy och 
Åke på att erbjuda ungdo-
marna en fortsättning på egen 
hand, och om den muntli-
ga kampanjen ger några nya 

ungdomar till klubben åter-
står att se.

Hur det än går med nyrekry-
teringen kan man summera 
Ängskolans fridag som myck-
et lyckad.
 Eleverna gick hem från 
skjutningarna med ett posi-
tivt minne och insikten om 
att pistolskyttet är ett roligt 
och spännande alternativ till 
andra aktiviteter.
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Pistolintresset över 
förväntan
Av: Peter Siegel

Per-Olof Gustafsson, kanske mer känd 
som ”P-O i Strömsund”, har varit lärare på 
skyttegymnasiet och hjälper numera SPSF 
som riksinstruktör för Norrland. Nu har 
han också med framgång dragit igång 
luftpistolskytte i Junsele skola.

P-O Gustafsson brinner för 
pistolskyttet och har lagt ner 
tusentals timmar ideellt arbete 
för pistolskyttesporten. Han är 
inte bara en av Sveriges bästa 
skytteinstruktörer, utan ock-
så svensk mästare i fält A, den 
svåraste vapengruppen som 
jag ser det. När han vann SM 
med ”gamla Bettan”, en SIG 
210-6, uppmärksammades 
han även av Swiss Arms, som 
tidigare tillverkade Neuhau-
senpistolerna, med gratulatio-
ner och diplom.

P-O är klart medveten om att 
medelåldern inom pistol-
skyttet börjar bli besvärande 
hög och jag  bad honom be-
rätta om läget för återväxten 
i Ångermanland, Medelpad, 
Norr- och Västerbotten.
– Återväxten inom pistol-
skyttet är tyvärr inte så bra, 
säger P-O, men jag försö-
ker intressera ungdomar här 
uppe i Norrland för vår sport. 
Det började i somras på Rö-
åns pistolbana där jag hjälpte 
några vuxna med krutskytte. 

Vi började fundera på luft-
träning under vintersäsongen 
som ju är rätt lång här uppe. 
Öppningen kom när jag blev 
invald i Junsele IF: s styrelse 
förra året. Där fi ck jag nys om 
att man provat på luftskytte i 
skolans källare tidigare.

P-O har alltid haft bra hand 
med ungdomar och han gick 
vidare med idén att dra igång 
luftpistolskytte för både skol-
ungdomar och vuxna i Jun-
sele skola.
– Kerstin Nilsson, som är se-
kreterare i Röåns pistolklubb 
och jobbar på skolans expe-
dition i Junsele, ordnade så vi 
fi ck börja inomhus i januari i 
år, berättar P-O och fortsätter:
– Det fi nns tre luftpistolba-
nor med transportörer och 
bra ljus. På tisdagar anord-
nar vi träning för ungdomar 
mellan klockan 18–20 och på 
onsdagar samma tid för vux-
na. Fem vuxna och sex ung-
domar har redan börjat.

Det gensvaret kändes givetvis 
positivt och P-O kunde kon-
statera att det fanns ett bra in-
tresse för pistolskyttet.
– Det har gått över förvän-
tan! säger P-O, skolan i Jun-
sele ringde och berättade att 
det fanns intresse för luftpi-
stolskytte på torsdagar, då man 
har fritt val klockan 13.30 - 
15.00. Jag bad dem kolla hur 
många som var intresserade 
och ville börja. Några dagar 

senare ringde läraren och sa 
att det fanns hela fyrtio (40!) 
ungdomar som ville börja. 
Med våra tre banor kör vi tre 
gånger tre skyttar varje tors-
dag, så varje skytt får prova c:a 
30 minuter. Fortsätter intres-
set kan man komma på tisda-
gar också.

Ett glädjande positivt gen-
svar alltså, och P-O:s recept 

på att få mer ungdomar till 
skjutbänkarna är att kontakta 
närmaste skola och anord-
na en prova-på-dag i skytte 
för dem. Alla blir kanske inte 
bitna av sporten och fortsät-
ter, men det är säkert det bästa 
sättet att rekrytera unga och 
nya skyttar.
– Ja, så enkelt kan det fak-
tiskt vara! Säger eldsjälen P-O 
och ser väldigt nöjd ut.

P-O
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Bli 
mästerskytt
du med

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

61 st VM-medaljer i München 2010
Individuella 5 guld 7 silver 4 brons
Lag 16 guld 16 silver 13 brons

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

Generalagent för Sverige

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

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

bo.karlsson@bgkskytte.se
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AKUPUNKTUR

Pricksäker 
hjälp med
Av: Peter Siegel

Pistolskyttar kan lätt 
råka ut för ihållande 
smärtor i rygg, 
axlar, armbåge och 
handled. Om de 
vanliga medicinska 
behandlingarna inte 
hjälper kan akupunktur 
vara räddningen.

Då och då råkar pistolskyt-
tar ut för smärtor i rygg, ax-
lar, armbåge eller handled. 
Trots läkarbehandling med 
antiinfl ammatoriska med-
iciner, cortisonsprutor, 
etc., kvarstår ofta infl am-
mationer och smärtor. 
Pistolskyttesporten för-

vandlas då från spännande 
hobby och nöje till en pina. 
Det fi nns dock hjälp att få 
- som jag själv kan intyga – 
nämligen akupunktur!

Ann Hafström, legitimerad 
sjukgymnast på Worklifeba-
lance AB/Aktiv Hälsa i Nacka 
är bland annat utbildad i att 
behandla långvariga och åter-
kommande muskelinflam-
mationer. Akupunktur, gärna 
i samband med vissa rörel-
seövningar, hjälper de fl esta 
pistolskyttar att bli smärtfria. 
Som säkert de fl esta känner 
till innebär akupunkturen att 
man sätter tunna nålar på be-
stämda punkter på kroppen. 

De instuckna nålarna stimu-
lerar immunförsvaret och på-
skyndar läkeprocessen.

Ann berättar att hon 
åkte till Hainan i söd-
ra Kina för att vidare-
utbilda sig.
– Där lärde jag mig mer om 
TCM (Traditional Chinese 
Medicine). I Sverige är inte 
TCM godkänt av socialsty-
relsen, då det inte fi nns för-
klaringsmodeller för fl era av 
behandlingarna, men jag har 
nu under drygt tjugo år job-
bat med akupunktur i min 
praktik och nått mycket bra 
resultat, främst med behand-
ling av muskulära spännings- 
och smärttillstånd från nacke, 
axlar, rygg och armbågar med 
mera.

Undertecknad blev behandlad 
med mycket gott resultat och 
blev smärtfri efter åtta be-
sök, men hur många procent 
av patienterna blir hjälpta av 

behandlingar med aku-
punktur?

– Cirka nittio procent 
av patienterna blir bra, sä-

ger Ann, men för att nå ett 
lyckat resultat krävs det ett 
samarbete mellan behandla-
re och patient. Första steget i 
alla behandlingar handlar om 
att förstå att det handlar om 
ett helhetsperspektiv – an-
nars kan symp- tomen 
å t e r k o m m a även 
efter behand-
ling. Man mås-
te förstå sambandet 
med belastningar, er-
gonomi, specifi k träning, 
stress, spänning, andnings-
teknik etc.

Pistolskyttar kan lätt få besvär 
i axlar, armbågar och hand-
leder och ibland hjälper inga 
mediciner. Akupunktur kan 
då, som i mitt fall, vara rädd-
ningen.
– Jag förstår att pistolskyt-
tet kräver styrka i axel- och 

skulderparti, säger Ann, men 
främst en bra bålstabilitet, an-
nars är det stor risk att över-
belasta skuldror, nacke och 
rygg. Första steget är alltså 
att testa hur välkoordinerad 
och stark skytten är i bål och 
ryggmuskler. Man undersö-
ker sedan spänningsläge/to-
nus i nacke och halsmuskler 
och även underarmsmuskler. 
Stretching kan behövas för att 
transportera bort sura meta-
boliter och öka smidigheten. 
Stress kan göra att andningen 
är högcostal, vilket innebär att 
enbart bröstkorgen häver sig 

c:a 18–22 andetag i minu-
ten och försämrar syre-

balansen.

Ann ser alltså först till 
att få en helhetsbild av pa-
tienten innan hon sätter in 
behandlingen.
– Om smärtan kvarstår ef-
ter det att patienten jobbat 
med vissa övningar 
kan det vara ef-
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Fakta
Akupunktur är ursprungligen en gammal kinesisk terapimetod, där man 
behandlar sjukdom och samtidigt ger smärtlindring genom att applicera 
nålar på specifi ka punkter på kroppen.
I Sverige ges akupunktur av legitimerade vårdgivare, t.ex. sjukgymnaster, 
sjuksköterskor och läkare. Det ursprungliga namnet på akupunktur är 
Chen Chin. Ordet akupunktur skapades vid slutet av 1600-talet då me-
toden blev känd i Europa via missionerande jesuiter som återvände från 
Kina. Det västerländska namnet akupunktur kommer från latin, där acus 
betyder nål och punctura stick.

Läran om akupunktur är starkt knuten till metafysiska föreställningar inom 
den antika kinesiska fi losofi n, alltså dualismen mellan de så kallade en-
ergityperna yin och yang och de fem elementen eld, jord, metall, vatten 
och trä. Sjukdom och ohälsa anses uppstå genom obalans mellan dessa 
element i kroppen och mellan yin och yang.

fektivt att ge akupunktur. Vid 
första tillfället brukar jag sät-
ta cirka fyra till sex nålar och 
ge lite kortare behandlings-
tid. Efter tre till fyra gånger 
bör smärtan klinga av. Om 
den gör det kan behandling-
arna fortsätta upp till cirka 
tio gånger. Nålinsättningen är 
ofta en kombination av lokala 
punkter, ashi punkter (smärt-
punkter) och distala punkter 
(akupunkturpunkter) lokali-
serade i armar och ben. När 
behandlingen är igång kan 
det handla om mellan tolv till 
tjugo nålar per session. Nå-
larna är engångsnålar, det är 
förbjudet att använda andra 
nålar i Sverige. Akupunkturen 
fungerar så att den bland an-
nat aktiverar ergoreceptorer, 
alltså mottagarceller i musku-
laturen som är ”tryckkänsliga” 
och skickar signalerna vidare 
som i sin tur ger smärtlind-
ring. Det har även effekt på 
det autonoma nervsystemet, 
d.v.s. blodtrycket sänks. Aku-

punktur har 
också en anti-

stresseffekt.

Självklart är smärtor i 
muskulatur och stress yt-

terst besvärande för 
en skytt och försämrar 
resultaten avsevärt. Ann 
avslutar:
– Jag ser akupunkturen 
som ett komplement till min 
behandlingsarsenal och får 
många gånger god effekt, 
inte minst också när det gäl-
ler antistressbehandling.

Aktiv Hälsa och Ann Hafström 
är ansluten till försäkringskas-
san och ett besök kostar 100 
kronor för patienten, resten 
(upp till 350 kronor) betalar 
kassan. Har man redan ett fri-
kort kostar det inget.

Har du som pistolskytt ont i mus-
kulaturen – gå till en bra aku-
punktör!

Ann visar hur man 
tränar axlar och armar.
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Klubbar som har anordnat 
många tävlingar under åren 
har märkt att medlemmarnas 
ork avtagit med tiden och att 
det till slut blivit svårt att få 
folk att ställa upp. Det fi nns 
dock en lösning som gag-
nar alla.

Samarbete mellan olika pi-
stolskytteföreningar är ett bra 
sätt att fördela ”bördorna”. 
I Stockholm har det sedan 

länge funnits en överenskom-
melse mellan Katarina Psf, Sa-
lems Pk och Pk SVEA Ing 1. 
Var och en av dessa klubbar 
arrangerar en fältskjutning 
om året och hjälper varandra 
med att bygga och bemanna 
vissa stationer. Som alla för-
står är det enbart klubbmed-
lemmars ideella arbete och 
entusiasm som möjliggör att 
tävlingarna – som vi alla vill 
delta i – kan arrangeras.

På Katarinaträffen 2011, Stock-
holms sista fältskyttetävling 
för året, tillkom en fjärde sam-
arbetspartner, nämligen Atlas 
Copco Pk. Fyra duktiga och 
kända tävlingsarrangörer som 
samarbetar garanterar enligt 
mångas uppfattning en bra 
tävling. Katarinaträffen 2011 
fi ck också, tack vare myck-
et reklam och utskick med 
påminnelser, ett nytt delta-
garrekord – 182 skyttar från 

Ensam är INTE stark!
Av: Peter Siegel

Att arrangera en pistolskyttetävling är inte så 
lätt, man behöver många ”frivilliga” funktionärer, 
speciellt på fältskyttetävlingar.

39 klubbar startade hela 337 
gånger.

Dagen innan tävlingen samla-
des funktionärer från de fyra 
föreningarna på Hacksjöbanan 
i Tullinge för att spika och sät-
ta upp fi gurerna på respektive 
stationer. Varje klubb skötte 
två stationer, förutsättning-
arna hade ”spikats” tidigare 
av Katarina Psf:s ordförande 
Kenneth Garp och banläg-

Funktionärerna från de 
olika klubbarna.
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garen Clas Simmerud, ACPK. 
Givna instruktioner följdes till 
punkt och pricka av stations-
personalen. Vapenkontrollen, 
sekretariatet och serveringen 
sköttes som vanligt av Kata-
rinas egna funktionärer. Kata-

rina Psf samarbetar förresten 
även med Grödinge Pk när 
det gäller Stockholms mörker-
fältskjutning Hacksjömör kret.

Katarinaträffen och dess sam-
arbetspartners är ett stående 

inslag i Stockholms tävlings-
verksamhet. Gemensamt ar-
rangerar man även Salem Pk:s 
Höstsaluten och Pk Sveas Svea-
träffen. Kanske kan dessa fyra 
klubbars samarbete inspire-
ra tävlingsarrangörer på an-

dra håll i landet att starta ett 
bra samarbete. På så sätt hålls 
utbudet av tävlingar i landet 
uppe utan att ”slita” allt för 
mycket på funktionärerna.

Tillsammans är vi starka!

Bara nya fi gurer 
– gammalt 

målmaterial 
brändes.

Banläggaren Clas 
Simmerud spikade 
själv tillsammans med 
Tony Lundberg.

Anders Lybeck med Mauser para 9mm på Katarinaträffen.
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Av: Ulf Hansson

Tungt vägande Tungt vägande 
museum i tidenmuseum i tiden

NP:s AntikrundaNP:s Antikrunda

Arsenalen är ett besöksmål för hela familjen där både små och 
stora på nära håll får uppleva hur tekniken banat väg genom 
vår historia och skapat både möjligheter och förödande 
avtryck i såväl dåtid som nutid. NP fi ck en intressant guidning 
av pistolskytten Bosse Åberg.

 ag hade inte en susning om
 museet Arsenalen i Sträng-
 näs innan Bosse Åberg,
 eldsjäl och tidigare fram-
gångsrik pistolskytt i Grö-
dinge Psk, ringde upp. Bosse, 
som även bidragit med ladda-
själv-artiklar i NP, har trappat 
ned på sitt tävlande och är nu 
guide på nämnda pansar- och 
militärfordonsmuseum.
 Eftersom undertecknad 
gjorde militärtjänsten i Sträng-
näs klappar alltid hjärtat lite 
extra då staden kommer på tal. 
Då, 1961, var det infanteri (I 
10) för hela slanten. Några år 
senare omvandlades regemen-
tet till pansar (P 10). Ytterligare 
ett antal år senare lades alltsam-
mans ned, i likhet med många 
andra regementen.

Hursomhelst, NP inbjöds till en 
guidad tur i Arsenalen och jag 
och kollegan Naumann var 
inte sena att tacka ja.
 Innan Bosse guidar oss 
runt träffar vi museichefen 
Stefan Karlsson, offi cer i För-
svaret. Han ger oss en kort be-
skrivning av bakgrunden till 
museet.
– För att undvika att histo-
riska föremål kommer bort, 
till exempel vid nedläggning-

JJ
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ar av regementen, tillsatte re-
geringen en utredning om 
hur man skulle organisera 
museiverksamheten.
 Utredningen kom fram till 
att man skulle fokusera på att 
samla vissa funktioner till sär-
skilda orter i landet istället för 
att ha föremålen utspridda på 
ett antal små museer. Till ex-
empel beslutades att de mili-
tärhistoriska fordonen, som 
ingår i den militära basfunk-

tionen, skulle fi nnas i Sträng-
näs. Staten äger föremålen och 
en stiftelse äger byggnaderna 
och driver verksamheten.

Förra året invigdes Arsena-
len av H.M. Konung Carl 

Från vänster: Bosse Åberg 
(pistolskytt och guide), Stefan 
Karlsson (museichef) och Carin 
Cronander (expert inom modern 
fordonsteknik).

Detta marulksliknande monster är 
Pansarbil fm/29. Trots sitt tidiga modellår 
är det en mycket framsynt konstruktion. 
Den blev dock så dyr att ta fram att det 
bara blev detta exemplar.
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XVI Gustaf med pompa, ståt, 
fordonsuppvisning och stort 
motorpådrag.
Hittills har museiverksamhe-
ten gått bra, till och med över 
förväntan.
– Prognosen var att vi skulle 
ha 11 000 besökare förra året, 
men vi fi ck 18 000, ett resultat 
vi kan vara stolta över, säger 
Stefan och ser nöjd ut.

Olyckskorpar dyker upp i alla 
projekt, så även i samband 
med planerna på Arsenalen.
– Man spådde att museet 
skulle vara ointressant för en 
bredare allmänhet, att det bara 
skulle dyka upp gamla gubbar 
som själva jobbat med pan-
sarfordonen, så kallade ”för-
ståsigpåare”, men så blev det 
inte, säger Stefan och fortsät-
ter:
– Det mest positiva är att 
det kommer mycket barnfa-
miljer och även grupper av 
barn. Kan vi få småttingarna 
att lämna datorskärmarna för 
en stund och göra en rund-
vandring bland våra föremål 

och få en historielektion på 
köpet är det bra. Här får man 
se och känna på fordonen 
som använts av Försvarsmak-
ten och få insikter i vad krig 
kan ställa till med.
– Självklart kommer det 
”nördar” som kan varenda 
skruv i fordonen, men också 
väldigt många som kommer 
helt förutsättningslöst och är 
nyfi kna på vad som fi nns här.

Arsenalen är ett museum som 
ska kännas levande, förkla-
rar Stefan, man kommer till 
exempel att ha en viss rota-
tion på föremålen, delvis nya, 
i lagom långa perioder så att 
folk hinner med att ta del av 
varje ny ”om-möblering”. 
Det är viktigt att det inte blir 
exakt samma utställning hela 
tiden. Det jobbas också på 
att ta fram pedagogiska for-
mer för att besökarna lättare 
ska förstå även de historiska 
skeendena som är kopplade 
till föremålen. I den takt man 
hinner ordnar man också en 
del evenemang, till exem-
pel uppvisningar av fordon 
då man kör dem ”på riktigt” 
utomhus. Till sommaren pla-
nerar man också att öppna ett 
gammalt soldattorp i närheten 
av museet.
Stefan berättar vidare att för-
eningar och klubbar är väl-
komna att hyra in sig för 
möten, konferenser eller kur-
ser i Arsenalens lokaler som 
också inrymmer ett café.

– Sammankomsterna kan 
med fördel kombineras med 
en guidad tur i museet, säger 
Stefan, och övernattningar 
ordnas lätt genom närheten 
till Strängnäs.

Arsenalen erbjuder även möj-
ligheter att anordna andra 
mindre utställningar i loka-
lerna.
– Det behöver inte nödvän-
digtvis ha med vår ordinarie 
verksamhet att göra, avslutar 
Stefan, det kan vara lite av 
varje som är av allmänt in-
tresse. Välkomna med förslag!

Bosse Åberg har alltid varit 
intresserad av militärhistoria 
och har också tjänstgjort i ett 
av Hemvärnets beredskaps-
kompanier. Det var i samband 
med den verksamheten han 
började skjuta pistol.
– Jag sköt ganska mycket 
med militära vapen, berättar 
Bosse, men det blev roligare 
med pistolskyttet och efter att 

Per Albin-bussen.

Interiör från statsminister Per Albin Hanssons 
stridsledningsbuss från andra världskriget.

Chryslers Multibank-motor. Totalt 30 cylindrar.

en kompis bjudit med mig på 
en fältskjutning var jag ”fast”, 
det var jättekul!
Bosse gick in för grovskyt-
tet och erövrade många för-
staplatser och framskjutna 
fältskytteplaceringar i vapen-
grupperna A och R, senare 
också i PPC. Dessutom var 
han pådrivande vad gäller täv-
lingsverksamheten i sin klubb, 
Grödinge Psk.
På senare år har engagemang-
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et för pistolskyttet minskat, 
delvis beroende på att Bosse 
saknar det militära ”stuket” på 
tävlingarna.
– När en R-bana ser ut som 
en C-bana är det inte roligt 
längre, säger han.

Engagemanget i pistolskyttet 
började falna och det militä-
ra historieintresset gjorde sig 
påmint igen. Bosse har erfa-
renheter både som förare och 
mekaniker på pansarfordon 
och när en gammal lumpar-
kompis berättade om pla-
nerna på Arsenalen blev han 
intresserad.
– Jag började hjälpa till med 
att göra fordonen i ordning, 
berättar Bosse, och sedan 
fi ck jag en ny nisch att arbeta 
inom som guide. Jätteintres-
sant uppdrag, det blev en rik-
tig nytändning för mig.

nister Per Albin Hanssons 
stridsledningsbuss från andra 
världskriget med gamla skriv-
maskiner, bakelittelefoner, 
teleprintrar och annan kom-
munikationsutrustning.
 Motorer var en annan 
upplevelse. Det gällde ju att 
få de tunga pansarfordonen att 
röra på sig också och till det 
behövdes kraftiga doningar. 
Det letades motorer runt om 
i USA och ett riktigt mons-
ter på museet, en Sherman 
M4A4, är utrustad med fem 
sammankopplade sexcylin-
driga Chryslermotorer (A57 
Multibank), totalt 30 cylin-
drar… Ljudet lär vara mycket 
uppiggande för motornördar.

En fyrhjulsdriven tysk amfi bie-
bil, typ 166, en s.k. ”Schwim-
mwagen” från Volkswagen, 
tillhör också rariteterna på 
museet. Bilen användes främst 
som spaningsbil under an-
dra världskriget. Fordonet är 
försett med en trebladig pro-
peller som drivs med kedjor 
och är Volkswagens enda bil 
med centralsmörjning. Det 
var nödvändigt att smörja bi-
len efter att den varit i vat-
ten för att få in nytt fett i alla 
smörjnipplar.
 Styrningen görs även vid 

Bosse berättar om strv m/21, 
Sveriges första stridsvagn, det 
enda kvarvarande exemplaret i 
världen, dessutom i körbart skick

I den här kopian av 
”Checkpoint Charlie” 
i Berlin får besökarna 
information om ”det 
kalla kriget”.

En jättelarv? Nej, en terrängbil m/42 KP. 
500 exemplar tillverkades, 200 av Volvo 
och 300 av Scania, detta är en Scania.

sjöfart med framhjulen. Pri-
mitivt, men det fungerar. 
Kraftöverföringen består av 
en enkel gångjärnskonstruk-
tion direkt på vevaxeln. Enda 
nackdelen är att den inte kan 
backa. Bilen är mycket sällsynt 
och värdefull, samlare betalar 
oerhörda summor för den.

En annan minnesbild är av det 
ruggigare slaget. Konstruk-
törerna försökte på olika sätt 
lösa problemet med var man 
skulle placera bränsletankarna 
på fordonen. Det gällde ju att 
undvika träff i dem. Mer eller 
mindre lyckade lösningar såg 
dagens ljus. En av de mindre 
lyckade var att placera bräns-
let i förtjockade bakdörrar i 
fordonet. Manskapet som satt 
innanför dessa kunde känna 
sig hyggligt säkra så länge be-
skjutningarna kom framifrån. 
Men träffades man bakifrån 
brann man helt enkelt upp 
i den gigantiska ”grillen” 
som blev följden när bräns-
let tog eld.

Tidstypiska bakgrundsfoton i 
jätteformat bidrar till att man 
får en känsla för tiden då fö-
remålen användes. Men Ar-
senalen rymmer så enormt 
mycket mer än jag kan nämna 

Att Bosse har läst på duktigt för 
att klara alla frågor från besö-
karna råder det inget tvivel 
om, han har svar på allt och 
guidar förträffl igt. Men så har 
också kunnandet föregåtts av 
åtskilliga kvällars pluggande.
– Jag vill att folk ska bli en-
gagerade i historiebeskriv-
ningen kring föremålen, säger 
Bosse, inte bara rabbla en 
massa teknik, sådant kan man 
läsa om på skyltarna. Jag be-
rättar hellre om verkliga hän-
delser där fordonen använts, 
ibland någon anekdot om 
dem, men också om det otro-
ligt tuffa liv soldaterna levde 
som tjänstgjorde i dessa trånga 
krigsmaskiner.

Bosse gav oss en oerhört in-
tressant rundtur i museet 
och det tog tid att smälta in-
trycken. Lite extra spännande 
var det att kika in i statsmi-



36 NP1 ’12

M8 Greyhound. Fyra sådana här bilar 
togs som krigsbyte och användes av de 

svenska FN-tupperna i Kongo i början 
av 1960-talet. De gavs namnen Anne-
Belle, Lulle-Bell, Bibbi-Bell och Nina-
Bell. Besättningarna skrev ofta något 

vitsigt på fordonen, vilket är den 
troligaste förklaringen till ”Ring så 

kommer vi”.

AKV (Artillerikanonvagn). En 
prototyp som blev förlagan till 
bandkanon 1. Hade världsrekordet 
i eldhastighet för denna vagnstyp 
(15 skott/45 sek.). Kaliber 15,5 cm. 
Räckvidd 2,5 mil.

Gå in på Arsenalens hemsida 
www.arsenalen.se och håll utkik 
efter eventdagar, då händer något 
alldeles extra! Tfn: 0152-121 44.

Tysk amfi bisk spaningsbil från andra världskriget, en s.k. ”Schwimmwagen”.
Bilen är fullt kör- och sjöduglig. NP:s tävlingsreporter Peter Siegel lyckades fånga 
den på bild under en provtur på Sicklasjön i Nacka.

Strv fm/31, 
vagnen hade 

både band 
och hjuldrift 

som kunde 
växlas under 

gång. Det enda 
exemplaret 

som tillverkats.

här. Bilderna från reportaget 
visar en liten del av allt som 
fi nns att beskåda och Bosse 
har något spännande att be-
rätta om varje föremål. Det är 
också en viss känsla att på nära 
håll själv få se och känna på 
alla gamla krigsvidunder som 
skapats för att behålla freden.
 Jag kan bara varmt re-
kommendera ett besök, och 
glöm inte att boka Bosse! Han 
kommer att ge er en intressant 
rundtur med spännande och 
underhållande berättelser.

Visst ja, en sak till. Det för-
sta Bosse förklarar inför sin 
guidetur är att det frånsett 
finlandssvenskan inte finns 
någonting inom svensk mi-
litär terminologi som heter 
”pansarvagn”!
– I Sverige heter det ”pan-
sarfordon” och specifi kt be-
roende på typ; ”stridsvagn”, 
”pansarskyttefordon”, ”pan-
sarbil” eller ”spaningsfordon”! 
säger han med eftertryck.

Så nu vet ni det!
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Det är en vacker sommar-
dag den 6 juni 1944. En tysk 
stridsvagn modell Tiger II 
står uppställd vid en väg i 
nordvästra Frankrike. I ka-
nontornets öppna manlucka 
står stridsvagnschefen, en ung 
man i svart SS-uniform, och 
granskar uppmärksamt ter-
rängen framför sig. Siffrorna 
på kanontornet visar att det-
ta är stridsvagn nummer 805 
i SS Panzer Corps. Större de-
len av kanonröret är bemå-
lat med svartvita ringar. Det 
betyder att denna stridsvagn 
har skjutit sönder ett stort an-
tal allierade stridsvagnar och 
pansarvärnskanoner.

De allierades trupper har skep-
pats över Engelska kanalen 
och är i färd med att land-
stiga i den franska provin-
sen Normandie. Mannen i 
stridsvagnens kanontorn är 
SS Obersturmführer Michel 
Wittmann. Han är chef för 
stridsvagn nummer 805 och 
ytterligare fem Tiger-strids-
vagnar.

Wittman är ung, några och 
trettio, men han har bara 63 
dagar kvar att leva. Den 8 au-
gusti 1944 totalförstörs hans 
stridsvagn av en pansargranat 
som dödar hela besättningen. 
Men innan dess har Michel 
Wittmann skjutit sönder to-
talt 138 allierade stridsvagnar 
och 132 pansarvärnskanoner. 
Trots att han dog ung hann 
han bli en legend och blev, 
motvilligt, beundrad för sin 
stora skicklighet, även av sina 
fi ender.

När de allierade landsteg i 
Normandie var jag sex må-
nader gammal och visste inte 
särskilt mycket om allt detta. 
Sextiosju år senare betraktar 
jag eftertänksamt Stridsvagn 
805. Det är ingen riktig strids-

Vad är det för skillnad på en 
Sherman?
Av: Basti Naumann

vagn, utan en modell som jag 
fi ck av en arbetskamrat för 
trettio år sedan, och som fort-
farande har sin hedersplats i 
vitrinskåpet i vardagsrummet.

Jag är inte på minsta vis någon 
”nörd”. Jag vet ytterst lite om 
stridsvagnar. Men likt många 
andra av det maskulina könet 
fascineras jag av dessa enorma 
krigsmaskiner vars groteska, 
klumpiga fulhet blir till någon 
slags inverterad skönhet. De 
har en skrämmande kapacitet 
att sprida död och förödelse 
och orsakar en förlamande 
skräck hos dem som deras 
eldkraft riktas mot. Samtidigt 
är de oerhört sårbara. De står 
lätt emot all fi nkalibrig eld, 
spränggranater, kanoner och 
annat otyg, men två man med 
det svenska granatgeväret 
Carl Gustaf kan göra rovdju-
ret till byte, och på bråkdelen 
av en sekund förvandla den 
skräckinjagande helvetesma-
skinen till en rykande, livlös 
skrothög.

Efter denna historiska utvik-
ning, åter till nutid och besö-
ket på Arsenalen.
 Försvarsmuseer fi nns det 
många, av varierande kvali-
tet, men Arsenalen i Sträng-
näs skulle enligt uppgift vara 
inriktat på pansar, vilket lät 
lovande. Det var alltså med 
en viss förväntan jag såg fram 
mot besöket.

Jag blev inte besviken. Detta 
pansarmuseum överträffade 
alla mina förväntningar. Med 
en utställningsyta på någon 
hektar eller så, kan det uppvisa 
en storartad rapsodi över den 
svenska stridsvagnshistorien, 
och ett antal ytterligare god-
bitar på köpet. Jag kanske får 
på skallen av någon välunder-
rättad besserwisser, men jag 
tar i alla fall risken att utnäm-

na Arsenalen till Sveriges för-
nämsta stridsvagnsmuseum. 
Jag vågar till och med påstå 
att museet vid en internatio-
nell jämförelse hör hemma i 
den främsta eliten. Redan vid 
ingången anges den exklusi-
va tonen – där hittar man det 
enda återstående exemplaret 
av Sveriges första stridsvagn. 
Och den är i körbart skick!

Vår ciceron för dagen var Bos-
se Åberg, en av de hängivna 
volontärer på vars axlar den-
na museala verksamhet vilar. 
Rimligtvis måste det gå att 
hitta en fråga om stridsvagnar, 
som Bosse inte kan svara på, 
men trots idoga försök lycka-
des jag inte (självklart kände 
han till Michel Wittmann och 
hans öde).

Min personliga favorit bland 
stridsvagnar är den svenska 
Stridsvagn 103, i dagligt tal 
kallad Stridsvagn S. Under 
åren 1967 – 1971 tillverkade 
Bofors 290 exemplar av den-
na vagn. Den togs ur bruk 
1997. Det var alltså denna 
stridsvagn som saknade torn, 
och vars kanon var fast mon-
terad i stridsvagnskroppen. 
Den har blivit en hackkyck-
ling i militära kretsar, delvis 
på grund av kvalitetsproblem, 
men framför allt på grund av 
sin tornlösa konstruktion. Jag 

brukar protestera mot denna 
orättvisa dom, och hävda att 
strv 103 var en i många av-
seenden genial konstruktion, 
väl anpassad till den svenska 
terrängen. Och till min glädje 
får jag medhåll av Bosse. Han 
berättade att Stridsvagn 103 
vid ett tillfälle genomgick ett 
jämförande test, och det vi-
sade sig att 103:an klarade 
testet med fl ygande fanor på 
nästan alla punkter. Det blev 
VG på en punkt, och MVG 
på alla övriga.

Bosse lärde oss också ett antal 
klurigheter, som vi kan im-
ponera på bekantskapskretsen 
med. Den amerikanska strids-
vagnen M4 Sherman tillverka-
des i närmare 50 000 exemplar 
(överträffades bara av Sovjets 
T34). Det visste jag. Däremot 
visste jag inte att Sherman 
även tillverkades i en brittisk 
version. Att bli attackerade av 
amerikanska Shermans tog 
tyskarna ganska lätt på, men 
när de såg att det var en brit-
tisk Sherman blev det oro i le-
den. Vad det var tyskarna såg, 
det vill säga hur man kunde se 
skillnaden mellan den ameri-
kanska och den brittiska ver-
sionen, berättade Bosse. Men 
det berättar jag inte för er. Det 
tycker jag ni ska ta reda på själ-
va nästa gång ni befi nner er i 
trakten av Strängnäs.

Från vä: Ulf Hansson, NP-redaktör, Bo sse Åberg, guide och 
Basti Naumann, intresserad medföljare. Foto: Jan Sellgren.
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SÄKER • SÄKRARE •
Av: Anders Lybeck • Foto: Ulf Hansson

Skjutvapen är verkligt farliga saker. Det fi nns 
all anledning för tillverkarna att bygga in 
anordningar för att förhindra skottlossning vid 
fel tillfälle. Men hur säkert bör man göra ett 
vapen?

   i moderna människor
   lever i ett samhälle som
  har ambitionen att skyd-
 da oss från vaggan till gra-
ven. Medborgarna ska skyd-
das mot olyckor och mot sig 
själva på alla upptänkliga sätt. 
Dagligen möter vi varnande 
pekfi ngrar i vinannonser och 
på cigarettpaket. Ska du ut på 
havet – sätt på dig fl ytväst! 
Sätter du dig i bilen – på med 
säkerhetsbältet! Tar du cykeln 
– använd cykelhjälm! Sitter 
du vid matbordet – ät 6 till 8 
skivor bröd om dagen!

Jag ironiserar möjligen lite med 
”överbeskyddet” här ovan, 
men hur är det med verkligt 
farliga saker, som skjutvapen? 
Hur säkert bör man göra ett 
sådant? Om man tar av sig 
skygglapparna och tänker 
över varför handeldvapen (läs 
tjänstevapen) har konstruerats, 
är det ju så att de är avsedda 
att tjäna sin bärare till försvar 
i yttersta nöd. Att dessa va-
pen sedan har utvecklats till 
tävlingsvapen är ju från bör-
jan helt enkelt en fråga om att 
öva för att bli säker i handha-
vandet. En naturlig del i öv-
ningarna är då att skyttarna 
också vill mäta sig med var-
andra och tävla om vem som 
kan placera skotten närmast 
mitten av målet.

Skjutvapen, och särskilt då 
handeldvapen med sina kor-
ta pipor, måste alltså ha en 
säkring mot vådaskott. Men 
frågan är hur säkert man ska 
kräva att ett vapen ska vara. 
Ett vapen kan ju vara så säkrat, 
att det inte längre är praktiskt 
hanterbart, att det inte fyller 

sitt syfte – att tjäna som skydd. 
Det är en balansgång mellan 
säkerhet kontra eldberedskap. 
Om man tänker sig att Soci-
alstyrelsen fi ck i uppdrag att 
konstruera en pistol, är jag rätt 
säker på att denna skulle ha 
så många olika säkringar in-
byggda (inklusive alkolås), att 
den skulle vara synnerligen 
opraktisk att handha. Men låt 
oss börja från början.

I begynnelsen hade handeld-
vapnen fyra huvudsakliga sätt 
att avfyras. Det fanns luntlås, 
hjullås, fl intlås och slaglås. Be-
träffande dessa vapen före-
ställer jag mig att problemet 
mer handlade om huruvida 
det överhuvudtaget skulle gå 
att avlossa skottet, än risken 
för vådaskott. Luntlås tänder 
krutladdningen genom att en 
brinnande lunta bringas att 
vidröra fänghålet som leder 
till krutet. Vid hjullås och fl int-
lås är det gnistor som spru-
tar över krutet vid fänghålet 
som tänder huvudladdning-
en, gnistor som uppstår när 
stål slår mot ett stycke pyrit. 
Vid hjullås genom att man på 
förhand dragit upp ett urverk 
som driver ett hjul och vid 
fl intlås genom att man spän-
ner en fjäder som bringar en 
hane att slå fram.
 Om jag förstått saken rätt, 
var fl intlåspistolen det första 
handeldvapen som hade nå-
gon sorts säkring, genom att 
hanen kunde ställas i ett mel-
lanläge i halvspänn, då man 
inte kunde trycka av, men 
hade en något högre eldbe-
redskap. Detta halvspänn fi nns 
också på vapen med slaglås. 
Dessa skjutvapen har dock 

en högre funktionssäkerhet 
jämfört med de äldre vap-
nen, genom att krutet utan-
för tändhålet inte ligger löst, 
utan fi nns inneslutet i en li-
ten koppardosa. I själva verket 
var det så, att slaglåsrevolvrar 
som t.ex. Colts första kon-
struktioner, av sina användare 
ansågs behöva ett ytterligare 
säkerhetsförfarande. För att 
förhindra att skott avlossades 
om vapnet tappades, brukade 
de sänka hanen mellan två 
patronlägen, eller genom att 
lämna en kammare oladdad, 
och nöja sig med fem patro-
ner/skott.

Den största faran för olycka 
med dessa fyra kategorier 
handeldvapen uppstod 
dock vid omladd-
ning. Om några 
glödande krut-
rester blivit kvar 
i pipa respektive 
kammare, kunde 
en eldsfl amma via det 
påhällda krutet spridas upp 
till krutfl askan. Svartkrut är 
ju väsentligt mer farligt att 
handskas med än moderna 
rökfria krut.
 Via Samuel Colt kommer 
vi lätt in på moderna patron-
laddade revolvrar. Den första 

Funktionsskiss för luntlås, respektive hjullås, fl intlås, slaglås.

V
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SÄKRAST • OSÄKRAT!

effektiva patronrevolvern var 
ju hans Single Action Army 
från 1873. Dessa första re-
volvrar hade samma svaghet 
som Paterson och Dragoon-
revolvrarna från tidigt 1800-
tal; det var en klok åtgärd att 
lämna en kammare oladdad, 
emedan ett slag på en slappad 
och framförd hane kunde leda 
till att ett skott avlossades. Så 
är inte fallet med moderna 
avtryckarspända (double-ac-
tion) revolvrar. Med dem är 
det helt säkert att bära vapnet 
med alla sex kamrarna ladda-
de. En revolver behöver alltså 
ingen säkring, och så vitt jag 
vet fi nns det inte heller någon 
revolver med säkringsanord-
ning.
 Utom förstås i deckarför-
fattarnas värld! Där kan man 
understundom läsa om att 
hjälten osäkrade sin revolver 
innan han skred till aktion. 
Till denna okunskap i vapen-
teknik kan man också räkna 
påståenden om ljuddämpade 

revolvrar (som ju 
är en omöj-

lighet som vi alla vet – gas 
och ljud piper ut mellan 
trumma och pipa). 
Till och med en så 
påläst författare som 
Ian Fleming låter tre 
bovar uppträda med 
ljuddämpade revolvrar 
i sin andra bok om James 
Bond – ”Doktor No”.
 När däremot de första 
halvautomatiska pisto-
lerna kom, uppstod 
snabbt ett behov av 
någon säkring. En pi-
stol är ju mer osäker än 
en revolver; med pisto-

len räcker det med ett 
lätt tryck på avtryckaren 
för att avlossa ett skott. På 

en revolver måste man ju 
först spänna upp hanen, 

alternativt spänna 
mekanismen med 

avtryckaren. Ändå 
saknades faktiskt 

någon form av 

Tumsäkringar på från vänster 
Walther PP, Mauser Hsc och 
Sauer 38.

Tyskt polishölster 
för 08-pistol. Inget 
snabbdrag precis!

Greppsäkring av Lugers 
konstruktion på en 
Vickers Parabellum.

Även den polska pistolen 
M/35 har en greppsäkring 
modell Browning ...

... liksom Colt 1911.
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säkring på de första försöks-
modellerna av Parabellum.
 Säkring på en pistol är 
vanligtvis en tumsäkring, 
d.v.s. en säkring som manöv-
reras med tummen på skjut-
handen. (En vänsterhänt skytt 
har dessvärre lite problem!) På 
vissa äldre vapen förekommer 
dessutom en greppsäkring, 
d.v.s. en bygel på kolven mås-
te hållas intryckt för att skott 
ska kunna avlossas.

Den första pistolen med grepp-
säkring var den av schweizarna 
accepterade Parabellumpisto-
len modell 1900. Ett stadigt 
grepp om vapnet var nöd-
vändigt för en intryckning av 
greppsäkringen och skottloss-
ning. Samma förhållande gäl-
ler för Lugers marinmodell 
av Parabellum från år 1904. 
Den kejserliga tyska marinen 
var tydligen rädd för att sjö-
männen i fl ottan skulle kunna 
råka illa ut om det bara fanns 
en säkring. Jag har lättare 
att förstå omsorgen om sjö-
männen, deras pistoler skul-
le användas vid bordning av 
fi entliga fartyg från småbåtar 
på öppet hav.
 Den tyska armén ansåg 
sig dock inte behöva någon 
greppsäkring, deras modell 08 
saknar sådan. Den schweiziska 
armén behöll dock grepps-
äkringen på alla efterföljan-
de modeller av Parabellum, 
M/06, M/24, M/29.
 Ett annat land som ansåg 
greppsäkring önskvärd var 
USA. Den av dem accepte-
rade tjänstepistolen för armén, 
Colt 1911, har ju en grepps-
äkring, om än att John Moses 
Browning lät den få en annan 
utformning än herr Georg 
Luger. Som jag ska berätta 
längre fram, har den tyska va-
rianten en inbyggd svaghet, 
för att inte säga dödsfarlighet. 
Den första svenska armépisto-
len, M/07, har förstås samma 
säkring som den amerikanska 
M/1911, eftersom även vår 
pistol är av Brownings kon-
struktion.

Den tyska armén nöjde sig allt-
så med en säkring, en tumsäk-
ring, antingen det handlade 
om kejserliga armén, Wei-
marrepublikens riksvärn, eller 

Hitlers Wehrmacht. Men när 
den tyska polisen började ut-
rustas med gamla begagnade 
världskrigsvapen och nytill-
verkade ”Bellor” på 1920-ta-
let, blev det ett annat ljud i 
skällan. Tydligen hade polisen 
en mer osäkrare vapenhante-
ring än armén. Olika polis-
myndigheter började kräva 
ytterligare säkringar på sina 
08:or. Det har tydligen varit 
ett omfattande knallande av 
vådaskott i tyska polisers om-
klädningsrum!
 Det farligaste momentet 
med en Parabellum är faktiskt 
isärtagningen. Hur många vet, 
att man kan avlossa ett skott 
med en delvis isärtagen Para-
bellum genom att krama den 
i ett fast handgrepp, tro det 
eller ej. Den enda ytterligare 
pistol jag känner till som har 
denna egenskap, är den japan-
ska M/1934, som dock är en 
mycket mer opålitlig kon-
struktion än Parabellum.
 För att möta detta faro-
moment införde den tyska 
polisen år 1932 en extra säk-
ring, som efter uppfi nnaren 
kallas för Schiwy-Sicherung. 
Gamla erfarna skyttar, med 
Parabellumskytte på merit-
listan, känner väl till att av-
trycket på en 08:a förmedlas 
från avtryckare till slagstift 
via ett system av länkar, del-
vis dolda under täckplattan på 
vänster sida av stommen. Det 
är när man klämmer på en 
av dessa länkar, och glömt en 
patron i loppet, som olyckan 
är framme. Säkringen ifråga 
består av en fjäder, som lå-
ter ett stift fjädra ner och låsa 
länkarna, när pistolen tas isär. 
Denna anordning är så vanlig 
på tyska polis-Parabellum från 
1930-talet – både nytillver-
kade och renoverade världs-
krigspistoler – att man tryggt 
kan säga, om man möter en 
08:a med denna säkring, att 
detta har varit en polispistol.
 Den andra polissäkringen 
som infördes i samma veva, 
är en magasinssäkring, kallad 
Walther-säkring. Den består 
av en säreget bockad fjäder, 
som är fäst vid ett uppborrat 
hål i stommen under vänster 
kolvplatta och förbinder ma-
gasinsbrunn med utrymmet 
bakom avtryckaren. Om ett 

Funktionsskiss på 
polissäkringen.

Funktionsskiss på 
Walthersäkringen 
(magasinssäkring).

Den kortlivade 
magasinssäkringen 

på plats.

Tysk varningsaffi sch 
om den farliga 
isärtagningen av en 
Parabellum.

Kläm för sjutton inte här om 
du glömt göra patron ur!

Faran för vådaskott 
bemästras av 

en ”Schiwy-
Sicherung”, 

vad jag kallar 
”polissäkring”.
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magasin inte finns infört i 
kolven, kan avtryckaren inte 
föras bakåt, och pistolen hel-
ler inte avfyras. Till skillnad 
från den andra polissäkringen, 
”Schiwy”, var denna säkring 
inte särskilt funktionssäker, 
och togs ganska snart bort på 
de fl esta pistoler. Än idag kan 
man på vissa polispistoler se 
hålet där denna säkring varit 
fäst. Hittar du en ”Bella” med 
kvarsittande magasinssäkring 
har du gjort ett fynd!

Jag nämnde tidigare den önsk-
värda balansen mellan säker-
het och eldberedskap. En tysk 
Parabellum 08 kunde alltså 
rent teoretiskt ha upp till fyra 
olika säkringar, även om jag 
måste erkänna att jag ald-
rig sett polissäkringar på en 
marinparabellum, alltså med 
greppsäkring. Men den tyska 
polisen på 1930- och 40-talen 
hade i alla fall pistoler med två 
säkringar som måste deaktive-
ras före skottlossning. Föreställ 
dig en så utrustad polisman 
som hamnar i eldstrid med en 
förbrytarliga, och som kanske 
också måste ladda om. Och 
glöm inte att han först måste 
dra sitt vapen från världens 
säkraste – och långsammaste 
– hölster!
 Lägg till detta att Parabel-
lums tumsäkring sannerligen 
inte är särskilt ”tumvänlig”. 
För att manövrera säkringen 
behöver man antingen vända 
pistolen lite på snedden, eller 
hjälpa till med vänster hand.
 En annan populär pistol 
med olämpligt utformad säk-
ring är Colts modell 1911. 
Säkringen är liten och svår 
att få grepp på. Mannen som 
”uppfann” praktiskt skytte, 
den amerikanske marinkårsö-
versten Jeff Cooper, svetsade 
på en liten förlängning på säk-
ringen på sina 1911:or, vilket 
gjorde honom oerhört snabb 
i draget.
 En modern, snabb säk-
ring fi nns på Glockpistolen. 
Eftersom varje skott måste 
avlossas double-action (av-

tryckarspänning), behövs 
ingen annan säkring, inte ens 
en tumsäkring. Däremot har 
Glocken en liten fl ärp fram på 
avtryckaren, och denna fl ärp 
måste hållas intryckt för att 
lossa skott. Detta går dock helt 
naturligt när man snabbt drar 
vapnet, och lägger pekfi ngret 
på avtryckaren. Jag vill påstå 
att Glocken är det perfekta 
tjänstevapnet; ingen säkring 
att glömma bort, det är bara 
att dra och elda på. Lägg till 
detta ett extra rymligt maga-
sin.

Kan man då inte säkra en 
Glock? Ja, enligt Försvars-
maktens anvisningar är en 
Glock (pistol 88) säkrad när 
man tar ut pekfi ngret ur var-
bygeln.
 Nu är faktiskt inte Glock 
den första pistolen med en 
liten säkring i avtryckaren. 
Denna fi ness fanns faktiskt 
på Sauer & Sohns polispistol 
modell 1930, den så kallade 
”Behördenmodell” (myndig-
hetsmodellen). Dock är denna 
pistol så ovanlig, att jag tror 
att de fl esta skyttar aldrig nå-
gonsin sett en sådan. Den är så 
ovanlig, att den inte ens fanns 
i Bengt Erikssons samling.
 Innan vi helt lämnar dis-
kussionen om olika säkringar 
vill jag gärna nämna nackde-
len med pistolens vanligas-
te säkring – tumsäkringen. 
Lämpligt demonstrations-
material härvidlag är olika 
tyska polispistoler. Frånsett 
30-talets ombeväpning med 
08-pistoler har den tyska po-
lisen, uniformerad som civil-
klädd under större delen av 

Avtryckarfl ärpen 
fanns redan på Sauer 
Behördenmodell ...

... och senare 
på Glock.

En mycket 
säkrad Glock!

Bröderna 
Federles Mauser 
C/96 med sin 
obekväma 
tumsäkring.
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1900-talet, varit beväpnad 
med pistoler av främst fi r-
morna Walther, Mauser och 
Sauer & Sohn, i kaliber 7,65 
eller 6,35. Alla tre har tum-
säkringen fäst i bakre led, 
och den främre delen är den 
rörliga. Jag fi nner detta obe-
kvämt. Bättre vore, om säk-
ringsarmen vore fäst i främre 
delen av armen. Åtminstone 
jag måste vicka lite på pisto-
len i handen för att kunna slå 
ifrån säkringen.
 Sen får vi förstås inte 
glömma, att samtliga dessa 
tre pistoler kan avlossas dou-
ble-action, alltså man skjuter 
första skottet med avtryck-
arspänning. Det betyder att 
dessa för sin tid oerhört mo-
derna pistoler (Walther 1929, 
Sauer 1938 och Mauser1940) 
kunde bäras laddade och 
osäkrade i såväl fi cka som höl-
ster, vilket gjorde dem oer-
hört snabba i draget. Sauer har 
dessutom en spak på vänster 
sida, med vilken man både 
kan spänna och slacka meka-
nismen.

Vilken är då den säkraste säk-
ringen på en pistol? Jo, det ena 
är hölstret. Ett handeldvapen 
som vilar i sitt hölster, kan 
inte avfyras, kan inte ställa till 
med något elände. Detta har 
i skyttekretsar blivit bättre på 
senare år, dels tack vare ökat 
bruk av hölster, dels tack vare 
säkerhetspropparna, men tidi-
gare var fältskyttestigarna ett 
verkligt faromoment. Både på 
banan och i klubbstugan så 
skulle skyttarna plocka – visa 
– handskas – provrikta – torr-
klicka med sina vapen. Jag kan 
än idag minnas hur obehagligt 
det var med en revolverskytt i 
patrullen, som hela tiden hade 
vapnet i handen och gick och 
gjorde blindavfyrningar med 
vapnet; ”klick-klick-klick”.
 Man kan jämföra med den 
skytteform som förr kall-
lades praktiskt skytte, men 
som idag benämns dynamiskt, 
och som av övrig skytterö-
relse sågs som en katt bland 
hermelinerna. Där kan man 
verkligen tala om säker va-
penhantering! Pistolen vilar 
i hölstret hela tävlingen ige-
nom, utom just under skjut-
momentet. Den som i otid 

drar upp sitt vapen ur höl-
stret eller på skjutplatsen vid 
skottlossning råkar rikta sitt 
vapen åt ett icke önskat håll 
– även vid omladdning – blir 
obönhörligen diskad från hela 
tävlingen. Aldrig har jag känt 
mig så trygg som på dessa täv-
lingar.
 Den andra naturliga säk-
ringen av en pistol består helt 
enkelt av att man efter kom-
mandot ”ladda”, ända till 
man lyfter vapnet och börjar 
rikta på kommando ”färdi-
ga”, håller pekfi ngret sträckt 
rakt fram på utsidan av var-
bygeln. Det fi nns skyttar som 
tar tryckpunkt en aning för 
hårt efter ordet ”10 sekunder 
kvar”, så att ett skott går av. 
Det har hänt på en fältskjut-
ning att skytten bredvid mig 
vid ovanstående sekundangi-
velse sköt ett skott i backen 
en meter framför min vän-
sterfot. Ytterst obehagligt! För 
att åter referera till dynamiskt 
skytte; varje skytt som inte 
håller pekfi ngret utanför var-
bygeln ända tills vapnet riktas 
mot målet blir även i detta fall 
diskad direkt.

Jag lovade att berätta om svag-
heten med den tyska mari-
na 08:ans greppsäkring. Här 
kommer den:
 För många år sedan kom 
en man i USA in till en va-
penhandlare och ville sälja en 
Marinparabellum. Fäst i ett 
snöre vid varbygeln dinglade 
en knapp. Denna knapp hade 
en historia. Mannen berättade 
att hans far tjänstgjort i ame-
rikanska armén under första 
världskriget. Vid en storm-
ning av en fi entlig skyttegrav 
sommaren 1918, mötte ame-
rikanen i en krök av skytte-
graven oväntat en tysk offi cer 
som höll en Marinparabellum 
i handen. Tysken var snabbare 
än amerikanen, höjde sin pi-
stol och tryckte av, men inget 
skott föll. Pistolen strejkade. 
Amerikanen fi ck istället chan-
sen och ”eliminerade” tysken. 
Nyfi ken böjde han sig över 
den stupade offi ceren och såg 
att en knapp i dennes uni-
formsärm kommit i kläm på 
insidan av greppsäkringen och 
omöjliggjort avfyring.

Greppsäkringen på 
en Parabellum ...

... och knappen 
som kom i kläm 
och förhindrade 
avfyring. 

Med säkerhets proppen på 
plats är det inte bara 
omöjligt att avfyra 
en pistol, det syns 
också tydligt på 
håll att ingen 
patron fi nns 
införd i loppet.

Detsamma gäller 
revolvrar.
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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 34900:- 17500:- 3600:- 200:-

Lapua Midas + 40 LRN 327 50/500 5000 23900:- 12500:- 2600:- 150:-
Lapua Center-X 40 LRN 337 50/500 5000 14900:- 7700:- 1600:- 100:-
Lapua Pistol King 40 LRN 327 50/500 5000 14600:- 7600:- 1600:- 95:-
Lapua Pistol OSP 40 LRN 277 50/500 5000 14900:- 7700:- 1600:- 100:-
Lapua Polar Biathlon 40 LRN 292 50/500 5000 21600:- 11200:- 2300:- 150:-
SK Rifl e Match 40 LRN 320 50/500 5000 9200:- 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:-

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 1180:-/1000 st
.314 32 WC 100 gr 1240:-/1000 st
.355 9mm FMJ 115 gr 1080:-/1000 st
.357 38 Spec WC 148 gr 1350:-/1000 st
.357 38 Spec LRN 158 gr 1420:-/1000 st

Sellier & Bellot ammunition
32 Auto FMJ 140:-/ask  2525:-/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  2795:-/1000 st
357 Mag SP 175:-/ask  3350:-/1000 st
40 S&W FMJ 190:-/50 st  3675:-/1000 st
45 ACP FMJ 195:-/50 st  3750:-/1000 st
44 Rem Mag SP 285:-/ask  5350:-/1000 st

Sellier & Bellot tändhattar
SP 30:-/100 st 255:-/1000 st 1200:-/5000 st
SPMP 33:-/100 st 265:-/1000 st 1250:-/5000 st
LP 35:-/100 st 285:-/1000 st 1350:-/5000 st

Sellier & Bellot hylsor
.38 Spec 119:-/50 st 1150:-/500 st 2200:-/1000 st
357 Mag 124:-/50 st 1200:-/500 st 2340:-/1000 st
44 Rem Mag 189:-/50 st 1850:-/500 st 3600:-/1000 st

Lapua kulor
.313 32 WC 98 gr 1125:-/1000 st
.313 32 WC 83 gr 1125:-/1000 st
.355 9mm FMJ 124 gr 1925:-/1000 st

Lapua ammunition
32 S&W WC 83 gr 350:-/ask 6700:-/1000 st
32 S&W WC 98 gr 355:-/ask 6800:-/1000 st
9 mm FMJ 124 gr 299:-/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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År 2009 insåg Förbunds-
styrelsen, mot bakgrund av 
händelser som inträffat i vår 
omvärld, att det förelåg be-
hov att utveckla vår kunskap 
och förmåga när det gäller 
krishantering. Därför inleddes 
en långsiktig satsning för att 
bygga upp nödvändig kun-
skap, förmåga och beredskap. 
En satsning som nu börjar ge 
resultat, exempelvis den av 
Förbundsmötet antagna kris-
hanteringspolicy som ligger 
till grund för Förbundets han-
tering av dessa frågor.

Begreppet krishantering kan 
tolkas på fl era olika sätt och 

innehålla fl era olika kompo-
nenter. Förbundsledningen 
har valt att fokusera på två 
sådana komponenter nämli-
gen kriskommunikation och 
riskhantering. Dessa kompo-
nenter är kopplade till var-
andra på ett naturligt sätt. 
En annan viktig komponent 
är naturligtvis de psykoso-
ciala insatserna i händelse av 
kris. Emellertid kräver denna 
komponent tillgång till spe-
cialutbildad personal och stor 
insikt om problematiken. För-
bundsstyrelsen har därför valt 
att för ögonblicket inte ut-
veckla kompetens på det om-
rådet. Däremot är det viktigt 

att våra kretsar och föreningar 
vet att det fi nns hjälp att få på 
annat håll om det skulle be-
hövas. Ett exempel är de PO-
SOM-grupper (psykosocialt 
omhändertagande) som fi nns 
i så gott som alla kommuner.
Förbundsstyrelsens ambition 
var att utbilda minst en person 
i varje krets i krishantering. 
Denna utbildning genom-
fördes vid kretskonferenserna 
2010 och 2011 med huvud-
saklig inriktning på kriskom-
munikation. Konferensen 
2011 utökades med en dag 
extra just av den anledningen. 
Utbildningen som genom-
fördes av Criscom, som är en 

frivillig försvarsorganisation, 
på Förbundets uppdrag vil-
ket garanterade hög kvalitet. 
Vi kan tveklöst konstatera att 
vi på riks- och kretsnivå nu-
mera har god förmåga i kret-
sar att hantera information 
såväl internt som gentemot 
media. Viktigast är att vi tack 
vare dessa utbildningsinsat-
ser är mentalt förberedda om 
något skulle inträffa och med 
det är mycket vunnet.

Riskhanteringen behandlades 
särskilt vid landsdelskonfe-
renserna 2011 då också en 
modell för riskanalys presen-
terades. Genom att i förväg 

Krishantering
Av: Claes-Håkan Carlsson

Begreppet krishantering kan tolkas på många sätt och innehålla 
olika komponenter. Förbundsledningen har valt att fokusera på 
två; kriskommunikation och riskhantering.  Ambitionen har varit 
att utbilda minst en person i varje krets i krishantering.
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inventera och analysera verk-
samhetens kritiska delar kan 
skadeverkningarna minskas 
eller i bästa fall förebyggas.

För att ge kretsar och fören-
ingar ”verktyg” att jobba vi-
dare med krishanteringen har 
erfarenheterna från utbild-
ningen satts på pränt i ett antal 
dokument. Dessa är samlade i 
två ”paket”.
 Föreningspaketet som 
sänts ut till samtliga förening-
ar och lagts ut på hemsidan. 
Föreningspaketet innehåller 
de grundfakta som varje för-
ening absolut måste känna 
till. Bland annat ingår en PM 
Incidentrapportering. Det är 
av största vikt att kretsar och 
föreningar rapporterar inträf-
fade allvarliga händelser till 
Förbundskansliet. Förbunds-
styrelsen behöver ha ett grepp 
om vad som händer ute i lan-
det. Detta för att kunna hjälpa 
föreningarna i det aktuella fal-
let men också som referens i 
kontakterna med media. Om 
någon typ av incident vi-
sar sig vara frekvent ger det 
också Förbundsstyrelsen in-
citament att vidta förebyg-

gande åtgärder. Vi 
vill understryka att 
syftet är att hjälpa 
föreningarna och 
inte att leta efter 
”syndare”. Vi kan 
också konstatera 
att systemet fung-
erat väl i samband 
med några hän-
delser under vin-
tern 2011. Paketet 
innehåller också en 
plastad ”lathund” 
i fi ckformat med 
råd vad man bör 
tänka på vid mass-
mediakontakter. 
Fler sådana lathun-
dar kan rekvireras 
från kansliet.
 Kretspaketet 
som främst är av-
sett som stöd för 
kretsarna i samband med vi-
dareutbildning av föreningar-
na inom egen krets. Paketet, 
som fi nns på hemsidan, inne-
håller ett antal dokument och 
presentationer. Vissa doku-
ment fi nns både som Word 
och pdf-dokument som ser-
vice till kretsar och förening-
ar. Presentationerna fi nns som 

PowerPoint-fi ler som kan an-
passas till kretsars och fören-
ingars behov. Senare under 
våren kommer även en hand-
bok att publiceras på hemsi-
dan för nedladdning där hela 
krishanteringssystemet pre-
senteras.

Sammanfattningsvis kan vi 

konstatera att såväl Förbunds-
styrelsen som kretsar och för-
eningar står så väl rustade som 
man kan begära. Vi är också 
medvetna om att allt mate-
rial kan bli bättre. Därför är 
vi intresserade av att få feed 
back från er ute i kretsar och 
föreningar utifrån er erfaren-
het av materialet.

Hur löser ni detta? Finns det planer?

Vad gör du nu?

Snabblathund för mediakontakter.
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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
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BESKRIVNING Pris/ask 50 st Pris/1000 st

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

140 kr
140 kr
160 kr
150 kr

2 400 kr
1 990 kr
2 800 kr
2 600 kr 

.32 S&W LONG 98GR LRN

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

2 800 kr
3 000 kr 

.38 Spl 148GR LWC

.38 Spl 158GR LRN

.38 Spl 158GR LSWC

160 kr
160 kr
180 kr 

2 800 kr
2 700 kr
3 050 kr

.357 Mag. 158GR SJHP

.357 Mag. 158GR FMJ FLAT

.357 Mag. 158GR SJSP FLAT

220 kr
210 kr
200 kr 

3 900 kr
3 800 kr
3 500 kr 

.40 S&W 165GR FMJ FLAT

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

4 000 kr
3 700 kr

.44 Rem. mag. 240GR SJSP FLAT

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

5 100 kr
6 700 kr 

.45 Auto 230GR FMJ

.45 Auto 230GR FMJ-SWC

.45 Auto 200GR LSWC

.45 Colt 250GR LFN

.454 Casull 260GR SJSP FLAT

.500 S&W 325GR SJSP FLAT

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

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

TÄNDHATTAR

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

HYLSOR
Alla kalibrar.

KULOR
I alla kalibrar.

Generalagent för Sverige:

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

Kaliber

.32 (314/100 WC)

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

.44 (429/240 HP)

.45 (452/230 RN)

Fettade

85 kr

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

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

Förkopprade
(HS)

72 kr

88 kr
106 kr
106 kr

158 kr
152 kr

Sortimentet är större.
Hör av er!

Komplett prislista med 
samtliga kalibrar fi nns på 
vår hemsida!

Med reservation för prisändringar.

Med reservation för prisändringar.

Alla priser inkl. moms.
Pris per 100 från:
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Skanåker 
startade Globen
Av: Peter Siegel

Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa

Tack för en bra artikel om vapengrupp A:s tillkomst i nr 4, 2011 av 
Nationellt Pistolskytte! Artiklar av detta slag gör NP extra intressant 
att läsa. Angående Walther m/39 så hette den inte P38 när svenska 
försvaret köpte in den 1939. Tyska armén hade inte antagit den som 
tjänstevapen ännu, de som såldes till Sverige hade beteckningen 
Mod HP för Heeres Pistole (Armépistol). Jag köpte nyligen en av 
dessa från ett dödsbo efter en hemvärnsman här i Älvdalen, i Norra 
Dalarna. Den är märkt med I 17 No 42 för I 17 i Uddevalla. Pistolen 
är i mycket bra skick och skjuter alldeles utmärkt. Jag kommer att 
ställa upp i tävlingar med den nästa säsong. Jag bifogar en bild så 
får ni se hur den ser ut.

Hälsningar
 Lars Edvinsson, Älvdalens Pistolklubb

Komplettering om 
tjänstevapen

Olympiamästaren Ragnar Skanåker var som vanligt inbjuden till 
Idrottsgalan i Globen.
I år var det sonen Herman (14) som fi ck följa med.
– En fantastisk show i en häftig arena! Sa Herman som imponerades 
av den stora idrottsfesten där även prins Carl-Philip och prins Daniel 
fanns på plats.
Ragnar minns invigningen av Globen 1989 då han anlitades att 
skjuta startskottet.
– Det var en kul grej, säger han, och ett sådant hedersuppdrag tackar 
man ju inte nej till.

Upplands Väsby Psk anordnade årets sista klubb-seriefältskjutning på 
nyårsafton och bjöd även in skyttar från andra stockholmsklubbar att 
delta och ”skjuta ut det gamla året”.
Lars Adsjö tyckte dock att vanliga pistolskott var för mesiga och tog 
med sig lite större doningar, nämligen en minikanon á la regalskeppet 
Wasa. Efter några ”klick” brakade skottet iväg under stor rökutveckling 
och Lasse hade skjutit SALUT för det nya året.

Deltagarna i 2011 års sista fält i Upplands Väsby.

Ragnar och Herman Skanåker.

Efter den trevliga fältskjutningen begav 
sig skyttarna hemåt för att fi ra nyår och 
vid tolvslaget kunde man titta på alla 
fyrverkerier i den klara vinternatten. 
En perfekt skytteavslutning på det 
gamla året!

God fortsättning!

Kanonskott för nya året!
Av: Peter Siegel



NP1 ’12 49

Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa

Av: Peter Siegel

Den årligt återkomman-
de PPC-tävlingen Swedish 
Open Indoor Championship 
kördes som vanligt i Umeå i 
februari. Fyrtiosju skyttar från 
spridda delar av landet gjorde 
upp om de svenska inomhus-
mästartitlarna. Kassaskåpssäk-
ra Torben Rundqvist satte två 
nya svenska inomhusrekord 
med 1485p i Pistol 1500 och 
592p i Distingiushed Pistol. 
Med sin ”full pott”, 480p i 
Stock Semi Auto från 2010 
(vann med 479p i år), har han 
nu alla tre inomhusrekorden 
i pistolklasserna i PPC. Jens 
O’Konor fi ck inte riktigt till 
laddningarna men tog ändå 
hem segern i R1500. Conny 
Kristensson sköt hem Servi-
ce revolver och Distinguished 
revolver med en poäng före 

hemmaskytten Håkan Lind-
mark som var rätt nöjd ändå 
efter att ha vunnit Off Duty 
Revolver i sin första tävling 
med sin nya 2,75 tums re-
volver.

Överlag märkte man en höj-
ning av resultaten och det 
bådar gott inför svensk PPC´s 
framtid att så många närmar 
sig uppklassningar. Att köra 
inomhusmästerskap är nå-
got man borde satsa på i fl er 
grenar. Det gör ju sitt till för 
att hålla intresset på topp. 
Ett välarrangerat PPC-VM i 
somras på Hacksjöbanan där 
fl era klubbar hjälptes åt har 
givetvis också ökat intresset 
för grenen.

Både skyttar och funktionärer 

Favorit i repris
Av: Håkan Lindmark

Vinnarna i årets S wedish Open Indoor Championship, från 
vänster: Jens O’Konor, Conny Kristensson, Torben Rundqvist och 
Håkan Lindmark.

I år fyller Överum Pk 50 år och klubben satte upp ett bonuspris på 
hela 3 000 kronor till bästa skytten på årets seriefältskjutning ”Vår-
fälten” i januari och februari. Det gällde att vara bäst i vgrp C och A 
i alla fyra omgångarna totalt. Konkurrensen var stenhård. Segrade 
gjorde Anders Magnusson från Växjö Pk med totalt 371 träffar i 207 
fi gurer, vilket motsvarar ett snitt på närmare 46,4 träff totalt  i var och 
en av dessa två vapengrupper. 
Ett stort grattis till Anders Magnusson!

Generöst bonuspris i 
Överum

Prisutdelaren 
Anders Lundgren 
(vä) överlämnar 
ett bonuspris till 
seriefältens bästa 
skytt Anders 
Magnusson.

I vår följetong om vad en pistolskytt kan råka ut för berättar NP:s 
tävlingsreporter, Peter Siegel, att han fi ck ett ovanligt vapenfel i Stock-
holms duellserie i år. Det blev tvärstopp på andra skottet när patronen 
inte gled in i loppet.
– Döm om min och skjutledarens förvåning när vi fi ck se att kulan i 
patronen satt upp och ned, säger Peter, jag hade inte glasögonen på 
mig när jag fyllde på magasinet, men något sådant här har jag aldrig 
råkat ut för under min långa skyttekarriär.

Det fi nns fl er märkliga upplevelser. På en fältskjutning i vgrp B ett 
tidigare år blåstes det vid explosionen ett hål liknande en ”bunker-
springa” i den femte patronen. Detta fi ck till följd att en ”svetslåga” 
slog ned på den sjätte och sista patronen i magasinet som antändes 
och fl ög i bitar. Som tur var uppstod inga skador på vare sig fi ngrar, 
pistol eller magasin.

Ja, ALLT ska man tydligen vara med om.

ALLT ska man vara 
med om, del 3

trivdes på årets inomhusmäs-
terskap och det uppskattas 
verkligen att vi har denna 
tävling som en tidig ”starter” 
för säsongen. Huvudarrang-
örsklubben, Umeå PK, sum-
merar nu arrangemanget och 
kör vidare med planeringen 
av PPC-SM som även det går 

i Umeå i år. Det fi nns trots 
allt alltid något man kan göra 
bättre till nästa gång om man 
vill hålla skyttarna nöjda och 
glada! 26-29 Juli går SM och 
vi hälsar redan nu alla PPC-
skyttar välkomna tillbaka till 
Umeå!

Ett hål 
slogs upp i 
.32-hylsan ...

... och lågan antände 
patronen inunder.

Upp och 
nedvänd .22-
kula fungerade 
inget vidare.

Peter Siegel.
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Walle Califf började skjuta pi-
stol 1957, ungefär samtidigt 
med Ragnar Skanåker, och 
etablerade sig snabbt bland 
eliten. Jämfört med ”tränings-
narkomanen” Skanåker be-
traktades Walle mer som en 
naturbegåvning. Från 1963 
och tretton år framåt var han 
landslagsskytt. Walles bästa 
gren var silhuettpistol (snabb-

pistol) men även i duellskytte 
och standardpistol gjorde han 
fenomenala resultat.
 På OS i Mexico 1968 
nådde Walle en 13:e plats i 
snabbpistol, en placering som 
han själv tycker överträffades 
av resultatet på VM i Rumä-
nien 1965. Där blev det en 6:e 
plats i samma gren och med 
tanke på att konkurrensen då 

Snabbskytten som 
utmanade ödet
Av: Ulf Hansson
Arkivf oton: Walle Califf

Walle Califf från Mölndal, numera veteran, 
var en av Sveriges bästa snabbskyttar då det 
begav sig på 1960 -och 70-talet.

Walle Califf på Pistol-SM 2011.

Walle Califf utmanar 
ödet i Grand Canyon.

Walle Califf på landskamp i Warszawa 1966. Det 
blev ett svenskt rekord på 592 poäng i snabbpistol.
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VM 1970. Från vänster: Walle Califf, Gun Näsman 
och Ragnar Skanåker utanför hotellet i Phoenix, 
Arizona.

var stenhård (hela östblockse-
liten deltog) var det en stark 
prestation.

Många höga resultat och SM-
guld har det blivit under 
åren, även i standardpistol. 
Walle innehar också ett spe-
ciellt svenskt rekord som är 
svårslaget. Det gäller duell-
skytte, inom nationellt skytte 
benämnt snabbskjutning och 
inom sportskyttet snabbmo-
ment, delmoment i grenarna 
sportpistol och grovpistol.
 Året var 1965 och täv-
lingen omfattade tolv duell-
serier (60 skott). Med endast 
fem nior och resten av skot-
ten i tian fi ck Walle ihop 595 
poäng. Eftersom grenen inte 
fi nns längre lär han få behålla 
det rekordet. Även i silhuett-
pistol (snabbpistol) har han 
skjutit svenskt rekord på 593 
poäng. Han innehade även 
det tidigare rekordet på 592p, 
ett resultat han sköt på en 
landskamp i Warszawa 1966.
 Walle sätter extra stort 
värde på Folke Bernadottes 
vandringspris som han blev 
slutlig ägare till efter tre in-
teckningar. Det är en mäktig 
pokal där legendaren Torsten 
Ullman hade en inteckning 
på 591 poäng från 1942.

Jag mötte Walle Califf på Pi-
stol-SM i Göteborg förra 

sommaren. Han stod och pra-
tade med Ragnar Skanåker 
och hade tagit med sig några 
gamla tidningsklipp och fo-
ton från tiden då de båda var 
landslagsskyttar. På bilderna 
syns bland annat en mycket 
ung Ragnar Skanåker som 
ännu hade några år av exem-
pellös träning kvar tills han 
skulle bli olympisk guldme-
daljör på fripistol (1972).

Johan Backe heter skytten från Atlas Copco 
Pk som vann båda klasserna i årets Duellserie 
i Danicahallen på Lidingö. Man skjuter sex 
omgångar varav de fem bästa räknas. Johan 
segrade i herrar A med 1440 och i den öppna 
klassen med 1439 poäng vilket motsvarar ett 
snitt på 288 poäng per omgång. Konkurrensen 
var dock stenhård, med enbart några få poängs 
skillnad i båda klasserna kom Jim Forsberg, 
Rosersberg Pk, och Ronnie Hellström, ACPK, på andra, 
respektive tredje plats.

För sin prestation erhåller Johan Backe på Stockholms 
distriktsårsmöte en presentcheck på 500 kronor, sponsrad av 
Staffans Vapen & Jakt AB i Borlänge, tel 0243-230504,
www.staffansvapen.se.

STORT GRATTIS till Johan Backe!

Årets duellskytt i 
Stockholm
Av: Peter Siegel

Landslagsuttagning på Högsbo gamla skjutbana i Göteborg 1966. Walle Califf står 
längst till höger. I mitten syns en ung Ragnar Skanåker (mörk jacka) och framför Walle 
sitter en annan skicklig Göteborgsskytt, Stig Hedman.

På ett av fotona har någon på-
passligt lyckats fånga en man 
som just tar ett hisnande 
språng över en avgrundsra-
vin. Det var Walle själv som 
tog språnget.
– Det var på VM i Phoenix 
i Arizona 1970 då landslag-
struppen var på utfl ykt till 
Grand Canyon, berättar Wal-
le. och tillägger med ett brett 
leende:

– Jag satsade på höga höjder! 

Ragnar skrattar och minns 
kommentaren från den be-
störte svenska lagledaren då 
han fi ck se Walle ta språnget.
– Han blev förskräckt och 
skrek ”vänta för tusan med 
sånt där tills du skjutit klart 
VM!”. Han var rädd att vi 
skulle bli en man kort i trup-
pen!
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Gunnar Elfving
Skyttetjänst AB
(tidigare SFAB)

Målmateriel

Du vet väl om att din klubb/förening 
får 10% i RABATT på tavlor och 
fältskyttefi gurer när du beställer
från oss.

från GES AB
Startat av skyttar för skyttar

Vi säljer
även
HJ-mål.

Det är vi som har de BLÅ fältskyttemålen
Nyhet!
Falling Target kommer inom kort även att fi nnas för .22, då med 6 riktprickar!

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!
OBS! Du får fraktfri leverans om Du beställer tavlor eller fi gurer för minst 1200 kr + moms!
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På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet och
Norrbottens Pistolskyttekrets

Inbjuder föreningen Grovskyttarna till

Svenskt Mästerskap i Magnumfältskjutning
Lördag & söndag 4-5 augusti 2012

Grovskyttarna Luleå hälsar
landets alla Magnumfältskyttar

Hjärtligt välkomna!

Plats: Knöppelåsen’s skjutbana, Skjutbanevägen Luleå. Skyltat från E4 söder 
(Gäddvik)

GPS: N65.60225   E22.23286
Anmälan: Föranmälan skall ske online föreningsvis senast 1 juli 2012 på

www.grovskyttarna.se
Skytt får starta i tre vapengrupper per dag, dvs. totalt sex starter.

Vapengrupper
  lördag 4 augusti  söndag 5 augusti
 3. SA Revolver .357 Magnum 1. SA Revolver .41-44 Magnum
 4. DA Revolver .357 Magnum 2. DA Revolver .41-44 Magnum
 5. Frigrupp Pistol & Revolver .9-.455 6. Pistol kaliber .9-.455

Lagtävlan: Föreningsvis i föranmälda tremannalag genomföres i vapengrupperna 1-6.
Föreningen får anmäla fl er än ett lag i varje klass.
En reserv/lag får anmälas.
Skytt får delta i fl era lag, men inte i mer än ett lag/klass.

Startavgift: 220 kr/start individuellt och 250 kr/lag.
Startavgifter betalas föreningsvis på pg nr 572256-6 i namnet Magnum 
SM 2012. Senast den 1 juli. Inbetalda startavgifter återbetalas ej.

Riksmästerskap: På söndag 5/8 anordnar vi ett riksmästerskap i klass M7.
Deltagandet i klass M7 gör man som sista start på dagen.

Startavgift M7: 100 kr/start individuellt & 150 kr/lag

Kontaktpersoner: Tävlingsledare: Mikael Isaksson – isse@grovskyttarna.se
 Startlistor: Stefan Olsson – stefan.olsson@grovskyttarna.se

SM Nr 18SM Nr 18
MagnumfältskytteMagnumfältskytte
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En klubb där medlemmarna 
känner att man satsar framåt 
har betydligt lättare att få fram 
funktionärer och arbetskraft 
än de som klamrar sig fast vid 
det gamla och bara skjuter ak-
tivt i en eller två grenar. Man 
måste våga synas och se till att 
man kan bli nådd också för att 
nå ut till alla de som faktiskt 
har ett seriöst intresse av att 
börja skjuta.
 Sedan klubben satsade på 
att ha massor av information 
på hemsidan ”www.umepk.
nu” där vi visar upp mång-
falden av grenar med text, 
fi lmklipp och bilder, har vårt 
enda problem egentligen va-
rit att hantera alla som söker 
till våra nybörjarkurser.
 Hemsidan har blivit en av 
nycklarna till den framgång 
vi har idag. Det är faktiskt så 
enkelt att man numera måste 
ha mycket text, fi lmklipp och 
bilder på en hemsida. Efter-

som man idag använder sök-
motorer som t.ex. Google, 
som aktivt söker av internet 
efter sidor som matchar det 
man söker, är min uppmaning; 
skriv mycket och informativt!

Våga visa vad vi gör! Det är ju 
det som är intressant för den 
som vill börja skjuta.
 2011-2012 kur sar vi 
34 nybörjare som betalar 
2 500:-/person. Pengar vi 
använder till att bl.a. byta till 
bättre klubbvapen, ha fler 
ledare på plats m.m. Kurs-
deltagarna ska känna att vi 
verkligen satsar på gruppen 
med alla resurser vi har!
 En bra kurs får kosta 
pengar idag! Många klub-
bar är alldeles för billiga på 
sina utbildningar. Att gå en 
fallskärmskurs kostar c:a 
10 000:- och att ta dykarcer-
tifi kat kostar c:a 5 000:-, att 
jämföras med en pistolskyt-

tekurs under några månader 
som kostar 2 500:-, det är fak-
tiskt inte särskilt dyrt.
 Många klubbar tror att 
man måste göra det nästan 
gratis i ren oro för att så få 
har sökt. Sanningen är ofta så 
enkel som att de som vill gå 
kurs inte hittar någon pistol-
klubb i sitt område, eftersom 
många av våra klubbar inte 
ens har en hemsida.

Under kursen visar vi med se-
riösa pass upp alla grenar och 
ser till att man förstår att en av 
tjusningarna med pistolskytte 
är just mångfalden av grenar. 
Man får vara dålig i en gren, 
en annan gren kanske pas-
sar bättre för just den skyt-
ten. Idag är det mer vanligt 
att man börjar för att skjuta 
en specifi k gren och är rätt 
ointresserad av andra grenar.
 Vi har valt att uppmuntra 
det sättet att tänka. Vår erfa-

renhet är att om man upp-
muntras att skjuta den gren 
man själv vill ägna sig åt, hjäl-
per man även till mer i den 
grenen när man väl är klar. Vi 
får alltså fram fl er funktionärer 
på det sättet.
 Klubben är väldigt noga 
med att informera kursdel-
tagarna om att när man väl 
är klar med kursen förväntas 
man hjälpa till.
 Man kan inte tvinga nå-
gon att skjuta en gren man 
tycker har få deltagare. Tider-
na förändras och vi med dem. 
Utbudet är stort idag och vi 
måste hela tiden ha en bredd 
på verksamheten för att vara 
attraktiva som sport.

Vad gäller ekonomin pratar vi 
om 85 000:- minus ammu-
nitionskostnad bara på ny-
börjarkursen i en klubb med 
just nu 120 medlemmar. Och 
vi får då inga klagomål på 

Alla Alla 
grenars grenars 

lika lika 
värdevärde

Av: Håkan Lindmark

Jag vill nog påstå att vi går starkt mot strömmen med 
parollerna ”Aktivitet föder aktivitet” och ”Alla grenars lika 
värde”, säger Håkan Lindmark, ordförande i Umeå Pk. Här 
berättar han om hur man lyckats engagera och aktivera 
medlemmarna och dessutom öka antalet sökande till klubben.

Foto: Johan Lidström

IPSC-skytte
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att det är för dyrt! Tvärtom, 
grupperna uppskattar vårt en-
gagemang.
 Vi driver i princip klub-
ben som ett företag där sty-
relsen är moderbolaget och 
sektionerna är dotterbolagen. 
Alla grenar har olika behov 
och aktiviteterna gynnas bäst 
av att man accepterar detta is-
tället för att motarbeta det.

Då alla grenar ska ha lika vär-
de  har vi t.ex. infört regeln att 
en klubbtävling kostar 120:-, 
oavsett gren. Låter mycket för 
vissa, men för den summan 
får man lunch och kaffe med 
dopp. Ingen behöver heller 
ta upp plånboken mer än en 
gång, man får nämligen skjuta 
så många starter man vill för 
pengarna. Det kostar ju bara 
täcklappar.
 Vi har ofta 25 skyttar eller 
mer i t.ex. en klubbtävling i 
fält. Alla deltagare tycker det 
är jättekul och att man får 
mycket för pengarna. Och 
tycker man något är kul hjäl-
per man också till oftare. Tar 
man vår klubbcup i fält med 
fem tävlingar, där man räk-
nar fram vinnarna efter deras 
tre bästa resultat (liknar PPC-
cupen), så ger bara den cu-
pen över 10 000:- i ren vinst 
som självklart går till vidare-
utveckling av klubben. Pre-
cisionscupen (senast med 35 
deltagare) ger lika mycket och 
bara dessa två cuper ger alltså 
en rejäl vinst till verksamhe-
ten.

Jag törs nog sticka ut hakan 
och påstå att vi också är duk-
tigast i landet på att arrangera 
företagsskjutningar. Förra året 
drog vi in 63 000:- minus am-
munitionskostnad. Vi tar runt 
600:-/person, som skjuter c:a 
20-30 st. skott .22 och mellan 
50-60 st. skott 9 m.m. Vi er-
bjuder helt klart en upplevelse 
och efter varje sådant event 
har efterfrågan ökat.

PPC i vår klubb är en närmast 
overklig framgångssaga. Var-
för? Jo, det är samma sak här! 
Vi satsade stenhårt direkt och 
var inom kort Sveriges akti-
vaste klubb och har så varit 
nu fyra år i rad. Vi satsar nu 
lika hårt på IPSC och har som 

mål att vara Sveriges aktivaste 
klubb redan 2013.
 Kanske kommer vi inte 
att klara det, men vågar man 
inte sätta upp mål försöker 
man ju inte heller. Vi har efter 
två års IPSC-verksamhet c:a 
25 licensierade IPSC skyttar 
i klubben. Ibland kan inställ-
ningen ”hellre ett hårt skott 
i ribban än en lös boll i mål” 
vara en fantastiskt rolig inställ-
ning istället för den traditio-
nella i många klubbar att allt 
arbete är jobbigt.
 Det är nog därför vi kör 
Swedish Open Indoor Cham-
pionship i februari och SM i 
PPC 26-29 juli! Umeå PK 
kommer även att ansöka om 
att få arrangera SM i Svart-
krut 2013. Våra medlemmar 
vill vara delaktiga och hjäl-
pa till just för att vi vågar ha 
framåtanda i det vi gör. Kän-
ner medlemmarna att det är 
medvind och inte motvind på 
grund av en negativ inställ-
ning, jobbas det helt fantas-
tiskt på våra arrangemang!

Trots jobb med allt jag nämnt 
har vi under två och ett halvt 
år, mitt ute i skogen på av 
kommunen anvisad plats, från 
noll byggt en 50 metersbana 
som har 21 fasta platser för 
PPC med skjutplatser även 
för 50 metersgrenarna och 
en 25 metersbana med pa-
viljong som har 17 platser. 
Snart är också en hundrame-
tersbana med sex skjutplatser 
för svartkrutsgrenarna snart 
klar. 2 800 ton massa och 650 
ton vallsand har vi fraktat till 
platsen.
 För u tom e t t 
kommunalt bidrag 
på c:a 150 000:- har 
vi stått för resten 
själva. Idag har vi 
bara 130 000:- kvar 
på ett klubblån som 
vi betalar av med 
500:-/år extra per 
medlem.

Vi använde tidigt 
maillistor. Ett mail 
kan man dock mis-
sa, men ett SMS till 
en telefon de fl esta 
har i fickan är en 
annan sak. Det är 
följaktligen ingen Fo
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Antalet nya sökande 
till klubben har ökat.

Umeå PK ska ansöka om svartkruts-SM.

slump att jag har över åttio 
medlemmars mobilnummer 
i telefonen. Vi har alltid jät-
temånga medlemmar som 
ställer upp en arbetsdag, ofta 
uppåt trettiofem personer. Än 
en gång handlar det om kom-
munikation och vilket media 
medlemmarna använder.
 För att öka gemenskap 
och klubbkänsla har vi varit 
noga med att använda klubb-
kläder när vi tävlar. Mer än 
femtio av våra 120 medlem-
mar tävlar i klubbväst och vi 
har även beställt en special-
designad tävlingströja som 
matchar västen i funktions-
material. Alla är lite fåfänga 
och vi är inget undantag. 
Självklart att det är extra kul 
när det syns vilka vi skjuter 
för!
 Idag är det väldigt viktigt 
att vi börjar se ut som idrotts-
män/kvinnor när vi utövar 
vår sport. Vi kan inte lufsa 
runt och tro att vi kan få ac-

ceptans från samhället om vi 
inte ser ut som vi håller på 
med en sport!
 De tiderna är förbi och 
det är dags att inse det, allt 
kriminellt elände påverkar 
hur samhället ser på oss som 
har skjutvapen som tävlings-
redskap vare sig vi vill det el-
ler inte. Det enda vi kan göra 
förutom att följa lagar och 
regler är att redan på gräsrots-
nivå se till att vi faktiskt ser ut 
och upplevs som idrottsutö-
vare. Som pistolskyttar måste 
vi bli bättre på att synas och 
när vi får chansen – se till att 
vi syns på ett positivt sätt!

Vårt råd till andra klubbar är: 
Satsa på alla grenar och våga 
vara framåt! Syns vi inte fi nns 
vi inte, så enkelt är det!

Har du/ni frågor som rör det jag 
tagit upp i artikeln är ni välkom-
na att höra av er på mailadress: 
ordf@umepk.nu
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NP utlyser härmed en foto-
tävling. Tävlingen är öppen 
för alla medlemmar inom 
SPSF, såväl passiva som ak-
tiva. Bilderna ska ha direkt 
eller indirekt anknytning till 
pistolskytte, men det finns 
ingen bestämd defi nition av 
vad begreppet ”anknytning” 
innebär. Det är upp till juryn 
att för varje bild avgöra om 
skytteanknytningen är till-
räcklig. Juryn har instruktio-
ner att vara generös vid denna 
bedömning. Ett exempel på 
acceptabel anknytning är Pe-
ter Siegels bild av rävungarna 
i grytet på Grimsta skjutbana.

Man kan tävla med såväl pap-
persbilder, diabilder som di-

gitala bilder i bra upplösning. 
Syftet med tävlingen är att få 
in bilder som är spännande, 
roliga eller speciella på något 
sätt. Lämna gärna en kort be-
skrivning av hur bilden kom 
till, det förstärker värderingen. 
Obligatoriska uppgifter är fo-
tografens namn med kontakt-
uppgifter (mail, tel.). Tidningen 
ansvarar inte för insända foton 
som saknar avsändare.
 
Inkomna bilder bedöms av en 
jury, bestående av redaktören 
för denna tidning (samman-
kallande), samt ytterligare två 
ledamöter. Juryn är enväldig.

Bilderna får inte tidigare ha pu-
blicerats eller publiceras i nå-
got annat sammanhang förrän 
efter tävlingsresultatets offent-
liggörande.

NP:s fototävling!

Priser
Första, andra och tredje pris 
består av specialdesignade s.k. 
acryldiplom att pryda väggen 
med. Det är helgjutna acryl-
tavlor där bl.a. den egna pris-
bilden kopierats in.
 Därefter utdelas heders-
priser i form av inramade 
diplom, likaledes med respek-
tive bild inkopierad.
 Hur många hederspriser 
som ska utdelas, avgörs av ju-
ryn.

Pristagarna behåller sin co-
pyright på bilderna, med 
undantag för att Svenska Pi-
stolskytteförbundet ges rätt 
att utan inskränkning använ-
da bilderna under obegrän-
sad tid.

Under året kommer bidragen 

Startskottet går för

att fortlöpande visas på För-
bundets hemsida. I NP nr 4, 
2012 publiceras pristagarnas 
bilder, samt i övrigt de bilder 
som NP:s redaktör beslutar 
att publicera.

Pappersbilder eller diabilder 
skickas till Svenska Pistolskyt-
teförbundet, Box 5435, 114 
84 Stockholm. Skriv ”Foto-
tävlingen” på kuvertet.

Digitala bilder mailas till redak-
tören, adress:
ulf@textaform.se

Tävlingsbidragen skall vara 
redaktionen tillhanda senast 
1 november 2012.

Välkomna med era bilder
och lycka till!

Rekylen. Foto: Peter Siegel (utom tävlan).
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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:-

  
  
   
     
  
 

 
  

Vi har försäljning och service för:
1981-2012 – 31 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.dkwww.karlslundesport.dk
• Skriv till oss: karlslundesport@mail.dkkarlslundesport@mail.dk
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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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Med anledning av Förbun-
dets 75 årsjubileum delades 
Jubileumsmedaljen ut till ett 
antal högt förtjänta perso-
ner. Denna medalj delas ut 
på förslag av Förbundsstyrel-
sen endast under jubileumsår, 
nästa ”medaljregn” blir alltså 
tidigast 2016. Bland de med-
aljerade återfinns personer 
som gjort avgörande insatser 
för etableringen av PPC och 
FMI, Fältskyttelandslagets 
framgångar samt för med-
lemstidningen Nationellt Pi-
stolskytte.

Där återfi nns också represen-
tanter för samverkande orga-

nisationer som gjort insatser 
till pistolskyttets fromma samt 
”the Champ on the stamp”. 
Avsikten med Jubileumsme-
daljen var, förutom att kunna 
medaljera förtjänta personer 
under högtidliga former i 
samband med jubileer, att ge 
kretsar och föreningar möj-
lighet att belöna de förtjänta 
”eldsjälar” som utgör pistol-
skyttets ryggrad. Sedan med-
aljens införande har aderton 
personer tilldelats densamma 
på förslag av kretsar och för-
eningar.

Ett stort GRATTIS till alla
jubileumsårets medaljörer!

Förbundets 75-årsjubileum

Klang, jubel
och medaljer

Annette Hofvander, producent 
av medlemstidningen Nationellt 
Pistolskytte.

Reidun Eklöw, Riksbilkåren.

Jens O’Konor (vä) och George Ekström.Thomas Svensson (vä) och Torben Rundqvist.

Från vänster: Ragnar Skanåker, Jörgen Andersson, Anders Björck (Förbundsordförande 
och medaljutdelare), Marie Brunsson, Jörgen Björk och Johan Ström.

Torbjörn Lindskog,
Norma Precision AB.

Förbundsordförande Anders Björck 
har haft bråda dagar med att dela ut 
jubileumsmedaljer till förtjänta personer 
enligt nedan.

Foto: Ulf Hansson, Bo Walger och Peter Siegel
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Av: Mike Winnerstig

Försvarsminister Sten Tolg-
fors inledde den första dagens 
anföranden med en exposé 
över världens utveckling och 
det svenska försvarets reform-
process under de senaste åren. 
Bland hans slutsatser var att 
försvarets tillgänglighet, in-
teroperabilitet och expedi-
tionära förmåga är centrala 

framgångsfaktorer i framtiden. 
Han lade också stor vikt vid 
internationellt försvarssamar-
bete, och nämnde särskilt den 
s.k. ”Northern Grouping”, 
d.v.s. alla de nordiska och 
baltiska länderna samt Stor-
britannien och ibland även 
Tyskland och Polen, som in-
lett ett informellt samarbete 

på försvarsområdet. Sverige är 
ett land som skapar säkerhet 
tillsammans med andra, kon-
staterade försvarsministern.

Han sträckte också ut en hand 
till de frivilliga försvarsorgani-
sationerna, och angav tydligt 
inte bara att dessa är viktiga i 
sig själva utan också att de är 
ett mycket stort stöd för rekry-
tering och bemanning av För-
svarsmakten. Även SPSF har 
som bekant bidragit till dessa 
processer genom vårt arbete 
med rekrytering av ammuni-
tionsmän i Norrland, utöver 
vår etablerade FMI-verksam-
het. Det var ur vår synvinkel 
mycket uppskattat att försvars-
ministern nu uttryckligen sade 
att frivilligorganisationerna 
har en viktig roll att spela, ef-
tersom detta varit långt ifrån 
tydligt under de senaste årens 
rikskonferenser.

Därefter följde den fi nländske 
försvarsministern Stefan Wal-
lin, som brottas med mycket 
stora ekonomiska problem 
hemma. Det fi nländska för-
svaret kommer att tvingas 

genomföra betydande ned-
skärningar, vilket har gjort 
att diskussionen om NATO-
medlemskap tagit ny fart. Hur 
Sverige och Finland hanterar 
NATO-medlemskapsfrågan 
blev sedan en debatt i sig självt 
på konferensen.

Sedan var det ÖB Sverker Gö-
ransons tur. Han inledde med 
att peka på att Ryssland nu 
genomför en reell upprust-
ning, men att intentionerna 
med denna är oklara. Hur som 
helst, menade ÖB, kommer 
den svenska Försvarsmakten 
efter 2014 att kosta betydligt 
mer pengar än vad som idag 
är planerat om alla svenska 
ambitioner, inte minst en ut-
veckling av Gripensystemet, 
ska uppfyllas. Med hänsyn till 
den svenska s.k. solidaritets-
deklarationen från 2009, som 
säger att Sverige inte kommer 
att stå passivt om något EU- 
eller nordiskt land angrips – 
och att vi förväntar oss hjälp 
från de länderna om Sverige 
angrips – konstaterade ÖB att 
vi både ska kunna ge och ta 
emot militär hjälp, och att vi 

Folk och Försvar, som samlar mer än femtio medlemsorganisationer – 
bland andra Svenska Pistolskytteförbundet – arrangerar varje år den 
s.k. Rikskonferensen. Årets upplaga, den 66:e i ordningen, gick som 
vanligt av stapeln i januari på Högfjällshotellet i Sälen. I år kom också 
relativt många av de närvarande deltagarna från Folk och Försvars 
medlemsorganisationer, inte minst det tjugotal förbund som är offi ciella 
frivilliga försvarsorganisationer. SPSF är en av dessa, men den enda 
skytteorganisation som var representerad i Sälen.

ÖB Sverker Göranson presenterar det framtida försvaret i Sälen
Foto: Per Klingvall, Försvarsutbildarna

försvarsinformation
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Sten Tolgfors sträckte ut en hand till de frivilliga 
försvars organisationerna.
Foto: Per Klingvall, Försvarsutbildarna

stöd till vår verksamhet i lju-
set av de hotbilder i form av 
skärpt vapenlagstiftning som 
kan dyka upp p.g.a. händel-
serna i Norge förra året och 
i Malmö lite nu och då. ÖB 
underströk att den skytte-
verksamhet och -utbildning 
som vi genomför är av stor 
vikt för Försvarsmakten och 
lovade att hjälpa till så mycket 
han kan för att motverka att 
vapenlagstiftningen hindrar 
den verksamheten.

Finlands försvarsminister, Stefan Wallin.
Foto: Stefan Ring

SPSF:s 
informationsbord 
väckte stort intresse – 
nästan alla exemplar av 
NP gick åt.
Foto: Mike Winnerstig

måste vårda vår möjlighet att 
verka inom NATO:s ram. Li-
byen 2011, där Sverige deltog 
med fl ygstridskrafter i en FN-
stödd NATO-operation, var 
enligt ÖB ett mycket lyckat 
exempel på det senare.

SPSF:s representant fi ck ock-
så möjlighet att prata enskilt 
med ÖB under konferensens 
första dag. Det som framför 
allt var aktuellt var att säkra 
ÖB:s och Försvarsmaktens 

Med ny roll-up syntes 
SPSF garanterat 

mest av alla frivillig-
organisationerna i Sälen.

Foto: Mike Winnerstig

Denna typ av kontakter 
är ovärderliga för en 
organisation som SPSF. 
Även om de fl esta po-
litiska aktörer idag har 
klart för sig att det i hu-
vudsak är illegala vapen 
som används i samband 
med brott, finns det 
krafter som av ideolo-
giska skäl är emot legalt 
vapenägande och skyt-
te. Med ÖB och För-
svarsmakten på vår sida 
fi nns det skäl att vara 
optimistisk avseende 
det svenska pistolskyt-
tets framtid.

Mike Winnerstig
Vice ordf. i SPSF och 
förbundets representant vid 
Rikskonferensen
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Profi lprodukter, trycksaker och 
utbildningsmateriel

62 NP1 ’12

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:-

REGELBOK
PPC 50:-

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

Bilaga SPSF Skjuthandbok

REGELBOK

PPC 2012

Svenska
Pistolskytteförbundet
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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.

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

Årsrapporter
De föreningar som ej inläm-
nat årsrapport uppmanas att 
göra det omgående. Utebliven 
årsrapport innebär oförsäkra-
de medlemmar, utebliven tid-
ning samt att föreningen inte 
kommer med på listan över 
aktiva föreningar som Riks-
polisstyrelsen får varje år.

Kassuner
Det är återigen möjligt att be-
ställa kassuner. Beställningen, 
som skickas till Bo Walger på 
kansliet,  skall innehålla; namn 
på föreningen, adress, antal 
kassuner, plats för placering, 
kontaktperson med telefon-
nummer.

Nordiskt mästerskap i pistolfält-
skjutning 2012
Årets NM kommer återigen 
att äga rum i Danmark den 
5-7 oktober, närmare bestämt 
i Hjørring på norra Jylland. 
Anledningen till denna för-
ändring i turordning är att det 
underlättar för DDS i deras 
interna planering. Eftersom 
Norges Skytterforbund inte 
hade någonting att invända 
mot förslaget såg inte heller 
Förbundet något problem 
med detta. Detta innebär att 
turordningen för NM ser ut 
enligt följande; 2013 Norge, 
2014 Sverige o.s.v. Ambi-
tionen är att årets landslags-
uttagning skall ske i Bollnäs 

och diskussioner äger rum i 
skrivande stund. Vi återkom-
mer med information, på 
hemsidan.

Skjuthandbok upplaga 14
Ett exemplar av den nya 
Skjuthandboken har distri-
buerats till samtliga kretsar 
och föreningar. Skjuthandbo-
ken kan beställas från kansliet. 
Priset är oförändrat 200 kr. En 
fråga som har ställts vid några 
tillfällen är vad som skiljer den 
gamla och nya upplagan åt. På 
hemsidan fi nns därför en kort 
sammanfattning över de vik-
tigaste förändringarna.

Regelbok PPC 2012
Ett exemplar av det nya regel-
verket för PPC har distribu-
erats till samtliga kretsar och 
föreningar. Regelverket kan 
också beställas från kansliet 
till ett pris av 50 kr. Liksom 
Skjuthandboken finns Re-
gelboken PPC 2012 utlagd 
på hemsidan.

Tolksatser
Det har inkommit några frå-
gor om varför inte fältskytte-
tolkarna levereras i grön låda, 
som var fallet från början. Sva-
ret på frågan är att det inte gått 
att uppbringa gröna lådor till 
ett vettigt pris.
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Lennart Mossberg avled 
i början av detta år. Han 
var medlem i Eskilstuna 
Pistolskytteklubb sedan 
1992 och ansvarig för 
Eskilstuna Pistolskyt-
teklubbs hemsida sedan 
2003. Lennart hade lätt att 
formulera sig och bidrog 
med mängder av dokumen-
tation kr ing nybörjarut-
bildningar, handböcker och 
tävlingar.

Trots en sviktande hälsa var 
Lennart alltid glad och positiv. 
Hans pålitlighet och tillgäng-
lighet har under åren varit av 
mycket stort värde för Eskil-
stuna pistolskytteklubb.

Lennart Mossberg blev under 
senare år även en tongivan-
de ledamot av kretsstyrelsen. 

Hans insatser som bland an-
nat webbmaster för Sörm-
landkretsens hemsida har varit 
ovärderliga.

Vi är tacksamma för den tid vi 
fått arbeta tillsammans Len-
nart Mossberg och saknar ho-
nom mycket.

Styrelserna för
Eskilstuna Pistolskytteklubb
Södermanlands Pistolskyttekrets

Till Minne av
Lennart Mossberg

Värmlands pistolskyttar har 
sorg! Förre polisinspektö-
ren och hedersordföranden i 
Värmlands Pistolskyttekrets, 
Rolf Nordenborg, Karlstad 
avled hastigt den 22 novem-
ber 2011 i en ålder av 82 år. 
Han lämnar ett stort tomrum 
efter sig.

Rolf började tidigt med pistol-
skytte och var under en längre 
tid en aktiv och framgångsrik 
pistolskytt både inom skol, 
fält och sportskytte. Det be-
rättas att han en gång efter 
en natts fotpatrullering satte 
 ett oslagbart rekord på den 
gamla pistolskyttetavlan med 
sin revolver. Bara för några år 
sedan kunde han fortfaran-
de ses delta i Vårsaluten med 
den långa fältskyttebanan vid 
Fryksdalens PK.
 Men det är inte i första 

hand för detta han gjorde sig 
känd och uppskattad. I sam-
band med sin 50-årsdag starta-
de han två ungdomsfonder, en 
i vardera Värmlands Pistolskyt-
tekrets och Värmlands Sport-
skytteförbund. Avkastningen 
av dessa sker, och kommer att 
ske, årligen som stipendier till 
lovande och förtjänta ungdo-
mar i Rolfs anda och till hans 
minne. Rolf insåg tidigt vikten 
av att satsa på ungdomar för 
att säkra framtiden för skyttet. 
Tillsammans ska vi föra Rolfs 
arv vidare.

Förutom detta var Rolf under 
60 och 70-talen ordförande i 
Värmlands Pistolskyttekrets. 
Samtidigt var han under en tid 
även ordförande i Värmlands 
sportskytteförbund. Han var 
också aktiv deltagare i orga-
nisationskommittéerna för SM 

i pistolskytte 1970 och 1987 
som genomfördes i Karlstad. 
År 1979 hedrades han med 
Svenska Pistolskytteförbundets 
hedersmededalj i guld.

Rolf efterlämnade en stor och 
värdefull prissamling som 
nu fi nns deponerad i Värm-
lands Idrottshistoriska Säll-
skapets kansli i Idrottens Hus 
i Karlstad.

Rolf begravdes den 5 decem-
ber 2011 i Karlstads Domkyr-
ka. Våra tankar om deltagande 
går till Rolfs familj. Vi känner 
också glädje över att fått verka 
tillsammans med Rolf under 
så lång tid.

För Värmlands Pistolskyttekrets.
Claes-Håkan Carlsson, Rune 
Falk och Kjell Carlsson

In memoriam Rolf Nordenborg

Rolf Nordenborg 7/5 1929–
22/11 2011. Foto: Kjell Carlsson.
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Semi Auto 2010

1:a Plats IPSC Open 
Division 2010



1 1 0 3 3 1 2 0 0

Posttidning B
Svenska Pistolskytte-
förbundet
Box 5435
114 84 Stockholm

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

Öppet 
Mån-Fre 13.00-17.00 
Lördag 10.00-14.00
www.staffansvapen.se

Vi erbjuder räntefri avbetalning via Wasakredit

Täcklappar som fäster i både regn och -40°

Nu åter på svenska marknaden! 
Priser för sveriges bästa täcklappar, 2000st/rulle

1 rulle 29:- 10 rullar 250:- 100 rullar 2300:- 

17x17

12x12

(reservation för färgavvikelse i trycket)

25mm Ø har 500st/rulle


