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Framsidan:
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Torna Hällestad Psk, deltog i precisionstävlingen ”Stenbocksträffen” i 
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OS i Stockholm 1912. Läs mer om ”Solskensolympiaden” i Stockholm 
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resp. 46. Kristian förekommer också i artikeln ”Så skjuter du precision” 
på sid. 16.
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Jag har dröjt i det längsta med att 
skriva denna ledare i förhoppning 
att kunna lämna klart besked om 
RPS åtgärder med anledning av 
hanteringen av tillståndsärenden i 
Västra Götaland. Som framgått av 
tidigare nyhetsbrev håller RPS på 
och utformar riktlinjer och dessa ska 
sedan gå på remiss till samtliga po-
lismyndigheter. Tyvärr har processen, 
delvis på grund av personalföränd-
ringar inom RPS, försenats varför 
jag inte har något defi nitivt besked 
att ge i skrivande stund. Förbun-
det har, i likhet med övriga berörda 
skytteorganisationer, haft tillfälle att 
lämna synpunkter under resans gång 
och jag vill understryka att vi verk-
ligen utnyttjat den möjligheten. Av 
dialogen tycker vi oss ha förstått att 
inriktningen är att föreningsintyget 
i princip ska räcka för att dokumen-
tera aktivitet, behov och skjutskick-
lighet. Dock ska föreningsintyget vid 
behov kunna styrkas. Detta innebär 
att föreningarna behöver föra någon 
form av dokumentation över aktivi-
tet. Därför är det bra om förening-
arna redan nu börjar fundera över 
aktivitetslogg för enskilda träningar 
samt att protokoll förs vid klubbträ-
ningar och tävlingar. Vidare tycker vi 
oss förstå att aktivitet inom förening-
ens ram ska vara behovsgrundande 
upp till en viss gräns (3-4 vapen har 
nämnts). Om det gäller behov av 
fl er vapen så kommer krav att stäl-
las på externt tävlingsdeltagande. Vid 
förnyelse av licens ska aktivitet inte 
behöva styrkas under hela femårs-
perioden utan endast de senaste två 
åren. I den händelse den sökande av 
godtagbart skäl inte kunnat visa ak-
tivitet under senare tid så ska detta 
kunna kompenseras med dokumen-
terad aktivitet längre tillbaka i tiden. 
Jag vet att många har efterlyst att få ta 
del av hur det nya föreningsintyget 
ser ut. RPS håller på och utformar 
en ny blankett som ska användas vid 
förnyelse av licens. Vi lovar att åter-

komma med ytterligare information 
så snart som möjligt.

Situationen i Västra Götaland har 
också medfört att ett stort antal av 
polismyndighetens beslut överkla-
gats till Förvaltningsrätten Tyvärr 
har Förvaltningsrätten i fl era fall gått 
på polismyndighetens linje vilket 
medfört fortsatta överklaganden till 
Kammarrätten. I vissa fall har dock 
Förvaltningsrätten på senare tid gett 
den sökande rätt varpå polisen över-
klagat beslutet till Kammarrätten. 
Så för tillfället väntar vi på ett antal 
domar där vi hoppas att Kammar-
rätten lyssnat på våra motiv för att 
licensansökan bör beviljas. Vi behö-
ver ett antal domar som går vår väg 
för att få till stånd en förändring av 
tillståndsenhetens tolkning.

Ett problem kommer tyvärr sällan en-
samt. För att ta ställning till synen på 
”grovt vapenbrott” har regeringen 
tillsatt en särskild utredare att se över 
skärpningar i vapenlagstiftningen. 
Att man vill komma åt den kri-
minella verksamheten med illegala 
vapen känns helt rätt men tyvärr 
innebär uppdraget även att man ska 
se över sådant som kan komma att 
påverka vår verksamhet negativt. Av 
direktiven framgår att utredaren ska 
analysera reglerna om förutsättning-
arna för enskilda att inneha mål-
skjutningsvapen. Behov ska utredas 
och anges för att enskilda personer 
ska få tillstånd att inneha helautoma-
tiska vapen och vilka förutsättningar 
som ska gälla för att enskilda ska få 
tillstånd att inneha halvautomatiska 
vapen. Från förbundsstyrelsens sida 
kommer vi givetvis att bevaka frå-
gan och framföra våra synpunkter 
och erfarenheter till utredaren.

Men nu lämnar jag svårigheterna 
och vill förmedla positiva signaler. 
I skrivande stund har 15704 aktiva 
medlemmar rapporterats. Tyvärr har 
nästan 40 föreningar ännu inte läm-
nat årsrapport (vilket jag beklagar 
mycket och hoppas på förbättring). 
Om dessa rapporterar motsvarande 
antal medlemmar som förra året så 
kommer vi att nå över 16000 ak-
tiva medlemmar. Ett glädjande be-
sked i så fall! Det visar att det fi nns 
ett stort intresse för pistolskytte som 
sport och fritidsintresse.

Som ordförande i styrelsen är jag glad 
över det arbete som utförs av samt-
liga styrelsemedlemmar och inte att 
förglömma våra kompetenta anställ-

da medarbetare på kansliet. Arbetet 
på kansliet och i våra fasta kommit-
téer och i enskilda utredningsupp-
drag genomförs på förtjänstfullt sätt 
och jag hoppas att resultatet av vårt 
arbete uppskattas av kretsar, före-
ningar och medlemmar.

Trots att vi hela tiden måste ägna av-
sevärd tid åt de existentiella frågorna 
(vapenlagstiftning, miljö etc.) måste 
styrelsen också lyfta blicken för ett 
längre tidsperspektiv. Hur vill vi att 
vår verksamhet ska se ut och fungera 
om 10-15 år? Under hösten kom-
mer styrelsen därför att genomföra 
ett särskilt möte där vi ska fokusera 
på en framtidsinriktad målstrategi 
för verksamheten.

Till sist vill jag gärna påminna före-
ningar och kretsar att inte glömma 
de medarbetare som på ett förtjänst-
fullt sätt ser till att vår verksamhet 
fungerar. Alla behöver någon form 
av bevis på att deras insats är upp-
skattad. Eftersom vi arbetar ideellt så 
kan vi inte belöna med pengar men 
vi har våra förtjänsttecken. Glöm 
inte vår Jubileumsmedalj som fören-
ingarna kan rekvirera från förbun-
det för att tilldela dem som drar ett 
tungt och viktigt lass i föreningarna. 
Förbundets förtjänstmedalj kan till-
delas dem som arbetat på kretsnivå. 
Ansökan görs till förbundet.

Nu ser jag fram emot årets stora be-
givenhet SM i precision och fält. 
Denna gång i Skillingaryd den 5–8 
juli. Jag hoppas på gott väder, trev-
liga tävlingar och goda resultat.

Väl mött!
Birgitta Rundberg

Kansliet kommer ha sommarstängt 
från och med 16 juli och öppnar 
igen den 20 augusti. Vi önskar 
er en trevlig sommar med goda 
skytteresultat.

Sommarstängning
av kansliet
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Såväl inomhusbanan som 
utomhusbanan på Lidingö 
är välskötta anläggningar. 
Till stor del beror detta på 
att medlemmarna i Lidingö 
Sportskytteklubb har förstått 
vikten av att själva dra sitt 
strå till stacken, men till lika 
stor del är det ett resultat av 
klubbens fi na samarbete med 
Lidingö stad som äger och 
ansvarar för anläggningarna.

Förra året fick inomhushal-
len (Danicahallen) i Högsätra 

en rejäl ansiktslyftning. Uffe 
Persson, eldsjäl och styrelse-
ledamot i Lidingö Sportskyt-
teklubb, berättar:
– I samband med att sport-
hallen och skjuthallen skulle 
få nytt fl äktsystem med nya, 
mer ekonomiska och värme-
återvinnande aggregat, tyckte 
man att även skjutbanan skul-
le få en uppfräschning efter-
som det inte var så mycket 
gjort där sedan den byggdes 
i början på 1970-talet.
– Det var bara att önska vad 

vi ville ha åtgärdat, säger Uffe, 
så jag önskade.

Önskelistan såg ut så här: Byte 
av sönderskjutet trä. Målade 
väggar och tak både i skjut-
hallen och i rummet utanför. 
Bort med det gamla trasiga 
parkettgolvet och alla fula li-
noleummattor. Nya linole-
umgolv överallt, men trägolv 
från skjutplatserna och fem 
meter framåt för att ta bort 
rikoschettrisken om någon 
skulle skjuta i golvet. Ny dörr 

med isolerglas och även iso-
lerglas i väggen mellan hallen 
och rummet utanför. Bättre 
ljudisolering i väggen under 
glaset och en ny bänkskiva 
däremellan.
 Hela önskelistan gick i 
uppfyllelse. Lidingö stad anli-
tade en fi rma för renovering-
en och hallen är nu en dröm 
för pistolskyttar med ljus fi n 
inredning.

Renoveringen av inomhus-
hallen är ingen engångsfö-

Vinna/Vinna
är guld värt!
Av: Ulf Hansson

Lidingö Sportskytteklubb tillhör de lyckligt lottade i Stockholmskretsen 
som har tillgång till både en inomhusbana för luft- och krutskytte och 
en utomhusbana. De välskötta anläggningarna är resultatet av ett 
vinna-vinna koncept där klubb och Lidingö stad samarbetar.

Från vänster: Uffe Persson LSSK, Torbjörn Bragderyd och Helena Appell, Lidingö stad, samt Jonny Hedberg ordförande i LSSK.
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reteelse. Den är ett bevis på 
Lidingö Sportskytteklubbs 
goda relationer till Lidingö 
stad som har gett klubben sitt 
fulla förtroende att i princip 
fritt förfoga över banorna i 
utbyte mot att klubben svarar 
för arbetstimmarna gällande 
underhållet av dem. Ett rik-
tigt bra vinna-vinna koncept 
som gynnar både skytteklub-
ben och staden.
 Denna förmånliga över-
enskommelse är inte bara ett 
resultat av Lidingö stads po-
sitiva attityd. Man anar att det 
också behövs en kommuni-
kativ ”fingertoppskänsla” i 
kontakterna mellan utövan-
de klubb och ansvarig för-
valtning. Stor betydelse i det 
sammanhanget, vill jag påstå, 
har klubbens ”chefsförhand-
lare” och kontaktman sedan 
många år, Uffe Persson.

Som om inte uppfräschningen 
av Danicahallen var nog har 
man i år också börjat prata 
om förbättringar på utom-
husbanan i Furutorp. NP fi ck 
hänga med när Uffe Persson 
och klubbens ordförande Jon-
ny Hedberg hade möte med 
Torbjörn Bragderyd, kultur 
och fritid, och Helena Ap-
pell, fastighetskontoret, ute på 
skjutbanan en vacker vårdag. 
Stämning var av det trivsam-
ma slaget, all sorts ”myndig-
hetsutövning” lös med sin 
frånvaro.

Det blev en ny önskelista och 
Helena antecknade. Kanske 
kan inte allt ordnas direkt, 
men den gamla klubbstugan, 
en arbetsbarack, verkar ha 
överlevt sig själv. Man disku-
terade hur en ny och bättre 
stuga ska kunna ordnas eko-
nomiskt och arbetsmässigt. 
Om klubbmedlemmarna stäl-
ler upp och jobbar som de 
brukar kan det nog lösa sig.
– Vi får titta på det och se 
vad vi kan hjälpa till med, sä-
ger Helena.

Den positiva attityden och en-
gagemanget från Torbjörn 
och Helena känns stimule-
rande.
– För oss gäller det att se till 
att alla befi ntliga anläggning-
ar fungerar så att klubbar och 

Inomhusskjutbanan i Danicahallen före …

… och efter ansiktslyftet. Foton: Jonny Hedberg

föreningar kan bedriva sina 
verksamheter på ett bra sätt, 
säger Torbjörn, vi skapar ock-
så nya anläggningar beroende 
på efterfrågan.

Torbjörn pekar också på vik-
ten av ett bra samarbete mel-
lan klubbar och förvaltning 
för att allt ska gå så smidigt 
som möjligt.
– Oftast fi nns det ju en eld-
själ i varje förening som har 
förmågan att skapa ett bra för-
troende mellan förvaltningen 
och klubben, säger han, och 
en av dessa är utan tvekan 
Uffe Persson.
Torbjörn visar med handen 
runt skjutbanan, bland annat 
har man nyligen grävt och 
krattat om kulfånget.
– Vi är tacksamma för de 
ideella insatser klubben gör 
för att hålla skjutbanan i så 
här fi nt skick och vi upple-

ver att man har förståelse för 
våra snäva ekonomiska ramar, 
säger han och fortsätter:
– Dessa ideellt arbetande 
personer gör ett fantastiskt 
jobb utan att det kostar för-
valtningen ett dugg och vi 
vill därför självklart göra allt 
vi förmår för att hjälpa till 
ekonomiskt. Men det handlar 
inte bara om praktiskt under-
hållsarbete, det är också många 
mantimmar som läggs ned på 
att fostra våra ungdomar och 
även erbjuda vuxna en me-
ningsfull fritid. Jag vill till och 
med uttrycka det så att dessa 
personer är landets största 
grupp av ideella socialarbeta-
re, utan deras insatser skulle vi 
helt enkelt inte förmå att driva 
en sådan här verksamhet.

Att sky ttet ibland uppfattas 
som en farlig och suspekt 
verksamhet bland allmänhe-

ten är inget som fått genom-
slag i Lidingö stad.
– Att skyttet kan uppfat-
tas negativt beror nog mest 
på att det smäller, säger Tor-
björn, men skyttet är viktigt 
för många av våra invånare 
och har samma berättigande 
som andra sporter. Dessutom 
har vi inte bullerproblem här 
ute på Furutorp och skjutti-
derna är reglerade i samarbete 
med skytteklubben.

Under vårt samtal har Helena 
pratat med Uffe Persson och 
antecknat klart på önskelistan.
– I år har vi pratat om att 
hjälpa till med en ny klubb-
stuga, den gamla verkar ha sett 
sina bästa dagar kan jag tycka, 
skrattar Helena och avslutar:
– Det här är ju en väldigt 
aktiv klubb och det är bara 
kul att hjälpa till med det vi 
kan.
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Just som jag skulle till att påbörja 
den här spalten ringde telefonen 
och jag fi ck det tråkiga beskedet 
att Ingvar Jungblom lämnat oss. Alla 
som haft med Ingvar att göra inser 
vilken förlust detta innebär för vårt 
Förbund och pistolskyttet som så-
dant. Personligen lärde jag känna 
Ingvar i samband med kretsinstruk-
törsutbildningen för tio år sedan 
och vi har haft en hel del med var-
andra att göra sedan dess. En eldsjäl 
av renaste vatten har lämnat våra led 
och han blir svår att ersätta. Faktum 
är att jag hade svårt att uppbringa 
koncentration nog för att över hu-
vud taget få den här spalten skriven, 
vilket torde framgå av resultatet. 
Redaktionen återkommer givetvis 
med en minnesruna i höstnumret 
av NP. Nu till verket.

Den 10 juni är det återigen 
dags för ”män och kvinnor, 
valda ombud för Sveriges 
pistolskyttar” att samlas till 
Förbundsmöte i kungliga 
Huvudstaden. Förbunds-
mötet utgör inseglet för att 
Förbundet är en demokra-
tisk organisation och är därför 
mycket viktigt. Ett säkert teck-
en på att demokratin fungerar 
är att det inkommit tretton 
motioner. Av särskilt intresse är 
Kristianstads motion avseende 
ändrade administrativa rutiner.

Att det föreligger behov av någon 
form av medlemsadministrativt 
program står utom allt tvivel. Det 
insåg Förbundsledningen redan 
för ett par år sedan. Den gång-
en fi ck projektet ”läggas på is” av 
ekonomiska skäl. Ett genomför-
ande hade förutsatt en höjning av 
förbundsavgiften och det var inte 
aktuellt. I och med att Förbundet 
från och med 2011 äntligen kom i 
åtnjutande organisationsbidrag från 
Försvarsmakten på samma villkor 
som övriga frivilliga försvarsorga-
nisationer ändrades de ekonomis-
ka förutsättningarna. Mot slutet av 
förra året tillsattes en utredning av-
seende införande av ett medlem-
sadministrativt program att ställas 
till föreningarnas förfogande. I ut-
redningsuppdraget ingick även att 
undersöka möjligheten av ett online 
baserat system. Här vill jag skjuta in 

Förbundsmötet och Moltke
ett citat av gamle preussiske gene-
ralstabschefen Helmuth von Molt-
ke ”Erst wägen. DannWagen”. (fritt 
översatt ”Överväg först. Fatta sedan 
beslut”). En annan av hans käpp-
hästar var att utgångsgrupperingen 
måste vara rätt från början. Fel i ut-
gångsgrupperingen kan aldrig rät-
tas till när slaget väl börjat. Följden 
blir improvisationer och i slutändan 
katastrof. Förvisso är krig och pi-
stolskytte inte samma sak men det 
fi nns vissa likheter. Vi talar om den 
sannolikt kostsammaste reformen i 
Förbundets historia. Detta innebär 
att Förbundsmötet måste ha så bra 
beslutsunderlag som möjligt. Allt 
annat vore direkt oansvarigt. Där-
för måste följande utredas

frågan i långbänk utan att ge För-
bundsmötet ett tillräckligt bra be-
slutsunderlag.

Därmed avslutar jag den här spal-
ten och återgår till att förbereda 
utskicket av handlingarna till För-
bundsmötet.

Med tillönskan om 
en riktigt skön som-
mar

Kulturhistorisk fotnot
Helmuth von Moltke (den äldre) är 
mest känd för att han bara skrattade 
två gånger i sitt liv. När han såg Vax-
holms fästning och när hans svärmor 
dog. Detta är en skröna. Åtminstone 
till hälften. Bevisligen var han aldrig 
i Vaxholm. Däremot är det inte alls 
osannolikt att han skrattade vid det 
andra tillfället. Det stämmer bra med 
hans personlighet. Han var militär 
till hundra procent och en av de mest 
framstående. Det var han som var 
hjärnan bakom segern över Frank-
rike 1870-71, ett krig som kostade 
Frankrike Elsass-Lothringen och 5 
miljarder mark i krigsskadestånd. 
Men Moltke var inte nöjd. Redan 
1874 hade han planen klar för 
ett nytt krig som slutgiltigt skulle 
göra upp räkningen med frans-
männen. Lyckligtvis stoppade 
Bismarck den planen. Moltke 
var extremt fåordig i sin order-
givning men varje ord hade en 
enorm stringens och pregnans. 
Som generalstabschef var det 
hans uppgift att hålla tal till 
kejsaren vid middagen ef-
ter kejsarmanövrerna. De 
äldre generalstabsoffi cerarna 
brukade slå vad med aspi-

ranterna att Moltke skulle använ-
da högst tio ord. Lättförtjänta pengar 
kunde det tyckas, tills Moltke reste sig 
och sa ”Meine Herren, der König und 
Kaiser, hoch”. Avslutningsvis några ord 
om hans brorson och namne. Denne ut-
nämndes också till generalstabschef av 
Vilhelm 11. Det tragiska var att Moltke 
den yngre var medveten om att han inte 
var uppgiften vuxen och därför bad att 
få slippa. Inga böner hjälpte och 1914 
tappade Moltke den yngre mycket rik-
tigt nerverna och fuskade bort Schlief-
fenplanen och därmed segern i första 
världskriget. Ett bittert öde.

• Vilka alternativ fi nns och vilka 
fördelar och nackdelar har de?
• Vad skall systemet innefatta? Väl 
genomtänkt kravspecifi kation.
• Vad blir kostnaden? Offerter ba-
serade på kravspecifi kation.

Först efter att dessa fakta tagits fram 
och frågan diskuterats på landsdels-
konferenser och kretskonferensen 
anser Förbundsledningen att tiden 
är inne för en proposition i frågan.
 Det handlar inte om att dra 
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I år är det 100 år sedan Stockholm stod som värd 
för de femte Olympiska spelen. Evenemangen gick 
till historien som ”Solskensolympiaden” och hade 
avgörande betydelse för såväl de olympiska spelens 
som den svenska idrottens framtid varför det är på sin 
plats med en återblick.

Hur det kom sig att Stockholm 
fi ck spelen
År 1909 hade Victor Balck 
(”Den svenska idrottens fa-
der”) helt på eget bevåg åta-
git sig att på Sveriges vägnar 
arrangera spelen. Det var 
onekligen djärvt gjort då han 
saknade Stadion, miljonerna 
som skulle behövas, organisa-
tionsapparaten, ja allt utom sin 

entusiasm men med den var 
mycket att vinna. Nu skulle 
en jätteorganisation byggas 
upp och staten anslog pengar. 
I brist på annat blev det kungl. 
Ecklesiastikdepartementet 
(som normalt skötte skolor 
och kyrka) eller rättare sagt 
dess läroverksbyrå som blev 
förankringsplats. Balck drev 
på hårt. Stockholms stadion 

Av: Mats StoltzAv: MMaMaaM tstsst SStotot lttltzz

SolskensolympiadenSolskensolympiaden
NP:s AntikrundaNP:s Antikrunda

byggdes, ledare och funktio-
närer utbildades och i juni 
1912 var allt klart.

Rekorddeltagande
Så kom då idrottsmännen och 
de kom mangrant från samt-
liga världsdelar. Sammanlagt 
var 3889 idrottsmän från 28 
nationer anmälda och det var 
nästan fyra gånger så många 

som vid tidigare spel. Många 
deltagare hade för sig att 
Stockholm låg i en närmast 
arktisk trakt där det strövade 
omkring isbjörnar på gatorna 
och kom därför i nyanskaffade 
vinterkläder. Att sommaren 
1912 var den hetaste i man-
naminne innebar strålande 
tider för Stockholms ekipe-
ringsaffärer.

De svenska skyttarna ledde 
intåget på Stadion.
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Lördagen den 29 juniLördagen den 29 juni
Skjutning med revolver och pistol, omfattande dels;
Enskild täfling i s.k. duellskjutning, med 30 skott å 30 m. i 6 serier om 
5 skott och 2 profskott (skjuttid för hvarje skott 3 sekunder)
kl. 9 f.m. – 2 e.m. Högst 12 deltagare från hvarje nation.

RESULTAT (maximipoäng 300)
1. A.P. Lane, Amerika, 30 träffar, 287 poäng
2. A.P. Palén, Sverige, 30 träffar, 286 poäng
3. H. von Holst, Sverige, 30 träffar, 284 poäng

Dels Grupptäfling i s.k. duellskjutning (4 man från hvarje nation)
kl. 3 – 7 e.m. med samma täflingsbestämmelser som i ofvannämnda 
enskilda täfling. Täflingen afslutades först den 3 juli.

RESULTAT (maximipoäng 4 x 300 = 1200)
1. Sverige, 1145 poäng, ingen bom
2. Ryssland, 1091 poäng, 2 bommar
3. England, 1107 poäng, 3 bommar
Sveriges lag utgjordes af löjtnanterna W. och E. Carlberg samt
H. von Holst jämte Ingeniör Palén.

Måndagen den 1 juliMåndagen den 1 juli
Enskild täfling med revolver och pistol å 50 m.
Kl. 12 midd. – 7 e.m. (högst 12 man per nation) med 60 skott i 10 serier 
och 6 skott i hvarje, 2 profskott.

RESULTAT (maximipoäng 600)
1. A.P Lane, Amerika, 499 poäng
2. P.J Dolfen, Amerika, 474 poäng
3. C.E Steward, England, 470 poäng

Tisdagen den 2 juliTisdagen den 2 juli
Grupptäfling (4 man från hvardera af 5 deltagande nationer) under 
skjutning med revolver och pistol å 50 m. kl. 12 midd. – 7 e.m. enligt 
samma bestämmelser som den 1 juli.

RESULTAT (max 4 x 600 = 2400 poäng)
1. Amerika, 1916 poäng
2. Sverige, 1849 poäng
3. England, 1804 poäng
Sveriges lag bestod af löjtnanterna G. de Laval samt E. och
W. Carlberg jämte E. Boström.

De femte olympiska spelens pistoltävlingarDe femte olympiska spelens pistoltävlingar

Det svenska 
fripistollaget, 
från vä: E. och 
W. Carlberg, 
E. Boström och 
G. de Laval.

Fripistol ”Arminius” 
från OS 1912.
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Folkfest med ”exotiska” inslag
De femte olympiska spelen 
blev en folkfest av sällan skå-
dat slag. År 1912 var Stock-
holm inte lika mångkulturellt 
som i våra dagar. Därför väck-
te den amerikanska truppen 
viss uppmärksamhet. Bland 
annat ingick en simmare vid 
namn Duke Paoa Kahana-
moku. Ryktet gjorde gällande 
att han var hertig varför han 
gick under namnet ”Hawaii-
prinsen”. Visst var han från 
Hawaii och visst blev han så-
väl damernas gunstling som 
spelens simmarkung men nå-
gon hertig var han defi nitivt 
inte. Han var helt enkelt döpt 
till Duke. Det var också nu 
stockholmarna fi ck se en svart 
idrottsman i aktion för för-
sta gången. Den vindsnabbe 
Howard Drew som vann sina 

Jim Thorpe, Amerika, 
guldmedalj i fem- och 
tiokamp.

Duke Paoa Kahanamoku, 
Hawaii, guldmedalj 100m 
fritt simsätt.

”Topsy” Lindblom, 
Sverige, guldmedalj 
trestegshopp.

A.O. Ahlgren, Sverige, 
guldmedalj, brottning, 
mellanvikt B.

100 meters heat i överlägsen 
stil men uteblev från fi nalen. 
Den amerikanska ledningen 
förklarade att han råkat ut för 
en muskelsträckning men det 
cirkulerade också ett rykte 
att hans ”lagkamrater” tyckt 

att han var lite väl snabb och 
för säkerhets skull låst in ho-
nom på en toalett strax före 
uppropet. Man får väl hop-
pas att detta är en skröna. 
Vidare ingick tre indianer 
i den amerikanska trup-
pen. Mångkamparen Jim 
Thorpe och de båda ma-
ratonlöparna Tewanima 
och Sockalexis. Undra 
på att det slog an hos alla 
stockholmsgrabbar som 

Gustaf Boivie ingick i 
det svenska guldlaget 
i miniatyrgevär. Hans 

träffbild användes 
senare i gevärsfi rmans 

marknadsföring.

Maratonbrottning 
under glödande sol.

Guldmedalj från 
OS 1912.
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slukat Fenimore Coopers och 
andra författares indianböcker 
med hull och hår.

Internationella regler kom-
mer till
Vid tidigare olympiska spel 
hade det inte funnits något 
fast program. Man tävlade 
mer eller mindre i vad som 
föreslogs. Inte heller fanns det 
några internationella regler 
utan varje nation hade sina 
egna. I Paris 1900 beslöt man 
på en höft att tävla i fi ske utan 
att klara ut reglerna i förväg. 
Följden blev att fransmän-
nen gick in för att dra upp 
så många fi skar som möjligt 
under det att övriga inrikta-
de sig på att fånga den största 
fi sken. Inför Solskensolympi-
aden skrevs regler som gjorde 
succé och sedan blev univer-
sella. Låt vara att vissa regler 
fi ck skrivas om ganska snart 
till exempel brottningsreg-
lerna. Dessa fordrade nämli-
gen fallseger vilket ledde till 
extremt långa matcher utom-
hus på Stadion under glödan-
de sol. Den längsta matchen 
gick mellan en ryss och en 
fi nne i mellanvikt A. När rys-
sen efter elva timmar äntligen 
fi ck fi nnens skuldror i mattan 
var han totalt utpumpad och 
sönderbränd på ryggen. Där-
för vägrade han när tävlings-
ledningen ville att han skulle 
gå upp mot svenske mästaren 
Claes Johansson efter endast 
15 minuter vila (vem skul-
le inte ha vägrat i det läget). 
Även fi nnen vägrade varför 
Johansson fi ck guldmedaljen 

utan att behöva gå en enda 
match.

Prisutdelning modell 1912
Apropå guldmedaljer så var 
dessa av genuint guld i de in-
dividuella tävlingarna under 
det att endast medaljer av för-
gyllt silver delades ut i lagtäv-
lingarna. Dock med undantag 
för lagtävlingarna i ridning 
där medaljerna var av äkta 
guld. Men där hade 
man förstås med of-
fi cerare och gentle-
män att göra. Det var 
skillnad på folk och 
folk på den tiden. 
Prispallen var ännu 
inte uppfunnen. Dä-
remot stod prisut-
delaren (som regel 
kungen eller kron-
prinsen) på ett po-
dium under det att 
medaljören fi ck stå 
direkt på backen. En 
nyhet var att segrar-
na kröntes med en 
eklövskrans. Här in-
träffade spelens enda 
ar rangörsmässiga 
malör. Man hade 
helt enkelt skurit 
för få kransar vilket 
fi ck Victor Balck att 
ilsket utbrista ”Vad 
fan har vi hela Djur-
gården till”. Sedan 
kommenderade han 
några vaktmästare 
att knycka tillbaka 
kransen så fort pris-
tagaren hunnit utom 
synhåll från kungliga 
läktaren och åter-

Från svenska olympiatruppens träning. 
Tränaren E. Hjertberg instruerar.

Spjutkastning (bästa hand). Erik Lemming, Sverige.

Prisutdelaren, kung Gustaf V, stod själv på ”pallen”.
Greta Johansson mottager vandringspriset i raka trampolinhopp.

lämna den för ”återanvänd-
ning”.

Sportslig succé för Sverige
Spelen blev en enorm succé 
för hemmanationen. För för-
sta (och vågar jag påstå enda 
gången) blev Sverige bästa 
nation med 24 guld, 24 silver 
och 17 brons. Erik Lemming 
inledde med att vinna spjut-
kastningen på spelens första 
dag och sedan gick det av 
bara farten. Fast det satt hårt 
åt i kampen mot Amerika och 
hade Victor Balck fått sin vilja 
igenom hade det kanske inte 
gått vägen. Balck ville näm-
ligen förbjuda trestegshoppa-
ren ”Topsy” Lindblom (som 
senare drev det klassiska dans-
palatset Nalen i Stockholm 
under många år) att starta då 
han ansåg Topsy vara för ful 
för att få representera Sverige. 
Men då tog det eld i chefsträ-
naren ”Gubben” Hjertberg 
som klarade ut för General 
Balck var skåpet skulle stå. 
Topsy fi ck starta och vann 
tävlingen. Inte nog med det. 
Han drog med sig Åberg och 

Almlöf till en ståtlig svensk 
trippel.

De olympiska skyttetävlingarna
Skyttetävlingarna avgjordes på 
Kaknäsbanan på kungl. Djur-
gården (salig i åminnelse) och 
de svenska skyttarna bidrog i 
hög grad till slutsegern genom 
att erövra inte mindre än 7 
guld, 6 silver och 4 brons. För 
oss är naturligtvis pistolgre-
narna av största intresse. Man 
tävlade i duellpistol och fri-
pistol (fast det hette inte så på 
den tiden) såväl individuellt 
som i lag. Resultat och reg-
ler framgår av faktarutan. För 
att få den rätta känslan har jag 
klippt texten direkt ur den of-
fi ciella Olympiaboken ”Den 
femte olympiaden 1912”.
 Trots att det gått 100 år 
och att det knappast fi nns nå-
gon kvar sedan den tiden så 
lever trots allt Solskensolym-
piaden på något underligt sätt 
kvar i minnet hos folk. Kanske 
stämmer det trots allt att det 
var bättre förr. I varje fall när 
det gäller de femte olympiska 
spelen.



12 NP2 ’12

Vi började med en teoretisk 
genomgång av skyttegrenar-
na, sport, nationellt, PPC samt 
Magnumfält. Vi hade lånat 
in Johan Ahlbäck från Torna 
Hällestads Psk för att ta hand 
om PPC, samt Arne Larsson 
från Skurups Psf att prata om 
Magnumfält.
 Vi hade alla tagit med ett 
representativt utbud av våra 
vapen som deltagarna fi ck 
sig förevisade och beskrivna. 
Efter genomgången delade 

vi ut ett par skjuthandböck-
er med PPC-bilagan som 
SPSF genom Mats Stoltz 
haft vänligheten att skicka. 
SPORTEC sponsrade med 
ammunition.

Polismyndigheten bjöd därefter 
på fi ka så att vi kunde påbörja 
skyttet utan att vara hungriga. 
Alla ville inte testa alla grenar, 
men många provade mycket 
och det hördes många glada 
utrop av förvåning och för-

Förevisning för 
vapenhandläggare
Av: Bertil och Kristina Nilsson, Sjöormens Pk

Vi har under en längre tid försökt hitta en dag för att visa 
Skånes vapenhandläggare hur vi bedriver vårt pistolskytte. 
Nu lyckades det slutligen och under c:a fem timmar i 
strålande vårväder fi ck vi möjligheten att beskriva vår sport.

Ett gäng glada vapenhandläggare deltog i 
”prova-på-skjutningen” hos Sjöormens Pk.

tjusning (kanske någon t.o.m. 
börjar i vår klubb).
 Alla hade från början 
kommit överens om att syf-
tet med det här mötet var att 
handläggarna skulle åka däri-
från med  större kunskap och 
förståelse för vår sport, samt 
lättare kunna förstå varför vi 
söker våra tillstånd. Samt na-
turligtvis att känna på hur det 
är att hantera de olika vapnen.
När dagen var slut fi ck vi var-
sin minnesgåva av myndig-

heten och, som vår vän Arne 
utryckte det; ”nu är man känd 
av polisen”.

Gruppen verkade uppskatta 
dagen väldigt mycket och 
bad att få återkomma, kanske 
årligen och då ha en liten in-
bördes tävling. Tydligen läser 
de våra resultatlistor och in-
bjudningar för det omedel-
bara förslaget på namnet på 
tävlingen var ”Handläggar-
smällen”.
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Information om våra besöksmål och aktiviteter 
finns i turistbyrån och på vår webbplats.

Turistbyrån har öppet:
13 juni - 25 augusti
 
Adress: Artillerigatan 29 i Skillingaryd
Telefon: 0370-67 81 50
E-post: turism@vaggeryd.se
Webb: www.vaggeryd.se/turism

Hitta guldkornen!

&

Välkomna!

Fo
to

: S
m

ål
an

ds
bi

ld
er

.s
e

Östergötlands Pistolskyttekrets
Inbjuder på uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet till

Omfattning: Enligt SHB I.6.1. Mästerskap i öppen C, Vy, Vä, Dam och Junior, A och B.

Anmälan: Bifogad lista till claes.saabpk@gmail.com, senast den 15 juni.
Efteranmälan i mån av plats.

Deltagare: Öppen för alla med pistolskyttekort.
Eventuell gallring vid för många starter, klass 3 äger företräde.

Skjutlag: Lag 1 kl. 09.00-10.30. Lag 2 kl. 10.45-12-15. Lag 3 kl. 12.30-14.00
Lag 4 kl. 14.15-15.45. Lag 5 kl. 16.00-17.30.
C och B skjuter först.

Avgift: Individuellt och lag 50:-/start. Betalas till Pg. 469583-9 i samband med anmälan.

Priser: Förbundets medaljer individuellt och lag. Inga hederspriser delas ut.

Servering: Av enklare slag.

Information: Claes Johansson, tfn 013-39 62 88, 0702-39 62 88.

Onsdagen den 4 juli 2012
Plats: Linköpings skyttecentrum(Lambohov)

Välkomna!

Riksmästerskap i militär snabbmatch
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Besök vår hemsida: www.sportec.se

Haendler & Natermann
precisionsblykulor

– fettade –
– plastade –

– förkopprade –

Vihtavuori krut,
Magtech kulor
Magtech hylsor,

Magtech tändhattar

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

DILLONS LADDPRESSAR
– fl era olika utföranden –

Allt fi nns för det 
mesta i lager!

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

Art.Nr Tubkikare Pris
KIK123650 HK-tub 12-36x50, 450, 25 cm, 500 g 990 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.

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.dk
• Skriv till oss: karlslundesport@mail.dk
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Så gott som alltid upptäcker 
man felaktigheter eller brister 
i sitt skytte som måste rättas 
till för att resultaten ska bli 
bättre. Här följer en samman-
ställning av grundläggande 
skjutteknik och tips som alla, 
såväl nybörjare som mer er-
farna, kan ha nytta av för att 
bli riktigt vassa precisions-
skyttar. Lycka till!

Fysiska förberedelser
Innan du åker hemifrån ska 
du kontrollera utrustningen. 
Vapen, hörselskydd, möss-
sa, glasögon, kikare och (rätt) 
ammunition. Tänk på att ha 
med dig tillräckligt antal pa-
troner för eventuell omskjut-
ning eller särskjutning.
• Kom i god tid och mjuka 
upp kroppen
• Kontrollera skjutplatsen, 
notera hur det är med vind 
och ljusförhållanden
• Skjuter man ute i det fria 
ska man se till att marken där 
man står är slät och jämn
• Kläder och skor ska sitta 
bekvämt

• Gå till skjutbänken och 
ställ utrustningen på DIN 
skjutplats
• Ställ in kikaren på DIN 
tavla
• Slutkontroll av vapnet, 
riktmedlen ska vid behov vara 
sotade och rätt inställda
• Prova ut rätt skjutställning 
och riktning för att kunna 
sikta helt naturligt mot tav-
lans riktområde
• Känn efter att ditt grepp 
runt kolven känns ”stadigt”, 
inte för svagt eller för hårt. 
Korn och sikte ska falla i linje 
på ett naturligt och lugnt sätt
• Andas djupt för god syre-
upptagning.

Mentala förberedelser
Stimulera självförtroendet, 
men undvik tvärsäkerhet. Om 
du alltid använder den grund-
läggande skjuttekniken riktigt 
kommer du alltid att skjuta 
bra resultat.
 Tänk bara på skjutningen 
och undvik alla andra tankar. 
Planera i förväg alla åtgärder, 
i minsta detalj, före avlossan-

det av varje skott. Då kom-
mer den skadliga verkan av 
tävlingsanspänningen att mi-
nimeras.
 Bekymra dig inte vid 
eventuella avbrott, försening-
ar eller annat krångel som kan 
uppstå på skjutplatsen. Använd 
istället tiden för att koppla av 
och visa gott tålamod.

Gå igenom hela skjutrutinen 
i tanken.
Tänk dig hur du höjer ar-
men och andas djupt. Hur 
den minimala rörelsecir-

keln i riktområdet ser ut och 
känns. Siktet med struket 
korn mitt i skåran. Besluta när 
tryckpunkten ska tas. Ta ett 
djupt andetag och bestäm hur 
mycket luft du ska behålla och 
håll sedan andan. Påminn dig 
själv om att fokusera på korn 
och sikte samtidigt som rö-
relsen minimeras. Pekfi ngret 
ska under den här avslutande 
fasen öka trycket på avtrycka-
ren och arbeta rakt bakåt.
 Nu gäller full koncentra-
tion på att hålla kornet rätt i 
siktskåran under det att du 

Med tillstånd av The United States 
Army Marksmanship Training Unit, 
Fort Benning, Georgia.

Om än aldrig så erfaren behöver man 
ibland friska upp kunskaperna i konsten 
att avlossa ett perfekt skott. Genom att 
behärska den grundläggande tekniken 
i precision har man också större 
möjligheter att bli bra i snabbare skytte.

Titeln på den här artikeln är ursprungligen ”En kortfattad sammanställning 
av den fullständiga rutinen för att avlossa ett helt korrekt skott”, utgiven 
av The High Standard Manufacturing Corporation, USA.

Med tillstånd av The United States 

Så skjuter d

Ställ utrustningen på DIN plats och ställ in kikaren på DIN tavla.
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bestämt ökar trycket på av-
tryckaren.
 Genom att vara bestämd 
och oavbrutet öka kraften 
mot avtryckaren kommer 
pistolen att tyckas avfyra sig 
själv. Detta är vad man strä-
var efter, en till synes ofrivil-
lig avfyring.
 Resultatet av att ha gjort 
allt detta riktigt blir ett ”över-
raskningsskott”. Den bestäm-
da kraften mot avtryckaren 
gör att hela koncentrationen 
kan läggas på riktmedlen. Den 
normala förseningen i reak-

tionstid blir tillräcklig för att 
inte några muskelrefl exer ska 
hinna störa fi nriktningen när 
skottet går.

Förberedelser på skjutplatsen
Skjutställningen
– Stadig balans
– ”Orörlighet”
– Likformighet
– Fötternas läge, i axelbredd
– Ordentligt upprättstående
– Skuldrorna vågrätt
– Benen ordentligt raka, 
sträckta
– Höfterna vågrätt

– Huvudet vågrätt
– Vila den fria armen med 
handen i fi ckan eller bältet
– Helt stadig skjutarm och 
hand
– Kroppens tyngdpunkt nå-
got framåt, höfterna en aning 
framskjutna.

Riktningen
– Börja med c:a 45o vinkel 
mot målet
– Vrid bara huvudet mot 
målet
– Sträck ut armen
– Blunda

– Höj armen och rikta
– Öppna ögonen
– Om du inte ligger i rikt-
området nu, fl ytta bara föt-
terna
– Gör om proceduren och 
kontrollera igen.

Greppet
– Naturlig, bekväm siktlinje
– Stadigt, så siktbilden inte 
förändras
– Lika hårt grepp varje gång
– Avtryckarfi ngret ska kunna 
arbeta utan att pistolen rör sig
– Alltid samma

du precision

Prova ut rätt skjutställning, riktning och grepp.
Kristian Sjöberg, Torna Hällestad, demonstrerar.

Prova ut din skjutställning.
Här visas rak vinkel mot måltavlan ...

... och c:a  45°.
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– Rekylen rakt bakåt
– Undvik uttröttning av 
handen, vila mellan skotten

Andningen
– Systematisk, för bra syre-
upptagning
– Minsta möjliga rörelse
– Paus mellan andetagen
– Minsta möjliga ansträng-
ning
– Koncentrationen förstärks
– Före och under eldkom-
mandona.

Korn och sikte
– Fokusera blicken på kornet
– Siktskåran syns indirekt 
och måltavlan är mer eller 
mindre oskarp
– Håll siktlinjen med kor-
rekt kornskärpa, det är betyd-

ligt viktigare än att fokusera 
på riktområdet
– Maximal koncentration 
(6–8 sekunders varaktighet)
– Samordning med övriga 
kontrollfaktorer.

Avtrycket
– Avtrycksrörelsen baseras 
på en perfekt, ostörd siktlinje
– Bestämd, mjuk, men oav-
bruten avtryckarkraft (2–5 se-
kunders varaktighet)
– Samordna med den högsta 
synskärpan och minsta möj-
liga rörelsecirkel.

Avslappning
– Ingen onödig muskel-
spänning, spänningar orsakar 
överkorrigeringar av felen i 
riktningen

– Koppla av varje större 
kroppsdel; nacken, skuldror-
na, den andra armen, magen, 
ryggen och låren.

Skottrutinen
– Sträck ut armen och andas
– Stanna armen i minsta 
möjliga rörelsecirkel
– Ta riktlinjen i tavlans rikt-
område
– Ta tryckpunkten och bör-
ja krama
– Gör den slutliga inand-
ningen och håll kvar en del 
av luften
– Behåll siktlinjen och mins-
ta möjliga rörelsecirkel, men 
försök inte ”frysa” rörelsen, då 
påverkas avtrycket negativt
– Börja en bestämd, oavbru-
ten kraft mot avtryckaren

– Koncentrera synskärpan 
på kornet
– Använd alla kontrollfak-
torer
– Avlossa skottet som plane-
rat – kompromissa inte
– Skottet kommer att av-
fyras som en överraskning – 
ingen refl exrörelse
– Fullfölj efter skottet ge-
nom att hålla kvar siktlinjen 
som om du fortfarande höll 
på att avfyra.

Analys
Gå igenom skottplaneringen, 
gjorde jag allt rätt?
– Innan du kontrollerar i ki-
karen – markera var du kände 
att skottet skulle sitta på en 
särskild spegel eller i ett ta-
velprotokoll

Gå igenom hela skjutrutinen i tanken. Fatta pistolen och ta riktlinjen i riktområdet.

Ta tryckpunkten.

Börja krama och koncentrera 
synskärpan på kornet.

Avtryckarfi ngret ska arbeta med en mjuk, men 
bestämd, oavbruten kraft mot avtryckaren och 

skottet avfyras som en överraskning.
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1

1

Avtryckarkraft: Krama:
1 kg

Synskärpa

Rörelsecirkel

2

2
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sek.

sek.
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7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

Tryckpunkt Skott

Koncentration

– Jämför den faktiska träffen 
med markeringen
– Om skottet är dåligt eller 
din markering inte överens-
stämmer, fastställ orsaken
– Akta dig för att göra felen 
till en vana
– Om analysen är svag eller 
osäker, fråga dig då:
– Gick skottet under minsta 
möjliga rörelsecirkel?
– Höll du uppe för länge?
– Bestämd avtryckarkraft?
– Om du inte fi ck iväg skot-
tet och tog ned vapnet, vad 
var felet?
– Tappade koncentratio-
nen?
– Oroad över resultatet?

Rättelse (om nödvändig)
Tillämpas strikt
Ta med i planeringen för näs-
ta skott.

Viktiga faktorer som påver-
kar möjligheten att avlossa ett 
bra skott
Fysisk kondition, underhållen 
(eller äventyrad) av:

– Dieten, ska vara 
väl avvägd, allsidigt 
sammansatt
– Alkohol, bedövar 
omdömet, ökar reak-
tionstiden och försämrar 
koordinationen, även i mi-
nimala doser
– Kaffe, te och Coca-Cola
med flera koffeinhaltiga 
drycker ökar pulsen och ned-
sätter stabilitet och precision.
– Tobak i alla former inne-
håller det starka giftet nikotin. 
Vid rökning får man under 
några minuter minskad puls, 
därefter ökar den under fl e-
ra timmar. Även blodtrycket 
ökar. Tillsammans med ko-
loxiden i röken minskas för-
mågan till syretransport vilket 
leder till minskad uthållighet 
och andfåddhet.
– Mediciner har många in-

dividuella biverkningar som 
kan inverka negativt på skjut-
förmågan.
– Farliga aktiviteter som 
t.ex. snabb bilkörning för att 
komma i tid är förkastligt.
– Otillräcklig vila; minst 
8–10 timmars sömn rekom-
menderas.
– Brist på motion. Alla spor-
ter som ger regelbunden mo-
tion rekommenderas. Dock 
inte sådana där skaderisken är 
stor, t.ex. tyngdlyftning. Mi-
nimum är morgongymnastik 
och promenader.

Bra känslomässiga egenskaper
– Motivation
– Beslutsamhet
– Jämnt temperament
– Självförtroende
– Envishet
– Orubbligt lugn

Bra personliga egenskaper
– Anpassningsbar
– God sportslighet
– Ekonomiskt ansvarig
– Ett välskött yttre
– Ärlig

Checklapp/påminnelse att ha 
med i skjutväskan
– Förbered skottet
– Planera skottet
– Slappna av före skottet
– Avlossa skottet
– Analysera resultatet
– Rättelse (om nödvändigt).

Som framgår av grafen har 
man störst möjlighet att 

skjuta ett perfekt skott 
genom att avlossa 

det ungefär i gapet 
6–10 sekunder 
efter att ha börjat 
riktningen. Därefter 
avtar koncentration 

och synskärpa och 
rörelserna i armen ökar.

Analys, gjorde jag allting rätt?

Kontroll i kikaren. Sitter skottet 
där du förväntade dig?

En femtiopoängare. 
Kristian Sjöberg gjorde 
allting rätt.



20 NP2 ’12

Jubileumsfi randet började på 
restaurang ”Tindereds veran-
da”, där gästerna välkomnades 
med en uppfriskande och väl-
smakande drink till klanger-
na av orkestern Bruksoktetten. 
Solen sken, sjön glittrade och 
de jubilerande medlemmar-
na och medbjudna gästerna 
var på bästa humör. En deli-
kat trerätters meny serverades 
sedan i festvåningen bakom 
verandan.

50 år med 
Överums PK
Av:  Peter Siegel

Sven-Olov Nilsson var med och grundade Överums Pk 1962. 
Han är ”still going” och fortfarande ordförande i klubben. 
Sven-Olov har också författat en jubileumskrönika över de 
gångna femtio åren med alla spännande och roliga händelser.

Nationellt Pistolskytte 
gratulerade på 50-årsdagen.

”Olle”, som Sven-Olov kall-
las bland vännerna, läste efter 
middagen upp sin krönika 
som handlade om hur klub-
ben bildades och vilka som 
var Överums toppskyttar ge-
nom åren, där Ann-Marie 
Hultman var en av de främ-
sta. Han berättade också hur 
man förhandlade till sig en 
manskapsbarack från den lo-
kala fönsterfabriken så att man 
kunde bygga ett bra klubbhus. 

Press-stop
Sven-Olov Nilsson fi ck i år Västerviks kultur- och fritidsnämnds förenings-
ledarstipendium på 12 000 kronor. ”Det är en stor ära!” säger Olle  och av-
slöjar att han kommer att bjuda sin fru på en resa till Stockholm där bland 
annat NP:s tävlingsreporter Peter Siegel väntar med äkta Wiener Schnitzel.
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Överums Pk hade också tu-
ren att få en lyxig skjutbana på 
sjötomt. Skjutbanan Borgud-
den kallades också ett föredöme 
av Kungl. Maj:ts Ombud vid 
besiktningen.

Överums Pk med sina c:a 70 
medlemmar har med åren 
också blivit en av Sveriges 
mest aktiva tävlingsarrangö-
rer. Redan år 1967 anordnade 
man Tjustsmällen på Ryvenäs 
som direkt samlade ett stort 
antal skyttar. Tävlingen änd-
rade under åren namn till 
Mästerträffen och senare till 
Mästarmöte.
 År 2001 arrangerades även 
landskampen mot Danmark 
i Överum. Sedan ett antal år 
tillbaka arrangerar man re-

dan i januari och februari en 
mycket populär seriefältskjut-
ning i fyra omgångar, kallad 
Vårsaluten.
 Överums Pk var och är 
också engagerad i olika krets-
mästerskap, grovfältskjut-
ningar, militär snabbmatch, 
smålandsmästerskap och SSM. 
Klubben är verkligen känd 
som arrangör av många och 
goda tävlingsarrangemang 
genom tiderna. Fantastiskt 
är i sammanhanget också att 
Överums medlemmar under 
alla år entusiastiskt ställt upp 
som funktionärer!

Det ska vi fi ra! Många var gra-
tulanterna som kom med 
lyckönskningar och presen-
ter efter middagen. Svenska 

Pistolskytteförbundets repre-
sentant Fredrik Strömberg 
överlämnade förbundets stan-
dar, Peter Siegel överlämnade 
ett gratulationskort i mag-
numformat.
 SAAB Pk:s ordförande, 
Claes Johansson, överläm-
nade blommor och ett 
helt JAS-plan, modell 
mindre. Kalmar Läns 
Pistolskyttekrets, Väs-
terviks Pk m.fl ., samt 
Överums Skytteför-
ening (gevär) fanns 
förstås också bland 
gratulanterna.

Förkylningsdrabbade 
Sven-Olov Nilsson kun-
de efter det mycket lyckade 
50-årsjubileet gå hem nöjd 

och sköta om sig. Som jag 
känner honom är han snart 
uppe och i farten igen till-
sammans med sina engage-
rade medlemmar!

Trivselfaktorn var 
hög på jubileet.

Överums 
Bruksoktetten 
spelade.

SPSF:s representant Fredrik Strömberg 
överlämnade Förbundets standar.

Några av Överums entusiaster.
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Jönköpinggg

V

S

mStockholmm

Göteborgbo

Malmöööö

Växjö

Sävsjö

mStockholmmolm

Kontakta oss så får du veta mer:

Paul Larm - instruktör gevär 
Tel 0382-153 71
paul@skyttegym.se 

Gert Rosengren - skolfrågor, instrruktör gevär
Tel: 0382-153 70
gert@skyttegym.se

Jonas Fyrpihl - instruktör pistol
Tel: 0382-153 72
jonas@skyttegym.sewww.aleholm.se 

Kombinera skytte med studier på 
riksidrottsgymnasiet i Sävsjö. 
Centralt i Småland - nära
till tävlingar i Sverige och Europa.

Har du ambitionen att bli en bättre skytt?

Vill du utveckla ditt skytte och få tid att träna 
tillsammans med andra duktiga ungdomar?

Siktar du på att nå elitnivå?

Då tycker vi att du ska söka till Aleholm!

Sävsjö

RIKSIDROTTSGYMNASIUM SKYTTE

VarioLens modell 2+
-med steglöst inställbar dioptrikorrigering inom 7 dioptrier-

Nu betydligt lättare, bättre och billigare.NYHET!

Passar till de flesta skytteglasögonbågar.
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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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’’’Thank you Torsten, 
for beating the 
German!
Vad hände med medaljörerna i fripistol 
efter Berlin-OS 1936? NP presenterar här 
ett unikt material om de tre skyttarna från 
Sverige, Tyskland och Frankrike. Dessutom 
berättar de tre ländernas skytterepresentanter 
om förväntningarna inför kommande OS i 
London.

Första gången skyttesverige 
fick upp ögonen för mäs-
terskytten och legendaren 
Torsten Ullman från Växjö 
(Helgö) var i samband med 
Nordiska Mästerskapen 1931. 
Tävlingen arrangerades på 
Lidingö och en av de delta-
gande gevärsskyttarna som för 
tillfället tränade på en annan 
skjutbana kunde rapportera 
till kollegorna om Ullmans 
framgång på fripistol:
– Kan ni tänka er gubbar! 
Den där pojken Ullman som 
brukar vara här och puffra 
pistol ibland har just vunnit 
nordiska mästerskapen ute på 
Lidingön! Grabben hade inte 
mer än 505 poäng, men alla 
andra sköt bort sig!

Man trodde att Torsten Ull-
mans NM-guld var en lyck-
träff och engångsföreteelse, 
men den uppfattningen skulle 
man snart få ändra på.
 Segern var precis vad den 
då 23-åriga Torsten Ullman 
behövde för att stärka själv-
förtroendet. Under åren som 

följde blev hans resultat bättre 
och bättre. Första SM-guldet 
erövrade han på 517 poäng, 
ett resultat som ökades på året 
efter till 528p och nytt guld. 
Efter det höjde han till 553p, 
vilket innebar nytt svenskt 
rekord. Bland många andra 
vinster blev det sex SM-guld 
i följd. 1933 skickade man 
Ullman till Granada för att 
skjuta sitt första VM. Där vann 
han på 541p, en poäng un-
der dåvarande världsrekord. 
Några år därefter, på VM i 
Rom 1935, satte han själv nytt 
världsrekord med 547 poäng.

OS-året 1936 visade Ullman 
att han var på gång genom 
att på sommaren skjuta till sig 
ytterligare ett SM-guld med 
550p. I augusti var det dags att 
bege sig till olympiska spelen 
i Berlin.
 Tysklands stora hopp var 
Erich Krempel, som Torsten 
redan haft några duster med. 
Året före OS hade Ullman 
tagit hem VM-guldet före 
tysken och kanske förelåg ett 
visst psykologiskt övertag till 
svenskens fördel.
 Men Krempel, som knap-
past var opåverkad av det 
tyska rikets förväntningar på 
honom, klarade ändå nerv-

Invigningen av Berlin-OS 1936. 
Dagens Nyheters legendariske 
reporter, Barbro Alving, var 
på plats och rapporterade: 
”Absolut ingenting klickade”.

Torsten Ullman, ”Järnmannen från Sverige”,
vid skjutbänken i Berlin 1936.

pressen hyggligt och pre-
sterade 544 poäng. Med det 
resultatet ledde han tävling-
en stort efter första dagen. 
Torsten hade lottats att skjuta 
dagen efter.
 ”Vetskapen om Krempels 
resultat var naturligtvis obe-
haglig”, sa Ullman i en inter-
vju senare, ”men min förmåga 
att koppla bort resultattän-
kande hjälpte mig. Tyskens 
resultat blev nog snarare en 
pådrivande faktor i min egen 
skjutning”.

Efter en dramatisk skjutning, 
som jag skrivit om tidigare 
i NP, stod Torsten Ullman 
som vinnare och guldmedal-
jör. Hans resultat, 559p, blev 
dessutom nytt världsrekord 
och många ansåg det oslag-
bart, en uppfattning som dock 
inte delades av Torsten själv.
”Det kommer snart fram 
unga skyttar med goda ner-
ver som prickar in bortåt 570 
poäng”, sa han.
 Det ska också nämnas att 
Torsten tog OS-brons i silhu-

Av: Ulf Hansson
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Torsten Ullman erhåller Svenska Dagbladets guldmedalj 
efter framgången i Berlin.

De tre eklövsbekransade medaljörerna i fripistol i Berlin-OS 1936. 
Från vänster: Charles des Jamoniéres, Frankrike, brons, Torsten 
Ullman, Sverige, guld och Erich Krempel, Tyskland, silver.

ettpistol (nuvarande snabbpi-
stol) i Berlin 1936. Med den 
prestationen blev han själv 
”andra nation”.

I min intervju 1984 berättade 
Torsten Ullman om en spe-
ciell händelse från prisce-
remonien i Berlin. Av hans 
berättelse framgick att Tysk-
land inte stod särskilt högt 
i kurs hos fransmännen ef-
ter Hitlers maktövertagande. 
Den franske bronsmedaljö-
ren Jamoniéres vände sig mot 
Torsten, kramade hans hand 
och sa: ”Thank you Torsten, for 
beat’n the German!”.

Krempel fi ck dock revansch på 
Ullman några år senare, i Lu-
zern 1939, då han vann VM 
före Ullman som för en gångs 
skull blev tvåa.
 Tiden efter Berlin-OS 
blev hektisk för Torsten. Han 
fick Svenska Dagbladets 
guldmedalj och tidningarna 
började rapportera från pi-
stolskyttetävlingar som aldrig 
förr. Han blev dåtidens me-
gastjärna inom pistolskytte, 
kallades ”Järnmannen från 
Sverige” och knöt värdefulla 
kontakter med både européer, 
ryssar och amerikanare. Han 
fortsatte att skjuta bra och 
det skrevs spaltkilometrar om 
hans framgångar.
 Ryssarna beundrade Tor-
sten Ullman. De bjöd honom 
till och med över till sig för 
att hjälpa till med träningen. 
Med tanke på den dåvarande 
järnridån som utestängde all 
inblandning från väst var detta 
något mycket ovanligt.
 Uppmärksamheten öpp-
nade även dörrar för honom 
ur ett privat företagarperspek-
tiv. Hans lilla hobbyverkstad, 
som mest varit en avkoppling 
från jobbet som läroverkslära-
re, växte snabbt och blev till 
Ullmans Verkstäder i Moheda 
med många anställda. Beställ-
ningarna strömmade in från 
när och fjärran och Torsten 
skaffade till och med ett eget 
fl ygplan för att hinna med allt.

Torsten Ullman fortsatte att 
skörda internationella guld-
medaljer långt efter Berlin-
OS. Bland annat satte han nytt 
världsrekord i fripistol på VM 

i Oslo 1952 genom att skjuta 
566 poäng. På VM i Caracas 
1954 sköt han 586 poäng i 
grovpistol med sin S&W K38, 
vilket också var nytt världs-
rekord. Segern skapade ”re-
volverfeber” bland skyttarna 
hemma i Sverige.

Med hjälp av sin skicklige va-
pensmed Stig Edbäck desig-
nade Torsten också en egen 
fripistol ”TU”, med vilken 
han bättrade på alla sina ti-
digare resultat. OS-året 1956 
sköt han 568 poäng på en stor 
tävling med den nya pistolen. 
Det blev hans bästa fripistol-
resultat i karriären.
 Några fl er OS-medaljer 
blev det aldrig. Resultatkra-
ven, träningen och resorna 
hade börjat bli påfrestande. På 
OS i Rom 1960 gjorde Tor-
sten sitt sista internationella 
framträdande. Han avslutade 
OS-deltagandet med en he-
dersam 4:e plats i fripistol.
 ”Det var väldigt roligt i 
början”, berättade Ullman, 
”men så småningom blev det 
snarare en belastning. Jag tror 
inte det fi nns ett så bra hjälp-
medel när man ska prestera 
som inspiration. Är man inte 
inspirerad är det oerhört svårt 
att mobilisera maximal för-
måga. Det går, men jag tyckte 
det var väldigt besvärligt mot 
slutet”.

Torsten hade hållit sig kvar i 
världseliten i närmare trettio 
år och han hade nästan all-
tid varit bättre än sina kon-
kurrenter. Hade inte andra 
världskriget kommit emellan 
hade det kunnat bli sju OS-
starter, nu blev det fem. Efter 
sitt sista OS i Rom uttalade 
han sig för pressen: ”Kan man 
inte hålla sig i den internatio-
nella toppen är det inte mö-
dan värt att träna regelbundet. 
Framledes kommer jag att 
ägna mig åt nationellt skytte 
då lusten faller på”.
 Torsten avslutade inter-
vjun med: ”Jag hoppas att det 
åtminstone blir några skyttar 
som blir glada när jag lägger 
av. Själv tycker jag att jag va-
rit med länge nog”.

Som Torsten nämnde lade han 
inte alla pistoler på hyllan. 

Kavajmärke från 
Berlin-OS 1936.



NP2 ’12 27

Tillsammans med sonen Erland och 
dottern Cecilia, som båda hade stora 
framgångar inom pistolskyttet, 

kunde Torsten Ullman bilda ”Lag 
Ullman” och bland annat vinna 

Rikstävlingen.

Sverige inför OS i London 2012Sverige inför OS i London 2012

Torsten Ullman 1956 med sin 
egendesignade fripistol ”TU”. Med 
denna sköt han sitt bästa resultat i 
karriären, 568 poäng. Foto: Scanpix.

”Det var inget liv för en karl”, 
summerade Torsten Ullman sin 
skyttekarriär.

Han deltog med framgång 
i många nationella SM och 
andra stora tävlingar, såväl i 
precision som fältskytte och 
gjorde bra resultat ända in på 
1970-talet.

I en intervju åtskilliga år sena-
re såg Torsten tillbaka på sin 
skyttekarriär i veckotidning-
en Året Runt. Han hade då 
både gift om sig och fått nya 
barn på gamla dar. Han avslu-
tade intervjun med:
 ”Jag genomled min skyt-
tekarriär. Att jag höll på så 
länge berodde på att tävlandet 
gav bra PR för mitt företag. 
Nej, fy sjutton! Det var för 
trist att alltid tvingas sköta sig 
exemplariskt och inte kunna 
ta en sup då det var kalas. Det 
var inget liv för en karl”.

Torsten Ullman blev 84 år och 
avled 1993.

Sverige kommer med största sannolikhet att representeras av 
fyra skyttar på OS i London, säger Malin Carlsson, elitansvarig på 
Svenska Skyttesportförbundet. Samtliga skjuter lerduva.

Ett namn som är helt klart 
inför OS vid denna press-
läggning är talangen Therese 
Lundqvist. Hon är 21 år och 
OS-debutant. Vilka som skju-
ter på de andra tre platserna 
bestäms efter världscupen i 
London som går i slutet av 
april, samt världscupen i Lo-
nato i början på maj.
– I skeet är det tre unga kil-
lar som just nu tampas om de 
åtråvärda OS-platserna, säger 
Malin, troligast kommer OS-
skytten Håkan Dahlby att 
bli uttagen till sitt tredje OS. 
Håkan är rankad 10:a i värl-

den och har goda chanser att 
prestera bra på OS i London. 
Oavsett vilka av dessa som blir 
uttagna är kapaciteten hos de 
svenska skyttarna hög.

På pistolsidan är det däre-
mot tunt. Malin berättar om 
SvSF:s planer för att förbätt-
ra läget.
– SvSF har under året startat 
upp en elitgrupp för de skyt-
tar som är med i, eller är steget 
under, Sve riges Olympiska 
Kommittés topp och talang-
program. Förbundet stödjer 
skyttarna på olika sätt, t.ex. 

Malin Carlsson är elitansvarig på 
Svenska Skyttesportförbundet.

med starter på internationel-
la tävlingar och träningsläger. 
Syftet med denna grupp är 
att hjälpa de skyttar som idag 
skjuter i den svenska eliten 
men som ligger under den 
internationella toppeliten att 
ta ytterligare ett kliv uppåt. 
Pistolsektionen jobbar aktivt 
med denna grupp och mitt 
mål är att några av pistolskyt-
tarna kommer in i elitgrup-
pen inom två år.

Malin konstaterar också att 
Sverige, i jämförelse med an-
dra länder, har en nackdel vad 

gäller ekonomiskt stöd till 
verksamheten.
– Ekonomin är helt klart en 
barriär för allt vi skulle kunna 
göra, säger Malin, tyvärr sak-
nas det idag det antal tränare 
som vore optimalt för de duk-
tiga skyttarna i vårt avlånga 
land, men detta är en fråga 
som vi jobbar med i organi-
sationen.
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De tyska förhoppningarna på 
hemmasonen  Erich Krempel 
i fripistolmatchen på Berlin-
OS 1936 var stora och han le-
vererade också, som det heter 
numera. Efter första dagens 
skjutning låg han som suve-
rän etta i topp på resultatlistan. 
Gulddrömmarna levde ända 
till dagen därpå då han fi ck se 
sig slagen av svensken Torsten 
Ullman med hela 15 poäng.
 Nåja, strax innan krigsut-
brottet 1939 fi ck Krempel en 
viss revansch på ”järnmannen 

från Sverige” genom att bese-
gra honom och bärga guldet 
på VM i Luzern. Det blev i alla 
fall en hedrande världsmästar-
titel för Krempel i mästarmö-
tena med Torsten Ullman.

Det har tyvärr inte gått att få 
fram så mycket uppgifter 
om Erich Krempel och vad 
som hände med honom ef-
ter krigsutbrottet och senare. 
Det tyska skytteförbundets ar-
kiv har inte kunnat ge några 
ledtrådar.

Silvermedaljören hade 
hemmaplan
Tyske fripistolskytten och hemmahoppet 
Erich Krempel hade tränat oerhört inför Berlin-OS 
1936. Förhoppningen var givetvis att kröna karriären 
med att vinna OS-guld på hemmaplan.

Tyska medaljhopp på Tyska medaljhopp på 
årets OS i Londonårets OS i London

Erich Krempel 1936. Foto: Tyska Skytteförbundets arkiv.

Tyska skytteförbundets coach, Tyska skytteförbundets coach, 
Peter Kraneis berättar att han Peter Kraneis berättar att han 
nyligen varit med sina skyt-nyligen varit med sina skyt-
tar i London för att skjuta en 
världscuptävling som samti-
digt blev en generalrepetition 
inför OS.
– Jobben med att färdigställa 
skytteområdet exteriört på-
gick för fullt, berättar Kra-
neis, men skjuthallarna var 
klara och håller mycket bra 
internationell standard. Från 
Tyskland kommer fem pistol-
skyttar. Två i snabbpistol, två i 
luft- och sportpistol (damer) 
samt en manlig luft- och fri-
pistolskytt. Kraneis menar att 
man har störst chans till fram-
skjutna placeringar i snabbpi-
stol och sportpistol.
– I snabbpistol förväntar vi 

oss någon medalj, säger han, 
kanske till och med guld!

Peter Kraneis tror, inte helt 
otippat, att Kina kommer att 
vara en av de ledande natio-
nerna.
– Deras skyttar har med-
aljchans i alla grenar, säger 
han, men jag tror inte de 

Peter Kraneis, coach i 
Tyska Skytteförbundet.

kommer att vara lika domi-
nerande som i Peking, andra 
nationer har jobbat sig upp till 
deras nivå.

Avslutningsvis konstaterar Kra-
neis att skjuthallarna till årets 
OS i London tyvärr bara 

Av: Ulf Hansson
Research: Peter Siegel

 Man vet dock att Krem-
pel var född 1913 i Suhl i 
Thüringen och tävlade för 
skytteföreningen Zella-
Mehlis. Han började möta 
Torsten Ullman i fripistol 
1935, då han blev VM-sil-
vermedaljör och Ullman 
tog guld.
 Enligt uppgift ska 
Krempel förekomma 
i del två av den tyska 
stjärnregissören Leni 
Riefenstahls prisbe-
lönta dokumentär-
film om Berlin-OS. 

Krempel fick dessutom en 

gata uppkallad efter sig i hem-
staden Suhl; ”Erich Krempel 
Straße”.
 Efter andra världskriget 
verkar det som Erich Krem-
pel hade lagt pistolen på 
hyllan, åtminstone i större 
internationella sammanhang, 
några fl er uppgifter om del-
tagande i VM eller OS fi nns 
inte noterade.

Krempel avled 1992 vid 79 års 
ålder. Skytteföreningen Zel-
la-Mehlis arrangerar årligen 
en pistolturnering till hans 
minne.

byggts för detta enda tillfälle 
och kommer att rivas efter 
olympiaden.
– Det känns lite tråkigt, 
men för oss är det ändå po-
sitivt att banorna har ett fi nt 
läge i London med närhet till 
”Olympic Village”.
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Fransk baron 
tog brons
Av: Staffan Ringskog

Sonen berättar om fadern Charles des Jamoniéres 
som erövrade brons i Berlin-OS 1936.

Allra bäst hade förstås ett franskt 
fripistolguld varit i Berlin-OS 1936, men 
det viktigaste för bronsmedaljören, 
baron Charles des Jamoniéres, var ändå 
att guldet inte gick till Tyskland.

Den olympiska tävlingen i 
Berlin 1936 på fripistol kom 
att stå främst mellan tre stora 
skyttar i Europa vid denna tid, 
nämligen svensken Torsten 
Ullman, tysken Erich Krem-
pel och fransmannen och ba-
ronen Charles des Jamoniéres. 
Torsten Ullman erövrade gul-
det och tysken Krempel, som 
verkligen satsat på seger, mis-
sade målet och fi ck nöja sig 
med silver. Tredjeplatsen in-
togs av fransmannen Charles 
des Jamoniéres.
 Jamoniéres var fransk mäs-
tare och kom väl förberedd 
till OS 1936. Tidigare, på VM 
i Granada 1933, hade han er-
övrat silver på fripistol efter 
guldmedaljören Torsten Ull-
man.

Europa stod inför ett fasansfullt 
krig. Med Hitler var Tyskland 
inte längre en kulturell hög-
borg, känt för Goethe, Schil-
ler, Brahms och Beethoven. 
Frankrike och fransmännen 
kände sig hårt trängda vid 
denna tidpunkt.
 Om några år, 1940, skul-
le tyskarna tränga in i norra 
Frankrike, forcera den franska 
Maginotlinjen och inta den 
franska huvudstaden. Ocku-
pationen skulle pågå till in-
vasionen i Normandie 1944. 
Att en tysk förbundskansler 
och en fransk president skul-
le samarbeta kändes ytterst 
overkligt i dessa dagar.

Mot den bakgrunden 
förstår man bättre 
Jamoniéres reaktion 
i samband med pris-
utdelningen i Berlin 
1936. Jamoniéres var 
alls inte missmodig 
över sin tredjeplats, 
utan överraskade 
Ullman med att 
trycka hans hand 
och säga: Merci 
Torsten, för att du 
slog tysken! Pour 
vous aider à battre 
l’allemand!

För tidningen
Nationellt Pistol-
skytte berättar 
hans son Philippe 
att hans far var en karak-
tärsfast och kulturell person. 
En idrottsman vars fram-
gångar byggde på talang men 
också på mycket hård träning.

Charles des Jamonières var 
född 1902 och var känd 
som en intelligent, lugn och 
reflekterande person. Han 
brann för allt han åtog sig, 
berättar Philippe. Han stude-
rade juridik och efter avsluta-
de studier vid läroverket blev 
det statskunskap i Paris. Han 
var en student med stor en-
ergi, iver och full av idéer. På 
fritiden kunde han ägna hela 
dagar åt att träna pistolskytte.
– Det var viktigt för min far 
att träna olika moment, säger 

Philippe, inte minst förmågan 
att kunna slappna av mellan 
skjutningarna.

Sonen, Philippe des Jamonières, 
var borgmästare i staden Le 
Cellier 2001-2008. Familjen 
har historiska anor till Bretag-
ne och staden Le Cellier, som 
ligger i Loiredalen, nära Nan-
tes vid Atlantkusten. Famil-
jens historiska rötter sträcker 
sig ända tillbaka till 1400-ta-
lets Frankrike. Under denna 
tid hade familjen en rad vikti-
ga uppdrag för de som styrde, 

några av förfäderna stod kej-
sarna Louis XV och XVI nära.

Philippe berättar att hans far 
blev fransk juniormästare i 
fripistol som 20-åring.
– Han kom att dominera 
franskt pistolskytte mycket 
länge, ända fram till tidigt 
1960-tal. Vissa franska rekord 
innehade han under hela 25 
år.

1928 var ett speciellt år för 
Charles des Jamoniéres, be-
rättar sonen.

Klipp från gammal fransk tidning 
där baron Charles des Jamoniéres 
förekom på sportsidorna.
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Gilles Muller med nära medarbetaren Caroline Lanost vid franska 
skytteförbundet.
– Vi har stora förhoppningar om goda placeringar i London, säger 
Caroline Lanost.

Frankrike inför Frankrike inför 
OS i LondonOS i London
Av: Staffan Ringskog

– Min far var då 26 år och 
tävlade i fripistol i Holland, i 
Loosduinen, där han med 552 
poäng tog silver efter skicklige 
schweizaren Schnyder.
En sportjournalist som rap-
porterat från tävlingen skrev 
att han tyckte Charles hade 
skjutit så fort att det gick att 
jämföra med en idrottsman 
som sprungit 100 meter på 
10 sekunder.

Baron des Jamoniéres sköt 
även snabbpistol, dock inte 
med samma framgång som 
med fripistolen.
 Det blev tre OS-starter i 
fripistol för Charles des Jamo-
niéres; Berlin 1936, London 
1948 och Melbourne 1956. 

Dessutom deltog han i nio 
världsmästerskap.
– I dessa VM-tävlingar pla-
cerade han sig mycket bra, be-
rättar sonen. En förstaplats, tre 
gånger som nummer två och 
en gång på bronsplats.
– I min fars tillbakablickar, 
minns jag – je me souviens 
– att han beklagade att han 
inte så ofta som han önskat 
mött skyttar från länder som 
Schweiz, Finland eller Sveri-
ge, tre länder med stora skyt-
tar under hans karriär. En av 
dessa stora skyttar var ju för-
stås Torsten Ullman.

Hemma i Frankrike var Jamo-
niéres favorittippad till guldet 
i Berlin. Tävlingsdagen hade 

han dock drabbats av mig-
rän och var inte i toppform. 
Möjligen hade han spänt sig 
inför den stora utmaningen 
och fi ck se sig slagen av Erich 
Krempel och Torsten Ullman, 
som han beundrade som skytt.

Philippe berättar att pappan på 
äldre dagar ägnade sig myck-
et åt sina kulturella intressen.
– Han tyckte om att skriva, 
berättar Philippe, och ägnade 
sig också åt att skriva poesi, 
och det med stor lätthet – avec 
grande aisance. Han var myck-
et produktiv i alla genrer. I sitt 
skrivande blandade han allvar 
med lekfullhet och humor.

Sonen berättar vidare att fa-

dern rest i hela världen un-
der sin karriär som pistolskytt. 
Han hade besökt hela Europa, 
Amerika och länderna bakom 
järnridån. Hans far var verkli-
gen en internationellt sinnad 
fransman.
– Trots utgången av Berlin-
OS njöt han utan tvekan av att 
vara i Tyskland, berättar Phi-
lippe, under hela sin barndom 
hade han haft en tysk guver-
nant och talade perfekt tyska, 
för övrigt också spanska.
– Sådana tidiga intryck gjor-
de honom till en människa 
som verkade för ökad förstå-
else mellan människor och 
folk. En tolerant människosyn 
var något mycket viktigt för 
honom.

Gilles Muller, en av ledarna 
inom det franska skytteför-
bundet, berättar att han ser 
positivt på framtiden och att 
medlemsantalet ökar.
– Förra året fi ck vi drygt 200 
nya medlemmar och så har det 
varit varje år ungefär de senaste 
tio åren. Utvecklingen är verk-
ligen glädjande, säger han.

Arbetet inom förbundet är just 
nu inriktat på kommande OS 
i London och Gilles säger att 
Frankrike hyser gott hopp om 
goda placeringar.
– Våra skyttar lägger ned 
stor energi på att vara i bäs-
ta form när vi kommer till 
Storbritannien, säger Gilles, 
vi har några som är riktigt 
duktiga, Franck Dumoulin 
på luft- och fripistol och Va-
lerian Sauveplan på gevär, är 
två presumtiva medaljörer.

– Bland kvinnliga pistol-
skyttar kan nämnas Céline 
Goberville som skjuter både 
10- och 25 metersdiscipliner-
na. Hon har bland annat varit 
Europamästarinna och kom 
tvåa i sportpistol på världscu-
pen i London tidigare i år.

Muller, som länge tränat några 
av elitidrottarna inom franskt 
skytte, säger att hemligheten 
bakom framgång kan sam-
manfattas i tre ord; träning, 
träning och träning.
– Talang är ju viktigt, säger 
Muller, men som god idrotts-
man kommer du ingenstans 
utan idog träning. Det gäller 
vår sport liksom inom andra 
idrotter. Alla förutsätts ju ha 
talang, men den där lilla ex-
tra prestationen som behövs 
på ett OS, den kommer bara 
efter hård träning.

ANNONS
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NYHET!
CANAXA HAR GÅTT I PENSION

GESAB HAR KÖPT CANAXA MÅLTAVLOR AB
Fr. o. m. den 21/5 2012 säljer GESAB även Canaxas artiklar

Målmateriel
från GES AB

Startat av skyttar för skyttar

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 behöver inte vara dyrt med hög kvalitet!
OBS! Du får fraktfri leverans om Du beställer tavlor eller fi gurer för minst 1200 kr + moms!

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

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!

Gunnar Elfving
Skyttetjänst AB
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’’Det enda jag ångrar är att jag 
inte började skjuta pistol tidiga-
re, säger Maria Prandl-Norr-
gård i Salems Pk. Maria har 
på några få år utvecklats till 
en av landets bästa skyttar på 
damsidan. Hon började be-
kanta sig med pistolskytte då 
hon arbetade som kontrollant 
på sedeltryckeriet i Tumba. 
Tryckeriets skytteklubb hade 
i huvudsak tävlingsutbyte i 
luftpistol med Riksbanken.
– I övrigt sköt vi krut på 
Hacksjön måndagar, minns 

Maria, men det var inte någon 
speciell inriktning på skyttet 
utan det blev lite som det föll 
sig. Jag hade dessutom inget 
körkort då utan var hänvisad 
till att hänga med någon som 
hade bil.
 Det blev tio, femton tillfäl-
len per säsong och det var de 
gamla ryska Vostok-pistolerna 
som gällde.
– Det gick bra att skjuta 
med dem också, säger Maria, 
jag tog guldserierna med en 
Vostok.

Det gick ganska lång tid innan 
Maria förstod att det fanns 
en vidare och mer organise-
rad tävlingsverksamhet inom 
pistolskyttet.
– Jag sköt lite för att det var 
kul och att skjuta fyrtiofem i 
snitt var ju inte så märkvär-
digt, jag trodde man skulle 
pricka tian hela tiden, säger 
Maria och fortsätter:
– Sköt man femtio poäng 
var det tradition att bjuda 
gänget på något. Jag minns att 
jag sköt ganska många 47:or, 

48:or och däromkring, men 
tänkte inte så mycket på det. 
Någon gång var jag med i 
Stockholmsserien i precision, 
annars var det inte så mycket 
tävlande.

Maria blev så småningom in-
struktör och köpte i sam-
ma veva loss en Unique från 
klubben. I samband med li-
censärendet framkom att se-
deltryckeriet stod i beredskap 
att lägga ned pistolsektionen. 
Det gällde alltså att hitta en 

Maria ser fram mot årets krutsäsong. 
”Det ska bli mer träning nu”, säger hon.
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Av: Ulf Hansson

Efter att ha upplevt en 
fi nalskjutning och kommit 
tvåa på Stockholms 
kretsmästerskap i precision 
fi ck Maria Prandl-Norrgård 
en kick. Nu tillhör hon de 
bästa i landet.

Lämna Lämna 
kastrullerna kastrullerna 
och hämta och hämta 
pistolen!pistolen!

ny klubb. Eftersom Maria 
och sambon hade planer på 
att bygga hus i Salem blev 
det naturligt att ringa Salems 
Pk. Maria minns det första 
samtalet.
– Lasse Eriksson frågade ef-
ter mina erfarenheter och jag 
sa ”jag vet inte om jag är så 
bra, skjuter bara 44-45 i snitt”.
Till Marias förvåning tyckte 
Lasse att det var alldeles ut-
märkt och han önskade henne 
välkommen i klubben. Året 
var 2003.

– Det gänget jag lärde känna 
först sköt mest precision, sä-
ger Maria och minns när hon 
åkte med dem till sitt första 
kretsmästerskap på Grimsta.
– Jag hade aldrig varit med 
på en sådan tävling förr och 
visste inte hur det gick till. Vi 
sköt våra serier och det gick 
väl sisådär för killarna så vi 
begav oss hemåt igen.

På hemvägen påpekade kil-
larna att Maria måste tänka 
på att skjuta fi nal senare och 

Maria ansvarar 
för luftpistolhallen 

under 
skolterminsåret. 

Till vardags 
jobbar hon som 

säljare i en 
yrkesbutik för 
hantverkare.
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följande konversation ut-
spann sig:
– Ska man skjuta fi nal?
– Javisst! Du sköt ju 47 i 
snitt och ligger tvåa!
– Men vadå, det kommer 
väl fl er efter mig som skjuter 
bättre?
– Nej, nej, du ligger bra till!
Maria skjutsade hem killarna 
och ringde till skjutbanan för 
att kolla läget. ”Javisst, du lig-
ger tvåa och ska skjuta fi nal”, 
fi ck hon besked om. Det var 
bara att sätta sig i bilen och 
köra tillbaka.

Hur gick det då?
– Jag behöll placeringen och 
slutade tvåa, berättar Maria. Jag 
kände inte en käft och det var 
en helt ny värld för mig, jag 
minns att Anneli Johansson 
från Stockholmspolisen vann.

Maria fi ck blodad tand av fi na-
len på Grimsta.
– Det var ju skitkul! säger 
Maria, jag minns att jag tänk-
te ”varför har jag inte börjat 
med det här tidigare!?”. Jag 
hade skjutit i tio år utan att 
vara medveten om att det ar-
rangerades stora nationella 
tävlingar. Det var verkligen 
en aha-upplevelse.

Nu har Maria fyllt fyrtiofem 
och märker att ögonen bli-
vit sämre.

– Skyttet är ju roligt även på 
det viset att man kan hålla på 
högt upp i åldrarna, men jag 
känner trots allt att man har 
ett ”bäst-före-datum”. Förr 
tyckte jag det var jättemysigt 
att skjuta i lite skum belys-
ning en gråmulen dag, nu är 
det inte ens någon mening att 
åka till banan i sådant väder, 
ögat funkar inte.

Sämre syn eller inte, Maria har 
etablerat sig bland de bästa 
skyttarna i landet. Även när 
det gäller fältskytte. Men det 
var svårt i början.
– Jag blev stressad av alla 
kommandon, säger hon, och 
jag sköt mest klubbtävlingar. 
Kompisarna pushade på för 
att jag skulle ut på nationella 
tävlingar och jag tyckte bara 
det var jättejobbigt. Jag hade 
ju gått in för precision och att 
bomma något skott fanns inte 
på kartan. På fältskyttet kan 
ju träffarna sitta lite överallt 
i fi guren, men även om man 
förklarade för mig att det inte 
spelar någon roll var skotten 
sitter i en fi gur, huvudsaken 
man träffar, så kunde jag inte 
släppa det där att skotten ska 
sitta i mitten. Den inställning-
en har i och för sig varit bra 
även för fältskyttet med tanke 
på poängmålen, men jag har 
fortfarande svårt för förfl ytt-
ningar mellan målgrupperna. 

Jag skjuter oftast lite för fort 
av rädsla för att inte hinna 
med.

Nu är Maria bra på fält också 
ska det sägas. Hon blev bland 
annat uttagen till landslaget. 
Första gången hade hon inte 
en aning om att hon ens var 
påtänkt. Salems Pk arrangera-
de uttagningarna och Maria 
var ”mat-tant”.
– Jag hade lagat en kött-
gryta och plötsligt kom Mo-
nica Hjertqvist och undrade 
om jag inte måste göra mig 
i ordning för att skjuta. Jag 
hade inte en susning. ”Men 
du kom ju trea på SM, det är 
klart du ska vara med i uttag-
ningen!” sa Monica.
– Det var bara att lämna 
över kastrullerna och häm-
ta pistolen! säger Maria och 
skrattar.
– Och det gick ju bra. Men 
det var nervöst… Och jätte-
kul!

Maria verkar vara en naturbe-
gåvning som inte behöver trä-
na, men så enkelt är det inte, 
menar hon.
– Jag har väl ett visst anlag 
för den här sporten, men när 
det gäller att etablera sig bland 
eliten och hålla en hög lägsta-
nivå, då är det svett och tårar 
som gäller, inget snack om sa-
ken.

Fortfarande är det luftpistol och 
precisionsskyttet med kali-
ber .22 som ligger bäst till 
för Maria.
– Jag har provat 9mm, men 
jag fi ck ont i armbågen och 
axeln, säger Maria. Jag gil-
lar det här lugna fi nliret med 
precisionsskyttet, det blev för 
hårt med 9mm och att delta i 
alla klasser blev lite för myck-
et. Men jag har köpt en Ma-
nurhin revolver för att kunna 
skjuta fält R och precision B, 
den stöter inte lika hårt.

Nerver?
– Skapligt, säger Mar ia, 
men jag saknar ändå det där 
lilla extra, att kunna koncen-
trera mig trots att hjärnspö-
kena härjar. Jag kommer att få 
hjälp med det av Skyttesport-
förbundet. Hade jag gått in 
för det här tidigare hade jag 
nog kunnat tänka mig en 
personlig tränare. Allt beror 
på hur man är som person. 
En del är ju jätteduktiga på 
att skärma av omgivningen 
och gå in i sin egen ”bubbla” 
och bara koncentrera sig på 
skotten. Jag är ju mer så där 
att jag tittar mig omkring 
och kan fladdra iväg med 
tankarna. Dessutom har jag 
stora krav på mig före täv-
lingen, det är ju en utmaning 
för en själv, vad kan jag pre-
stera?

Maria har skaffat en Manurhin 
revolver för att kunna skjuta fält R 
och precision B.
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Vapnens tekniska konstruktion 
är inget Maria fördjupar sig i.
– Jag är totalt ointresserad av 
det, förklarar hon, jag skjuter 
bara och jagar känslan av att 
veta exakt hur jag skjuter och 
var skotten sitter. Om jag till 
exempel tror att jag skjutit en 
åtta klockan ett och får det 
bekräftat när jag tittar i kika-
ren känns det ändå tillfreds-
ställande att jag vet vad jag 
gjort för fel. Det är sporten i 
ett nötskal för mig.

I vintras deltog Maria för första 
gången internationellt då hon 
sköt en cuptävling i luftpistol 
i München.
– Jag var inte nervös innan, 
men jag tappade lugnet när 
vi började jaga poäng, säger 
Maria. Jag blev förbannad när 
det inte gick bra och tyckte 
att jag måste skärpa mig. Då 
blev det bara värre.

Blev du besviken?
– Man vill ju alltid prestera 
bra, men när jag tittade på re-
sultatlistan insåg jag att de an-
dra tävlar och tränar mycket 
mer. Ju mer man tävlar de-
sto tryggare blir man med 
kommandon och allt runt 
omkring. Jag tränar lätt sex 
timmar i veckan och det är 
egentligen inte så mycket om 
man jämför med världseliten 
som är uppe i närmare åtta-
hundra timmar om året. Jag 
kör kanske trehundra. Men 
jag har lovat mig själv att ge 

skyttet minst ett par år till för 
att se hur långt jag kan kom-
ma.

Maria har fått många värde-
fulla tips på vägen av klubb-
kompisar och andra skyttar 
hon mött.
– Man försöker ju snappa 
upp tips, säger hon, Thomas 
Beck som är jätteduktig på 
fältskyttet har lärt mig myck-
et och Marie Brunsson som 
håller i damlandslaget har jag 
mycket att tacka för, hon är 
fantastisk.

På Pistol-SM i Sunne för någ-
ra år sedan tog Maria silver 
i precisionen och förra året 
i Göteborg fi ck hon känna 
på hetluften ordentligt då 
det blev särskjutning. Hon 
låg tvåa efter grundomgång-
en och kom springande från 
fältskyttet med andan i halsen 
och dyngsur efter regnet.
– Det blev lite för stressigt, 
säger Maria, jag fi ck tigga till 
mig skjuts från fältskyttet för 
att hinna i tid till fi nalskjut-
ningen. Hade jag åkt bussen 
hade jag inte hunnit fram, jag 
hade bara tio minuter på mig 
att rigga allt för fi nalen.

Det var förstås inte den bästa 
uppladdningen och efter de tre 
fi nalserierna hade Anne Mari 
Virtanen, Katarina Psf, vun-
nit på 478p och Anna-Karin 
Bonander, Pk Hjorten, blivit 
tvåa på 476. Maria slutade på 

475p och delade tredjeplatsen 
med två andra tjejer och det 
blev särskjutning om bronset.
– Jag hade lånat ut min 
klocka och hade ingen koll 
på tiden, berättar Maria, men 
det var första gången jag kom 
in i den beryktade ”bubblan”. 
Tänkte bara ”när du lyfter, se 
till att få iväg skottet; lyft – 
skjut, lyft – skjut” intalade jag 
mig själv. Inte tveka.

När Maria skjutit sina fem skott 
försökte hon analysera träffar-
na i kikaren. Det verkade vara 
en hygglig samling.
– Jag började räkna, berättar 
Maria, en, två, tre, fyra, FEM 
tior! Åhh, det var så skönt att 
uppleva ”bubblan”, är det så 
här det känns! tänkte jag. Jag 
vände mig om och förstod att 
jag klarat SM-bronset när min 
sambo gjorde tummen upp. 
Men jag klarar nog inte av en 
så jäktad särskjutning till! I år 
måste jag planera bättre.

Salems Pk har i många år satsat 
på att få fl er tjejer till klubben 
och Maria berättar att det går 
riktigt skapligt.
– Vi har fem nya tjejer som 

går kursen nu i vår, och vi 
jobbar på att få ihop et t dam-
lag. Det känns kul och vi 
umgås lite privat också. Dess-
utom håller vi kontakt via Fa-
cebook.

När du inte skjuter pistol, vad 
gör du då?
– Det fi nns inte mycket tid 
kvar då du, säger Maria och 
skrattar, men jag försöker um-
gås med vänner.
Något favoritprogram på tv 
har hon inte, förutom skid-
skyttet.
– Det är ju perfekt tv-un-
derhållning, säger hon, jag 
önskar att vi pistolskyttar hade 
något liknande.
Schäferhunden Odin behöver 
också omvårdnad.
– Vi har lyckats skapligt 
med att vänja honom av med 
skotträdslan, säger Maria.

Avslutningsvis, skulle du vilja 
tävla i OS?
– Ja, herrejösses, det vore ju 
fantastiskt om man lyckades 
skjuta till sig en OS-biljett, 
men om man sedan vågar 
åka dit är en annan sak! säger
Maria och skrattar gott.

Några av de femtiopoängare Maria skjutit under vintern i lufthallen.
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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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Stockholms Allmänna Pistolklubb har på sin årliga 
precisionstävling ”Majtävlingen” på Grimsta under 
några år prövat en extra tävling med vapen och reg-
ler från tiden då klubben och Svenska Pistolskytteför-
bundet kom till. Denna ”nostalgitävling” uppskattas 
av såväl klubbens medlemmar som gästande skyttar. 
Även i år arrangerades denna extratävling i nostalgins 
tecken. Man skjuter 3 serier om 5 minuter/serie, 6 
skott per serie och på ett avstånd av 30 meter mot 
den gamla nationella tavlan. Provserien omfattar tre 
skott. Skjutplatserna är ”ute i det fria”, precis som på 
den gamla goda tiden.

NostaNostalgitävlingen
Av: Peter Siegel

Ulf Eriksson, ordföranden i Upplands Väsby Psk (till höger) och 
klubbkompisen Anders Lindqvist som hade iklätt sig gamla militära 
kläder dagen till ära.
– Det här är roligt, man känner sig som en ”anno dazumal”! Så 
här stiliga ska vi vara när vi tävlar i Nostalgiskjutningen varje år! 
säger de två nostalgiklädda herrarna. Anders Lindqvist visar sin 
antikvariska Mauser C96 och Ulf visar gärna upp sin Colt 1911.

Mauser C96.

Parabellum m/08.

Amerikansk 
offi cersrevolver, 
M1917-45 ACP.

Walther PP. Colt modell 1911.
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.38 WC

.32/.38 Ogival

.22 l.r.

7.65/9 mm

Inte så sällan hör man att 
skyttar förvånas över hur 
mycket kulorna sjunker på 
långhållstationerna i fältskyt-
tet. Träffarna sitter längst ned 
i fi guren och ibland har man 
missat helt. Särskilt markant 
är detta när man skjutit ka-
liber .38 WC. Frågan är hur 
mycket man ska kompensera 
för fallande kulbana när man 
siktar. I skjuthandbokens ut-
bildningsdel finns tabeller 
som beskriver förhållandena 
och som är till stor hjälp.
 Tabellerna visar skott-
ställning vid de vanligast fö-
rekommanden avstånden, 25, 
50 och 75 meter. Man utgår 
från normalladdad fabriksam-
munition som används i va-
pengrupperna A, B, C och R.

Vapnets spridning kan man i 
princip bortse ifrån, det är 
skyttens egen precision som 
avgör om det ska bli träff el-
ler bom. Men hur är det med 
kulbanan?
 I samtliga fall utgår vi från 
att riktmedlen på pistolen/re-
volvern är inställda så att man 
träffar mitt i målet på 25 me-
ter och att skytten gör en helt 
perfekt avfyring. Måtten är 
avrundade till hela centimeter.

Vapengrupp C:
Avstånd Så mycket faller
 kulan under rikt-
 punkten
50 meter 6 cm.
75 meter 21 cm.

Vapengrupp A
(7,65mm, 9mm para)
50 meter 3 cm.
75 meter 13 cm.

Vapengrupp B
(.32WC, .38 Ogival)
50 meter 10 cm.
75 meter 32 cm.

Vapengrupp R
(.38 Special WC)
50 meter 12 cm.
75 meter 39 cm.

På avstånd upp till 50 meter 
räcker det alltså att hålla mitt i 
som vanligt och göra bra avfy-
ringar för att träffa. Som fram-
går av uppgifterna ovan får 
man på längre avstånd tänka 
på att hålla något högre upp 
i fi guren.
 En annan sak att ta med 
i beräkningen är att man of-
tast får skjuta långhållstationer 
med stödhand. Detta förkor-
tar avståndet mellan riktme-
del och öga jämfört med när 

Så skjuter du 
långhåll!
Av: Ulf Hansson

B100
75 meter

Träffpunkt

Ri
kt

pu
nk

te
r

+

Nybörjare, men även mer erfarna 
fältskyttar, missar ibland att ta 
hänsyn till hur mycket kulan faller 
när man skjuter på långa avstånd. 
Här är några tips om hur man 
behöver sikta för att träffa mitt i 
fi guren.
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Tunna, 70 meter

+
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man skjuter med enhandsfatt-
ning och rak arm vilket resul-
terar i lägre träffar. Att sikta en 
aning högt i fi guren är alltså 
ett tips som gäller generellt då 
man använder stödhand.

Som framgår av tabellerna är 
det inte så stora avvikelser 
mellan siktpunkt och träff-
punkt när det gäller A- och 

S25 Vertikal
50 meter

C50, 75 meter

C40, 65 meter

1/3 fi gur, 70 meter

.38 WC

.32/.38 Ogival

.22 l.r.
7.65/9 mm

C-vapen, annat blir det i va-
pengrupp B och R. Där gäller 
kaliber .32 WC, respektive .38 
Special WC. En .38 Ogival-
kula har ungefär samma vär-
den som en .32 WC.
 För att träffa rätt med en 
.38 WC skjuten med en .357 
magnumrevolver (S&W) med 
6” pipa måste man hålla c:a 
12 cm högre i fi guren på 50 

meter och hela 40 cm högre 
på sjuttiofem meter.

Maximalt godkänt skjutav-
stånd för vapengrupp C är 
90 meter, men det förekom-
mer ytterst sällan. För att 
få en uppfattning om hur 
mycket kulorna sjunker på 
extremt långt håll (100 me-
ter) gäller nedanstående ta-

bell om pistolen/revolvern 
är skottställd mitt i fi guren 
på 25 meter:

Så mycket sjunker kulan på 
100 meter
C = 44 cm.
B (.32 WC) = 67 cm.
B (.38 Special) = 80 cm.
A 7,65 Para = 28 cm.
A 9mm Para = 29 cm.

B65, 75 meter

+
+

+

+
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År efter år har den gamla 
anrika föreningen Valle-
bygdens Psf arrangerat täv-

lingar av mycket hög klass. 
Vem kan glömma tävlingar 

som bland annat ”Buffelspå-
ret”, ”Mörkret”, ”Vallema-
ran” och ”Tranknallen”?

För trettiofyra år sedan startade 
tävlingen ”Tranknallen”, en 
fältskyttetävling med sedvan-
liga åtta skjutstationer. Täv-
lingen är numera utspridd i 
terrängen runt Vallebygdens 
klubbhus, men har fört ett 
ambulerande liv. Den arrang-
erades första gången i Ökull i 
Axvall och fl yttades sedan till 
Bråneke. Därefter till Bränne-
brona men är nu stationerad 
i terrängen vid klubbstugan i 
Bråneke.

Tranor skjuter man inte på, dä-
remot består priserna av tra-

nor och jag kan lova att ingen 
av dessa fi na tranor (läs priser), 
har någonsin fl ugit.
 Prövat vingarna under 
åren har däremot denna för-
ening som satsat stort på en 
fi n social samvaro. Det fi nns 
en speciell värme i Vallebyg-
dens förening, en värme som 
det är lätt att smittas av när 
man besöker föreningens an-
läggning. Man har bland an-
nat byggt en fantastisk fin 
klubbstuga och har ordnat 
med helt unika möjligheter 
till både precision- och fält-
skytte runt klubbstugan.

Den sociala samvaron inne-
bär inte att man bara ägnar 
sig åt internt skytte hemma-
vid. Vallebygdens PSK är väl 
representerat ute på framför 
allt fälttävlingar, men även på 
precisions- och svartkruts-
tävlingar

 Tranknallen har under 
många år varit ett av fören-
ingens största arrangemang 
och har besökts genom åren 
av både norrmän och danskar. 
Under fl era år kom också ett 
helt gäng skyttar från Norr-
botten som passade på att 
skjuta fältskytte då de ändå 
var på plats för att studera tra-
norna vid Hornborgasjön.

Föreningens motor har under 
många år varit Lars och Sayla 
Person. Båda har varit starkt 
engagerade i Vallebygdens 
PSK under åren och lagt tu-
sentals timmar på förenings-
arbetet.
 
Raskt över till själva tävlingen 

Tranknallen
Av: Arne Nohlberg

Mitt ute på ”västgötaslätta”, ett par rejäla 
vingslag från Hornborgasjöns tranor, 
huserar den gamla anrika föreningen 
Vallebygdens PSF.

Lars Persson, Vallebygdens 
starke man, på station 7.

Hans Hallbäck har under 
många år varit en viktig del av 
Vallebygdens PSK.

som gick den 22 april. Vädret 
kunde ha varit bättre, men 
skam den som ger sig, tidigt 
på morgonen ställde under-
tecknad färden mot Vallebyg-
dens PSF.
 Vi äldre skyttar kunde ef-
ter ett par tre stationer notera 
att banan inte var lagd enligt 
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 I klass C3 sköt både Jens 
Carlsson, Örebro PSSK och 
Jimmy Ivarsson Lidköpings 
PSK 48/34, tätt följda av An-
ders Grimling Lidköpings 
PSK. 47/34.
 Jimmy Ivarsson fick ge 
bort segern till Jens utan 
kamp på grund av ett planerat 
barnkalas för sjuårige sonen.
 Även i klass B 3 hade två 
skyttar skjutit fullt, Daniel 
Jander och P O Andersson, 
båda Örebro PSSK. Dessa 
fick ovanstående placering 
även efter särskjutning. Inte 
helt oväntat var det ytterligare 
en Örebroare på tredje plats, 
Amie Blomer, 47/34.
 Tjänstevapenklassen A 3 
resulterade även den i sär-

I köket huserade Sayla Persson och 
Anette Källqvist som utfordrade 
skyttarna med kaffe, dricka och goda 
smörgåsar. Låt oss aldrig glömma 
hur viktiga dessa damer är (oftast är 
det damer)! Hos dessa kvinnor fi nns 
det möjlighet att få mat, men också 
tillfälle att få prata om det missade 
skottet och få lite balsam på såren av 
en förstående medmänniska.
En stor eloge till kökspersonalen på 
våra skyttetävlingar i hela Sverige!

I sekretariatet fanns 
Tomas Monsen 

som hade fullt upp 
hela dagen med 
anmälningar och 

resultat. Det fl öt på bra. 
Tack Tomas!

Skjutstation 4. På mossen var 
två stationer förlagda. Bengt 
Nilsson och Alf Ole Engesvik var 
funktionärer.

I vapenkontrollen 
kunde vi i år se 
Tony Martinovic 
och Martin 
Algervik.

Lidköpings PSK 
liksom P4 IF 
pistolsektion, 
var rikligt 
representerade 
på tävlingen.
Här har jag 
sprungit på 
ett gäng från 
Lidköping PSK, 
Jimmy Ivarsson, 
Johan Källström, 
Anders Grimling 
och Ingemar 
Lindkvist.

tidigare tradition. Vi var nog 
fl era som ansåg att svårighets-
graden låg ganska långt över 
vad SHB stipulerar. Men, det 
var i huvudsak en mycket 
trevlig fältskjutning med en 
c:a 3 kilometers vandring. Bra 
varierad terräng med ett par 
skjutstationer på den beröm-
da mossen. Föreningen hade 
underhållit patrullstigen före-
dömligt och lagt ut spångar att 
gå på.

Att ange fältbanans längd och 
beskaffenhet tycker jag bor-
de vara en självklarhet redan i 
inbjudan. Detta är något som 
framför allt äldre skyttar upp-
skattar. De kan då lättare bedö-
ma om de kan delta i tävlingen 
eller inte. Även yngre männis-
kor ju kan ha problem med 
långa fältpromenader.

Resultat
Trots den i mitt tycke myck-
et svåra banan lyckades några 
riktigt duktiga skyttar skju-
ta fullt.

skjutning (två skyttar på 
46/33). Thomas Carlsson Tö-
reboda vann, Anders Grim-
ling Lidköping blev tvåa och 
Jens Carlsson, Örebro, trea.

Resultat och mer informa-
tion om Vallebygdens Psk får 
du med hjälp av denna länk: 
http://www.vpsf.se/index.
htm.
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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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Förbundsledningen arbetar för närvarande på att 
bygga upp en heltäckande utbildningsorganisation i 
tre steg.
• Riksinstruktörer. Målsättningen är två per landsdel. 

Riksintruktörernas viktigaste uppgift är att utbilda 
kretsinstruktörer inom egen landsdel.

• Kretsinstruktörer. Målsättningen är minst två per 
krets. Kretsinstruktörernas viktigaste uppgift är att 
utbilda före ningsinstruktörer inom egen krets

• Föreningsinstruktörer. Målsättningen är minst två 
per före ning. Det är i föreningarna verksamheten 
bedrivs. Det också där utbildning behövs mest.

För att bygga upp denna organisation behövs
• Utbildningsmaterial. Utbildningsmaterial för 

Kretsinstruktörer fi nns tillgängligt. Utbildnings-
material för Föreningsinstruktörer kommer att 
tas fram under sensommaren/hösten.

• Instruktörer på alla tre nivåerna.

Nyckelpersonen i detta skede är Kretsinstruk-
tören. Det är han/hon som skall utbilda före-
ningsinstruktörerna som i sin tur skall ta hand 
om medlemmarna ute på fältet.
Vi vet att målsättningen långt ifrån är uppfylld 
när det gäller Kretsinstruktörer. Många kretsar 
saknar helt Kretsinstruktör.

Därför kommer Förbundet under hösten genomföra 
en Central kretsinstruktörsutbildning. Tid och 
plats kommer att fastställas den 5 maj varefter inbju-
dan kommer att sändas ut till samtliga kretsar. Ytterli-
gare information kommer också att lämnas i samband 
med årets kretskonferens.

Det är av största vikt att vi får en rikstäckande kader av
kretsinstruktörer
Därför vänder vi oss till Dig som
• Har pedagogisk erfarenhet

Förbundet behöver ett antal BRA och 
INTRESSERADE personer som

KRETSINSTRUKTÖRER

Om du är intresserad att bli kretsinstruktör
bör du kontakta din kretsstyrelse så snart som möjligt!

• Har erfarenhet av att verka som instruktör.
 Att vara utbildad föreningsinstruktör är en merit 

men inget krav.
• Har intresse av att bli kretsinstruktör

Kretsinstruktörerna förväntas arbeta i nära samarbete 
med kretsstyrelserna. Därför är det kretsen som av-
gör vem/vilka man vill sända till den centrala krets-
instruktörsutbildningen.
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STENBOCK
Av: Peter Siegel

PSKF Magnus Stenbock, Malmöhus Pistolskyttekrets, 
har under hela fyrtio år arrangerat den populära 
precisionstävlingen ”Stenbocksträffen”. Föreningens mest 
meriterade medlemmar idag är olympiamästaren Ragnar 
Skanåker och fl erfaldige svenske mästaren Dick Lindgren.

Helsingborgklubben grunda-
des 1926 som ”Landstorms- och 
Skytte föreningen Magnus Sten-
bock” och startade en egen pi-
stolsektion 1934. Från och med 
1957 övergick verksamheten till 
enbart skytte med enhandsvapen 
och klubbens namn ändrades till 
nuvarande namn Pistolskytteför-
eningen Magnus Stenbock. För-
utom nationellt- och sportskytte 
omfattas verksamheten av svart-
krutsskytte och man disponerar 
en mycket bra skjutbana nära 
Helsingborgs centrum. Här fi nns 
möjlighet att skjuta såväl 25-me-
tersdisciplinerna som fripistol på 
50-meter. Trots att banan ligger 
mitt i staden har klubben inga 
problem med bullerstörningar 
och därmed inga begränsningar 
i skjuttider. Under vintersäsongen 
disponerar man utmärkta banor 
i Idrottens Hus i Helsingborg för 
10 m luftpistolskytte och 25-50 
m bana för fi nkalibrigt skytte. 
Föreningen bedriver en livlig 
ungdomsverksamhet med luft-
pistolskytte för åldrarna 9 år och 
uppåt, samt finkalibrigt skytte 
från 14 år.
 PSKF Magnus Stenbock ar-
betar aktivt för att engagera ung-
domar i pistolskytte och därmed 
säkra återväxten i denna roliga 
och spännande sport.

Prisutdelning på 
klubbstugans veranda.
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”Stenbocksträffen” i Helsing-
borg har arrangerats utan av-
brott sedan 1972 och fi rade i 
år 40-årsjubileum. Ordföran-
den Thomas Phil, pistolskyt-
teentusiasterna P O ”POP” 
Persson och Kristoffer Snygg 
är numera starkt engagerade 
i denna tävling. Till sin hjälp 
har de givetvis också duk-
tiga funktionärer. I år räkna-
de man in totalt 125 starter i 
vapengrupperna A, B och C.

Bästa resultat totalt hade den 
regerande svenske mästaren 
Kristian Sjöberg från Torna 
Hällestads Psk. Kristian lyck-
ades på SM 2011 i Göteborg 
med konststycket att vinna 
alla tre vapengrupper i pre-
cision, en bedrift som ingen 
annan lyckats med hittills! 
Denne fantastiske elitskytt in-
kasserade också Magnus Sten-
bocks generösa bonuspris på 
1000 kronor för sitt resultat på 
486 poäng i vapengrupp C3. 

På andra plats kom klubb-
kompisen Johan Ahlbeck som 
erhöll 600 kr och på tredje 
plats hamnade hemmasonen 
Günter Rosengren som fi ck 
400 kronor i bonuspris.

I vapengrupp A hade Ingemar 
Kristensson, Landskrona Pk, 
det bästa resultatet på 473 
poäng, följd av Hans Iaco-
baeus, Hörby Psk, med 472 
och på tredje plats Mikael 
Söderholm med 466 poäng. 
I vgrp B segrade Bertil Nils-
son, Sjöormens Pk, med 473 
p, på andra plats kom Kris-
ter Hellström, Eslövs Skg:s 
Pk, med 466 p och på tredje 
Arne Larsson, Skurups Psf, 
463 poäng.

Totalt sju lag var anmälda och 
bland dessa segrade Pskf Mag-
nus Stenbock 1 med Günter 
Rosengren, Thomas Rehn-
berg och Mats Thorsson. Sil-
vermedaljerna gick till Lunds 

KSTRÄFFEN

Pk 1 med Michael Lund-
kvist, Marcus Jacobsson och 
Pierre Lindberg. Brons gick 
till Pskf Magnus Stenbock 2 
med skyttarna Peter Vollberg, 
Rickard Rittinge och Anders 
Sjöbergh.

Efter prisutdelningen på klubb-
stugans veranda åkte deltagar-
na hemåt igen, fast beslutna 
att återkomma nästa år.

Som gästande skytt och re-
porter kan jag konstatera 
att ”Stenbocksträffen” är en 
utmärkt precisionstävling i 
trevlig miljö på en mycket 
bra skjutbana. Är tävlingen 
dessutom genomförd av en 
kompetent arrangör som i 
det här fallet är jag säker på 
att den kommer att locka 
många tävlingssugna skyttar 
även framledes!

Ragnar Skanåker 
och P O ”POP” 
Persson. ”POP” 
ansvarade för 
sekretariat och 

prisutdelning.

Kristian Sjöberg öppnade med en 50-poängare och sköt 
tävlingens högsta resultat.

Största tennpjäsen gick till Kristian.

Kullens Bengt Pettersson 
fanns så klart på plats.
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”Jag vill påminna skyttarna 
om att det i år är etthundra 
år sedan Sverige arrangerade 
ett sommar-OS”, sa Dick 
Lindgren och hälsade alla 
välkomna till en spännande 
extratävling i fripistol, den 
”ultimata” pistolgrenen. 
Guldolympiern Ragnar 
Skanåker hade fått en svår 
konkurrent i mästerskyt-
ten Kristian Sjöberg från 
Torna Hällestads Psk. 
Kristians seger i preci-

Av: Peter Siegel

Mästerskytten Dick Lindgren ledde 
extratävlingen på fripistol i Helsingborg 
som genomfördes i samband med 
”Stenbocksträffen”. Tävlingen arrangerades till 
minne av ”Solskensolympiaden” i Stockholm 
för etthundra år sedan. Bland de startande 
fanns OS-guldmedaljören och legendaren 
Ragnar Skanåker.

sion C tidigare på dagen ver-
kade inte ha tröttat ut honom 
nämnvärt. Han sköt fripistol 
med samma beslutsamhet 
och avgick med segern även i 
minnestävlingen! För Ragnar 
Skanåker blev det en hedersam 
andraplats, en imponerande 
placering med tanke på att le-
gendaren nu fyllt 78 år.

Kristian Sjöberg sköt kanske 
inte helt på topp, men hans 
544 poäng räckte lätt till seger. 
Ragnars poäng var 10 p läg-
re, dvs. 534 p. Johan Ahlbeck, 
Torna Hällestads Psk, kom 
trea med 527 poäng. Her-
rarna har presterat bättre och 
möjligen påverkade vädret re-
sultaten, det blåste ganska bra 
denna dag. När Ragnar (fyrtio 
år yngre) vann OS i München 
1972 sköt han nytt olympiskt 
rekord på 567 poäng.

Etthundra år efter Stockholms 
olympiska sommarspel går 
ett nytt OS i London och vi 
får se vilka resultat den sam-

Till minne av

lade världseliten då kommer 
att skjuta. Många av Sveriges 
skyttar kommer naturligtvis 
att följa OS-sändningarna på 
TV med stor spänning. Rag-
nar Skanåker tror att det blir 
en lika stor folkfest som det 
har varit de senaste tjugo åren.
– Tyvärr har vi ingen svensk 

Av: Peter Siegel

SolskensolympiadenSolskensolympia

Dick Lindgren ”affi scherar” för extratävlingen.

Grillen gick 
varm under 
tävlingarna.

Sofi e Holmström skriver 
fripistolresultat.
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Solskensolympiadenaden

pistolskytt med, kanske kan vi 
få ett eller två guld i någon 
udda gren, men något medalj-
regn lär det inte bli. Tysklands 
chanser fi nns i snabbpistol, 
men i övrigt är det nog tunt. 
Frankrike kan möjligen skräl-
la i luft- och fripistol. Där-

De tre bästa i minnestävlingen på fripistol, från vänster: Ragnar Skanåker, 2:a, Kristian Sjöberg, 1:a och Johan Ahlbeck, 3:a. 

Kristian Sjöbergs fripistol.

emot är kineserna fortsatt 
vassa, spår Ragnar.
– Kineserna kommer att ta 
många medaljer i skytte och 
jag tror att resten går till deras 
grannar.

Att fripistolskyttarna klarar 

567 poäng är inte alls omöj-
ligt, däremot blir det knepi-
gare att slå Ragnars rekord 
från en Grand Prix tävling 
i Los Angeles 1989 då han 
sköt 583 poäng. Det är till 
och med två poäng högre 
än ryssen Alexander Melen-

tievs ännu gällande världs- 
och OS-rekord på 581p (OS 
i Moskva 1980).
– De kommer inte i närhe-
ten av 583 i London! Säger 
”krutgubben” Ragnar Skan-
åker och ler sitt allra bredaste 
leende.

Gammal klassisk fripistol, 
Anschütz, Olympia Sieger 
Modell.
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Av: Peter Siegel

Av: Peter Siegel

Pistolskytteföreningen Magnus Stenbock i Helsingborg har den 
perfekta lösningen för att få medlemmarna att betala sina medlems-
avgifter i tid. Medlemmarna erhåller elektroniska nyckelbrickor s.k. 
”tags” som ger dem tillgång till skjutbanan. Vid grinden till skjutba-
nan fi nns en elektronisk dosa som registrerar insläppen. Har man inte 
betalt årsavgiften slutar nyckelbrickan att fungera. Så fort avgiften är 
betald kopplas behörigheten på igen.
 Tillgången till skjutbanan beror även på hur långt skytten kommit 
i utbildningen. Som nybörjare har man behörighet till skjutbanan un-
der jourtid och för den som har egen vapenlicens fungerar taggen 
utan inskränkningar.
 En genial och smidig lösning som underlättar administrationen!

Låsningen är lösningen!

Svenska Pistolskytteförbundet 
tog chansen att tillsammans 
med Stockholmskretsen hjäl-
pa till med mediebevakning-
en och uppmanade alla skyttar 
att rösta och det gjorde verk-
ligen nytta, segern på herrsi-
dan gick till Ragnar Skanåker 
och på damsidan till Caroli-
na Klüft.

Ragge och Carolina fi nns nu 
på de jubileumsfrimärken 

som ges ut med anledning 
av hundraårsminnet av ”sol-
skensolympiaden” i Stock-
holm 1912. Frimärkena fi nns 
att köpa från den 10 maj i år. 
Ragnar Skanåker säger till NP 
att han hoppas att detta gene-
rerar fl er skyttar till sporten.
– Vi skyttar kan sträcka lite 
extra på ryggen och glädja 
oss åt denna gratisreklam, sä-
ger han, skytte är en sport för 
hela svenska folket och den är 

Stjärnor på jubileumsfrimärke

Ragnar Skanåker och Carolina Klüft vann 
Radiosportens omröstning om vem som är de femtio 
senaste årens bästa manlige, respektive kvinnliga 
sommarolympier. Vinnarna fi nns nu förevigade på 
frimärken.

djupt förankrad i den svenska 
folksjälen. 

Postens frimärksavdelning pre-
senterade de tre OS-frimär-
kena på Svenska Olympiska 

Kommitténs kontor på Stock-
holm Stadion den 4 april i 
närvaro av båda olympia-
mästarna, press, radio och TV. 
Naturligtvis fanns även NP 
på plats!

Foto: Posten
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I samband med höstens mili-
tärhistoriska Östersjöresa kom 
jag även till Hitlers högkvarter 
(Wolfschantze) i gamla Ost-
preussen. En imponerande 
anläggning. Tyskarna försökte 
spränga den när de utrym-
de och ryssarna likaså när de 
tog över. Båda misslyckades 
och det kanske var tur för 
polackerna. Anläggningen är 
nämligen en första klassens 
turistattraktion med en halv 
miljon besökare per år. På 
kvällen tog vi en promenad 
i omgivningen och stötte då 
på en skylt som visade mot en 
skjutbana. Det slog mig då att 
denna skjutbana har anknyt-
ning till fi nsk historia.

När marskalk Mannerheim fyll-
de 75 år den 4 juni 1942 hade 
tyska utrikesdepartementet 

meddelat att man skulle sän-
da en högt uppsatt potentat 
som representant. Klockan 17 
dagen före fi ck man medde-
landet att den högt uppsatte 
potentaten var Hitler själv. 
Besöket var inte önskat av 
varken Mannerheim eller den 
fi nska regeringen. Men då så-
väl Finland som Tyskland låg i 
krig med Sovjetunionen och 
Finland var beroende av le-
veranser från ”vapenbrodern” 
fanns det ingen möjlighet att 
snoppa av Hitler.

Inte heller kunde man krångla 
sig undan en svarsvisit. Frå-
gan uppstod vilken present 
Mannerheim skulle ha med 
sig till Wolfschantze och ef-
ter mycket funderande stan-
nade man för en vanlig fi nsk 
kpist av märket Suomi i en 
elegant låda av ädelträ med 
en silverplåt.
 Morgonen därpå var Hit-
ler tidigt ute på just den här 
skjutbanan och provsköt. 
Han lär ha varit nöjd med 
såväl vapnet som resultatet. 
Förmodligen uppfattade han 
gåvan som ett tecken på öm-
sesidig respekt två soldater 
emellan. En uppfattning jag 
tvivlar på att Mannerheim 
delade.

Om skjutbanan i Wolfschantze

I BBC berättades att stadsrä-
var har knaprat på nya Olym-
pia Skyttecentrum i London. 
De förorsakade därmed ett 
kollektivt misslyckande för 
åttahundra toppskyttar från 
hela världen. Detta hände vid 
världscuptävlingar som var 
tänkta som generalrepetition 
inför OS 2012. Rävarna, som 
blivit en plåga i vissa delar av 
London, bet i TV-kablar, för-
störde mikrofoner och smut-
sade ner ett podium.
– Det handlar säkert om 

hela rävfamiljer, sa en av ar-
rangörerna, Peter Underhill.
– Vi har vakter som ska 
skrämma bort dem, men det 
lyckades tydligen inte. Vi 
tvingas nog leva med dessa 
påfl ugna rävar under den tid 
vi är här.

Skytteanläggningen, som ska 
rivas igen efter OS, ligger i 
en park, ett f.d. militärt om-
råde, som rävarna uppen-
barligen anser vara deras. 
Marco Dalla Dea, italiensk 

kommunikationschef 
för Internationella Skyt-
tesportförbundet ISSF 
tog det dock lugnt.
– Det är en rolig historia, 
rävarna vill ha tillbaka sin 
park. De kan ju inte veta 
att vi kommer att riva allt 
efter OS och att vi sedan 
ska lämna tillbaka området 
till dem igen. De behöver 
inte vara rädda heller, skyt-
tarna är djurvänner och 
ingen har tänkt ”ta till va-
pen” mot dem!

Rävaktigt sabotage!
Av: Peter Siegel

Av: Mats Stoltz 

I januari 1945 sprängdes Adolf Hitlers ostpreussiska ”varglya” i 
luften. Idag har den övervuxna bunkerstaden blivit en välbesökt polsk 
turistattraktion.
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Olika patronanslag, från vänster:
1. Platt, brett anslag. På gränsen att klara tillräckligt djup i patronen. 

Förutsätter att hanfjädern har tillräcklig spänst.
2. Runt anslag. Bredden på anslagsytan är i det närmaste lika 

stor som på patron nr 1, men djupet i anslaget är större och ger 
säkrare tändning.

3. Smalt anslag. Intrycket i patronen når djupt , men skulle en bit 
tändsats saknas just där blir det ”klick”.

4. Mellanbrett anslag. Ett slags universalutformning av slagstift med 
god funktion. Träffytan i sida dock något mindre än på patron nr 1 
och 2.

5. Smalt anslag som på patron nr 3, men längre ut mot kanten med 
något osäkrare tändning som följd.

Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa

Det är mycket som ska fung-
era i en pistol för att skyttet 
ska bli trivsamt. Funktions-
fel är stressande och kan göra 
skytten osäker, ”ska den fung-
era nästa gång?”. Särskilt de 
finkalibriga .22-pistolerna 
är känsliga konstruktioner, 
huvuddelen av eldavbrotten 
drabbar just denna vapen-
grupp.

Det fi nns naturligtvis många or-
saker till att pistolerna klickar. 
Utöver den mekaniska funk-
tionen, där utslitna magasin, 
slappa rekyl- och hanfjädrar, 
avbrutna slagstift etc. är boven 
i dramat, kan själva utform-
ningen av slagstiften vara av 
betydelse för om en patron 
klickar eller inte.
 Eftersom kaliber .22 har 
kantantändning (tändsatsen 
ligger i ytterringen i botten 
på patronen), är det förstås 
viktigt att slagstiftet gör ett så 

brett anslag som möjligt om 
en bit av tändsatsen eventuellt 
skulle saknas. Samtidigt går 
det inte att göra ett slagstift 
med alltför bred anslagsyta, 
kraften från hanen blir då för 
liten för att stiftet ska klara att 
göra tillräckligt djupt intryck 
i patronen så att den antänds.
 Har man å andra sidan ett 
för smalt anslag, typ knivegg, 
är risken att stiftet träffar just 
där tändsatsen kanske inte 
täcker ringen helt. Det har 
visat sig att de fl esta patroner 
som klickar har just denna 
defekt. Vrider man en sådan 
patron lite grand i patronlä-
get så att stiftet träffar bred-
vid eller på motsatta sidan av 
”klickmärket” brukar skottet 
gå, såvida inte tändsatsen sak-
nas helt.

Det är dock inte helt lätt att byta 
ut ett originalstift till ett med 
annan utformning. Är hålet i 

Klick eller pang?
Av: Ulf Hansson

slutstycket runt (som det of-
tast är) fi nns dock möjlighe-
ter att tillverka ett stift med 
annat avslut på spetsen. Det 
är ett jobb för en skicklig va-
pensmed, slagstift är kinkiga 
saker som kräver speciell be-

arbetning, inte minst är härd-
ningen en smärre vetenskap.

Lyckligtvis är patronfel sällsynta. 
Det är vanligare att eldavbrot-
ten beror på dålig rengöring 
och/eller eftersatt underhåll.

Peter Fredriksson, Östhammars Pk, är en utomordentligt skicklig precisions-
skytt inom såväl sport- som nationellt. Förra året putsade han sitt eget rekord 
på sex serier precision och därmed också klubbrekordet. Det skedde i tredje 
omgången av Uppsalakretsens serie- och precisionstävling på hemmabana. 
Peter sköt 299 poäng av 300 möjliga och putsade därmed rekordet med två 
poäng. Som framgår av bilden med den klistrade tavelspegeln sitter alla skott 
i mitten utom ett. Den förargliga nian kom i tredje serien.

En borta i precision
Foto: Fredrik Gåård

Endast en förarglig 
nia markerades. 

Peter Fredriksson, Östhammars Pk.



NP2 ’12 51

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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Forsa Pk bildades 1958 och 
klubben har sin hemvist 
knappt en mil väster om 
Hudiksvall, c:a 30 mil från 
Stockholm. Klubben har idag 
94 medlemmar, varav c:a 35 
är aktiva skyttar. Föreningen 
skjuter nationellt- och sport, 
men deras största verksam-
het är svartkrutsskytte, där de 
årligen arrangerar tävlingen 
”Hälsingebocken”. Vad gäl-
ler svartkrut har klubben 
även arrangerat SM, NM och 
NSM. De arrangerar årligen 
tre nationella tävlingar som-

förutom Forsafält omfattar 
mörkerfält och precision.

Utöver allt detta arrangerar 
man också kretsmästerskap 
i fält. I år arrangerar de detta 
mästerskap i vapengrupperna 
C och B i början på juni, och 
de kommer då även att ha en 
extratävling i vapengrupper-
na A och R i en sammansla-
gen klass i poängfält. Själva 
mästerkapet är en traditio-
nell fälttävling. Klubben hälsar 
alla skyttar varmt välkomna 
till Forsa!

Strålande väder gjorde alla 
skyttar på gott humör när 
Forsa Pk arrangerade sin år-
ligen återkommande ”Forsa-
fält” i april. En åtta stationers 
traditionell fältskjutning runt 
deras skjutbana i det natur-
sköna Hälsingland med va-
rierad terräng Skjutbanan är 
belägen uppe på Vikstaberget 
med milsvid utsikt över Stor-
sjön och Forsa kyrka. Banläg-
gare var Robert Jonsson och 
tävlingen var mycket varierad 

vad gäller både avstånd och 
målstorlekar, missarna gjordes 
med ett leende.
 Skyttarna gick runt banan 
i 5-mannapatruller. Station 4 
var rolig och annorlunda. Där 
måste först ett litet fallmål av 
plåt fällas för att det svarta po-
ängmålet skulle visas. De som 
inte lyckades fälla plåtmålet 
fi ck skjuta i stationens 3:e mål, 
en gul tavla. Det optimala var 
att på första skottet fälla fall-

Forsafält
Av: Tony Lundberg och Kickie Svedberg

 Några skyttar från Stockholm gjorde resan 
upp till Hälsingland och Forsa Pk för att 
skjuta ”Forsafält”. Det blev en synnerligen 
trevlig upplevelse i naturskön miljö.

Funktionärer på Forsafält.

Forsastugan.
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Banläggaren Robert Jonsson.

Tävlingsledaren Jim Eriksson.

Omväxlande och bra banläggning på Forsafält,
här station 2.

Kul och spännande station. Här gällde det att fälla 
det blå plåtmålet till höger, det reglerade nämligen 
uppfällningen av den svarta fi guren. Gul fi gur fast.

Kickie Svedberg fi ck ta 
emot vinstpengar.

Extrem ”nedförskjutning” med vacker utsikt. 

målet och sedan fördela övri-
ga skott på poängmålet samt 
det tredje målet.
 Station 5 sköts nedför en 
brant slänt med en vippbom 
med 5 tavlor. Det var dock 
svårt att koncentrera sig på 
ett bra skjutresultat där. Man 
lockades titta mer på den hän-
förande utsikten än på målen.
Station 7 var långhållsstation 
med fasta fi gurer, en stor gul 
och bildäcksmålet, där träff 
enbart räknades i däcken.

Ingen sköt fullt. John-Erik 
Rustas från Orsa Psk blev 
tävlingens bästa skytt med 47 
träff i två vapengrupper och 
han vann också vandringspri-
set ”Forsakannan” som gick 
till bästa C-skytt. Klubben 
anordnade även ett lotteri där 
vinsten var en kniv som vanns 
av Agron Zogaj från Sunds-
valls Pk.
 Tävlingsledaren Jim Eriks-
son och banläggaren Robert 
Jonsson höll i prisutdelningen.

Att ”Forsafält” låg trettio mil 
bort gjorde ingenting, resan 
var värd alltsammans och vi 
fi ck ett trevligt minne att ta 
med oss hem till Stockholm!

Avlångt 
kulhål gav 
jobb åt juryn.



54 NP2 ’12

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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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:-

  
  
   
     
  
 

 
  

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
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En lördag morgon i skarven 
mellan mars och april startar 
årets första Skaraborgspokal i 
Sandhem, en liten ort mellan 
Tidaholm och Mullsjö. Efter 
en ganska lång period med 
vårväder i högform, återtog 
Kung Bore kommandot och 

presenterade en tävlingsmor-
gon med snöfall och minus-
grader. Tillika en starkt och 
kall nordanvind.
 Detta var ett aber eftersom 
de fl esta deltagarna, liksom vi, 
troligen hade satt på sommar-
däcken på bilen.

 Men, med rengjorda va-
pen och som de entusiaster 
vi är ställde vi tre skyttar från 
P4IF färden mot Sandhem.

Men först en liten introduk-
tion till Skaraborgspokalen som 
kretsen arrangerat i många år.

De i kretsen ingående fören-
ingarna skapar med några års 
mellanrum en tävling för kret-
sens medlemmar. Från starten 
1986 har denna tävling en-
dast varit avsedd för C-vapen, 
men på senare år verkar det 
ha ”öppnats upp” så att del-

Skaraborgs-Skaraborgs-
pokalenpokalen
Av: Arne Nohlberg, P4 IF Pistolsektionen

Lokala tävlingsarrangemang är guld värda. Den lilla föreningen 
Sandhems PSK imponerar med att hålla igång en föredömlig 
verksamhet och arrangerar också riktigt bra fältskjutningar.
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tagarna även kan gå ett varv 
med grövre vapen. Detta ang-
es alltid i inbjudan. Sedvanliga 
standardmedaljer delas ut.

Skaraborgspokalen initierades 
av Börje Johansson och Lars 
Persson, Kavlås PSK. Täv-
lingen arrangeras i samtliga 

nationella klassindelningar. 
Avsikten från början var att 
kunna ge främst våra nybör-
jare en bra tävlingsstart. Detta 
har under åren utvecklats till 
att även de mera rutinerade 
får en lokal tävling/träning 
inför större tävlingar.
 Reglerna är så skrivna att 
svårighetsgraden på fältskjut-
ningen kan nå upp till vad 
skjuthandboken stipulerar, 
men får inte innehålla högre 
svårighetsgrader.
 Detta är ju speciellt vik-
tigt för våra nybörjare som 
kanske går sitt livs första fält-
runda! Det är av stor vikt att 
denna fälttävling är så anpas-
sad att kretsens nybörjare får 
mer tävlingsrutin.
 Tävlingen är dels en in-
dividuell och dels en lagtäv-

 Det bör fi nnas åtminsto-
ne ett poängmål för att skilja 
skyttarna åt och en friare för-
delning av träffarna på någon 
eller några skjutstationer fö-
reslås. Varje patrull tar själva 
hand om skjutledarskap och 
markering. I varje patrull bör 
det ingå skyttar från minst två 
föreningar. Patrullen avgör 
tillsammans tveksamma träf-
far, men kan vid problem få 
hjälp av tävlingsansvarig.
 Startavgiften beslutas av 
kretsen och är för närvarande 
60 kronor/start. Prisutdelning 
sker vid kretsens årsmöte. 
Tävlingen ambulerar mellan 
de olika föreningarna i kret-
sen, vilket innebär att varje 
klubb arrangerar en tävling 
c:a vartannat eller vart tredje 
år.
 Fältskytterundan i natur-
sköna omgivningar är (i nor-
malt vårväder) en upplevelse 
att gå och oftast finns det 
möjlighet till en kopp kaffe 
med dopp och tillfällen att 
knyta kontakter med likasin-
nade.

Sandhems pistolskytteklubb 
bildades 1979. År 2009 hade 
föreningen ett trettioårsjubi-
leum som fi rades med kalas, 
tårta och öppet hus för all-
mänheten.
 Föreningen består i dag av 
femton personer, varav sju är 

aktiva skyttar som tävlar runt 
om i landet. Skjuthall fi nns 
strax utanför Sandhem med 
plats för tio skyttar på en tju-
gofem meters precisionsbana.
 Victoria Eriksson är före-
ningens ordförande, mail: 
a05vicer@student.his.se

Det är imponerande att den lil-
la föreningen Sandhems PSK 
med små resurser kan hål-
la igång sin verksamhet och 
dessutom arrangera en riktigt 
bra fältskjutning vartannat el-
ler vart tredje år.
 Kanske kan detta ”recept” 
med upplägget till Skaraborgs-
pokalen ge andra mindre för-
eningar en kick framåt att 
arrangera mer lokala tävling-
ar. Framtida myndighetskrav 
på X antal bokförda tävlingar 
kommer sannolikt att kräva 
fl er lokala skyttetävlingar och 
med tanke på de förhållanden 
som råder i dag, ett bensinpris 
som framåt sommaren kan-
ske överstiger sexton kronor 
litern, är den lokala tävlingen 
guld värd.

En stor eloge till Sandhems 
duktiga funktionärer, och tack 
för en fi n fältrunda med Kung 
Bore i släptåg!

Sandhems PSK hemsida: 
http://www.laget.se/
sandhems_psk/

Anmälan och vapenkontroll hos Kennet Eriksson (vä) och 
Jens  Westerman. Trots små förutsättningar fanns både fi ka och 
godis att inhandla.

Från vänster: Marcus Nohlberg och Börje Wester, P4 IF.

Fältskytterundan i Sandhem 
var en trevlig upplevelse, 
trots att Kung Bore var på 
återbesök. På bilden Marcus 
Nohlberg, Börje Wester och 
Olof Hassel. 

ling. Lagtävlingen ska bestå av 
minst 5 skyttar. Minst en av 
dessa ska tillhöra klass 1 eller 
vara junior.

I dagsläget arrangeras fyra täv-
lingar per år, varav tre räknas 
samman. Kanske borde man 
ändra till sex tävlingar per år.



58 NP2 ’12

Innan Bengt Flodin förlorade medvetandet minns han att fordonet 
fylldes med rök och att hans byxor brann. När han vaknade förstod 
han att något allvarligt hänt med benen.

Försvarsinformation

I november 2010 hade Ma-
jor Bengt Flodin, suppleant 
i förbundsstyrelsen, tre veck-
or kvar av sin tjänstgöring i 
Afghanistan när det hände. 
Bengt och några fi nska kolle-
gor i FS 19 var på väg mellan 
Mazar-e-Sharif och Shebreg-
han då en raketgevärsgranat 
träffade den Geländewagen 
de färdades i. Bengt har bara 
fragmentariska minnen av 
händelsen.
– Jag minns bara att bilen 
fylldes med rök och att mina 
byxor brann, berättar han.

Bengt förlorade medvetandet 
och när han efter en stund 
vaknade på nytt förstod han 

att något allvarligt hänt. ”Det 
är dåligt med mina ben”, sa 
han till kollegan som stod 
lutad över honom. Kollegan 
svarade att de skulle ta hand 
om honom och när Bengt 
upprepade det han sagt blev 
svaret på nytt ”ja, men vi ska 
ta hand om dig”.
– Jag fattade direkt, säger 
Bengt, jag hörde helikoptern 
och sedan minns jag inget 
mer förrän jag vaknade på 
Akademiska sjukhuset i Upp-
sala.

Bengts fru Annelie Forshage 
jobbar liksom Bengt på I 19 
i Boden och känner till mil-
jön i Afghanistan. Hon har 

själv tjänstgjort där under FS 
17. När hon fi ck beskedet om 
att Bengt var skadad satt hon 
i ett möte.
– Jag gick genast in i den 
rollen jag hade i Afghanistan 
och tänkte på de olika rutiner 
och uppgifter som skulle ut-
föras, berättar Annelie, och jag 
ställde nog andra frågor och 
reagerade annorlunda än de 
fl esta anhöriga kanske skulle 
gjort i min situation.

Mycket var oklart, ingen vis-
ste till exempel om det var 
ett eller båda benen som var 
skadade. Det första dygnet äg-
nade Annelie åt att berätta vad 
som hänt för släkt och vänner. 

Parets två söner, 16 och 20 år 
gamla, fi ck det svåra beskedet 
att deras pappa var på väg hem 
tre veckor tidigare än planerat.
Annelie lyckades ordna så att 
hon fi ck vara med när ambu-
lanstransporten landade med 
Bengt och en av hans fi nska 
kollegor som också skadats.
– Jag kan inte beskriva hur 
viktiga de sekunderna var då 
jag fi ck se Bengt på fl ygplat-
sen, säger hon, det var som att 
snön smälte omkring mig.

Bengt opererades och direkt 
efter uppvaknandet var han 
medveten om vad som hänt.
– Bland det första jag tänkte 
när jag vaknade var ”Mina ben 

Aldrig ge upp!
Av: Ulf Hansson
Foto: Bengt Flodin

Juli. Torrt och trettiofem 
grader varmt. Patrull på väg 
till provinsen SAR-E PUL där 
Bengt var chef , södra delen 
(BALKHAB-distriktet). Ett bergigt 
landskap där vägarna är dragna 
längs bergsryggarna.
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är borta och jag får dem inte 
tillbaka. Men jag ska gå, jag ska 
köra bil och jag ska börja jobba 
igen”, berättar han.

Familjen fanns hela tiden vid 
Bengts sida och efter ytterli-
gare några operationer kunde 
man fi ra julen i en lånad lä-
genhet i Uppsala.
Två månader efter smällen 
kunde Bengt stå upp med 
hjälp av proteser för första 
gången och i januari lämnade 
han sjukhuset för gott. I bör-
jan på februari tog han den 
sista värktabletten.
– Jag har haft oförskämt 
lite smärta i benen, förkla-
rar Bengt, det har mest varit 
domningar och stickningar 
när jag blivit trött efter myck-
et gående.

Den långa resan tillbaka till 
vardagen började och Bengt 
påpekar att stödet från För-
svarsmakten och hans förband 
har varit mycket bra.
– Även Vårdcentralen, För-
säkringskassan och Bodens 
kommun har haft viktiga rol-
ler, säger han.

Två proteser har Bengt fått, va-
rav den ena ställs in av en or-
topedtekniker via dator för att 
han ska kunna gå så bra som 
möjligt. Bengt har också fått 
hjälp att anpassa hemmet och 
bilen efter sina nya förutsätt-
ningar. Även på arbetsplatsen 
har vissa arrangemang gjorts 
för att jobbet ska fungera. För 
självklart är han tillbaka på sitt 
jobb på I 19! Något annat har 
aldrig varit på tal och han ar-
betar nu som planeringschef 
i en bataljonsstab.
– Det är nyttigt att gå till-
baka till jobbet så fort som 
möjligt, säger Bengt, då tränar 
man både huvud och kropp.

Nu går Bengt med käpp, kör bil 
med släp och skoter och jagar 
älg. Han avverkar sina reha-
biliteringsmål i etapper, före 
sommaren ska han börja gå 

långpromenader. Allt är nästan 
som vanligt, men ändå inte.
– Det dyker upp nya ut-
maningar hela tiden, säger 
hustrun Annelie, allt från en 
hög tröskel till att det saknas 
duschstol på hotellrummet.
– Närmast gäller det att ut-
veckla min gång, förklarar 
Bengt, och nästa år tänker jag 
försöka mig på att åka skidor.

Bengt har tänkt mycket på sina 
anhöriga, som han menar bit-
vis haft det tuffare än han själv. 
Hans tankar har också gått till 
de fi nska soldater som åkte i 
samma fordon som han själv 
och som skadades mindre all-
varligt.
– Jag har ett chefsansvar ef-
tersom de var mina soldater, 
säger han, vi har haft mail-
kontakt och jag besökte dem 
också nyligen i Finland.

Jag frågar om han någonsin 
tänkt tanken att ge upp.
– Jag är uppvuxen med in-
ställningen att lösa de problem 
jag stöter på. Som ung spela-
de jag fotboll, fi ck skador och 
måste operera ett knä, men att 
ge upp fanns inte på kartan, 
jag ville tillbaka. Det är lika-
dant nu. Min fru trodde till 
exempel att jag aldrig skulle 
kunna klättra på stegar mer. 
Nu har jag gjort det, åtmins-
tone de tre första pinnarna. 
Jag ser hellre möjligheterna, 
inte problemen, säger Bengt.

Det är naturligtvis väldigt indi-
viduellt hur man reagerar ef-
ter en olycka. Bengt tror att 
det varit en fördel att han var 
lite äldre när det hände.
– Är du yngre är det säkert 
tuffare att råka ut för något 
sådant här, säger han. Jag är ju 
femtio fyllda, har större livser-
farenhet och jag tror man ser 
på livet på ett annat sätt och 
kan ta sig ur svårigheter bättre 
då. Dessutom har jag haft väl-
digt bra stöttning hela vägen.
– Och så ska man vara envis! 
tillägger han.

En av de svåraste sakerna un-
der sjukhusvistelsen var in-
sikten att han inte kunde 
köra bil.
– Jag har alltid gillat att köra 
bil, säger Bengt, och det var 
det första jag bestämde mig 
för på sjukhuset, ”jag ska köra 
bil igen”.

Kan man se något positivt i 
en sådan här hemsk upple-
velse? undrar jag. Bengt fun-
derar lite.
– Jag vet inte om man kan 
säga att det är positivt, säger 
han eftertänksamt, men en så-
dan här händelse blir en test 
av dig själv. Man inser att man 
kan mycket mer än man tror. 
Visserligen har jag alltid haft 
bra ”läkkött”, men det är an-
märkningsvärt hur väl krop-
pen kan ställa om sig efter nya 
förutsättningar.

Pistolskyttet har legat på is någ-
ra år, men Bengt har inga tan-
kar på att sluta med det.
– Jag har inte skjutit så 
mycket på senare år, förut-
om sedvanlig skjututbildning 
med pistol och automatkar-
bin inför Afghanistan, säger 
Bengt, men jag ska försöka 
dra igång igen. Vi har ju fort-
farande kompetensprov inom 
Försvarsmakten och jag tän-
ker klara de där proven.

Bengt ångrar inte att han åkte 
till Afghanistan.
– Jag skulle ha valt samma 
yrke igen om jag fi ck chan-
sen, säger Bengt bestämt, jag 
kan till och med tänka mig 
att åka tillbaka till Afghanis-
tan, kanske ha en stabstjänst.

Han märker min förvåning och 
förtydligar med ett skratt:
– Huvudet sitter ju kvar!

Bengt är tillbaka i jobbet på I 19 
i Boden. Han är fast besluten 
att göra allt som han gjorde före 
granatexplosionen utom att 
cykla. Han är redan på god väg.

Bengt och hans fru Annelie. Det var starka känslor då Annelie fi ck se 
Bengt landa med ambulanshelikoptern på en vintrig fl ygplats hemma 
igen efter händelsen i Afghanistan. ”Det var som om snön omkring 
mig smälte”, säger hon.
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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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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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Profi lprodukter, trycksaker och 
utbildningsmateriel

62 NP2 ’12

VITBOK
– Om bly i kulfång

Ulf Qvarfort, Per Leffler, Jan Sjöström

Fo
to

: U
lf 

H
an

ss
on

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

Fo
to

: U
lf 

H
an

ss
onKontroll- 

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

Landslagsuttagning till
Nordiska mästerskapen i pistol-
fältskjutning 2012
Uttagningen sker även i år 
i Eriknäsbo skyttecentrum, 
Bollnäs, den 11-12 augusti. Ef-
tersom mästerskapen äger rum 
i Danmark sker uttagningen 
enligt danska regler. Inbjudan 
går ut individuellt, tiden runt 
midsommar, samt kommer att 
fi nnas på hemsidan.

Nyhetsbrevet
Nyhetsbrevet är en av de ka-
naler som Förbundet använ-
der för att komma ut med 
information till medlem-
marna. Anmäl er därför gärna 
på hemsidan genom att ange 
namn och e-postadress.

Tävlingsresultat
Ni som har genomfört Krets-
mästerskap glöm ej att skicka 
in resultaten till resultat@
pistolskytteforbundet.se då 
dessa utgör grund för lands-
lagsuttagningen.

Angående tidsbegränsade
vapenlicenser
På förekommen anledning vill 
vi påminna om att det är den 
enskildes ansvar att inom före-
skriven tid söka ny licens. Om 
man försummar detta gör man 
sig, av oaktsamhet, skyldig till 
vapenbrott enligt 9 kap. 1 § Va-
penlagen. Påföljden är normalt 
dagsböter. Dessutom riskerar 
man att få vapnet förverkat 
och svårigheter att få ny licens.

Årsrapporter
Föreningarnas årsrapporter 
skall enligt bestämmelserna 
vara kretsen tillhanda senast 
den 31 januari. I skrivande 
stund (14/5) saknas fortfa-
rande årsrapporter från 30 
föreningar. Detta är allvarligt, 
då inte rapporterade aktiva 
medlemmar inte omfattas av 
försäkringarna och inte hel-
ler får NP. Påminnelse har gått 
ut till berörda föreningar som 
härmed uppmanas att om-
gående sända in årsrappor-
ten till såväl egen krets som 
till Förbundskansliet. Trots 
att inte alla föreningar rap-
porterat kan vi konstatera att 
Förbundet har 16 036 aktiva 
medlemmar vilket är 107 fl er 

I artikeln ”Greppet direkt” i fö-
regående nummer förekom 
en magnetisk pipvikt monte-
rad på en Neuhausen med .22 
växelsats (vpgr C). Eftersom 
pipvikter enligt reglementet 
ska vara fast monterade (SHB 
F.4.3.) är magnetiska tyngder 
inte tillåtna.

I artikeln ”Säker, säkrare, säk-
rast, osäkrat” (nr 1, 2012) fi nns 
en uppgift om  att revolvrar 
inte kan ljuddämpas. Enlig 
några läsare var det vanligt 
att t.ex. Nagant (1895) för-
sågs med ljuddämpare. Hur 
effektiv denna ljuddämpning 
är jämfört med pistol framgår 
dock inte.

I samma artikel förekommer en 
uppgift om att revolvrar inte 
utrustas med säkring (här bör 
påpekas att författaren skrev 
”så vitt jag vet”. Red.). Även 
om det är ytterst ovanligt 
fi nns det sådana enligt några 
av våra läsare (se bild).

Anm.
Som framgår av tidning-

ens policy svarar res-
pektive författare för 

innehåll och fakta 
i artiklarna. Det-
samma gäller gi-
vetvis uppgifter 
i insända kom-
mentarer.
 Redaktionen 

vidarebefordrar in-
komna kommentarer till res-
pektive författare.
 Det är naturligtvis beklag-
ligt när artiklar i NP inne-
håller felaktiga uppgifter, 
lyckligtvis händer det inte 
ofta. Redaktionen har dock 
inte resurser att faktagranska 
och dubbelkolla alla uppgifter 
i insända artiklar.

Ulf Hansson, Redaktör

Komplettering och kommentarer från läsarna

Anm.
Som fram

ens po
pekti

inn
i a
sa
v
i
m

vidar

Revolver med säkring.
Foto: Torbjörn Lindström

Neuhausen kaliber 
.22 (växelsats) med icke 
godkänd magnetisk pipvikt.

än i fjol och den högsta siffran 
sedan 2001. Vi hade en nedåt-
gående trend som bröts 2006 
och sedan har det gått stadigt 
uppåt vilket är glädjande.

Hemortens banor
Antalet anmälda starter är i 
skrivande stund 5296 vilket 
är 329 fl er än i fjol och den 
bästa siffran sedan 2004.

I skrivande stund nåddes kans-
liet av beskedet att förre sty-
relseordföranden Roland 
Magnusson, Örebro avlidit. 
Ännu än av de gamla käm-
parna har gått ur tiden. För-
bundet återkommer med en 
minnesruna i nästa nummer 
av NP.
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Onsdagen den 25 januari 
2012 avled Leif Bertilsson, 
Grovskyttarna Luleå, i sitt 
hem. Han blev 58 år.

Leif hade många åsikter om 
magnumskytte, t.ex. hur man 

Grovskyttarna och Magnumcupen har 
förlorat en magnumskytt och skytteprofi l

lägger en perfekt magnum-
tävling. Han gav ris, men ock-
så beröm. Leif vann många 
magnumtävlingar, t.ex. Mag-
numcupen 2006 i klasserna 
44 SA, 357 SA, 357 DA och 
på Magnum SM 2008  blev 

han 1:a i 357 SA för att nämna 
några. En minnesvärd kom-
mentar man ofta hörde från 
Leif var ”Ta rygg på mig så 
blir du tvåa”.

Tack Leif Bertilsson för allt du 

har delat med dig i glädje och 
sorg. Vi glömmer dig aldrig.

Åke ”Mr Magnumcupen” 
Johansson och många 
Magnumskyttar i Sveriges 
långa land.

Vem vinner Magnumcupen i år?
Här är förra året segrare
Från vänster: 44 SA, SA-DA 38, Rolf Hallman, Borås PS, DA 357, 
FRIKLASS, Pär Ingloff, Borås PS, 6,5 TUM, Ulf Persson, Lidingö, 
SA357, 9MM Jano Mikaj och DA 41-44 Örjan Olsson, Töreboda PSK, 
samt Rolf Hallman, Borås PS, som blev Mr Mycket Magnum.

Svårt a   få funk  onärer?
Gör som Borås PK, Sandviken PK och 
Grovsky  arna med fl era. Patrullchefen följer 
med patrullen hela varvet runt och sköter alla 
kommandon på varje sta  on. Han tar hjälp av 
sky  arna i patrullen med markering och klistring 
av tavlor. Sekretariatet på c:a tre personer tar 
emot startavgi  er, sköter invägning och skriver 
resultat. Eventuellt fi nns en liten plats för fi ka.

Skjutprogram 2012
Årets Skjutprogram 2012 kommer a   se ut som här in  ll med reserva  oner för 
ändringar. Hoppas vi även i år får många sky  ar  ll våra magnumtävlingar! Det är all  d 
lika roligt a   se en ny magnumsky   eller en ”nygammal” som hi  at  llbaka.

Åke Johansson, Mr. Magnumcupen

Skjutprogram för Magnumcupen 2012 och SM i Luleå hos Grovsky  arna
Månad Dag Tävling Klubb Plats Inbjudan Antal starter

April
28 Lussmällen Kris  nehanm Psk Kris  nehamn
29 Reitoröken Torsby Pk Kris  nehamn

Maj

5 Magnums  gen Borås Ps Kråkered Publicerad
6 Magnumknallen Borås Ps Kråkered Publicerad

19 Mal  räff en Sandviken PSK S  gen, Sandviken Publicerad
26 Rensmällen Grovsky  arna Knöppelåsen, Luleå
27 Björnsmällen Grovsky  arna Knöppelåsen, Luleå

Juni

Juli
1 Magnumhedsmällen Kalix Pistolsky  ar Vitheden

28 Vilken dj...la smäll Rönnskär Pk Långvikens Grusgrop Preliminärt
28 Luleå PK Knöppelåsen, Luleå Ingår Ej i Cupen

Augus  

4 SM MAGNUM Grovsky  arna Knöppelåsen, Luleå
5 SM MAGNUM Grovsky  arna Knöppelåsen, Luleå

27 Issesmällen Grovsky  arna Knöppelåsen, Luleå Tävlingen utgår Pga arrrangör av SM

28 Kä  smällen Grovsky  arna Knöppelåsen, Luleå Tävlingen utgår Pga arrrangör av SM

26 Golden Trail Töreboda Pk Fimmersta

September
15 Gagnselden Gagnef-Mock  ärd Gagnef Ingår Ej i Cupen
16 Gagnsröken Gagnef-Mock  ärd Gagnef

Reserverade datum i grönt
2011 års tävlingsdatum i rö   
ej klart om det blir tävling, se 

Magnumcupens hemsida



1:a Plats Bana A
SM 2011

1:a Plats Stock
Semi Auto 2010

1:a Plats IPSC Open 
Division 2010
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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


