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Framsidan:
Genom att vinna öppna klassen i precision med C-vapen på Svenska 
Mästerskapen blev Anna-Karin Bonander, Pk Hjorten, den första 
kvinnan som bröt igenom ”mansvallen”.
Därmed skrev hon också in sig i det nationella pistolskyttets 
historie böcker. Läs mer på sidorna 8 och 15.
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Det blir mer och mer vanligt att 
föreningarna ställs inför miljörelaterade 
problem (buller, bly, förelägganden 
etc.). För att hjälpa föreningarna har 
Förbundet (tillsammans med de andra 
skytteorganisationerna) anlitat Janne 
Kjellsson som miljökonsult.

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

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

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

Miljöakuten

Den uppmärksamme läsaren kanske 
blir förvånad över att jag skriver le-
daren även i detta nummer. Orsaken 
är att vi bytte Förbundsordförande 
vid årets Förbundsmöte. Anders 
Björck har lämnat denna post efter 
fl era års mycket förtjänstfullt arbete. 
Vi tackar honom varmt för det fi na 
arbete han gjort och gläder oss åt att 
han lovat att bistå oss även i fortsätt-
ningen vid behov.
 Vår nye förbundsordförande 
Stefan Kristiansson presenteras på 
 annan plats i detta nummer och 
återkommer med sin ledare i jul-
numret.

Vi har i skrivande stund genomfört 
SM tävlingar i de fl esta av våra gre-
nar och allt har fungerat bra. Själv 
hade jag glädjen att vara med i Skil-
lingaryd och fi ck hänga medaljer 
på duktiga skyttar. Det är väldigt 
många som är engagerade för att 
kunna genomföra dessa tävlingar 
och det är härligt att se engage-
manget och viljan att allt ska fung-
era så bra det bara går. Stort tack till 
alla er som ställer upp och tar både 

semester och annan ledighet för att 
allt ska fungera.

Mats Stoltz redogör i sin spalt för de 
samtal han haft med kretsordföran-
dena i landet. Det som oroar mig 
är att många kretsar har svårt att 
hitta personer som vill ingå i krets-
styrelserna. Varför är det så? Kanske 
känner man inte till den organisato-
riska roll som kretsen har och som 
är viktig för att vår verksamhet ska 
fungera. I så fall har vi ett informa-
tionsproblem att jobba med.
 Värre är det om många tycker 
att man inte har tid, lust eller ork att 
engagera sig och att det är bättre om 
någon annan gör det i stället. Tyvärr 
hör man ibland personer som säger 
att ”jag prioriterar mitt skytte” och 
inte vill ställa upp som funktionärer. 
Då har vi ett ännu större problem 
att tackla!
 Hela Folkrörelse-Sverige byg-
ger på medlemmarnas ideella en-
gagemang. Detta gäller även vår 
verksamhet. Därför är det viktigt 
att föreningarna redan från början 
klarar ut detta för nytillkomna med-
lemmar. Som J.F. Kennedy uttryck-
te det: ”Fråga inte vad ditt land kan 
göra för dig, fråga vad du kan göra 
för ditt land”. Slutligen ska vi inte 
glömma att vi faktiskt har många 
eldsjälar som gör en fantastisk insats 
helt ideellt. De är värda all uppskatt-
ning, men vi behöver fl er.

Förbundet kommer att genomföra 
kretsinstruktörsutbildning vid två 
tillfällen under hösten. Tyvärr har 

inte alla kretsar svarat på inbjudan. 
Jag hoppas verkligen att alla kretsar 
tar vara på detta tillfälle. Ju fl er kret-
sinstruktörer vi har, desto mindre 
blir belastningen på varje person. 
Jag har hört att en del oroar sig för 
att behöva stå inför en grupp och 
genomföra utbildningar, men med 
ett bra utbildningsmaterial behöver 
det inte vara så jobbigt. Och som allt 
nytt man ska lära sig så är det trä-
ning som ger resultat.

Som jag berättade i förra ledaren 
kommer vi under hösten att ge-
nomföra ett längre styrelsemöte där 
vi ska dra upp planer för vår verk-
samhet på litet längre sikt. En pri-
oriterad fråga blir hur vi ska få fl er 
att engagera sig för att behålla och 
utveckla vår verksamhet.

Situationen i Västra Götaland har inte 
förbättrats. Jag fi ck precis ett samtal 
från en medlem som berättade att 
det nu är sex månader sedan han 
lämnade in sin licensansökan och 
han har ännu inte blivit tilldelad en 
handläggare för sitt ärende!

Vi kan konstatera att såväl Polismyn-
digheten i Västra Götaland som RPS 
avvaktar resultatet av den pågående 
utredningen om ”Skärpning i va-
penlagstiftningen”. Syftet med ut-
redningen är att komma tillrätta 
med den kriminella verksamheten 
där skjutvapen används. Detta har 
vi naturligtvis inget emot. Dock är 
det väsentligt för oss att vi inte får 
restriktioner i vapenlagstiftningen 
som omöjliggör för oss att bedriva 
vår verksamhet.
 Förbundet kommer därför att 
noga bevaka utvecklingen i denna 
fråga. Vi har avtalat möte med ut-
redningssekreteraren och kommer 
då att redogöra för vilka förutsätt-
ningarna är för att vi ska kunna be-
driva vårt skytte.
 Vi har också fortlöpande kon-
takt med RPS i denna och andra 
vapenlagstiftningsfrågor.

Genom nyhetsbrev kommer vi att 
hålla medlemmarna informera-
de om utvecklingen. Prenumerera 
gärna på breven så får du dem i din 
egen inkorg. De kan också läsas via 
förbundets hemsida.

Det är min förhoppning att jag i min 
nästa ledare ska ha mer positiva be-
sked att lämna.

Birgitta Rundberg
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Norma Match 1 

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

Norma Training 2 
kvalitetspatroner till lägre 
kostnad för träning och 
tävling.
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Spring-SM

Dagen före Spring-SM hade 
Polis-SM ägt rum och vissa 
löpsträckor var därmed upp-
trampade av en del löpare 
som deltog även  i detta. För 
undertecknad var det för-
sta besöket på en sådan här 
tävling och det var härligt 
att se att tävlingen präglades 
av glada miner och trevlig 
stämning.

Mest greps jag av beund-

ran över de prestationer som 
gjordes. Lennart Rehnström, 
Stockholmspolisen, sprang 
för andra dagen i rad ifrån 
konkurrenterna i H60. Enda 
undantaget var Owe Salo-
monsson, Norrköpings PK, 
men Lennart tog förstaplat-
sen tack vare ett säkrare skyt-
te. Owe fi ck brons och andra 
platsen i H60 gick till en väl-
digt säker skytt, Kent Borlid, 
Gävlepolisens IF. Kent sköt 

bara en bom och delade skjut-
skickligheten med Jan Jorsä-
ter, Örebro Pssk i H35. Jan 
blev där silvermedaljör. An-
ders Beckman, Stockholms-
polisen, sprang fortare och 
med endast tre bom blev det 
guld för honom. Trea blev 
Lars Palmgren, I2 Skytteföre-
ning.

Före tävlingen gick ryktet att 
Robert Drottz, I2 Skytte-

Av: Erika Malmberg, Sydnärkepolisens IF

Årets Springskytte-SM ägde rum 
i Hallsberg där man fi ck använda 
motorbanans skyddsvallar för skyttet 
och övrig terräng för löpningen.

förening, var förhandsfavorit 
i H21. Det ryktet levde han 
upp till. Med stabilt skytte 
och ett långt och snabbt löp-
steg vann han klassen med 
god marginal. Det var dock 
sekundstrid om silverplace-
ringen.
 Joakim Jansson, Sydnär-
kepolisens IF, var givetvis 
hemmafavor it, men hans 
löpning räckte inte hela vä-
gen på grund av skyttet som 

En av de två med minst antal bom, 
Kent Borlid, Gävlepolisens IF.
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Erik Bäckström, Stockholm-
polisen, presterade. Pontus 
Schmidt, Örebro Pssk, täv-
lande i herrar junior sakna-
de motstånd i tävlingen, men 
gjorde ändå en förtjänstfull 
insats. Sett till herrar totalt 
lämnade han vad gäller skyttet 
c:a en tredjedel av deltagarna 
bakom sig.

På damsidan imponerades jag 
av Annie Hult, Stockholms-

polisen, som dagen innan 
sprungit PolisSM och ändå 
lyckades ta en tredje plats i 
dagens D35. Liselott Såmark, 
Stockholmspolisen, fi ck sil-
vermedalj genom att dels 
springa c:a en halv minut for-
tare och dels ha bättre resultat 
på skjutvallen.
 Med en överlägsen löp-
tid och endast fem bom vann 
Helena Pollak, PK Pricken 
Dala-Järna.

Lagtävlingen vanns av I2 Skyt-
teförening tack vare Robert 
Drottz, Lars Palmgren och 
Hans Törnevik. I stafetten 
sprang Lennart Rehnström 
till sig ett tredje guld på två 
dagar, i sällskap med Thomas 
Bäverlid i klassen H50/D21. 
Deras lag, Stockholmpoli-
sen 1, hade 10 minuter till 
godo på silvermedaljörerna 
i Norrköpings PK. H21-sta-
fetten vanns precis som lag-

tävlingen av Robert Drottz 
och Lars Palmgren, denna 
gång i sällskap med Johan 
Lindkvist.

Som en av funktionärerna vill 
jag tacka för en väldigt fi n 
dag! Hoppas att ni hade en 
trevlig vistelse i närheten av 
Sveriges demografi ska mitt-
punkt!

Nästa år ses vi i Stockholm!

Vinnaren i juniorklassen, Pontus 
Schmidt, Örebro Pssk.

Vinnaren i H60, Lennart Rehnström, 
Stockholmspolisen.

Vinnaren i D35, Helena Pollak, PK 
Pricken Dala-Järna.

Vinnaren i H35, Anders Beckman, 
Stockholmspolisen.

Vinnaren i H21, Robert Drottz, 
I2 Skytteförening.

Lagvinnarna, Robert Drottz, Lars Palmgren 
och Hans Törnevik, I2 Skytteförening.

Vinnarna i stafetten för D21/H50, 
Lennart Rehnström och Thomas 
Bäverlid, Stockholmspolisen

Vinnarna i H21-stafetten, 
Johan Lindkvist, Lars 

Palmgren och Robert Drottz.
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Ett vinnande koncept
Både för Bana och Fält

www.interprodukter.se
Tel 0451- 155 95

ca: 1050 g ca: 900 g

Morini CM 22M RF

Stålu örande Aluminiumu örande 

Schweizisk kvalité   Tre års garanti
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Efter att ha tillbringat semestern på 
Burmavägen kan jag konstatera att 
det var en av de häftigare resorna. 
Dock inte helt ofarlig. Den som reser 
till Burma bör veta att landet toppar 
statistiken över dödsfall förorsaka-
de av ormbett. Enligt experterna är 
man aldrig mer än 20 meter från en 
giftorm. Att man sällan ser någon är 
en helt annan sak. De fi nns där. Det 
gäller alltså att se upp var man sätter 
ner fötterna och alltid genomsöka 
hotellrummet innan man fl yttar in. 
Mer än en turist har hittat en krait 
eller kobra i badrummet. Nu skall 
man inte överdriva risken och tar 
man inga risker får man heller inte 
uppleva något. Jag rekommenderar 
Burma. Nog om detta.

Vad fyller kretsarna för funktion?
Detta är en fråga den vanlige med-
lemmen förmodligen sällan ställer 
sig. Åtminstone gjorde jag inte det 
på den tiden jag var en enkel pistol-
skytt i ”Gärdsgårdsserien”. På sin 
höjd hade jag reagerat om det inte 
hade blivit något kretsmästerskap vil-
ket är en av kretsens uppgifter att se 
till att det blir. Kretsarna har också 

Demokratins grundpelare, 
nätforum och Burmavägen

en del administra-
tiva uppgifter men 
framför allt utgör 
de en förutsätt-
ning för att För-
bundet skall kunna 
fungera i enlighet 
med den repre-
sentativa demo-
kratins principer. 
På kretsårsmötet 
skall ju motioner-
na behandlas och 
kretsrepresentant 
till Förbundsmö-
tet utses. Något 
alternativ till den 
representativa de-
mokratin f inns 
knappast. Kretsar-
na utgör således en 
nyckelfunktion. I 
våras intervjuade 
jag, på styrelsens 
uppdrag, samtliga 
kretsordförande för 
att få en bild av lä-
get ute i kretsarna. 

Samtliga kretsar hade lyckats genom-
föra sina kretsmästerskap. På sina håll 
har det varit problem att hitta skjut-
terräng och arrangörer men man har 
alltid hittat en lösning. När det gäller 
kretsstyrelserna ser bilden lite annor-
lunda ut. Visserligen uppger huvud-
delen av de tillfrågade att man har en 
fulltalig och väl fungerande kretssty-
relse även om det fi nns luckor på sina 
håll. Men i många fall hänger kret-
sens verksamhet på ett fåtal drivande 
styrelseledamöter. Frågan är vad som 
händer när dessa slutar, då de tillfrå-
gade genomgående konstaterar att 
folk inte står i kö för att komma in 
i kretsstyrelserna. Nästan hälften av 
kretsordförandena anser det till och 
med vara svårt, mycket svårt eller näst 
intill omöjligt att rekrytera folk till 
kretsstyrelsen. Dessa signaler är oro-
väckande och problemet, att få folk 
att engagera sig ideellt, är inte nytt.
 Helt säkert är att problemet 
måste lösas om vi skall ha något pi-
stolskytte kvar i framtiden och det 
måste ske på regional nivå.

Nätforum och informationsspridning
Det är viktigt att det fi nns möj-

ligheter för skyttar att debattera. 
Därför fyller olika nätforum med 
skytteinriktning defi nitivt en vik-
tig funktion. Dock händer det att 
medlemmar ringer kansliet och be-
rättar att de läst något på ett sådant 
forum och undrar om det verkligen 
stämmer. Ibland är det korrekt och 
ibland helt fel. Risken för missför-
stånd och feltolkningar är stor och 
ett rykte hinner två varv runt jorden 
innan dementin fått på sig stövlarna. 
Detta är ”priset man får betala” för 
en fri debatt och ingenting att säga 
om. Jag är alltså absolut inte negativ 
till dessa forum, men Förbundets of-
fi ciella och främsta informationska-
naler till de enskilda medlemmarna 
är hemsidan (där styrelseprotokoll 
m.m. fi nns att läsa) och Nyhetsbre-
ven som jag rekommenderar alla att 
”prenumerera” på. Vi arbetar också 
med att successivt uppdatera hem-
sidan och dess funktioner så att man 
lättare och snabbare ska 
hitta nyheter och annan 
information av betydelse.

Kulturhistorisk fotnot
År 1937 anföll Japan Kina 
och ockuperade snabbt stora delar av 
landet. För att hindra en fullständig 
ockupation beslöt USA att backa upp 
Kina med krigsförnödenheter. Därför 
byggdes 1937-38 Burmavägen från 
Lashio till Kunming. År 1942 erövrade 
japanerna Burma och klippte därmed av 
Burmavägen. Amerikanarna startade 
då en luftbro över Himalaya. Att fl yga 
över ”the Hump” var ett synnerligen 
riskfyllt företag som kostade åtskilliga 
amerikanska piloter livet. Dessutom var 
inte kapaciteten tillräcklig. Därför var de 
Allierade tvungna att återerövra Bur-
ma för att öppna landsvägsförbindelsen 
igen. Detta till enorma kostnader, såväl 
i pengar som i människoliv. Ansvarig för 
projektet var den amerikanske generalen 
”Vinegar Joe” Stilwell. Denne gillade 
sitt öknamn och gjorde allt för att leva 
upp till det vilket framgår av följande 
citat ur ett brev han skrev till hustrun: 
”Jag var ute för att ta emot Mountbat-
ten (chef Indien-Burma fronten) då 
han kom tillbaka men först gick jag på 
Zoo och såg på aporna för att komma 
i stämning”

På U Beinbron. Detta är världens längsta teakbro (1,2 km). 
Vi beslöt oss att gå över till andra sidan, kom i tidsnöd 
och kom för sent till återsamlingen till medresenärernas 
irritation. Det här kortet, som visade att vi åtminstone 
inte dragit benen efter oss, räddade oss dock från att bli 
lynchade. Foto: Örjan Urve

Historiens vingslag. Burmavägen i juli 2012.
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Det drar ihop sig till fi nal i 
precision öppna C. Skjutle-
daren Mikael Karlsson gör 
sig hemmastadd i skjutledar-
båset och protokollen ligger 
klara för ifyllnad. Skyttarna 
har börjat installera sig och 
plockar med kikare och ut-
rustning. Av ursprungliga 221 
skyttar återstår fyrtiosex som 
klarat kvalgränsen 332 poäng 
och som nu gör sig beredda 
att skjuta fi nal.
 Föga anade jag då att jag 

Pistol-SM
Av: Ulf Hansson
Foto: Peter Siegel och Ulf Hansson

Det blev ett historiskt SM i 
Skillingaryd då den första kvinnan 
bröt igenom ”mansvallen” och 
vann precisionens öppna C.

skulle få vara med om en his-
torisk händelse, men så blev 
det. På plats nummer ett står 
nämligen ingen man som 
brukligt är, utan Anna-Ka-
rin Bonander från Pk Hjor-
ten. På SM 2010 vann hon 
brons i damklassen och förra 
året ökade hon på till silver i 
både dam och öppna C. Nu 
gör hon ett nytt försök. Ska 
det bli guld i år?
 Det har börjat bra, dagen 
innan har hon klarat guldet i 

damklassen efter en tuff sär-
skjutning (49 – 48), men nu 
väntar en ännu större utma-
ning. Hon har dock med sig 
det bästa resultatet från grun-
domgången, 340 poäng.

 Alldeles i hälarna har hon 
en rad mästerskyttar, bland 
annat den meriterade och 
flerfaldige guldmedaljören 
Kristian Sjöberg, Torna Häl-
lestad.

Anna-Karin Bonander fi ck en stor kram av pappa Alf. 
Förre förbundsordföranden Gunnar Tysk i bakgrunden 

följde fi nalen med stort intresse.
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Förre förbundsordföranden 
Gunnar Tysk är på besök den 
här dagen och glider tyst ned 
vid min sida på bänken bak-
om skyttarna. ”Kommer hon 
att klara trycket?”, viskar han 
och nickar mot Anna-Karin.
– Jag vet verkligen inte, sä-
ger jag, men det vore jättekul 
om hon lyckades.
– Då blir hon historisk, säger 
Gunnar, ingen dam har vun-
nit öppna klassen tidigare.

Förväntan och spänning i luf-
ten. Karlsson fattar mikrofo-
nen och sätter igång fi nalen.
 Anna-Karin verkar lugn. 
Rytmen i hennes skjutning 
är bra, inga konstigheter, även 
om hon pustar lite ibland. Än 
så länge håller hon de övriga 
bakom sig. Inga skitskott. Två 
serier på 49p. Hur har de an-
dra skjutit? Alla tillgängliga 
kikare är upptagna och stäm-
ningen tätnar. Anna-Karin 
håller försprånget.

Jag går som hastigast ut för att 
titta på resultattavlan och stöter 
ihop med Anna-Karins pappa 
i dörröppningen. ”Vinner hon 
blir hon historisk” säger jag.
– Oj, oj, är det så också? Oj, 

oj, oj, säger han och skakar på 
huvudet, tagen av spänningen.

Sista serien. Efter tre tior ser vi 
hur Anna-Karin pratar med 
sig själv. Vad säger hon? Det 
går inte att tolka, men hon 
verkar i alla fall ha övertygat 
sig själv om att hon ska klara 
det här. Hon ser bestämd ut, 

går upp ... håller en stund ...
skott. En tia till.

Om hon inte faller ihop full-
ständigt i sista skottet borde 
det vara klart. Det dröjer lite 
längre nu innan hon lyfter 
pistolen. Återstår det svåraste 
av allt, att knyta ihop säck-
en. Så ligger hon stilla, men 

inget händer... Hon tar ned. 
Två gånger vill det sig inte, 
men hon tar några djupa an-
detag och börjar om. Tiden 
går. Tredje försöket. Nu då… 
Pistolen ligger stilla… Pang!
 Anna-Karin tittar i kika-
ren, lutar sig fram mot bänken 
och pustar ut efter anspän-
ningen. En nia. Så lägger hon 
ned pistolen.

Hon hade gjort det. Tre 49:or i 
rad och saken var klar.
– Fantastiskt! säger jag till 
Gunnar, imponerad av vad vi 
just sett.
– Jätteroligt! säger Gun-
nar, hon har brutit igenom 
”mansvallen”.

Slutresultatet blir 487 poäng, 
exakt samma som hon hade 
året innan i denna klass då hon 
blev silvermedaljör. Anna-Ka-
rin har fyra poäng tillgodo på 
de näst bästa skyttarna som får 
skjuta isär om silver och brons. 
Vid slutmarkeringen framme 
vid tavlorna blir det gratulatio-
ner och en stor kram av pappa 
Alf Bonander.
 Kristian Sjöberg, som tog 
guldet med 491 poäng förra 
året, förmådde inte upprepa 
bedriften i år. Det blev 482p 
och en 5:e plats. Efter fi nalen 
hade han bara berömmande 
ord till guldmedaljören; ”Hon 
sköt helt enkelt för jäkligt 
bra!”.

”Starkt gjort!” sa Sören Josefsson, Högsby Pk, trea inför fi nalen, när han 
grattade Anna-Karin till segern.

SM-deltagarna hade trevligt och njöt i solen vid caféborden.
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Antal deltagare: 221 (förra året: 210)
Kvalgräns: 332

Som nämnts på annan plats vann Anna-
Karin Bonander, Pk Hjorten, guldet på 487 
poäng. Två skyttar, Pontus Olsson, Magnus 
Stenbock, och Jens Carlsson, Örebro, 
stannade på 483 och fi ck skjuta isär om 
silver och brons. Det blev hårt. Bägge sköt 
varsin 48:a och duellen fortsatte. I den 
nerviga fortsättningen var det Pontus som 
var kyligast och sköt en 49:a mot Jens 46:a 
och så var medaljerna fördelade.

Precision

Antal deltagare: 23 (förra året: 21)
Kvalgräns/fi nal: 320

Framtidshoppet Oskar Nilsson från 
Lönsboda Psk har länge visat stor 
talang och det var aldrig något 
snack om vem som skulle ha guldet. 
Med 475 poäng och hela sju poäng 
tillgodo på nästa skytt var guldet 
hans. Två killar hade stannat på 468 
och fi ck skjuta isär om silver och 
brons. Här höll Mattias Gunnarsson, 
Ramsjö Skf, i bäst och med 46 mot 
45 blev han silvermedaljör. Bronset 
gick till Johannes Magnusson, 
Pk Hjorten.

Antal deltagare: 49 (förra året: 42)
Kvalgräns/fi nal: 326

I år slog Anna-Karin Bonander, Pk Hjorten, igenom på allvar. 
Hon har varit nära guldet tidigare och i år gjorde hon ett nytt 
försök. När fi nalpasset var klart delade hon slutpoängen 474 
med Anna Möllerberg, A4 Skf. I särskjutningen sköt Anna-
Karin en 49:a och kammade hem guldet med en poängs 
marginal till Anna som sköt en stark 48:a och fi ck silver. 
Bronset var redan klart i och med att Annika Johansson, Pskf 
Magnus Stenbock, var ensam om 470 poäng, en hårsmån 
före mästerskytten och kvinnliga rekordinnehavarinnan 
(490p) Lisbeth Johansson, Jönköping, på 469.

Antal deltagare: 138 (förra året: 132)
Kvalgräns/fi nal: 328

Mästerskytten Jens O’Konor, Atlas Copco Pk, 
slank med till fi nalen med en poängs marginal, 
men väl där visade han upp en skoningslös 
avslutning. Det blev nästan full pott i de tre 
fi nalserierna, 148 poäng, totalt 477 och det 
var inget snack om vem som skulle ha guldet. 
Silvermedaljör blev likaledes skicklige Kristian 
Sjöberg, Torna Hällestad, på 472 poäng. Tre 
skyttar hade 471p och även i denna vapengrupp 
blev det en tuff uppgörelse om bronset. Bäst 
med en 49:a var Peter Rehnfeldt, Överby Pk, som 
vann före Pontus Olsson, Magnus Stenbock, 48p 
och Niclas Blomgren, Lövsta Skf, 46.

Antal deltagare: 156 (förra året: 160)
Kvalgräns/fi nal: 331

Mästerskapet i precision B bjöd på en sällan 
skådad upphämtning som resulterade i en 
silvermedalj.
Ohotad guldmedaljör var Tobias Vikberg, 
Älvenäs Psk, med sina 483 poäng. Anders 
Magnusson, Växjö, stod för prestationen att 
från en 22:a plats(!) i grundomgången göra årets 
upphämtning. Med serierna 50, 49, 50, endast en 
poäng ”borta” i fi nalen,  tog han silvret på 481p.
Tre skyttar på 479p fi ck skjuta isär om bronset. 
Per-Anders Lander från Säffl e Psk höll nerverna 
bäst i styr. Med en 48:a mot de två medtävlarnas 
mer skakiga 42:or var bronset hans.

Anna-Karin Bonander skjuter fi nal 
och behöll sin förstaplats.

Antal deltagare: 221
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Antal deltagare: 72 (förra året: 72)
Kvalgräns/fi nal: 324

Lite mer spänning blev det hos de äldre veteranerna. Guldmedaljören 
Kent Reinhamre, Telegrafverket, behövde dock inte ladda om 
efter fi nalen, han var ensam om 468 poäng. Däremot blev det 
en spännande särskjutning om silver och brons mellan gamle 
mästerskytten Stig Hedman, Härlanda, och Sven Samuelsson, 
Vårgårda. Båda herrarna hade skjutit exakt lika i såväl grundomgång 
som fi nal och stannade på 466 poäng.
Rutinerade Hedman kontrollerade dock särskjutningen totalt och 
satte alla skott i tian utom ett, 49 poäng, mot Svens 44 och så var 
medaljfördelningen klar.

Antal deltagare: 46 (förra året: 43)
Kvalgräns/fi nal: 330

De yngre veteranernas precision bjöd inte på någon större 
dramatik. När slutresultaten var framräknade konstaterades att inga 
särskjutningar behövdes. Rutinerade och fl erfaldige guldmedaljören 
Ove Granberg från Eskilstuna visade var skåpet skulle stå direkt 
genom att spika guldresultatet 475 poäng. Silvret gick till Günther 
Rosengren, Magnus Stenbock på 473. Fantomskytten Lennart 
Rehnström, Stockholmspolisen, var en poäng efter och fi ck i år nöja 
sig med brons efter att de två senaste åren kammat hem guldet i 
både precision och fält(!).

I år kunde deltagarna njuta 
av bland annat viltkebab och 

vildsvinshamburgare från 
cateringfi rman Mat & Jaktjouren.

Anna Törnqvist och Hanna 
Eriksson skriver protest mot juryns 
beslut att underkänna en station i 
dam och juniorklassen. Protesten 
underkändes och efter det hade 
jurychefen Anders Khemi inte 
så mycket att stå i som synes. 
I vanlig ordning hade han 
skaffat nya vackra dojor till SM. 
Inköpta i U.S. Amerika.

Skjutledaren 
Mikael 

Karlsson 
ledde den 
historiska 

fi nalen i 
öppna C.

De glada 
bröderna 

Johan 
och Henrik 

Otterbeck 
deltog i sitt 
första SM.

”Handlarnas gata”.

Anders Magnusson, Växjö Pk, stod för 
en fabulös upphämtning i precision B. 
Genom att sätta alla skott i tian utom ett i 
de tre fi nalserierna klättrade han från en 
tämligen undanskymd position (22:a) till 
silverplats.
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Antal deltagare: 236 (förra året: 234)

I år fi ck vi se nya skyttar i R stiga upp på 
pallen. Fjolårsvinnaren, Thomas Beck, 
Salem, var givetvis med och kämpade 

om pallplatserna men med två bom fi ck 
han i år vinka ajöss till medaljerna. Endast 

en revolverskytt sköt fullt, nämligen Henrik 
Arvidsson, Jönköpings Psk. Han kunde lugnt 

titta på när de sju skyttarna som hade en borta 
sköt isär om silver och brons. Här var det Lennart Gustavsson, 
Lidköpings Pskf, som höll i bäst och tog silvret före klubbkamraten 
Christian Johansson.

Antal deltagare: 257 (förra året: 247)

Christian Johansson, Lidköping, slog 
igenom som ”Rookie” i juniorklassen 
för ett antal år sedan och fortsätter att 
kamma hem medaljer även som senior.
I år hade Christian och Anders 
Magnusson, Växjö Pk, skjutit fullt och 
fi ck göra upp i särskjutning. Anders 
hade samma dag tagit silver i precision 
B och var uppenbarligen i bra form, men 
Christian, som fått rutin på särskjutningar, höll ändå i bäst och tog 
guldet. Många gjorde anspråk på bronset. Inte mindre än fem skyttar 
hade 59 träff. Särskjutning även där och det blev John-Erik Rustas 
från Orsa som stod pall bäst och kammade hem bronsmedaljen.

Antal deltagare: 432 (förra året: 403)

Den största klassen slutade med ett eldorado i särskjutningar. Inte 
mindre än nio skyttar hade skjutit fullt (22 skyttar hade 59 träff). 
Liksom i B var det Johan Nilsson som stod kvar som vinnare när 
alla särskjutningar var klara. Johan har tidigare försvarat SM-titeln 
fyra år i följd och årets guld var hans 13:e, förutom många silver och 
brons. I början på Johans karriär skrev jag att det var stort att se 
detta koncentrationsfenomen eliminera sina medtävlare en efter en i 
stenhårda särskjutningar. Vad kan man då säga om att han fortsätter? 
År efter år? Att det är stort? Det räcker inte längre, det är… jag vet 
inte vad… större!
Silvermedaljör blev tidigare SM-guldmedaljören Lars Hagman, 
Hedemora Psk, och på bronsplats fi nner vi Mikael Nilsson, 
Sportskyttarna Ljungby.

Antal deltagare: 201 (förra året: 203)

Johan Nilsson, Hagfors-Uddeholm, är redan något av en levande 
fältskyttelegend och han fortsätter att övertyga. I år missade han till 
sin stora besvikelse några träffar i A och R, men i vapengrupp B och 
C gjorde han liksom förra året potatismos av konkurrenterna. Han 
framstår som närmast oslagbar i särskjutningar. NP:s tävlingsreporter 
Peter Siegel uttryckte det så här: ”Hur många skyttar Johan än har 
omkring sig när särskjutningarna börjar är det alltid han som står 

kvar som vinnare till slut. Tre skyttar 
hade skjutit fullt och fi ck skjuta isär. Efter 
fenomenet Nilsson blev det silver till 
Torbjörn Hamrén, Lövsta Skf, och brons 
till Jonas Sundén, Ramsberg.

Fält

Särskjutning i R.

Koncentration eller tillbedjan? 
Johan Nilsson förbereder sig för 
särskjutning.

Särskjutning i B.

Markering på 
särskjutningsbanan.

Antal deltag

Antal deltaga

Antal deltag
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Antal deltagare: 95 (förra året: 85)

Det fi nns äldre fantomskyttar också! Ragnar Olsson, Fjugesta Psk, 
sköt ensam fullt och tog hem guldet för tredje året i rad(!). Tala om 
krutgubbe, det är värt en extra applåd!
Två träffar bakom Olsson låg Curt Ögren, Linköpings Skf, samt 
ringräven och mästerskytten Sonny Svensson, FOK Borås. Curt, som 
före SM vann RM i Militär snabbmatch och visar samma fi na form 
som i yngre dagar, gick segrande ur den uppgörelsen. Sonny, som 
under åren vunnit det mesta som går att vinna, fi ck i år nöja sig med 
att komplettera medaljsamlingen med ett SM-brons.

Antal deltagare: 63 (förra året: 69)

Här blev det särskjutningar om både guld, silver och brons. Två 
skyttar hade 58 träff och rutinerade Våge Stråhlin, Arvika Psk, som 
ofta har framskjutna placeringar, segrade i särskjutningen och knep 
guldet. Silvermedaljör blev Sören Rehn, Tidaholm. Efter dessa herrar 
kom inte mindre än fyra skyttar på 57 träff. Förra årets fantomskytt 
och guldmedaljör (guld i både precision och fält), Lennart Rehnström, 
Stockholmspolisen, var starkast i särskjutningen och kammade hem 
bronsmedaljen före Henning Rydén, Gagnef-Mockfjärd, Christer 
Willman, SJ Pk i Luleå och Gunnar Samuelsson, Vårgårda.

Antal deltagare: 23 (förra året: 23)

På juniorsidan återsåg vi två bekanta ansikten på prispallen, 
nämligen Pontus Schmidt, Örebro, och Oskar Ekblad, Härryda. De 
upprepade sina prestationer från förra året och placeringarna var 
exakt desamma, nämligen guld till Pontus, 52 träff (en station struken) 
och silver efter särskjutning till Oskar som delade poängen, 51 träff, 
med Tobias Persson, Öckerö Skf, som alltså fi ck brons. Att vinna SM-
guld och silver är en fantastiskt bra prestation. Att upprepa det året 
därpå är ännu vassare. NP gratulerar!

Antal deltagare: 51 (förra året: 49)

Thomas Karlsson, som i NP titulerats ”Sveriges bästa Karlsson” 
efter sina många framgångar, delar nu titeln med sin maka, fru 
Karlsson. Anna Karlsson, Salems Pk, tog alltså guldet genom att vara 
ensam om 51 träff (en station struken). Fjolårets SM-mästarinna, 
Linda Svensson, Råsbo Psk, och Annika Gabrielsson, Mölndals 
Skf, hade båda en träff mindre och fi ck göra upp i särskjutning. Här 
var meriterade Linda, också landslagsskytt, starkast och tog silvret 
medan Annika kunde inkassera bronset.

Per Andersson, som ansvarade för uppropet, delegerade en del av jobbet 
t ill sin lille son Paul som hade stenkoll på uppgiften: ”Du har fel märkning 
för den här vapengruppen, gå genast och väg in!”.

Stickprov på 
ammunition 

gjordes hos trettio 
A-skyttar. Tre 

blev diskade på 
grund av för låg 

hastighet och 
anslagsenergi.

A t l d lt 23 (fö å

A t l d lt 95 (fö å tA

A t l d lt 63 (fö å t

Antal deltagare: 51 (förra året:
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Organisationskommittén re-
dogör för både ris och ros här 
intill, men vad kan man säga 
om årets SM i övrigt?
 En innovativ nyhet var 
kölappsystemet för vapen-
kontrollen. Inte mindre än 
åtta kontrollstationer var 
igång när anstormningen var 
som värst. Max väntetid var 
då tre minuter och under 
”lågtrafi k” var det i princip 
inga köer alls. Synnerligen ef-
fektivt och bra ordnat.
 Vädret är som det är och 
frånsett sista dagen sken solen 
för det mesta över årets SM-
deltagare som verkade trivas 
och ha kul. Handlarnas tält 
var välbesökta. Där fanns som 
vanligt massor av grejor som 
man kunde känna på, köpa 
eller bara längta efter.
 Utöver det ordinarie ut-
budet från mattältet med da-
gens rätt m.m., kunde man i 
år även hälsa på hos Mat & 
Jaktjouren strax bredvid och 
äta viltkebab och vildsvins-
hamburgare.

O i i k i é

SM i övrigt

Klubbkompisarna i Jönköpings Psk fi rade sin 
nya svenska revolvermästare, Henrik Arvidsson, 
och sin ordförande Tobias Svensson som 
slog ut storheter som Johan Nilsson, Thomas 
Hämäläinen, Pelle Carlsson och Anders 
Grimling i särskjutningen i R. Tobias slutade på 
en fjärdeplats, en hårsmån från pallen. Tobias 
Svensson är femte man från vänster på bilden och 
Henrik Arvidsson i mitten (sjunde man från vä).

Trehundrafemtiotvå kilo handgjorda glaspriser i blykristall 
delades ut på årets SM. Priserna kom från Sveriges största 
privatägda glasbruk, Målerås Glasbruk, som enbart tillverkar 
konst- och prydnadsglas av högsta kvalitet.

Tyvärr, ingen medalj i år 
för annars skicklige Lars-

Erik Myrberg.

Jonas Eriksson, ansvarig 
för fältskyttet, verkade inte 

alltför ledsen trots duschen i 
söndagens regnväder.

Kölappar till vapenkontrollen var 
suveränt tyckte NP-redaktören.

SPSF:s styrelseordförande 
Birgitta Rundberg tackar 
arrangören för ett väl 
genomfört SM.

 Pr isutdelningarna var 
tidsmässigt satta med lite 
marginal och de hölls utan 
”nattmanglingar”.

Avslutningsvis vill jag tacka alla 
ideellt arbetande funktionärer 
och organisationsansvariga för 
ytterligare ett stort SM! För 
att citera friidrottaren Sebas-
tian Coe i hans avslutningstal 
på OS i London då han vän-
de sig till volontärerna: ”Ni är 
omistliga hjältar!”. Så var det slutskjutet på SM för i år.

rehundrafemtiotvå kilo handgjo
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Anna-Karin Bonander, Pk 
Hjorten, blev den första kvin-
nan som vann SM-guld i pre-
cision öppna C och det är en 
synnerligen glad tjej som stäl-
ler upp på segerintervjun.

Hur värderar du den här fram-
gången?
– Det är jättestort! säger An-
na-Karin och skiner som en 
sol, det här är bland det bästa 
jag upplevt som pistolskytt. 
Det känns härligt!

Vad tänkte du när du såg att du 
ledde med två poäng efter grun-
domgången?
– Ja, grundomgången gick 
väldigt bra, och när vi skju-
tit klart visste jag att jag låg 
som nummer ett, men också 
att det fanns fl er som kunde 
vinna i fi nalen.

När man har ledningen efter 
grundomgången, vad tänker man 
och vad gör man under tiden fram 
till fi nal?
– Jag försöker att inte tänka 
på skyttet över huvudtaget. 
Jag gör helt andra saker och 
kopplar bort skyttet helt någ-
ra timmar innan det blir dags.

Du pustade lite då och då i fi na-
len och i sista serien såg vi hur du 
pratade med dig själv, vad sa du?
– Jag försökte peppa mig 
själv… Det var nervöst, er-
känner Anna-Karin, jag fi ck 
ta ned några gånger, avtryck-
arfi ngret ville inte riktigt lyda 
och det började röra sig för 
mycket i siktskåran.

Du är disciplinerad?
– Det har jag lärt mig den 
hårda vägen, skrattar hon, får 

man inte av skottet i tid måste 
man börja om.

År 2010 tog du brons i damklas-
sen och förra året blev det silver i 
både dam och öppna. Med årets 
guldmedaljer är din SM-medalj-
samling komplett?
– Ja, ett snäpp bättre för varje 
år, jättekul!

Nu fi nns det inget mer att vinna?
– Jodå, nästa år ska jag ju 
försvara titlarna!

Hon har skjutit bra länge och 
har på senare år också förbätt-
rat sina resultat i sportskyttet, 
nu siktar hon på guld även i 
luftpistol.
– Den medaljen återstår, men 
på världscupen i München 
förra året sköt jag 378, det 
räckte inte ända fram interna-

Segerintervjun
Av: Ulf Hansson

Anna-Karin Bonander tog två 
guld på årets SM och blev 

dessutom historisk.

tionellt, men var ändå ett bra 
resultat.

Genom guldet i nationella öppna 
C har du skrivit in dig i historie-
böckerna, kommentar?
– Jag tycker faktiskt jag är 
värd det!

Man instämmer och lyfter 
på hatten.

 

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.se www.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
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Innan vi tog beslut förra året 
om att gemensamt inom 
SSM-regionen arrangera årets 
Pistol-SM i Skillingaryd var 
det många tankar och fun-
deringar vi ventilerade med 
varandra. Ska vi kunna samla 
så mycket funktionärer som 
behövs? I stort sett alla som 
ska hjälpa till har lång väg att 
åka från södra Sverige, blir det 
problem? Med mera.

Senvintern 2011 satte det stora 
arbetet igång och det bildades 
snabbt en organisationskom-
mitté där representanter från 
alla kretsar utom en i SSM-
regionen var med.
 Jag vill redan nu beröm-
ma organisationskommitténs 
medlemmar för det arbete 
som lagts ner både under för-
beredelser och vid genomför-
andet av årets SM.
 Sedan är det väl alltid så 
att några drar ett större lass 
av olika orsaker.

Efter besöket på SM i Göteborg 
förra året stod det klart att vi 
behövde organisera vapenkon-
trollen på ett sätt så att minsta 

möjliga väntetid uppstod. Vi 
bestämde oss också för att om 
möjligt undvika busstranspor-
ter till och från fältskyttebanan. 
Där hade vi en stor fördel gen-
temot både Stockholm och 
Göteborg i och med att vi 
hade ett skjutfält som passade 
oss så att vi inte behövde an-
vända transportfordon. Vi såg 
också att ett samlat tävlings-
centrum var att föredra.
 Då vi, efter att ha fått hjälp 
av förbundsordföranden med 
en skrivelse till Försvarsmak-
ten, fi ck tillstånd att använda 
Skillingaryds skjutfält var det 
vårt enda alternativ. Den hjälp 
vi fi ck av dem som tjänstgör 
på fältet tog vi tacksamt emot, 
men man kan fundera på hur 
kommunikationen mellan de 
olika försvarsmaktsenheterna 
fungerar. Vi fi ck olika besked 
beroende på vem vi pratade 
med.

Så här i efterhand konstaterar 
jag att det mesta på årets SM 
fungerade mycket bra enligt 
mitt tycke. Vapenkontrollen 
hade som mest c:a tre minu-
ters väntetid och den fi ck bara 

lovord från skyttarna. Hela 
tävlingscentrum fungerade 
också mycket bra. Vad jag för-
står var också handlarna nöj-
da, trots en del problem med 
regnvatten.

Precisionskyttet fungerade på 
ett utmärkt sätt. Däremot var 
juryn tvungen att stryka en 
fältskyttestation i junior- och 
damklassen första tävlingsda-
gen. Så här i efterhand kan 
jag bara beklaga att problemet 
inte upptäcktes tidigare.
 Jag kan också konstate-
ra att det hade varit bra om 
vi försett fältfi gurerna med 
nummer. Jag vet att det för en 
del upplevdes svårt att hitta 
sin egen fi gur.

Vårt sekretariat fungerade 
klanderfritt och alla särskjut-
ningar, fi nalskjutningar och 
prisutdelningar skedde på 
utsatt tid.
 En sak jag funderar över 
är varför inte alla skyttar som 
tävlar i vapengrupp A kon-
trollerar om den ammunition 
man skjuter med är godkänd 
enligt skjuthandbokens be-

Eftersnack
Av: John-Åke Andersson, tävlingsledare för SM 2012

Större delen av SM-
kommittén samlad, stående 
från vänster: John-Åke 
Andersson, Per-Anders 
Lasson, Guy Persson, Bertil 
Johansson, Sven-Olof 
Sandberg, Mats Axelsson 
och Fredrik Strömberg. 
Knästående: Henrik Käck 
och Jonas Eriksson.

stämmelser. Vi kontrollerade 
33 skyttar på fältskyttebanan 
och tre av dessa hade ammu-
nition som inte klarade kra-
ven. En fjärde godkändes då 
den femte patronen testades.

Jag vill också tacka både Vagge-
ryds kommun och företrädar-
na för Skillingaryds skjutfält 
för den utmärkta hjälp vi fi ck. 
Att kommunfullmäktiges ord-
förande i Vaggeryds kommun, 
Kristina Nordquist, gästade 
oss och fungerade som prisut-
delare på fredagen gladde oss 
också mycket. Det förträffl iga 
prisbordet, med glaskonst som 
inhandlats från Målerås Glas-
bruk, tror jag också var till stor 
glädje för pristagarna.

Trots fadäsen med den struk-
na fältskyttestationen kan jag 
bara sammanfatta 2012 års 
Svenska Mästerskap i fält och 
precisionsskytte som lyckat.

Jag vill återigen passa på att 
tacka alla som på ett eller an-
nat sätt varit inblandade i att 
göra 2012 års SM till den fi na  
tävling det blev!
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Svenska Pistolskytteförbun-
dets tävlingskommitté har 
ställt frågan till Norrbottens 
pistolskyttekrets om möjlig-
het att arrangera 2013 års 
SM-tävlingar, vilket norrbot-
tenskretsen har ställt sig posi-
tiv till. Tävlingarna kommer 
att hållas i Boden.

Riksmästerskapen i Militär 
snabbmatch
I samband med norrbottens-
kretsens svar till Tävlingskom-
mittén föreslog kretsstyrelsen 
att även Riksmästerskapen 
i Militär snabbmatch kun-
de genomföras i direkt an-
slutning till SM-tävlingarna. 
Detta förslag ställde sig Täv-
lingskommittén positiv till.
 Tävlingarna inleds såle-
des med RM Militär snabb-
match onsdagen den 3 juli. 
Från torsdag fram till och med 
söndag 7 juli genomförs SM i 
precision- och fältskytte.

SM f örsta gången på elektro-
niska tavlor?
Som nämnts ovan är in-
riktningen att tävlingarna 
genomförs i Boden. Norr-
bottenskretsen har hos För-
svarsmakten hemställt att få 
disponera den militära skyt-
teanläggning som byggdes till 
militära VM i skytte i Boden 
2008. Om planen går i lås kan 
det innebära att båden RM 
Militär snabbmatch och pre-
cisionsskyttet kan skjutas ”vä-
derskyddat”, på akustiska mål 
med elektronisk markering.
 Förhoppningsvis kommer 
alltså både målkikare och de 
traditionella klisterlapparna 
att vara överfl ödiga i samband 
med banskjutningarna i 2013 
års SM. Om detta blir verklig-
het kommer det att framgå i 
inbjudan.

Fältskytte
Norrbottenskretsens mål-
sättning med fältskyttet är 
att alla, gammal som ung, ska 
kunna ta sig runt banan och 
mellan fältstationerna utan 
att behöva förta sig. Inga 
bergsbestigningar eller långa 
transportsträckor mellan sta-
tionerna är att vänta.

Hemsida
Norrbottens pistolskyttekrets 
kommer att lägga upp en 
hemsida där information om 
2013 års SM och RM Militär 
snabbmatch kan hämtas.
 På hemsidan kommer du 
bland annat hitta information 
om vart du kan vända dig om 
du har frågor. Där kommer 
också att fi nnas kartor, tips på 
sevärdheter och aktiviteter för 
familjen, information om bo-
ende, med mera.
 Sidan kommer att fin-
nas under adressen www.pi-
stolsm.se/2013

Pistol-SM
Text och bild: Tomas Skarpsvärd, press- och informationsansvarig, SM 2013

Nästa års Svenska mästerskap i Nationellt pistolskytte och 
Riksmästerskapen i Militär snabbmatch kommer att avgöras i 
Boden. Tävlingarna går av stapeln 3–7 juli.

Akustiska måltavlor.

På sid. 27 fi nns info från 
Resia om bokning av 
rum och transporter för 
SM 2013.

Återigen hälsar Norrbottens 
pistolskyttekrets Sveriges pi-
stolskyttar välkomna till den 
norra landsändan och de ljusa 
nätterna!

Resultatet skrivs ut på remsa som skytten får behålla.

Skytten ser direkt sitt resultat på 
monitorn som fi nns på skjutbordet.

2013
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Gösta Alexandersson fyller 
i år 93 och har varit Pistol-
SM:s äldsta deltagare sedan 
många år tillbaka. Han är ett 
levande bevis för att det går 
att hålla på med pistolskytte 
långt upp i åren.
 Att Gösta varit med ett tag 
får man klart för sig då han 
berättar att han var med när 
Sveriges löparfantom Gunder 
Hägg satte sitt första världsre-
kord på 1500 meter på Slott-
skogsvallen i Göteborg 1941. 
Gösta sprang B-fi nalen.
Träffade du Gunder själv? 
undrar jag.
– Nej, du förstår, runt ho-
nom var det ju ett sådant 
ståhej så man kom inte ens 
i närheten, säger Gösta och 
skakar på huvudet.

Gösta började med friidrott på 
1930-talet i Kinnarps Idrotts-
förening och 1938 var det 
dags för hans första tävling. 
Klubben hade anmält honom 
i stavhopp.
– Jag gjorde 2.70 och vann 
direkt, säger Gösta och skrat-
tar gott.
– Vi hade klubbmatcher 
mot olika föreningar och det 
kunde vara alla möjliga gre-
nar, förklarar Gösta, man del-
tog i lite av varje. Men sedan 
blev det mer medeldistans-
lopp för mig, 800 och 1500 
meter.

Så småningom började han i 
poliskåren där han fi ck ett 
vikariat i ett landsortsdistrikt.
– Det var inte tal om någon 

fast anställning som i storstä-
derna, säger Gösta, när det ena 
vikariatet hade gått ut fi ck 
man söka nytt.
Under andra världskriget job-
bade han som resandekon-
trollant på tågen i Jämtland 
och kom efter en tid in på 
polisskolan i Stockholm. Efter 
att ha tjänstgjort som polis en 

sommar i Tidaholm kom han 
till Borås hösten 1946.

När började du med pistol-
skyttet?
– När jag kom till Borås 
hade jag knappast hållit i nå-
gon pistol, men pistolklubben 
där hade några skjutningar på 
hösten och jag provade på.

Från stavhopp till 
pistolskytte
Av: Ulf Hansson
Äldre foton: Privat

Det första Gösta Alexandersson säger när vi bänkar oss för en 
intervju är ”Ska ni verkligen ha så här gammelt fölk i tidningen?”.

Förre förbunds-
ordföranden Gunnar 
Tysk känner Gösta 
Alexandersson sedan 
länge och på årets 
SM återsågs de.

Gösta skjuter fortfarande med 
sin gamla Walther GSP.
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Det blev en positiv upplevel-
se och klubben tyckte Gösta 
hade talang.
– De tyckte jag var lovande. 
Jag fi ck till och med ett he-
derspris och det var ju upp-
muntrande, säger han och 
skiner upp i ett brett leende.

Fortfarande var det mycket 
friidrott i Älvsborg för Gösta.
– Jag var med i stafettlaget 
och det blev några DM-med-
aljer där, säger han, jag sprang 
mycket, det var i huvudsak 
friidrott som gällde för mig 
på 1950-talet.

Inom polisen hade man en 
variant av modern femkamp, 
där ridning och fäktning hade 
bytts ut mot längdhopp och 
kulstötning. Där ingick ock-
så pistolskytte och terräng-
löpning, två starka grenar för 
Gösta.
– Sämst var jag i simningen, 
den sjöfattiga Falbygden du 
vet, dåligt med träning, säger 
han och skrattar. Men i fem-
kamp tog jag faktiskt hem ett 
fl ertal polis-SM. Även i skid-
skytte.

I början på 1950-talet blev det 
mer och mer pistolskytte för 
Gösta. Ett problem var den 
dåliga tillgången på vapen.
– Där fanns några m/40, 
minns han, några Parabel-

lum och så hade ju polisen 
sina Walther 7,65:or. Men när 
Walther 22:an blev godkänd 
bland ”övriga vapen” i regle-
mentet köpte jag en sådan.
Det har blivit åtskilliga SM 
under åren, hur många vet 
han inte.
– Jag har aldrig vunnit SM-
guld, säger han, men på mitt 
första SM tog jag faktiskt 
brons i fältskjutning.
När Walther kom med sin mo-
dell GSP köpte Gösta en så-
dan och den skjuter han med 
fortfarande. Tidigare har han 
även skjutit precision och bli-
vit kretsmästare någon gång, 
men han föredrar fältskyttet.
– Fältskyttet är roligast, säger 
han snabbt, dessutom sträckte 
jag en axel och kan inte skjuta 
precision längre, jag blev helt 
enkelt för darrig i den posi-
tionen.

Gösta har också varit sekre-
 terare i polisens pistolklubb 
många år och även sekreterare 
i Älvsborgskretsen.
– Det har varit väldigt roligt! 
säger han.

Gösta bor ensam sedan hus-
trun gick bort för tio år sedan. 
Han lever ett långt liv och den 
oundvikliga frågan måste ju 
ställas till en så pigg 93-åring 
som Gösta; hur håller du dig 
i så bra form?

– Jag har sysslat med idrott 
hela livet och det tror jag har 
varit bra, säger han.
– Jag har hittills inte haft 
några problem med hjär-
tat, men tar lite medicin för 
sköldkörtelfunktionen och 
binjurarna.
– Ja, och så åkte jag på bält-
ros nyligen, tillägger han i för-
bifarten, men den ska väl ge 
med sig.

Gösta har tävlat på de fl esta 
orterna i Sverige och hänger 
fortfarande gärna med FOK 
Borås-gänget till Göteborg 
och skjuter de årliga fältskjut-
ningarna där.
Medaljer fi nns det gott om 
hemma hos Gösta, men de 
ligger i skolådor.
– Jag har aldrig varit skryt-
sam, säger han och ler.

Gösta tycker att årets SM har 
varit ett alldeles utmärkt ar-
rangemang och jag undrar om 
han har något särskilt minne 
från alla SM han varit på.

– Ha! skrattar han, det kom-
mer jag inte ihåg, det har ju 
varit så många!

Före intervjun har Gösta just 
avverkat sin fältrunda och 
det är varmt där vi sitter i ju-
ryns rum intill SM-sekretari-
atet. Klubbkompisen Sonny 
Svensson kommer in med en 
dricka till honom.

Medan Gösta svalkar sig med 
den undrar jag hur länge han 
tänker hålla på.
– (nytt skratt) Nu ställer du 
en sådan där svår fråga igen, 
det går inte att svara på den, 
man får ta ett år i taget!

Man kan ju tro att en snart 
93-årig skytt ska komma sist 
bland de äldre veteranerna, 
men icke. På årets SM place-
rade sig Gösta som 89 av 95 
deltagare. Den här glada gub-
ben kan fortfarande.

Vi ses säkert på nästa SM, det 
är i alla fall planen!

Gösta Alexandersson löper 
terräng i 5-kampen på Nordiska 
Mästerskapen 1949. Blev tvåa i 
löpningen och 7:a totalt.

Prisutdelning i Borås Tidning stafett 1950. Elfsborgslaget gratuleras av kapten Antonsson 
(Gösta Alexandersson närmast kameran).

Pistol-
skyttetävling 
i Ulricehamn 
1950.
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Det är den 3:e augusti. Jag 
vaknar och tittar på klockan 
04:00, skönt jag trodde att 
jag försovit mig. Nu är det 
dags igen! Klockan nio har vi 
samling på skjutbanan för att 
börja bygga upp hela SM-ap-
paraten. Det måste vara klart 
till klockan 17 då Nils-Anders 
från förbundet kommer för 
att slutbesiktiga banorna. Jag 
har redan fått banläggning-
en godkänd på pappret, men 
det är ju stor skillnad då man 
kan se alla tavlor och avstånd 
i verkligheten.

Jag går igenom i huvudet om 
vi tänkt på allt. Jag har läst an-
teckningar från Grovskyttar-
nas tidigare SM och analyserat 
om det är något vi kan för-
bättra till detta SM. Dessutom 
har vi äran att arrangera his-
toriens första Riksmästerskap 
i klassen 6.5”.

Klockan sex kan jag inte vän-
ta längre. Jag ringer ”Snake” 
och hämtar upp honom på 
vägen till skjutbanan. När vi 
kommit fram plockar vi fram 
tavlor etc. och efter en stund 
kommer de övriga medlem-
marna som är lediga den-
na fredag. Solen tittar fram 
bakom regntyngda moln. Jag 
tänker; ”otroligt, det har reg-
nat och blåst hela sommaren, 
och nu får vi åter igen detta 
vackra väder”.

Nu är det full rulle, Marko & 
Jörgen sågar till målställningar 
i parti och minut. Greger kör 
ut målställningarna till statio-
nerna. Övriga medlemmar 

reser upp ställningarna, skru-
var upp tavlor och reser ser-
veringstältet.
 Min telefon ringer oav-
brutet; ”Isse” du måste kom-
ma hit och titta om det blev 
rätt, du behövs nu på station 
7! Så håller det på hela tiden.
 Allt måste fungera. Vi ska 
bygga om fyra stationer mel-
lan dag 1 och 2. SM är ju 
ett enormt lagarbete där alla 
funktionärer måste ge sitt yt-
tersta.

Klockan tolv tar vi lunch, grillar 
hamburgare och pratar skyt-
te och andra SM tävlingar vi 
varit på.
 ”Back to work” säger jag 
efter ett tag. Klockan 17:00 
kommer Nils-Anders ut till 
skjutbanan och vi går igenom 
banorna. Efter att Roffe jus-
terat i pling-boxarna för fall-
målen, är det klart.

Senare på kvällen har Leena ge-
nomgång med stationsperso-
nalen. Hon har full koll på var 
de ska arbeta under helgen. 
Hon ser även till att det fi nns 
ersättare till stationspersona-
len, när dessa själva ska skjuta. 
Det fungerar bra hela helgen.

Jag pratar med Örjan som har 
hand om klubbmedlemmar-
na som skall sova över i stu-
gan och vakta allting. Tittar 
in i köket som sköts av Sna-
ke, Kay, Cecilia och Dick. De 
gör tummen upp, allt är klart.
Skönt, hem i säng och sova 
23.00. Imorgon är det dags!

Första tävlingsdagen är jag på 

plats klockan sju. Funktionä-
rerna ser roliga ut i sina lime-
gröna t-shirts med SM-logga, 
de liknar en hög gröna gro-
dor. Halv åtta inviger vår pre-
sident, Micke Södersten, årets 
SM i Magnumfältskytte och 
vi hissar vår stolta fana.

Första patrull går ut 08:00 och 
jag går själv i denna. Nervös 
är jag, helt klart. Man får ju 
inte facit på en banläggning 
förrän man skjutit den.
 Jag tackar högre makter 
för det fi na vädret. Tankarna 
går även till ”Doc”, Gusten 
och Katja som skall sköta re-
sultaten hela helgen.

Första dagen fl yter på lugnt och 
harmoniskt frånsett lite knor-
rande vid uppropet, då någ-
ra skyttar inte har godkända 
mått på sina ”magnumrullar”, 
utan tvingas banka ner dem 
för att de ska passera genom 
mått-ringen. Vi väger alla va-
pen, kollar ammunitionen 
samt övrig utrustning. Det 
skall vara lika för alla.

Prisutdelningen går av stapeln 
25 minuter efter att sista pa-
trull kommit i mål. Sekreta-
riatet kan sin sak.
 Jag och presidenten håller i 
själva prisutdelningen tillsam-
mans med Nils-Anders. Kul att 

Norrbottens magnumskyttar 
har hållit sig framme.

Efter prisutdelningen har vi 
en snabb genomgång om det 
varit något som strulat un-
der dagen. Carina som kört 
radiomarkeringen på station 
3 behöver fl er funktionärer 
till dag två. Det ordnar Leena.
I rask takt bygger vi om fyra 
stationer. Sedan är det bara att 
åka hem och sova för att orka 
med ytterligare en dag.

Dag 2
Allt fl yter på och vädret är 
underbart, nästan för varmt 
för att skjuta. När jag skju-
tit klart går jag omkring och 
pratar med skyttar från hela 
landet. Även en deltagare från 
Åland och en utfl yttad skytt 
från Älvsbyn har hittat till 
oss. Det är alltid lika roligt att 
träffa denna stora ”magnum-

Magnum-SMMagnum-SM
Av: Mikael ”Isse” Isaksson, SM-general
Foto: Mikael Södersten

Det fi nns de som tycker att årets Magnum-SM 
i Luleå var det bästa hittills. Inte konstigt om 
SM-generalen ”Isse” fi ck en tår i ögat av all 
uppskattning. Här berättar han om tävlingen.

SM-generalen Mikael 
”Isse” Isaksson.
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familj” och prata om tävlingar, 
tips och trix, laddningar, va-
pen med mera.

Av de jag pratar med får jag 
bara positiva reaktioner: ”Ab-
solut de bästa banorna jag 
skjutit på i hela mitt liv!”, 
”Underbart att komma till 
Luleå och Grovskyttefamil-
jen!”, ”Mycket professionella 
funktionärer, bestämda och 
kunniga, men lätta att ha och 
göra med.”, ”Inga blyga norr-
länningar här inte!”.
En annan skytt säger:
– Jag har skjutit alla mag-
num-SM och detta är histo-
riens bästa!

När man får sådan feedback 
får man en tår i ögat. Detta är 
alla Grovskyttarnas förtjänst, 
jag har bara varit ledare för 
detta SM.

Vid prisutdelningen dag två ser 

jag åter att Norrbottningarna 
har gjort bra i från sig.

Inte oväntat blev Anita Ols-
son Mrs Magnum även i år. 
Mr Magnum blev Jano Mi-
kaj. Priserna bestod av en tjä-
der och en orre snidade i trä 
i naturlig storlek.

Inga juryfall eller särskjutning-
ar blev aktuella på detta SM.
 Banorna var heller inte 
”toksvåra”, men kluriga och 
mycket fokus på poäng, lör-
dag max 305 och söndag 320 
poäng.
 Det visar sig också att man 
koncentrerat sig på de små 
poängmålen och slarvat på de 
lite större tavlorna vilket gjort 
att man missade tavlan.

Detta är min kortfattade be-
rättelse från det 18:e SM:et i 
Magnumfältskytte.
 Som vanligt på en sådan 

här tävling är det givetvis 
otroligt många timmar som 
lagts ned både före, under och 
efter tävlingen, timmar som 
aldrig syns, men bara fi nns där.

Till sist vill jag rikta ett oerhört 
stort tack till Grovskyttarnas 
alla funktionärer och till alla 

Mrs och 
Mr Magnum, 

Anita Olsson och 
Jano Mikaj. 

skyttar som besökte oss och 
gjorde detta SM oförglömligt!

Vi syns nästa år någonstans i 
landet!

Kompletta resultatlistor:
www.grovskyttarna.se
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Så här såg förutsättningarna ut:
Station 1: Inskjutning 50 m 2 fi gurer. Stn 2: 50 m 4 fi g inkl fallmål. Stn 3: 2 helfi g front 160 
m (söndag gevärstavla 180 m). Stn 4: 100 m 2 fi g. Stn 5: 50 m 6 fi g. Stn 6: Hands-up, 2 fi g 
15 m. Stn 7: 85/65 m 7 fi g. Stn 8: 48 m 6 fi g.

Resultat/Vinnare

Lag 357 SA
1. Lidingö Ssk

Lag Friklass
1. Torsby Pk

Lag 357 DA
1. Grovskyttarna Luleå

LAG 44 SA
1. Borås Ps

LAG 44 DA
1. Torsby Pk

LAG Auto
1. Torsby Pk

LAG RM 6,5”
1. Grovskyttarna Luleå

Nöjda grovskyttar efter utdelning av förtjänstplaketter.

Jano Mikaj, Katrineholms Psk, vann 357 SA, 
Friklass och Auto.

Gunnar Karlsson, Eskilstuna Hef, 
vann 357 DA.

Lars Abrahamsson, Eskilstuna Hef, 
vann 44 SA.

Lars Lindström, Kalix Ps, vann 
44 DA.

Johnny Ronnegren, Grovskyttarna 
Luleå, vann RM 6,5”.
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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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Med dånet från varsin salut-
kanon invigde SPSF:s ordfö-
rande i tävlingskommittén, 
Nils-Anders Ekberg och 
Friedrich Storrer tävlingen. 
Många skrattade gott när de 
klämde iväg var sin salut så det 
ekade över hela nejden. Man 
fi ck klart för sig att hörselkå-
por behövs även för en liten 
salutkanon.
 Nils-Anders var som van-
ligt på ett strålande humör 
hela helgen och gottade sig 
för förbundets räkning i att 
ännu ett mästerskap gick av 
stapeln med glada arrangörer 
och skyttar.
 Självklart är man lite oro-
lig när man arrangerar sitt för-
sta utomhus-SM, men vi har 
en hög aktivitet i klubben i 

alla grenar idag och hade inga 
problem att mönstra upp or-
dentligt med funktionärer.
 Vi har byggt banan i prin-
cip från noll sista tre åren så 
tävlingen blev även vår egen 
stora invigning av anlägg-
ningen. Självklart var det 
väldigt mycket jobb veckor-
na innan med att färdigställa 
allt. Har då medlemmarna en 
ordförande som kan vara lite 
väl drivande ibland kan man 
tycka att en ljudbarriär med 
en 11 meter lång telefonstol-
pe som överliggare som skul-
le upp 6,5 meter upp i luften, 
för att sedan förlängas och kläs 
med plåt för att stoppa ljud 
och vind i sista minuten, vara 
lite väl sent påtänkt!
 Men ett stort antal med-

lemmar jobbade stenhårt med 
färdigställandet ända in i det 
sista och allt var klart med en 
veckas marginal. När vi ar-
rangerar vårt första SM får 
inget gå fel när så många har 
åkt så långt för att delta.
 Med en PPC bana med 
21 liner och betongsula un-
der skyttarna på både 25 och 
50 yards och en separat kort-
matchbana med drop-in för 
skyttarna gick det hur smi-
digt som helst att få fl yt på 
tävlingen. Alla funktionärer 
skötte sina uppgifter och var 
inställda på att göra norrlands-
visiten till en trevlig upplevel-
se, vilket var väldigt lätt bland 
alla glada och trevliga skyttar.
 Som vanligt i PPC när 
en resa ingår hade Axell och 

Grödingegänget ett stort an-
tal skyttar på plats. De tyckte 
nog det var skönt att bara få 
vara skyttar efter att ha gjort 
bra ifrån sig med att arrangera 
både SM och VM förra året.

Tävlingens bästa skytt blev 
tveklöst Thomas Svensson 
från Linköpings Skyttefören-
ing. Med SM-guld i sju av tio 
klasser och dessutom på pal-
len i två till på samma SM är 
det ett svårslaget rekord.
 Linköpingsklubben är do-
minerande och om jag räkna-
de rätt tog de hem hälften av 
alla medaljer. Imponerande!
 Tävlingsansvarige Håkan 
Lindmark, Umeå PK, lyck-
ades ta hem ett guld till ar-
rangörsklubben i Off Duty 

Av: Håkan Lindmark

Tänt 
var’e
här!

Nils-Anders Ekberg 
från Svenska 
Pistolskytteförbundets 
tävlingskommitté 
tänder en mörsare i 
kaliber 73 mm under 
invigningen.

Friedrich Storrer ordförande för WA1500 tänder en av salutkanonerna under invigningen. 
1,5 hekto svartkrut och kanonröret fyllt med mjöl säkerställde  önskad effekt!

PPC-SMPPC-SM
Äntligen fi ck Umeå Pk, Sveriges aktivaste PPC-
klubb fyra år i rad, arrangera PPC-SM. Förutom de 
svenska skyttarna hade man åter besök av Friedrich 
Storrer och Neil Jones från Storbritannien (WA1500 
representanter) som var mycket nöjda med tävlingen.
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Erik Everbrink, Hagfors Uddeholm skjuter Distinguished Revolver. Erik var även ansvarig för juryn.

Jim Forsberg Rosersberg har just skjutit sina 
provskott på 50 yards på High Mastermatchen. 
Koncentrerad och med fokus i blicken glömmer 
han inte att sambon Lena ville ha kikaren under 
matchen. Snart är han Svensk mästare!

Från vänster: Jens O’Konor, Atlas Copco, Jim Forsberg, Rosersberg och Jonas Sjöberg 
skjuter 50 yards under High Mastermatchen.

Revolver som han även vann 
inomhusmästerskapet i vint-
ras med. Andreas Granberg, 
Piteå, tog silver i klassen. Lite 
kul här att både guld- och sil-
vermedaljörerna är Master-
klassade och ändå slog våra 

High Mastrar. Ett bevis på att 
ingen går säker längre på ett 
mästerskap i PPC.
 Jim Forsberg Rosers-
berg tog hem både Open 
och R1500 i mycket hård 
konkurrens. Sista 50 yard’s 

i R1500 hade Jim endast 
1 poäng bort och det var 
där han klev ifrån ett övrigt 
mycket jämt startfält. Jättekul 
för Jim som vunnit mycket 
i många grenar och verkli-
gen ville ta ett SM guld även 

i PPC. Guldmedaljerna var 
nog uppskattade då obekräf-
tade uppgifter säger att han 
och sambon Lena sågs bugga 
med ett glatt leende på läp-
parna under banketten.
 Men, Torben Rundqvist 
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På pallen i R1500. Guldet till Jim Forsberg, 
Rosersberg, 1487 p, silver till Jens O’Konor, Atlas 

Copco, 1484 p och brons till George Ekström, 
Linköpings SKF, 1484 p. Både Jens och Jim är 

rankade top 10 i världen just nu.

Bara en 
poäng 
bort i 
R1500 
50 yards 
för Jim 
Forsberg, 
som även 
vann Open.
Foto: Lena 
Mickelsson

Tävlingsansvarige Håkan Lindmark, Umeå PK, var mycket nöjd 
och stolt över sina medlemmars arbete och tar här emot Svenska 
Pistolskytteförbundets standar av Nils-Anders Ekberg.

Medaljbehängd Thomas Svensson.

På pallen i Off Duty revolver. Guld till Håkan Lindmark, Master, Umeå PK, silver 
till Andreas Granberg, Master, Piteå PK och brons till Thomas Svensson, High 
Master, Linköpings SKF.

hemma i sjuksängen hemma 
i Vårgårda hade nog mer än 
gärna varit med och tampats 
om vissa medaljer även i år. 
Jag talar nog för alla när vi 
hälsar ett stort krya på dig! Vi 
var många som saknade Tor-
ben och Monika.
 Resultaten bland våra 
duktiga PPC-skyttar går sta-
digt uppåt och den svens-
ka eliten håller fortfarande 
mycket hög klass. Vi har även 
i år fått fram några nya High 
Mastrar och våra Masterklas-
sade skyttar gör det hårdare 
än vanligt i många klasser om 
man vill knipa en medaljplats 
på SM!
 Roligt att vi fi ck förtroen-
det att arrangera detta SM. Vi 
har en god stämning i klub-
ben och skyttar från Umeå 
PK jobbade och hjälpte till 
även om man själv inte skju-
ter PPC.
 Arrangörsvanan är gan-
ska stor vid det här laget ef-
ter att ha kört Swedish Open 
Indoor Championship i fl era 
år nu, så det känns bara extra 
kul att vi får äran att arrang-
era Svartkruts SM nästa år.

Vi försökte hålla ner priserna 
på SM för skyttarna överlag. 
Det är viktigt att skyttarna 
kommer tillbaka, och man 
arrangerar inte ett mästerskap 
för att tjäna pengar. Skytte är 
nog dyrt som det är utan ar-
rangörer som försöker ”passa 
på att tjäna en slant” när man 
får chansen med ett mäster-

skap. Vinsten kommer ju i att 
man får en högre aktivitet 
via att det händer något lite 
större i klubbens verksamhet. 
När man arrangerat ett mäs-
terskap känns det verkligen 
lätt att köra PPC cupmatcher 
och andra tävlingar oavsett 
gren om man jämför med ett 
mästerskap.

Överlag tycker dessutom 
klubbmedlemmarna att det 
är kul när det händer något 
extra! Vi hade många med-
lemmar som aldrig kommer 
att skjuta PPC, men som kom 
och tittade på när landets bäs-
ta PPC-skyttar tävlade. De var 
klart imponerade av hur duk-
tiga fl era av våra svenska PPC 
skyttar faktiskt är.
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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:-

  
  
   
     
  
 

 
  

Kungsgatan 40, Boden
0921-755 00
Vardag 9–18, lördag 10–14
www.resia.se/boden

Hotell Bodensia 
Enkelrum inklusive frukost.................... fr. 910:–/natt
Dubbelrum inklusive frukost ................ fr. 1.140:–/natt 

Hotell Nivå 
Enkelrum ............................................... fr. 630:–/natt
Dubbelrum............................................ fr. 970:–/natt
Kombirum..............................................fr. 1.310:–/natt

Pris gäller vid bokning genom Resia i Boden. Begränsat antal platser.

Dags att boka  
boende och transport  
till SM 2013! 

Kontakta Resia i Boden för mer info.
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Det blev många fi na resultat 
när Norrlandsmästerskapen 
avgjordes på skjutbanor kring 
skidbackarna på Tjamstan i 
Malå, Västerbotten i mitten 
av juni. Med hotell, camping 
och tävlingar på samma om-
råde var förutsättningarna de 
bästa för skyttarna. Fredagens 
skytte inleddes i snålblåst och 
ett par plusgrader. Uppropet 
på söndagen skedde till vär-
mande psalmsång och upp-
muntrande skjutkommandon 
av den underhållande skjutle-
daren, spexaren och speakern 
Ove Lundqvist.

Malå är en liten pistolklubb med 
drygt femtio medlemmar, va-
rav cirka 15 aktiva skyttar. När 
ingen klubb frivilligt ställde 
upp för att arrangera mäs-
terskapen föreslog Greger 
Karlsson, Boliden, att närlig-
gande klubbar skulle samar-
beta och anordna tävlingen 
i Malå. Med skytteterräng, 
hotell och campingstugor på 
samma område har Malå när-
mast idealiska förutsättningar 
för att arrangera både pistol- 
och fältskyttetävlingar. De 
närliggande pistolklubbarna 
i Norsjö, Boliden och Skel-

hade det varit svårt för oss att 
klara fältskyttet, berättar Jonas 
Larsson, ordförande i Malå pi-
stolskytteklubb.

Greger Karlsson, Boliden, och 
Erik Marklund, Skellefteå, var 
på plats ett par dagar före täv-
lingen och tillsammans med 

Massor av Massor av 
fullträffar i Malå!fullträffar i Malå!
Av: Roger C. Åström

Norrlandsmästerskap i samarbete. Ove Lundqvist, speaker, 
underhållare och ”allt-i-allo” 

som även sjöng en stump då och 
då för att muntra upp skyttarna.

Kände instruktören P-O Gustavsson 
visar tydligt att det gick bra på 
tionde och sista fältstationen.

lefteå ställde upp och därmed 
var förberedelserna i full gång 
i början av januari.

Byggarbete i tre dagar
Malås veteran Gunnar Sand-
gren, började omgående 
tillsammans med Kurt Jo-
hansson, även han skytteve-
teran från Malå, att planera 
för fältskyttet. Dels planerades 
målgrupperna och dels med 
att sätta samman alla tavlor.
– Utan Gunnars insatser 
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Damer och juniorer skjuter C-vapen första tävlingsdagen.

Leif Lindgren, Arvidsjaur 
närmast i bild när 
fältskyttarna sköt A-vapen 
i Malå.

En glad Ralf Linder efter att ha segrat i C-vapen. Tvåa 
blev Östen Olsson, Ö-vik (t.v.) och trea Stefan Eriksson, 
Luleå, (t.h.). En patrull damer skjuter tredje stationen.

malåskyttarna byggde de fält-
stationer och precisionsbana 
med tavelställ och skjutplatser. 
Erik och Greger deltog senare 
och sköt i fl era klasser.
– En förutsättning för att vi 
ska kunna skjuta stora tävling-
ar i framtiden är att vi i klub-

barna lär oss att samarbeta, 
men även att kretsarna börjar 
samarbeta med stora arrang-
emang som Norrlands, säger 
Erik Marklund.

Fina resultat
Det sköts en hel del fi na resul-

tat under Norrlandsmästerska-
pet där Arvidsjaurskytten Ralf 
Linders 341 poäng i C-vapen 
hörde till de bästa. Både C- 
och A-skyttet i precision un-
der söndagen missgynnades av 
ett strilande regn. I A-vapen 
sköt Hans Jonsson, Kramfors 

fi na 334 poäng. Både Ralf och 
Hans stod som segrare i res-
pektive klass efter fi nalserierna.

Torbjörn Nilsson, Norsjö, bör-
jade mästerskapen med att 
vinna B-vapen precision med 
470 poäng och fortsatte se-
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Torbjörn Nilsson, Norsjö segrade i B-vapen före Marcus Jonsson, A4 
(t.v.) och Lennart Selander, Örnsköldsvik (t.h.).

Veronika Férden, Luleå, segrade för Anita Oskarsson, Dorotea (t.v.) 
och Kristina Forsberg, Luleå (t.h.) i damernas precision .

Torbjörn Nilsson, Norsjö, segrade efter särskjutning i A-fält före 
Anders Gustavsson, Rundvik (t.v.) och Kurt Marklund, Norsjö (t.h.).

Göran Lindblad, S Luleå segrade i vapengrupp VetY C före Burt 
Johansson, Skellefteå (t.v.) och Kurt Marklund, Norsjö (t.h.).

Christer Willman, 
segrade i fält B 
före tvåan Lennart 
Selander, Ö-vik (t.v.) 
och trean Örjan 
Jansson, Härnösand 
(t.h.).

Åke Dahlberg, Vilhelmina, vann VetY fält före tvåan Kurt Marklund, 
Norsjö (t.v.) och trean Sören Blomberg A4, (t.h.).

Marcus Jonsson, 
A4, segrade i C-fält. 
Silver till Torbjörn 
Nilsson, Norsjö (t.v.) 
och brons till Robert 
Eklund, SJ Luleå 
(t.h.).

dan med vinst i A-fält med 
56 träff. Torbjörn avslutade 
sin framgångsrika helg med 
en andraplats i fält C-vapen. 
Torbjörn blev mästerskapets 
mest framgångsrike skytt med 
två guld och ett silver.

I damklassen tog Veronika 
Férden, Luleå PK, två guld. I 
precision C vann Veronika på 

468 poäng och i fält C segrade 
hon med 58 träff.

I Juniorklassen tog Cecilia Pohl, 
Grovskyttarna, Luleå, guld 
både i fält och precision. Ce-
cilia hade 53 träff på fältbanan 
och 452 poäng i precision.

Kurt Marklund, Norsjö, tog 
hem flest medaljer med 

bronsplaketter i fält A-vapen, 
och i precision yngre vetera-
ner och A-vapen precision. I 
fältskyttet klass yngre vete-
raner blev det en andraplats 
med 57 träff. B-vapen i fält-
skytte togs hem av rutinerade 
Christer Willman, SJ PK, Luleå 

och i C-fält segrade Marcus 
Jonsson, A4 SF.

I lagtävlingarna lyckades Skel-
lefteå pistolskytteklubb bäst 
med lagguld i precision B, 
C-yngre veteraner och Re-
volverfält.

Komplett resultatlista: http://www.skellefteapistol.se/
2012/norrlandsmasterskap/

Arnold Lindbäck, Luleå PK, tog 
silverplatsen i klassen VetÄ 
efter särskjutning mot Eilert 
Lantto, Lulepolisen.

Markus Dannberg, 
Piteå, vann fält 

revolver med en 
S & W K14 på 

suveräna 59 träff.
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BESKRIVNING Pris/ask 50 st Pris/1000 st

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

140 kr
140 kr
160 kr
150 kr

2 400 kr
2 090 kr
2 800 kr
2 600 kr 

.32 S&W LONG 98GR LRN

.32 S&W LONG 98GR LWC
190 kr
200 kr 

3 300 kr
3 600 kr 

.38 Spl 148GR LWC

.38 Spl 158GR LRN

.38 Spl 158GR LSWC

160 kr
160 kr
180 kr 

2 700 kr
2 700 kr
3 200 kr

.357 Mag. 158GR SJHP

.357 Mag. 158GR FMJ FLAT

.357 Mag. 158GR SJSP FLAT

220 kr
210 kr
200 kr 

3 900 kr
3 700 kr
3 400 kr 

.40 S&W 165GR FMJ FLAT

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

3 800 kr
3 700 kr

.44 Rem. mag. 240GR SJSP FLAT

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

4 800 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
210 kr
210 kr
260 kr
230 kr/ask med 20 st
280 kr/ask med 20 st 

3 700 kr
3 800 kr
3 800 kr
4 600 kr
9 900 kr
12 600 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 TC)

.44 (429/240 HP)

.45 (452/230 RN)

Fettade

85 kr

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

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

Förkopprade
(HS)

75 kr

90 kr
110 kr
110 kr

160 kr
150 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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Av: Peter Siegel

ÖSM på ÖSM på 
Got(t)landGot(t)land
Mycket gott fi nns det på Gotland. Det konstaterade 
NP:s tävlingsreporter som besökte ön i samband 
med Östsvenska Mästerskapen i fält som 
gotlänningarna arrangerade för första gången, och 
det med bravur.
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På Gotland fi nns det mycket gott!
Ön har 57 000 invånare och är känd för sina primörer som ramslök och 
kaip (en mild vitlök). För att inte tala om sparrisen, potatisen, kräftorna, tryf-
feln, det goda lammköttet och de läckra saffranspannkakorna. På Gotland 
fi nns också fem tillverkare av chokladpraliner. Det unika gotlandsfåret ger 
bra kött, fi n ull och utsökta skinn. Här fi nns också uppskattade ölbrygge-
rier och ett whiskybränneri.

Gotland och Visby har en in-
tressant och rik historia och de 
fl esta har väl besökt ön någon 
gång. Vem har inte hört talas 
om Medeltidsveckan och poli-
tikernas årliga tal i Almedalen? 
Till de mer oönskade gästerna 
hör danske kungen Valdemar 
Atterdag som tog sig för med 

att brandskatta Visby. Men det 
var för drygt 650 år sedan och 
historia nu.

I maj invaderades Visby på nytt 
av beväpnade styrkor, denna 
gång dock i sportsliga och 
fredliga avsikter. Gotlands 
Pistolskyttekrets, i samarbete 

med öns skytteklubbar, hade 
bjudit in till Östsvenska Mäs-
terskapen i fält. Många tog 
Gotlandsfärjan till den härliga 
ön för att tävla i detta lands-
delsmästerskap på Tofta skjut-
fält, c:a en mil söder om Visby.
 De tio stationerna låg i en 
lång rad längs den höga kus-

ten och man sköt ofta ut över 
Östersjön som delvis avlysts 
för mästerskapet. En segel-
båt som inte uppfattat detta 
fi ck anropas, varpå skepparen 
snabbt fi ck fart på motorn 
och stack till havs.

I likhet med Öland kallas Got-

Funktionärerna samlade, längst till vänster Gotlandskretsens ordförande Jan Edmundson som kunde konstatera att allt fungerat jättebra.

Vapenkontroll.

Full fart 
på grillen.

Raukar på ”Kalkstenshawaii”.
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land för ”solens och vindar-
nas ö”, vilket skyttarna tydligt 
fi ck uppleva. På lördagen var 
det grått och halv storm, men 
redan på eftermiddagen moj-
nade det, solen kom fram och 
på söndagen visade sig vädret 
från sin allra bästa sida.

Åke Nordin, Upplands Väsby, 
stod emot lördagens starka 
blåst bäst och vann vapen-
grupp C med bara ett missat 
skott. En utomordentlig pre-
station under rådande förhål-
landen! Därmed försvarade 
Åke också sin titel som ÖSM-
guldmedaljör från 2011. På 
silverplats, med tre bommar, 
kom Hans Granath från Väs-
terås och på bronsplats, med 
fem borta, landade Thomas 
Bäverlid från Stockholms-
polisen.

Monika Hjertqvist, Råsbo Psk, 
segrade i damklassen, följd av 
klubbkompisen Linda Svens-
son och Gotlands egen Eva 
Widing, Klinte Skg.
 Lennart Rehnström, Stock-
holmspolisen, vann veteran 
yngre och tvåa blev Bengt 
Lundgren, Klinte Skg. Trea 
blev Anders Gawell, Salems 
Pk.
 Ove Andersson, Stock-
holmspolisen, blev östsvensk 
mästare i veteran äldre, tvåa 
Christer Westin, Atlas Copco 
Pk, och trea Peter Siegel, Ka-
tarina Psf.

Revolverklassen gick på lördag 
eftermiddag när ”stormen” 
bedarrat lite. Roger Björkman, 
Råsbo Pk lyckades som enda 
skytt skjuta fullt och ta hem 
den eftertraktade guldmedal-
jen. Silvret gick efter särskjut-
ning, till Rogers klubbkamrat 
Robert Råsbo och bronset 
till Tomas Hämäläinen, Atlas 
Copco.

På söndagen var det utmärkta 
förutsättningar och Hans Gra-
nath, Västerås, lyckades skjuta 
fullt och vinna vgrp A. Kjell 
Andersson, Eskilstuna, kom 
på silverplats och tre skyt-
tar fi ck sedan skjuta isär om 
bronset, nämligen Tomas Hä-
mäläinen, Atlas Copco, Jonas 
Hübner, Salems Pk, och Sten 
Ellis, Borgsholms Pk. Tomas 

höll ut längst och fi ck därmed 
bronsmedaljen.

Vapengrupp B vanns av Lars 
Hagman från Hedemora som 
ensam lyckades skjuta fullt 
och ta hem den eftertrak-
tade guldmedaljen. Silver 
gick, efter särskjutning, till 
Tomas Hämäläinen, ACPK, 
och brons till Robert Råsbo, 
Råsbo Psk.

ÖSM arrangemanget på Got-
land fungerade mycket bra 
och funktionärerna från de 
olika klubbarna på ön, som 
tydligen tyckte att det var ro-
ligt att anordna en sådan stor 
tävling, skötte allting perfekt. 
Utöver det fina skyttear-
rangemanget uppskattade jag 
personligen, som gammal res-
taurangman, också ramslöks-
soppan i serveringen.

Efter tävlingen fanns det lite tid 
till att besöka öns sevärdheter, 
t.ex. raukar samt det medeltida 
Visby med ringmuren och sina 
många gamla byggnader och 
kyrkor. En god middag på en 
av stadens talrika restauranger 
och en kall öl från Visbybryg-
geriet blev den perfekt avslut-
ningen på årets ÖSM innan 
Destination Gotland förde oss 
tillbaka till fastlandet.

Applåder för andra medaljörer, från vänster:
Roger Björkman, Linda Svensson och Robert Råsbo.

Åke Nordin 
övervann blåsten 
och vann C-klassen.

Lennart Rehnström tog ytterligare ett guld i VetY, 
tätt följd av hemmasonen Bengt Lundgren och 
Anders Gawell, Salem

B-gruppen vanns av rutinerade Lars Hagman, 
följd av särskjutande Tomas Hämäläinen och 
Robert Råsbo.

Ove Andersson tog 
hem guldet i VetÄ.

Monica Hjertqvist vann damklassen 
före Linda Svensson och 
hemmahoppet Eva Widing.

Roger Björkman var ensam om att skjuta fullt och 
vann revolverklassen.
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VarioLens modell 2+
-med steglöst inställbar dioptrikorrigering inom 7 dioptrier-

Nu betydligt lättare, bättre och billigare.NYHET!

Passar till de flesta skytteglasögonbågar.

Härmed inbjuds ungdomar födda år 1997-98 till tränings -
lägger 10m vid Riksidrottsggyymnasiet Skyytte i Sävvsjjö.

Tid: Fredag 26 okt kl 16.00 – söndag 28 okt kl 13.00
Plats: Sävsjö Skyttecenter
Anmälan: Skickas till jonas@skyttegym.se senast torsdag 12 okt., 2012. I  anmälan 

skall det anges om du skjuter gevär eller pistol samt om du har några
speciella behov rörande kost.

Hämtning: Vid behov av hämtning vid tåg eller buss kontaktar. paul@skytttegym.se                       
Kostnad: 950kr, i priset ingår alla kostnader för boende, mat och övrigaa aktiviteter. 

Avgiften betalas till bg 588-7062 senast 12 okt 2012. Märk bettalningen 
med namn och träningsläger skyttegymnasiet.

Utrustning: Skytteutrustning för 10m, fyskläder för inomhusbruk.
Kontakt: Vid frågor kontakta Paul Larm 0382.15371 (gevär),

Gert Rosengren 0382-15370 (gevär) eller Jonas Fyrpihl 0382-15372 (pistol).
Övrigt: Äldre deltagare är välkomna i mån av plats.

INBJUDAN TILL

UNGDOMSLÄGER  
SKYTTE - GEVÄR OCH PISTOL, 10M

Välkomna att känna på miljön vid 
Riksidrottsgymnasiet Skytte i Sävsjö!
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Årets RM i Militär snabb-
match arrangerades av Saab 
Pk i Linköping. Skjutleda-
re var klubbens ordförande 
Claes Johansson. Liksom i fjol 
arrangerades detta mästerskap 
dagen före Pistol-SM. Förra 
året anordnades det av Borås 
när skyttarna var på väg till 
SM i Göteborg och i år kun-
de man (de som kom norri-
från) stanna till i Linköping, 
skjuta Riksmästerskapet och 
sedan fortsätta till Pistol-SM 
i Skillingaryd. Nästa år går 
mästerskapet i Sundsvall när 
skyttarna är på väg upp till Pi-
stol-SM i Norrland, troligtvis 
i Luleå eller Boden.

Årets RM hade 118 starter 
sammanlagt i de tre olika va-
pengrupperna jämfört med 
förra årets 110. Med lite mer 
reklam för tävlingen borde 
deltagarantalet kunna stiga 
avsevärt!

 Mycket bra i år var att det 
fanns olika klasser i vapen-
grupp C, så att t.ex. äldre ve-
teraner inte behövde tävla i 
samma klass som Sveriges bäs-
ta elitskyttar. Däremot fanns 
inga baktavlor som uteslöt 
alla eventuella diskussioner 
om ”dubbelhål” som i Borås.
 Förhoppningsv i s  t a r 
Sundsvall till sig erfarenhe-
terna från dessa två första 
RM och använder sig av både 
baktavlor och olika klasser i 
vgrp C (juniorer, damer och 
veteraner).

Alf Boman från P 7 SKIF sköt 
RM:s högsta resultat, hela 
582 poäng, och försvarade 
därmed sin seger från i fjol i 
vapengrupp B. Siffrorna; 196 
+ 193 + 193 innebar ett ut-
märkt resultat och en höjning 
med 6 p mot hans 576 poäng 
i B förra året. Avståndet till sil-
vermedaljören Hans Granath 

från Västerås var hela 13 po-
äng och 15 p till bronsmedal-
jören Bo Ekman från Karlstad.

Matteus Tuz, Salems Pk, vann 
vapengrupp A, följd av Chris-
tian Johansson, Lidköping, 
och John-Erik Rustas från 
Orsa Psk. Vgrp A är nog den 
svåraste och Matteus Tuz 543 
poäng får man betrakta som 
ett ganska bra resultat.

Hans Granath, Västerås, segra-
de i öppna C med 581 poäng 
före Tobias Vikberg, Älvenäs 
Pk, 581 p, och Jonas Fyrpihl, 
Växjö, 580 poäng.
 Bästa junior blev Pontus 
Schmidt från Örebro, 555 p, 
och bästa dam Sara Lindahl, 
Hörby Psk. I veteran yngre 
segrade Henrik Magnussen, 
Katrineholm, och vet/äldre 
vanns av Curt Ögren, L Skf.

Efter en brand i skjuthal-

RM i militär 
snabbmatch

Förra året var det premiär för Riksmästerskap i Militär 
snabbmatch och intresset för denna tävlingsgren ökar. 
I år arrangerades mästerskapet i Linköping.

Av: Peter Siegel

Claes Johansson startar 
mästerskapet.

SAAB Pk:s gamle trotjänare 
Ingemar Scheelin.

Handikapp inget hinder i Militär 
Snabbmatch
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len kunde man bara utnyttja 
halva anläggningen för de fem 
skjutlagen, vilket bidrog till att 
hela tävlingen och därmed 
också prisutdelningen drog 
ut på tiden. Tyvärr ”klickade” 
också resultatredovisningen 
något. Det fanns inga pre-
liminära resultat efter varje 
skjutlag då den laptop man 
använde inte gick ihop med 

skrivaren. En sak man nog 
borde ha testat innan. Efter 
tävlingen skickades dock re-
sultatlistan ut snabbt.
 Hur som helst hade vi i 
alla fall tur med vädret, och 
vad gör lite mindre fadäser när 
skyttarna sedan kunde se fram 
emot en ”fyra dagars skytte-
fest” – Pistol-SM i Skillinga-
ryd.

Curt Ögren vinnare i 
VetÄ.

Sonny Svensson (brons) och Peter Siegel 
(silver) i VetÄ.

Vgrp B. Guld Alf Boman, silver Hans Granath (t.v.),
brons Bo Ekman (t.h.)

Juniorer.
Guld Pontus 

Schmidt, silver 
Samuel Blomér, 

brons Thomas 
Friberg (ej i bild).

Alf Boman, P 7 SKIF, sköt RM:s 
högsta resultat, hela 582 poäng, 
och försvarade därmed sin seger 
från i fjol i Vgrp B.

Vgrp A. Guld Matteus Tuz, silver Christian Johansson (t.h.),
brons John-Erik Rus (t.v.).

Vgrp C. Guld Hans Granath, silver Tobias Vikberg (t.v.),
brons Jonas Fyrpihl (t.h.)

Så kan det gå när 
man är försenad.
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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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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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Att förlägga kretskonferensen 
dagen före årsmötet har än en 
gång visat sig lyckat och en 
skicklig och rutinerad mö-
tesledning såg även i år till att 
mötet genomfördes snabbt, 
men utan stress.
 På konferensen har styrel-
sen möjlighet att i lugn och 
ro informera och ta upp frå-
gor till diskussion som ligger 
längre fram i tiden. På så vis 
kan förbundsmötet ägnas åt 
att i lugn och ro behandla de 
frågor som förelagts mötet för 
beslut och att under högtidli-
ga former dela ut utmärkelser 
till förtjänta personer.

Efter att styrelseordföranden 
Birgitta Rundberg hälsat 
mötesdeltagarna välkomna 
förklarade hon mötet öpp-
nat vilket bekräftades med en 
fanfar. Birgitta läste upp ett 
telegram från HM Konung-
en, där vår höge beskyddare 
sände sina bästa välgångsön-
skningar med anledning av 
förbundsmötet. Efter att na-
tionalsången traditionsenligt 
sjungits vidtog utdelning av 
förtjänsttecken (se här intill).

Som brukligt är valdes Förbun-
dets ordförande, d.v.s. Anders 
Björck att leda mötet.

Mötet godkände styrelseberät-
telsen (inklusive bokslut) för 
år 2011 och beviljade styrel-
sen och generalsekreteraren 
ansvarsfrihet.

Generalsekreteraren presen-
terade reviderad budget för 
2012 samt budget och verk-
samhetsplan för år 2013. 
Handlingarna fastställdes av 
förbundsmötet.

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

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

Sammanlagt tretton motioner 
stod på dagordningen. Dessa 
behandlades under lugn och 
saklig debatt. Särskilt kan 
nämnas att förbundsmötet, 
efter votering, biföll Bleking-
es motion om ändrad skjut-
tid i precisionsskjutning. Det 
innebär att skjuttiden från 
och med den 1 januari 2014 
är fem minuter per serie, men 
att det finns möjlighet för 
tävlingsarrangörer att söka 
dispens att tillämpa sex mi-
nuters skjuttid. Kristianstads 
motion i samma fråga förkla-
rades i och med detta beslut 

besvarad. Förslagen och för-
bundsmötets beslut fi nns på 
hemsidan.

Förbundsmötet beslöt enhälligt, 
på förslag av förbundsstyrel-
sen, att utse Anders Björck till 
hedersledamot i Förbundet.

Avslutningsvis höll Anders 
Björck ett kortare avslut-
ningsanförande där han 
konstaterade att Svenska Pi-
stolskytteförbundet står starkt. 
Såväl medlemsantalet som 
verksamheten ökar och eko-
nomin är god. Med andra 
ord det går bra för Förbundet 
som står väl rustat att möta 
de problem man kommer 

Förbundsmöte och Förbundsmöte och 
vaktavlösningvaktavlösning
Av: Ulf Hansson

Inför årets förbundsmöte 
hade vår Förbundsordförande 
Anders Björck efter nio år avböjt 
omval. Att hitta en efterträdare 
var sannerligen inte lätt, men 
med benägen hjälp från honom 
själv lyckades valberedningen lösa 
uppgiften.

Förre Förbundsordf. Gunnar Tysk 
var som vanligt på plats.Anders Björck överlämnar ordförandeklubban till Stefan Kristiansson.
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Förtjänstmedaljer

Ordförandebordet, från vänster: Mats Stoltz, Anders Björck och 
Birgitta Rundberg.

Fredrik Widemo avtackas.

Jan Andersson Thor PeterssonStaffan Lindström

Svenska Pistolskytteförbundets förtjänstmedalj i guld:

Sune Persson Anders Björck

Förbundsstyrelsens plakett i guld
Svenska Pistol skytteförbundets 
förtjänstmedalj i silver:

Mike WinnerstigYvonne Ericsson

Per-Anders Svensson

Årets 
ungdomsledare:

att ställas inför framledes. Ef-
ter dessa ord och efter att ha 
tackat förbundsstyrelsen, för-
bundskansliet och kretsarna 
för goda insatser och ett gott 
samarbete under de gångna 
nio åren överlämnade Anders 

symboliskt ordförandeklub-
ban till sin efterträdare Stefan 
Kristiansson.
 Stefan höll ett kortare an-
förande där han tackade för 
förtroendet och lovade att för-
söka leva upp till Förbunds-

mötets förväntningar varefter 
han avslutade förbundsmötet 
med ett kraftigt klubbslag.

Förbundsmötet genomfördes 
på drygt en och en halv tim-
me och delegaterna kunde 

därefter med gott samvete 
avnjuta en välförtjänt lunch 
innan det bar av hemåt.

Vi tackar Anders Björck 
för hans insatser och önskar 
Stefan Kristiansson lycka till!
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’’
På årets förbundsmöte läm-
nade Anders Björck över 
ordförandeklubban till Ste-
fan Kristiansson. I den här 
intervjun för NP summerar 
Anders åren som Förbundets 
 ordförande.

Hur vill du själv beskriva dina 
nio år som förbundsordförande?
– Det har varit nio spän-
nande år då det hänt väldigt 
mycket i Förbundet. Det har 
också varit många utmaning-
ar som jag tycker vi har klarat 
bra, säger Anders och fortsät-
ter:
– I början gällde det bland 
annat att se till att ekonomin 
kom i balans. Större delen 
av den förtjänsten tillfaller 

vår generalsekreterare Mats 
Stoltz, som tillsammans med 
en snål smålänning som jag 
såg till att vi fi ck en trygg 
ekonomisk buffert inför fram-
tiden. Vi är i stort sett självfi -
nansierade och inte beroende 
av bidrag, vilket innebär att 
vi har fördelen av att vara 
”herrar i eget hus”. Jag vill 
framhålla att styrelsen har va-

rit väldigt ansvarskännande, 
ingen har framfört några vil-
da eller vidlyftiga idéer som 
äventyrat ekonomin.

Hur anser du att ett ekonomiskt 
överskott ska användas?
– Det bör användas till att 
utveckla verksamheten och 
jag tänker då främst på ung-
domsverksamheten som är 

helt nödvändig för vår fort-
levnad.

Vilken nytta har Förbundet haft 
av det miljövetenskapliga råd som 
du tog initiativ till?
– I debatten, inte minst vad 
gäller miljöfrågor, är det en 
sak som gäller och det är fakta. 
Tidigare har det varit väldigt 
mycket tyckande och det är 
det fortfarande i miljöfrågor. 
Med miljövetenskapliga rå-
det, vitboken med mera, har 
vi fått klarlagt – svart på vitt – 
vad som gäller i vissa stycken, 
och ingen har ifrågasatt våra 
resultat. Inte minst i politiska 
sammanhang har det varit en 
stor fördel att kunna referera 
till våra vetenskapliga skrifter 

Det har inte varit 
några sura miner!
Av: Ulf Hansson

Från början 
hade Anders 
Björck tänkt vara 
förbundsordförande 
i tre år. Det blev 
nio. Nu lämnar 
han Svenska 
Pistolskytteförbundet 
efter väl förrättat 
värv.

”Vi ska inte skämmas för att vi 
skjuter pistol”, säger Anders 
Björck som även fortsättningsvis 
kommer att följa utvecklingen inom 
Svenska Pistolskytteförbundet.
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’
och undersökningsresultat. 
Det har gjort att vi haft initi-
ativet i miljöfrågor istället för 
att bara ta emot stryk.
– Vi har visat att vi enga-
gerar oss och vet vad vi talar 
om, och det tycker jag vi ska 
fortsätta med, fortsätter An-
ders och tillägger:
– Blyfrågan är ännu inte 
slutgiltigt löst och bullerfrå-
gan är nästa stora utmaning. 
Ska pistolskyttet leva vidare 
på ett bra sätt måste vi skapa 
fl er skjutbanor i storstäderna. 
Där är det främst bullret man 
har att jobba med och som jag 
ser det är inomhusskjutbanor 
den enda framkomliga vägen.

Du kombinerade länge ett tufft 
jobb som landshövding med en-
gagemanget som förbundsord-
förande. Ändå har du deltagit i 
samtliga styrelsemöten utom ett 
under alla år?
– Det stämmer, men den 
gången hade jag laga förfall, 
säger Anders och skrattar.
– Jag har alltid levt efter 
principen att om jag åtar mig 
ett uppdrag ska jag också skö-
ta det på ett sätt jag själv är 
nöjd med, annars avstår jag 
hellre. Jag har fått fl era för-
frågningar från andra organi-
sationer, men har tackat nej 
eftersom jag varit engagerad 
i Svenska Pistolskytteförbun-
det.
– Jag vill påpeka att detta 
inte har varit någon börda el-
ler uppoffring, det har varit en 
både rolig och intressant tid. 
Men tiden är knapp och som 
landshövding är man uppbo-
kad nästan varje helg, men det 
har ändå fungerat bra. Långa 
perioder har jag haft dagliga 
kontakter med Mats Stoltz 
som hållit mig uppdaterad om 
vad som händer.

Sammanslagning av skytteor-
ganisationerna är en fråga som 
i princip ältats sedan de starta-
de. Kommer de någonsin att gå 
samman?
Anders ler underfundigt och 
svarar:
– Låt mig ställa en motfråga: 
Varför?

Förbundet har blivit internatio-
nellt i och med införandet av 
PPC, har vi plats för fl er grenar?

– Skyttesporten har utveck-
lats väldigt lite under åren, 
den är traditionsbunden och 
det fi nns tekniska begräns-
ningar, men det går säkert att 
utveckla den så att man får 
mer spännande former. Jag 
tänker på skidskyttet som bli-
vit oerhört lyckat. Här fi nns 
utrymme att experimente-
ra lite och det fi nns säkert 
många som har både goda och 
vilda idéer om detta. Det gäl-
ler att ta vara på de goda och 
undvika de alltför vilda.

I år bröts ”mansvallen” på Pi-
stol-SM. En dam, Anna-Karin 
Bonander, blev första kvinnan 
som vann guld i öppna klassen i 
precision C. Dags att slopa dam-
klassen?
– På sikt ja, men jag tror inte 
tiden är riktigt mogen ännu. 
När det sker bör det ske med 
så stor enighet som möjligt. 
I enkätundersökningen som 
Fredrik Widemo gjorde för-
ra året framgick det också att 
man än så länge vill ha kvar 
damklassen.

Hur viktig är Förbundets status 
som frivillig försvarsorganisation?
– Den är väldigt viktig. För-
svarsmakten behöver oss och 
jag har som gammal försvars-
minister alltid hävdat att vi ska 
fortsätta vara en frivillig för-
svarsorganisation. Om framti-
den kan man inte sia, men det 
kan ju hända saker som gör 
att vi blir väldigt aktuella för 
Försvaret. Jag brukar peka på 
internationella insatser, ter-
roristbekämpning och annat, 
där de som tjänstgör behöver 
ett sidovapen för sin person-
liga säkerhet. Där kommer 
vår FMI-utbildning in, det är 
ju av stor vikt att man får en 
grundlig och professionell pi-
stolutbildning.

Hur tycker du kontakterna med 
media fungerar?
– Väldigt mycket av min 
tid som förbundsordförande 
har upptagits av att parera 
när det dykt upp orolighe-
ter. Det kan till exempel vara 
journalister som ringt då det 
hänt något som påverkar pi-
stolskyttet negativt och som 
måste bemötas. Jag har tagit 
initiativet till att vi nu har en 

ständig krisberedskap som 
gör att vi ligger steget före 
och slipper brandkårsutryck-
ningar.
Anders förklarar vidare:
– Min erfarenhet är att det 
inte handlar om illvilja från 
press och tv när pistolskyttet 
får negativ framtoning, utan 
om brist på kunskap om vår 
verksamhet. Till exempel våra 
hårda krav som faktiskt ställs 
på medlemmarna vad gäller 
vapeninnehav. Vi har jämfö-
relsevis mycket stränga be-
stämmelser och det gäller att 
kommunicera den informa-
tionen utåt till journalister 
och mediafolk.

Starkaste minnet från tiden i 
SPSF:s styrelse?
– Det har överlag varit en 
väldigt trevlig tid och det är 
svårt att ta fram något spe-
ciellt. Jag kan inte påminna 
mig något sammanträde då 
det varit dåligt stämning el-
ler att man lämnat mötet och 
varit förbannade på varandra. 
Det har inte varit några sura 
miner.

Roligaste minnet?
– Också svårt att plocka 
fram något specifikt, men 
det har varit väldigt roligt att 
få dela ut medaljer och pri-
ser på till exempel PPC-VM, 
NM och Pistol-SM. Det har 
varit oerhört givande att träffa 
folk ”ute på fältet” och se vil-
ket fantastiskt fi nt jobb man 
lägger ned på att genomföra 
bra tävlingsarrangemang.

Vad kommer du att sakna mest?
– Människorna! svarar An-
ders utan betänketid, det är 
väldigt många trevliga män-
niskor som ägnar sig åt pi-
stolskytte och dem kommer 
jag givetvis att sakna. Men jag 
utgår från att jag får en och 
annan inbjudan till förbunds-
möten även i framtiden, det 
ser jag fram emot.

Något tips på vägen till vår nye 
förbundsordförande?
– Det brukar inte vara nå-
got man blir populär på, säger 
Anders och skrattar, men jag 
får väl ändå sticka ut hakan 
och säga att en förbundsord-
förande ska tänka på att vårda 

de yttre kontakterna. Som en 
av styrelseledamöterna, An-
ders Khemi, sa vid något till-
fälle ”vi ska inte skämmas för 
att vi skjuter pistol”. Det är 
ett utmärkt budskap att föra 
ut. Förbundsordföranden ska 
jobba aktivt i kontakterna 
med myndigheter och media.
– Vi har varit lyckligt lot-
tade med att styrelseordfö-
randen Birgitta Rundberg, 
vår presstalesman Mike Win-
nerstig, generalsekreterare 
Mats Stoltz och jag har ar-
betat väldigt bra tillsammans. 
Vi har hela tiden försökt föra 
pistolskyttets talan – utan att 
mucka gräl – det är viktigt att 
framhålla. Finns det problem 
ska man inte blunda för dem, 
utan försöka lösa dem. Det 
dummaste man kan göra är 
att mörka.

En gång smålänning, alltid små-
länning… är favoritmaten fortfa-
rande småländska isterband med 
dillstuvad potatis?
– Ja, under förutsättning att 
jag får ”Edvins senap” till och 
som efterrätt Småländsk ost-
kaka med vispgrädde OCH 
(betonar han och sätter fi ng-
ret i luften), urkärnade klar-
bär!

Vad har du för planer framöver? 
Det är ju väldigt populärt att 
skriva böcker, någon på gång?
– (Skrattar) Om jag skulle 
skriva en öppen bok om allt 
jag upplevt inom politiken 
kommer jag att tvingas fl y 
landet, det är alltså inte aktu-
ellt.

Vad vill du slutligen säga till 
medlemmarna som läser det här?
– Pistolskytte är en fantas-
tiskt rolig sport, ut och skjut! 
Det behöver inte bli toppre-
sultat, det är lika trevligt ändå! 
Och så har vi ju vår eminenta 
medlemstidning NP som är 
Sveriges i särklass bästa skyt-
tetidning. Den är vår kontakt 
med medlemmarna och alla 
eventuella attacker mot denna 
publikation kommer jag att 
starkt bekämpa!
– Jag kommer givetvis ock-
så att följa utvecklingen inom 
pistolskyttet och står till förfo-
gande närhelst Förbundet vill 
och jag har möjlighet.
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Ny förbundsordförande

Hur vill du beskriva dig själv?
– Jag blev offi cer vid I 16 i 
Halmstad 1976 och börjar nu 
närma mig pensioneringen. 
Har tjänstgjort på trupp vid I 
16 samt vid I 12 i Eksjö. Stabs-
tjänst vid Försvars- respektive 
Arméstaberna samt senare i 
Försvarsmaktens Högkvarter. 
Har också arbetat för FN i 
Kashmir i mitten av 1980-ta-
let, studerat i Geneve samt va-
rit försvarsattaché i Helsingfors 
och Tallinn. Var under två år 
militärrådgivare på UD. De 
senaste drygt åtta åren har jag 
tjänstgjort vid den Militära 
Underrättelse- och Säkerhets-
tjänsten (MUST), sedan mer 
än fem år tillbaka som chef.

Hur kommer din kompetens till 
nytta i SPSF?
– Jag har ett brett kontaktnät 
i regeringskansliet, inom po-
lisen och fl era andra myndig-
heter. SPSF är ju en frivillig 
försvarsorganisation och mina 
kunskaper och kontakter 
inom Försvarsmakten kom-
mer säkert att vara till nytta.

Är du själv aktiv skytt?
– Jag växte upp i Skäldervi-
ken, nordvästra Skåne, under 
den period då bland annat 
olympiamästaren Ragnar 
Skanåker blev känd. Där fanns 
en livlig och väl organiserad 
ungdomsverksamhet som tog 
tillvara bygdens talanger. Jag 

sköt fi npistol, luftpistol och 
något fripistol. Mina främsta 
framgångar hade jag på luft-
pistol och fi ck till och med en 
plats i juniorlandslaget.
 Numera begränsar sig 
skyttet till synnerligen seriö-
sa, men mer lättsamma luftpi-
stoltävlingar på mitt lantställe 
i Roslagen.

Hjärtefrågor som du vill driva?
– Min ambition är att fort-
sätta på den av Anders Björck 
och styrelsen inslagna vägen 
med ett starkt Förbund som 
även fortsättningsvis har eko-
nomin i balans och är redo 
att möta de utmaningar som 
säkerligen kommer. Om jag 
ska tala om hjärtefrågor är 

återväxten inom pistolskyt-
tet, ungdomsverksamheten, 
en viktig del.

Tankar om hur du vill att 
förbundet skall utvecklas?
– Om jag redan nu ska ha 
några tankar om det är min 
ambition att medlemmarna ska 
känna att Förbundet arbetar för 
deras bästa på alla sätt. Vare sig 
det gäller miljö,- vapen,- me-
dia,- eller andra frågor.

Vad vill du säga till medlemmar-
na som läser det här?
– Jag kan citera vad som 
sagts tidigare av såväl Anders 
Björck som andra i styrelsen: 
”Vi ska inte skämmas för att 
vi skjuter pistol!”. Tvärtom, 

Möt Stefan Kristiansson
På årets Förbundsmöte 
lämnade Anders Björck över 
ordförandeklubban till Stefan 
Kristiansson. Här en kort intervju 
där Stefan presenterar sig för 
NP:s läsare.

Stefan Privat
Ålder: Snart 61 (men känner 
mig yngre).
Bor: Lägenhet i Stockholm.
Familj: Är änkling sedan tre år. 
Fyra barn.
Fritid: Har ett fritidshus och an-
del i ett annat hus i skärgården. 
Där arbetar jag i skogen, odlar 
och fi skar. Motion är viktigt – 
har fortfarande krav på mig själv 
att springa milen på 50 minuter.
Senast lästa bok: Det blir en hel 
del facklitteratur, men jag har 
också läst ”En Dåres Försvarstal” 
av Strindberg under året. Just 
nu läser jag Sverker Åströms 
”Ögonblick”.

vill jag understryka, det är en 
grundläggande värdering av 
verksamheten jag gärna har 
som rättesnöre.
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Nya i styrelsen

Klubbtillhörighet:
Vinslövs Psk

Din yrkesmässiga bakgrund?
– Elektriker.

Vad tycker du själv att du kan 
bidra med för kompetens i SPSF?
– Ungdomsfrågor.

Är du själv aktiv skytt?
Vilken gren av pistolskyttet gil-
lar du bäst?
– Jag har skjutit pistol sedan 
1977 och gillar fältskyttet bäst.

Vilken/vilka är dina hjärtefrågor 
som du gärna vill driva?
– Återigen – ungdomsfrågor.

Som ungdomsledare, hur ser du 
på utvecklingen på ungdoms-
sidan?
– På klubbnivå är det posi-
tivt, i övrigt trögt.

Vad har jobbet som ungdoms-
ledare gett dig själv?
– Det har gett mig mycket 
glädje att se när ungdomarna 
”kommer på knepen” och ut-
vecklas.

Vad betyder utnämningen till 
årets ungdomsledare för dig?
– Det är en stor ära att ha 
fått den här utmärkelsen och 
ett svar på att alla timmar man 
lägger ned lönar sig.

Per-Anders Privat
Ålder: 47
Bor: Villa i Vinslöv
Familj: Två söner, 18 och 16 år
Senast lästa bok: ”Sankte Per” av 
Björn Hellberg
Favoritmat: Grillat
Ogillar: Orättvisa

Klubbtillhörighet:
Ordförande i Forsa Pk.

Din yrkesmässiga bakgrund?
– Tolv år som polis, fyrtio år 
som trafi kfl ygare. Flyger både 
fl ygplan och helikopter. Är 
också kontrollant för Trans-
portstyrelsen vid fl ygprov på 
fl ygplan och helikopter.

Vad tycker du själv att du kan 
bidra med för kompetens i SPSF?
– Har jobbat mycket med 
regler och handböcker inom 

Jim Priv at
Ålder: 64 år
Bor: Villa i Ilsbo, 15 km NV Hudiksvall.
Familj: Sambo och tre utfl ugna barn.
Fritidsintressen, förutom pistolskytte: Flygning, skidåkning, vistas i na-
turen.
Favoritprogram på tv: Nyheter, sport, naturprogram.
Senast lästa bok: Är ingen boknörd, läser därför mest facklitteratur.
Favoritmat: Hemgravad lax, Tjälknöl (tjälknul) på älgkött.
Ogillar: Girighet, fusk.

Per-Anders Svensson, Kristianstad

Jim Eriksson, Gävleborg
fl yget, kan kanske komma till 
nytta.

Är du själv aktiv skytt?
Vilken gren av pistolskyttet gil-
lar du bäst?
– Är allmänt intresserad 
av precision- och fältskytte, 
främst med C-vapen.

Vilken/vilka är dina hjärtefrågor 
som du gärna vill driva?
– Går det att förenkla reg-
lerna? (Skjuthandboken). 
Skidskyttet.

Årets ungdomsledare.
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Jim Eriksson
tfn: 0650-74 21 03
mobil: 070-394 40 48

Mike Winnerstig
tj: 08-555 038 54
mobil: 070-544 41 46

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

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

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

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

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

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

Lars T. Andersson
mobil: 0730-70 10 71

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

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

Stockholm

Vice styrelse-
ordförande och
presstalesman

Halland Norrbotten
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Stefan Kristiansson
Förbundsordförande
Svenska Pistolskytte-
förbundet
Box 5435
114 84 Stockholm

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

Generalsekreterare
Mats Stoltz
tfn: 08-650 50 93

Revisorer
Lars Lundkvist
Peter Ohlsson

Revisorssuppleanter
Bo Cedar
Eija Andersson

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

Ordinarie ledamöter

Västernorrland

Kalmar
Norra

Älvsborg

Suppleanter

Adjungerade

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

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

Värmland Gävle-
borg

Verkställande utskottet

Ordförande: Birgitta Rundberg

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

Adjungerade: Mats Stoltz
Bo Walger

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

Norrbotten

Valberedningen
Ordförande:
Sonny Svensson, tfn: 033-27 08 48
Syd: Sven-Olof Sandberg
 0709-54 28 90
Väst: Björn Svensson
 0513-356 56
Öst: Jan Kjellberg, 0278-155 64
Nord: Eva Klint, 0920-26 19 40

Dalarna

Göteborg Stockholm

Malmöhus

Per-Anders Svensson
tfn: 044-807 74
mobil: 0705-88 07 74

Kristianstad
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Av: Ulf Hansson

Foto: Peter Siegel

Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa

Interprodukter presenterar ett förbättrat avtryckarsystem till Morinis 
pistol CM22. Nyheten är att man nu använder sig av kullager för 
avtryckarrörelsen. Utväxlingen mellan avtryckare och sear är också 
förbättrad, vilket ger ett mjukare förtryck och mer distinkt sluttryck. 
Interprodukter erbjuder även uppdatering av äldre trycken till kul-
lagerutförande. Det nya systemet kallas ”Elite”. I det ingår även en 
”Soft-Absorbed” för optimerad rekylupptagning.

Interprodukter presenterar också en digital manometer till Morinis 
luftpistoltuber. Mätaren visar växelvis tubens tryck och hur många 
skott man har kvar. Interprodukter har tfn: 0451-155 95.

Morini-nyheter

Träningstips precision

Det här uppsnappade träningstipset för precisionsskjutning kan vara 
värt att testa. Det kräver inga större arrangemang, tre A4-ark som 
sätts upp på väggen räcker.
 På det ena arket ritar man ett lodrätt streck, c:a 10 cm. På nästa 
ark ritar man motsvarande streck vågrätt. På det tredje arket ritar man 
både den lodräta och den vågräta linjen så att det bildas ett kors. Trä-
ningen börjar med att rikta på lodlinjen. Därefter samma sak på den 
vågräta. Slutligen håller man mitt i korset.
 Varje delmoment bör tränas kontinuerligt dagligen i c:a en vecka 
och avslutas alltså tredje veckan på papperet med korset. Avståndet 
är inte så noga, huvudsaken man ser strecken ordentligt. Man försö-
ker sedan frammana bilden av korset när man riktar på den ”riktiga” 
pistoltavlan.

Hör gärna av er till NP om ni testar och det ger resultat!

Digital avläsning av 
lufttub; antal skott 

kvar, respektive 
tryck i tuben.

Kullagrat avtryck.

Ragnar Skanåker med sin Morini CM22 RF.

Blir du nervös i precisionsskyttet då du tävlar i lite större sammanhang 
än på hemmabanan? Du är i så fall inte ensam. En som till synes var 
helt opåverkad av nervositet var gamle mästerskytten Torsten Ullman. 
Ett exempel på hans starka nerver var fripistolmatchen i Berlin-OS 
1936 då han tog guld. När Ullman närmade sig slutet på skjutningen 
och bara hade ett fåtal skott kvar var det inte bara OS-guldet som 
var inom räckhåll, utan även möjligheten att sätta nytt världsrekord.
 Detta var inget han själv ägnade en tanke just då, men en skytte-
kamrat som följt hans skjutning i kikaren  hade räknat. När han insåg 
att Ullman hade något riktigt stort på gång kunde han inte hejda sin 
upphetsning utan sprang fram till honom och sa: ”Kan du hålla nian 
i snitt på resten blir det världsrekord!”.
 ”Ska väl inte vara omöjligt”, sa Ullman som tagit en tillfällig paus 
i skjutningen. Därefter reste han sig makligt från stolen, lyfte pistolen 
och sköt. Mitt i tian.
 Det blev både världsrekord och OS-guld för Ullman som kom att  
kallas ”järnmannen från Sverige”.

Hur det verkligen stod till med Torsten Ullmans nerver ska jag avslöja 
i nästa nr.

Angående 
tävlings-
nerver

Torsten Ullman i äkta 
Borsalinohatt poserande 
med revolver för 
pressen 1960.
Foto: Privat
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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

LP 10 LG 110

OS - VM vinnare skjuter med STEYR & JSB!

& J kt AB Ö t

Coltri

Vad använder du?

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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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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stora SM där de fyra främsta 
samt två reserver väljs ut.

Sammanfattningsvis består 
landslaget av sex seniorer, 
fyra damer och fyra juniorer. 
Uppgiften i Bollnäs var med 
andra ord att utse damer och 
seniorer.

Uttagningen gick under två 
dagar (11-12 augusti). Båda 
dagarna gick deltagarna två 
rundor, seniorerna ett C-
varv och ett B-varv och da-
merna två C-varv. Det har 
från svensk sida framförts 
förslag om att även låta da-
merna skjuta B-vapen. Men 
då övriga länder (Danmark 
och Norge) konstaterat att 
det i nuläget inte fi nns nå-
got intresse från deras damer 
får vi låta frågan vila. Då årets 
Nordiska Mästerskap återi-
gen går i Danmark skedde 
uttagningen därför utifrån 
danska förutsättningar. I Dan-
mark genomförs fältskjut-
ning med endast fem skott 
per station. Det är ofta långa 
avstånd under, ibland, blåsiga 
förhållanden. Man varierar 
skjutställningarna mer än vad 

vi kanske är vana vid, stående, 
höga och låga knä samt lig-
gande. Det bör också påpekas 
att stödhand alltid är tillåten.
 I Bollnäs hade arrangö-
ren därför försökt ta hänsyn 
till ovanstående och det enda 
man inte lyckades återskapa 
var blåsten. Båda dagarna bjöd 
på ett jämnt och bra skjutljus 
och ett i övrigt väl genom-
fört arrangemang från Bollnäs 
Psk:s sida.

Vid lunchtid på söndagen hade 
en lista på landslagsdeltagare 
utkristalliserats. På damsidan 
fanns inget behov av särskilj-
ning och efter sista omgången 
var damlaget utsett.
 På seniorsidan var situa-
tionen något mer dramatisk. 
På delad sjätteplats fanns efter 
sista omgången Pelle Carls-
son och Lars Hagman. Sär-
skjutning genomfördes med 
B- och C-vapen och när 
krutröken lagt sig konstate-
rades att Lars Hagman kvali-
fi cerat sig till landslaget.

Årets NM skulle enligt ur-
sprunglig plan ha genomförts 
i Norge. Av planeringsmässi-

Landslagsuttagning
Av: Bo Walger, överledare

I år, liksom 
förra året, ägde 
landslagsuttagningen 
rum i Bollnäs. Av 
hundratalet inbjudna 
deltog fyrtioen i 
uttagningen varav elva 
damer.

Det kan vara på sin 
plats att förklara prin-
ciperna för uttag-
ningen för de läsare 
som eventuellt inte 
känner till dessa. Av 
seniorerna kallas alla 

som erhållit minst en stormäs-
tarpoäng (fältskjutning) vid 
kretsmästerskap, landsdels-
mästerskap och svenskt mäs-
terska p. På damsidan kallas 

alla segrare i kretsmäs-
terskapen (fält), de tre 
bästa vid landsdelsmäs-
terskapen (fält) samt de 
tre bästa vid SM (fält). 
I år prövade vi dess-
utom att kalla samt-
liga klass 3 damer i 
fält. I skrivande stund 
är det för tidigt att 
säga om det med-
fört några positiva 
effekter på delta-
gandet. Det vet vi 
först efter genom-
förd utvärdering. 
Dessutom kallas 
samtliga seniorer 
och damer från 

föregående års landslag. Ju-
niorerna då, frågar ni säkert? 
Dessa tas ut i samband med 

Bakre raden från vänster: Christian Johansson, Johan Nilsson, Goe Nilsson, Robert Råsbo
och Lars Hagman. Främre: Markus Andersson, Anna Karlsson, Ann-Marie Blomér,
Maria Prandl-Norrgård och Linda Svensson.

Eriknäsbo skyttecentrum 
i Bollnäs, arrangörens 
hemmabana.

Två glada landslagsskyttar , 
Goe Nilsson och 
Markus Andersson.
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ga skäl bad DDS (De Danske 
Skytteforeninger) att få ar-
rangera NM även detta år. 
Varken Förbundet eller Nor-

ges Skytterforbund hade nå-
gonting att invända och därför 
far vi återigen till Danmark i 
år, den 5-7 oktober.

Station 5, låga knä.

Station 3, liggande, långhåll.

Markus och Goe skjuter höga knä.

På station 7 nyttjade man vad som förr skulle ha 
benämnts ”en soffa pilsner”.

Åke Nordin förbereder sig för 
sista varvet.

Lars Hagman (vä) knep plats 6 i seniorlaget 
efter särskjutning mot Pelle Carlsson.

Juniorlandslaget 
togs ut i 

samband med 
årets SM i 

Skillingaryd, från 
vänster: Linus 

Klingberg, Oskar 
Ekblad, Tobias 

Persson, Pontus 
Schmidt och 

David Svensson 
(reserv).

Årets landslag till Nordiska 
mästerskapen i pistolfältskjutning 
består av:
Damer (ledare Marie Brunsson)
Maria Prandl-Norrgård, Salems Pk
Anna Karlsson, Salems Pk
Linda Svensson, Råsbo Psk
Ann-Marie Blomér, ÖPSSK

Seniorer (ledare John-Åke Andersson)
Johan Nilsson, Hagfors-Uddeholms Psk
Goe Nilsson, Kullens Psk
Markus Andersson, Hjälmseryds Pk
Christian Johansson, Lidköpings Psf
Robert Råsbo, Råsbo Psk
Lars Hagman

Juniorer (ledare Bo Walger)
Pontus Schmidt, ÖPSSK
Oskar Ekblad, Härryda Pistol & Sportskyttar
Tobias Persson, Öckerö Skf
Linus Klingberg, GPSSK
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Modell MR 32 Match Modell MR 38 Match Modell MR 73 Sport

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

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

•
•
•
•
•

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

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

•
•
•
•

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

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

•
•
•
•
•

MANURHIN
Majoriteten av toppskyttarna SM 2011 sköt med Manurhin

NYHET!
Nu även i lätt utförande!
-Lågt liggande pipa
-Nytt sikte, ställbart i höjd- 
 och i sidled utan verktyg
-Ställbar siktskårebredd
-Revolutionerande 
rekyldämpning och
rekylupptagning
-Ställbar matchkolv som 
ger ett mycket bra grepp
-Stort utbud av Rink- och
 Nill-kolvar
-Vikt AW 93 1140 g
-Vikt AW93 lätt 1080 g

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

Modell AW93 - Kaliber .22 LR

FEINWERKBAU - kvalitet
SPORTEC - service
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Ett aktuellt och generellt pro-
blem för olika skjutbanor är 
klagomål från omgivningen 
när det gäller skottbuller med 
åtföljande krav från tillsyns-
myndigheten i kommunen 
att genomföra en bullerutred-
ning och vid behov begränsa 
bullret genom bullerdämp-
ning av befi ntliga eller med 
nya skjuthallar.
 Idag fi nns det ingen sam-
manställd dokumentation om 

hur man bygger olika typer av 
bullerisolerade skjuthallar el-
ler hur man kan bullerisolera 
befi ntliga. Det saknas också 
uppgifter om vilka material 
som är lämpliga att använda 
för olika typer av banor. Det 
är upp till varje skjutbana att 
själva försöka hitta informa-
tion om hur man skall gå 
tillväga för att bullerdämpa 
skjuthallar och skjutplatser på 
bästa sätt. Alternativet är att 

Upprop bullerdämpning av 
skjutbanor!

anlita en akustikkonsult till 
ofta dyra kostnader.
 Vi tror oss veta att det 
ute i landet hos olika för-
eningar finns en del goda 
exempel på genomförda bul-
lerisoleringar för olika typer 
av skjuthallar. Svenska Pi-
stolskytteförbundet, Svenska 
Skyttesportförbundet och 
Svenska Jägareförbundet av-
sikt är därför att med hjälp av 
anslutna föreningar försöka 

samla in så mycket informa-
tion som möjligt om dessa, i 
form av ritningar, skisser, foto 
eller beskrivningar och sam-
manställa informationen till 
någon form av exempelsam-
ling, i bokform, som fören-
ingarna kan nyttja vid behov.

Vi ber därför att föreningar 
och klubbar som har buller-
dämpat sina skjuthallar el-
ler skjutplatser att skicka in 
beskrivningar och underlag 
samt gjorda erfarenheter av 
olika typer av bullerdämpan-
de material till underteck-
nad. (SPSF, Box 5435, 114 
84 Stockholm)  Vi förutsätter 
härvid att vi får tillstånd att 
använda materialet vid behov 
i tänkt exempelsamling.

Tack på förhand
Mats Stoltz
Generalsekreterare

Fler legala skjutvapen 
ger inte fl er vapenmord
Mike Winnerstig, vice styrel-
seordförande i SPSF, är till 
vardags forskare med särskilt 
fokus på USA. Han har skri-
vit en debattartikel om bl.a. 
amerikansk vapenlagstift-
ning som publicerades i DN 

nyligen. Den gör också vissa 
jämförelser med svenska för-
hållanden och kan därför vara 
intressant för en pistolskytte-
läsekrets. Observera dock att 
Mike här inte uttalar sig som 
representant för SPSF, efter-

Bullerdämpad skjuthall på 
Lövsta skjutbana i Stockholm.

som Förbundet inte har någ-
ra åsikter om USA eller dess 
vapenlagar.

Artikeln var införd i DN den 
11 augusti.
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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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Digitala bilder mailas till cul@telia.com

Pappersbilder skickas till SPSF.
Skriv ”Fototävlingen” på kuvertet.

Sista inlämningsdatum är 31 oktober.

Resultat med vinnare publiceras i NP nr 4, 2012.

Tidningen ansvarar inte för insända foton som saknar 
avsändare.

Övrig information om tävlingen, priser m.m. se inbjudan i 
NP nr 1, 2012.

Säkert har du något eller någ-
ra foton som passar i NP:s fo-
totävling. Man kan tävla med 
pappersbilder (färg och sv/
vita), diabilder eller digitala 
bilder i bra upplösning. Syf-
tet är att få in foton som är 
spännande, roliga eller spe-
ciella på något sätt. Bilderna 
ska ha direkt, eller indirekt 
anknytning till pistolskytte. 

Du missar väl inte 
NP:s fototävling!

Det finns dock ingen be-
stämd defi nition av begrep-
pet ”anknytning” och juryn 
kommer att vara generös vid 
bedömningen.
 Bifoga en kort beskriv-
ning av hur bilden kom till, 
det förstärker värderingen. 
Obligatoriska uppgifter är 
fotografens namn med kon-
taktuppgifter (mail, tel.).

Här är de bidrag som kommit in hittills:
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Statusen som Frivillig försvarsorganisation är viktig 
för Förbundet och vi är viktiga för Försvarsmakten.

Försvarsinformation

En tradition värd 
att vårda
Av: Bo Walger

Som bekant fyller våra FMI 
en viktig roll som pistolin-
struktörer vid genomförande 
av GU-F utbildningarna. Vi 
har också fått i uppdrag att 
utbilda Ammunitionsmän för 
Hemvärnets behov.

Vår samarbetspartner inom 
Försvarsmakten är Högkvar-
terets frivilligavdelning. Då 
vi anser att det är viktigt att 
frivilligavdelningens anställda 
vet vad pistolskytte är har vi 
gjort det till en tradition att 
se till att dess personal har Pi-
stolskyttekortet. Senast vi ge-

nomförde en sådan utbildning 
var 2005 och då hela persona-
len omsatts sedan dess tyckte 
vi det var dags igen varför vi 
tog upp frågan med frivil-
ligavdelningens chef, Stefan 
Hallén.

Vi fi ck gehör för idén och i 
maj genomfördes projektet 
i Danica sporthall (tidigare 
 Högsätrahallen) ute på Li-
dingön. Elevernas pistolskyt-
tebakgrund varierade från 
ingen alls till militär utbild-
ning så instruktörskadern 
(som bestod av kansliperso-

nalen) ställdes verkligen på 
prov. Emellertid gick allt väl. 
Såväl det praktiska som det 
teoretiska provet hanns med, 
liksom en välbehövlig kopp 
kaffe och när dagen var slut 
kunde vi konstatera att må-
let var uppnått, det vill säga 

Stående från vänster: Anna Stenberg, Kerstin Melander, Chef 
Frivilligavdelningen Stefan Hallén, Ilse Bülow och Stefan Törngren. 
Knästående: Christian Rexfalk och Alexander Wedin.

samtlig personal på frivillig-
avdelningen har numera pi-
stolskyttekortet.

Slutligen ett stort tack till Li-
dingö Sportskytteklubb som 
ställde lokal och vapen till 
förfogande!

Tessi Engström från SPSF 
instruerar gruppen.

Fokuserad 
Kerstin Melander.

Bo Walger håller 
koll på resultaten. 
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Inom PPC är det VM vartan-
nat år och kontinentala mäs-
terskap vartannat år. Som de 
fl esta minns gick VM ifjol i 
Grödinge och därför hölls i 
år EM i den lilla byn Borek 
utanför České Budějovice i 
södra Böhmen. Då detta är 
omöjligt att stava till och ut-
tala för utsocknes använder 
vi helst huvudortens tyska 
namn, Budweis (japp, det 
handlar om bryggerinäring 
här, på många vis).

Det var inte bara Världen vs. 
Europa som skiljde fjolårets 
VM och årets EM åt. Det mes-
ta var annorlunda. I Grödinge 
sköt man på 50/25/15/7/3 
yards, i Borek mäter man i 
meter så alla avstånd blev 9 % 
längre och detta påverkar för-
stås resultaten. På VM tas ett 
nationslag ut i förväg, i Bo-
rek var det de bästa i en viss 
del av 1500-matchen som var 
självskrivna. I Sverige passar 
vi ibland på att ha ett trevligt 
samkväm när vi ändå ligger 
ute på tävling. I Tjeckien pas-
sar man på att tävla när man 
ändå ska ha samkväm på bryg-
geriet. Och kanske det mest 
tydliga; vi Nordbor är de som 
är mest noga med att alla reg-
ler följs till punkt och pricka. 
Andra är mer Böhemiska. Alla 
verkar ha lika roligt på sitt sätt, 
men det kan bli kulturkrock-
ar ibland.

Nu skall ingen tro att det inte 
tävlades seriöst, och absolut 

inte utan svenska framgång-
ar. Jens O’Konor, Atlas-Cop-
co PK, blev Europamästare i 
Open med 597-39X (597 po-
äng och 39 innertior). Silvret 
togs av Jonas Sjöberg, Linkö-
pings Skf med 595-34X.

I SSA heter Europamästaren 
Thomas Svensson, Linkö-
pings Skf, som tryckte in 479-
37X. Jens blev här tvåa med 
en innertia mindre.

Prestigeklassen Revolver 1500 
vanns av veteranen Ralf Kle-
ser, Tyskland, med 1482-95X. 
Hack i häl följde Jens, återigen 
med bara ett X mindre. Och 
andra sidan hade han en enda 
poäng tillgodo på de båda tys-
ka hajarna Ralf Vanicek och 
Roman Huber.

Pistol 1500 vanns av Ralf Va-
nicek på 1484-93X. Bästa 
svenska resultat presterades av 
Jonas Sjöberg med 1464-67X.

Nu sköts många fl er bra resul-
tat av svenskar även utanför 
topp tre och i de lägre klas-
serna, exempelvis av Andre-
as Cornale, Svartsjö, Ander 
Eriksson, Hagfors, Richard 
Hämmelin, Grödinge, Ulf 
Jändel Holst, Mälarhöjden 
och Roger Spjuth, Sandvi-
ken. Fullständig resultatlista, 
se www.wa1500.org/com-
petitions.php

Damer uppmärksammades sär-
skilt i 1500-klasserna, utöver 

att de tävlade i öppna täv-
lingen. Bästa svenska i P1500 
var Tuija Tuominen, Bromma, 
3:a. I R1500 blev Tuija 5:a, 
närmast slagen av Nina Lind-
blom, Grödinge.

Nå, hur gick det då i nations-
lagsmatcherna? Ett brons till 
Sverige i Pistol genom Tho-
mas Svensson och Jonas Sjö-

berg (dessa herrar gav även 
Linköpings Skf ett silver för 
klubblag Revolver och ett 
dito brons i Pistol). Tyskland 
vann före värdlandet Tjeckien. 
Revolvermatchen vanns av 
Norge, eller rättare sagt brö-
derna Hegestad, före Tyskland 
och Tjeckien. Sverige, med 
Jens O’Konor och Anders
Eriksson, blev här 5:a.

Europamästare 
i PPC
Av: Nils-Anders Ekberg

Thomas Svensson och Jens O’Konor heter våra senaste 
internationella mästare. Tillsammans med ett antal andra 
svenska skyttar var de nere i Tjeckien och kämpade om 
medaljer och ära. Det skvätte på fl er.

Thomas 
Svensson.

Jens 
O’Konor.
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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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Svenska Pistolskytteförbundet

PISTOLSKYTTEKORTETPistolskyttekortet

Registreringsnummer

SVENSKA 

PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Svenska Pistolskytteförbundet
Pistolskytteförbundet

rr

Grundutbildning

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

Förbundsmötet 2012
Förbundsmötet avhölls på 
Nordic Sea Hotel (Stock-
holm) den 10 juni. Se artikel 
sid. 40 för vidare information.

Sammanträdesplan hösten 2012
Förbundsstyrelsen samman-
träder den 6/10 och den 
1-2/12. Verkställande utskot-
tet sammanträder den 17/11.

Nyhetsbrevet
Information till medlemmar-
na blir allt viktigare. Presen-

tationen av nyhetsbreven på 
hemsidan kommer därför att 
ses över.

Köp/säljfunktionen på 
hemsidan
Denna funktion har, som 
framgått av hemsidan, stängts 
av temporärt. Orsaken är 
att den missbrukats av vissa 
mind re seriösa spekulanter. 
Detta har lett till att med-
lemmar som lagt ut annons 
hamnat i otrevliga, ibland rent 
hotfulla diskussioner. För-

bundsledningen vill natur-
ligtvis ha kvar denna service 
funktion men inte till priset 
av att våra medlemmar kän-
ner sig hotade och Förbun-
dets goda rykte äventyras. 
Därför kommer Förbunds-
ledningen försöka hitta en 
lösning på problemet. Vidare 
information kommer endast 
att delges i detta forum.

Tävlingsprogrammet
De kretsar som eventuellt inte 
har lämnat in ansökan för na-

tionella tävlingar uppmanas 
att göra det så fort som möj-
ligt, gäller samtliga grenar. Av 
ansökan skall framgå namn 
på tävling, arrangör, plats, gren 
och datum.

SM2013
Uppdraget att arrangera SM 
i Precisions- och Fältskjut-
ning samt mästerskapet i Mi-
litär Snabbmatch 2013 har 
tilldelats Norrbottenskretsen. 
Tävlingarna kommer att ge-
nomföras 3-7 juli i Boden.

Pistolskyttekortet infördes 
1997. Syftet var att få en stan-
dardiserad nybörjarutbild-
ning som garanterar att varje 
pistolskytt behärskar pistol-
skyttets elementa. Inte minst 
säkerhetsaspekten. Sedan dess 
har drygt 30 000 Pistolskytte-
kort utfärdats. Och trenden är, 
glädjande nog, ökande.

Det nu gällande Utbildnings-
häftet har hunnit få några år 
på nacken varför utvecklingen 
och tidens tand har gjort en 
del av innehållet inaktuellt. 
Förbundet har därför tagit 
fram en ny reviderad inne-
hållsmässigt uppfräschad och 
utvidgad upplaga.

När Pistolskyttekortet infördes 
hakade dåvarande Sportskytte-
förbundet på varför Pistolskyt-
tekortet kom att administreras 
av SPSF men gälla för båda or-
ganisationerna. Emellertid har 
Skyttesportförbundet beslutat 
införa ett, för dess sektioner 
gemensamt, Skyttekort. Detta 
innebär att det numera fi nns 
två kort. Pistolskyttekortet för 
nationellt pistolskytte (SPSF) 
och Skyttekortet för sport-

skytte (SvSF). Detta innebär 
inget problem för huvuddelen 
av våra medlemmar. Dock blir 
konsekvensen att den som be-
driver pistolskytte inom båda 
organisationerna kommer att 
behöva båda korten.

För att i möjligaste mån förenkla 
för dessa ”dubbelanslutna” pi-
stolskyttar har SPSF och SvSF 
träffat en överenskommelse. 
Grundtanken är att pistolskytt 
som är verksam inom båda 
förbunden inte skall behöva 
genomgå två utbildningar. Dä-
remot måste vederbörande ge-
nomgå prov för båda korten.

Den som avlagt godkänt prov 
för Pistolskyttekortet och 
även vill ha Skyttekortet - Pi-
stol skall således
• Komplettera med att av-
lägga prov för Skyttekortet – 
Pistol
• Sända in fotostatkopia 
på sitt Pistolskyttekort jämte 
godkänt prov för Skyttekor-
tet – Pistol till Skyttesportför-
bundets kansli som utfärdar 
och levererar kortet mot gäl-
lande expeditionsavgift (för 
närvarande 50 kr)

Överenskommelsen är öm-
sesidig varför den som avlagt 
godkänt prov för Skyttekor-
tet – Pistol och även vill ha 
Pistolskyttekortet skall
• Komplettera med att av-
lägga prov för Pistolskytte-
kortet.
• Sända in fotostatkopia på 
sitt Skyttekort – Pistol jämte 

godkänt prov för Pistolskytte-
kortet samt intyg om uppfyllda 
fordringar för pistolskytte-
märket i brons till Pistolskyt-
tesportförbundets kansli som 
utfärdar och levererar kortet 
mot gällande expeditionsav-
gift (för närvarande 50 kr).

Mats Stoltz

Angående 
pistolskyttekortet
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Profi lprodukter, trycksaker och 
utbildningsmateriel
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Svenska 
Pistolskytteförbundet

PISTOLSKYTTEKORTET
Pistolskyttekortet

Registreringsnummer

SVENSKA 

PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Svenska 
PistolskytteförbundetPistolskytteförbundet

rr

Grundutbildning

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. 120:-.

SäkB – Civilt 
skytte 50:-

KONTROLLPROGRAM 50:-

VITBOK 50:-

BLAZERMÄRKE 125:-
70 x 90 mm

Fo
to

: U
lf 
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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

UTBILDNI
Nytt!
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Roland (t.v.) under intensiv diskussion inför 
ett jurybeslut. De som skall övertygas är 
Sonny Svensson och Karl-Erik Kvist. Bilden 
är från SM i Boden sommaren 1993.

In memoriamIn memoriam
Åter har en av skyttets förgrundsgestalter 
lämnat arenan för alltid. Skyttekamraten 
Roland Magnusson från Örebro, en klok, 
lojal och uppskattad vän, gick bort för en 
tid sedan. Vi minns honom med glädje.

Rolands framstående insatser på hemmap-
lan, bl.a. som kretssekreterare, bäddade 
för ett tidigt inval i förbundsstyrelsen. 
Redan 1976 valdes han till suppleant och 
fem år senare blev han ordinarie styrel-
seledamot och dessutom ledamot i för-
bundets verkställande utskott. Han kom 
i dessa roller att göra betydande insatser 
för förbundets utveckling. Hans åsikter 
var alltid sakligt underbyggda och bidrog 
till goda styrelsebeslut. Till detta bör fogas 

Vi minns skyttevännen Roland Magnusson

Till minnet av Ingvar Jungblom

att Rolands personliga egenskaper, inte 
minst hans samarbetsförmåga, bidrog till 
att styrelsearbetet blev både konstruktivt 
och trivsamt. Roland tilldelades 1987 
förbundets högsta utmärkelse, förtjänst-
medaljen i guld. År 1992 utsågs han till 
vice ordförande i styrelsen samt till ord-
förande i verkställande utskottet. Efter en 
mycket väl genomförd gärning lämnade 
han styrelsen år 1998 efter att det sista 
året också ha varit styrelsens ordförande.

För dessa förtjänstfulla insatser till pistol-
skyttets fromma känner vi stor tack-
samhet.

Gunnar Tysk, F.d. Förbundsordförande

Efter en längre tids sjukdom lämnade 
Ingvar Jungblom oss den 30 april 2012.
 En stor personlighet, skytt och 
idrottsman har gått ur tiden.
 Det är främst som skytt med pistol 
och revolver som vi tänker på Ingvar – 
och visst, skyttet har varit mycket viktigt 
för Ingvar. Men han hade många andra 
intressen också, t.ex. segling och amatör-
radio.

Skyttet var hela livet en röd tråd för Ingvar. 
Det har blivit otaliga medaljer och seg-
rar och placeringar under årens lopp. Det 
har varit SM, NM, kretsmästerskap och 
mycket mera. Men det är nog tre med-
aljer som Ingvar uppskattade allra mest.

Den första av dessa är det vunna svenska 
mästerskapet år 1965 i banskytte i vapen-
grupp A, tjänstevapen. Ingvar lade ner ett 
stort arbete på att få ordning på vapnet, 
att kunna skjuta med det och att lära sig 
tävla, tre viktiga områden för en elitskytt.
 Ingvar hade egenskaper som verkli-
gen kom till sin rätt inom den idrottsgren 
som skyttet är. Han var systematisk och 
noggrann (förde bra anteckningar). Han 
tänkte själv – analyserade – vägde andras 
uppgifter mot sina egna erfarenheter och 
bildade sig en egen välgrundad och ba-
lanserad uppfattning. Dessutom var han 
envis och målmedveten.

Den första SM-medaljen var en fi n ar-
betsseger! 
 Ingvar hade en annan fi n och högt 

uppskattad egenskap. Han höll inte sina 
erfarenheter och kunskaper för sig själv. 
Han delade med sig – frikostigt.
 Många är de skyttar runt om i Sveri-
ge som har Ingvar att tacka för goda råd 
och kloka synpunkter. Många är också 
de goda vänner och bekantskaper som 
Ingvar med hustru Raija fått vid otaliga 
tävlingar runt om i landet.
 Ingvars grundinställning var alltid att 
det skall vara roligt att skjuta och det skall 
vara roligt att tävla.
 Ingvar var intresserad av att lära ut om 
skytte och att förmedla allt han hade lärt 
sig. Många kurser har Ingvar genomfört 
– exempelvis laddning av revolver- och 
pistolammunition, fripistolskytte eller 
hur man får till en bra kolv till vapnet. 
Det är bra kursmaterial som säkert kom-
mer till användning också i framtiden.
 Ingvar med familj var från början 
bosatta i Sjuntorp nära Trollhättan. Man 
fl yttade till Musköbasen vid Nynäs-
hamn i mitten av 1980-talet, där Ingvar 
var verksam till sin pensionering. Däri-
från fl yttade Ingvar och Raija sedan till 
Lidköping, därefter till Ljungskile och 
sedan tillbaka till Trollhättan. Det har 
blivit en rad av skytteklubbar som haft 
förmånen att ha Ingvar som medlem. 
För att nämna några är det Trollhättans 
Skarpskytteförening Pistolsektionen, 
Trollhättans Sportskytteklubb, Sjun-
torps Pistolskytteklubb, Nynäshamns 
Allmänna Pistolklubb, Lidköpings 
Pistolskytteförening och Trollhät-
tans Pistolklubb. Som alltid var Ing-

var engagerad 
och dr ivande 
i föreningens 
verksamhet och 
hade som regel 
någon styrelsepost 
eller speciell funktion.
 Ingvar var en av initiativtagarna till 
Pistolskytteförbundets satsning på riks-
tränare, kretstränare och klubbtränare. 
Han ställde samman ett bra kursmaterial. 
Han verkade också aktivt som riks- och 
kretstränare under många år.

Den andra medaljen som Ingvar värde-
rade högt var VD-kretsens Förtjänstme-
dalj i guld, som han fi ck 2003. Det var 
en fi n symbol för tacksamheten inom 
kretsen för Ingvars engagemang, särskilt 
som riks- och kretstränare.

Den tredje medaljen som var något all-
deles särskilt för Ingvar var Svenska Pi-
stolskytteförbundets Förtjänstmedalj i 
silver som erkännande för allt det fi na 
arbete som Ingvar lagt ned på skytte-
verksamheten. Den överlämnades av 
Förbundsordföranden Anders Björck vid 
Förbundsmötet 2007 under pompa och 
ståt i Stockholm.

En stor idrottsman och skyttevän som 
gått bort. Ingvars minne kommer att 
leva kvar med respekt och tacksamhet.

Jan Wallén, tidigare rikstränare och kretsträ-
nare, skyttekollega i Trollhättans Pistolklubb
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OMtanke, inte MISStanke

Efter att i många år ha del-
tagit i SM-tävlingar börjar 
vissa frågor uppstå. Det gäller 
de alltför statiskt kompone-
rade patrullstigarna och pa-
trullernas utformning som 
ofta leder till rena orättvisor. 
Ojämna förhållanden kan inte 
helt undvikas inom fältskyttet, 
men man kan med nuvaran-
de regelverk betydligt minska 
orättvisor som direkt påverkar 
den enskilde skyttens resultat.

Patrullens sammansättning
Varje patrull består normalt av 
tio skyttar och platserna ett, 
två, liksom nio och tio (till 
viss del även fem och sex), är 
acceptabla att skilja ur från ra-
den av mål. Platserna tre, fyra, 
sju och åtta är mycket svåra 
att skjuta på och missgynnar 
de skyttar som tilldelats dessa. 
Skulle skyttarna få välja skul-
le ingen frivilligt stå på dessa 
platser! Det fi nns en misstro 
att vissa skyttar får de bättre 
platserna i patrullen genom 
välvilliga funktionärer, men 
detta är ganska lätt att råda 
bot på och enligt mitt förslag 
nedan skulle det samtidigt ge 
en mer rättvis placering av 
skyttarna i patrullen:
 Vid uppropet drar varje 

skytt en lott med nummer 
ett till tio och placeras i pa-
trullen efter lottnumret. Detta 
kräver att man går över från 
färdigskrivna listor till system 
med startkort som är vanligt 
förekommande ute på fälttäv-
lingar. Detta skulle undanröja 
alla tvivel om att vissa skyttar 
gynnas av arrangören och ge 
en odiskutabel och rättvisare 
fördelning av skjutplatserna i 
patrullerna.

Patrullstigens längd och sjuk-
beredskap
Patrullstigens längd anges of-
tast inte alls och anges den 
handlar det oftast om överdri-
vet optimistiska siffror. Inom 
skytterörelsen finns både 
gamla och unga medlemmar, 
överviktiga och andra med 
fysiska handikapp. Med lite 
god vilja kan de vara med i 
gemenskapen om bara vissa 
krav tillgodoses.

Att i stark värme dra iväg 
i fem sex kilometer med 
många hundra människor ute 
i en ofta svårframkomlig ter-
räng ställer stora krav på ar-
rangören!
– Finns det väg fram för en 
ambulans?

Rättvisare och säkrare fält-SM

Insändare

Jag har tävlat i tio år och täv-
lingsklimatet har definitivt 
förändrats. Nu kan jag bara 
referera till mina egna upple-
velser som fältskytt, eftersom 
jag inte deltar särskilt ofta i 
andra discipliner.
 På senare år har debatten 
om regler och säkerhet kom-
mit att bli alltmer uppmärk-
sammad och jag möts mer 
och mer av misstänksamhet 
än av omtanke. Men på den 
senaste tävlingen, ”Myrgårds-
knallen” i Söderhamn, fi ck jag 
en rejäl dos omtanke. Exem-
pelvis då en skytt stod med 
tvåhandsfattning och stations-

chefen uppmärksammade alla 
på att det bara var en hand 
tillåten och gav skytten tid 
att ändra fattning. Människor 
hoppade in och hjälpte till på 
stationer när det var brist på 
funktionärer och hjälpte även 
till i sekretariatet när resulta-
ten drog ut på tiden. Det bäs-
ta var att arrangören tacksamt 
tog emot både hjälp och tips.

När vi åkte hem kände vi att vi 
hade hjälpt till, inte bara täv-
lat. Vi tyckte att tävlingen var 
svår och stämningen var top-
pen! Och det är väl ändå det vi 
vill känna när vi åker hem ... 

Å tminstone tycker jag att det 
är betydligt roligare än när vi, 
i bilen hem, pratar om hur 
stationschefer är ovilliga att 
visa mål, spanar efter skyttar 
som tar ut proppen aningen 
före ”förbered för skjutning” 
och innan ”ladda”. Eller kla-
gar på 45-gradersvinkeln till 
skyttar som tävlat i tjugo år 
och aldrig fått kommentaren 
de första 18 åren ...

Vi har tillräckligt med ögon och 
misstankar från samhället på 
oss, vi behöver värna om var-
andra och inte försöka sätta 
dit varandra. Ju mer ”rädda” 

och misstänksamma vi är mot 
varandra, desto mer rädsla och 
misstänksamhet skapar vi mot 
de som inte har kunskaper 
om att detta är en sport, ing-
et annat. 

Så jag vill uppmana alla skyttar 
att möta varandra med förtro-
ende och respekt, hjälpa var-
andra och le ...
 Jag lovar, du får ett leende 
tillbaka och hjärtat blir gla-
dare den dagen!

Anna Karlsson

– Finns det utrustning för 
att behandla hjärtstopp?
– Finns det sjukvårdsutbil-
dad personal på plats?
Oftast handlar det om mi-
nuter för att kunna rädda liv!
Svaret på dessa frågor är ty-
värr mycket nedslående. Med 
få undantag saknas alla egent-
liga möjligheter till vård av 
akut insjuknade skyttar. Detta
måste man SNABBT ta tag 
i! Kanske kan de frivilliga 
organisationerna, exempelvis 
Röda korset m.fl ., bistå med 
proffsig hjälp. Det skulle ge 
en betydligt större trygghet 
under tävlingarna.

Vad kan då arrangören göra?
Förslagsvis minska ner pa-
trullstigens längd från två och 
en halv timme till max en och 
en halv timme. Numera ten-
derar våra tävlingar att mer 
likna ett konditionstest än ett 
bevis på skjutskicklighet.
 Den som invänder och 
gillar att vandra ute på skjut-
fält kan med fördel gå en 
sväng före och efter tävlingen!

Målen
De fl esta som skjutit i tio-
manna patruller vet hur svårt 
det kan vara att identifi era sin 

egen fi gur eller målgrupp om 
man inte tilldelats ytterplatser. 
Man tvingas börja räkna fi gu-
rer och då är det kört!
 På SM i Skövde markera-
des, om jag minns rätt, mål tre 
och åtta med en rejäl förskjut-
ning i höjdled för att skytten 
lättare skulle hitta rätt.
 Man kan också exempel-
vis förskjuta vartannat mål i 
höjdled. Vad man än gör blir 
det en förbättring. Dessutom 
ska man givetvis underlätta 
för skyttarna genom att förse 
fi gurerna med nummer. Upp-
till. Även om rättvisan inte 
blir hundraprocentig kan man 
åtminstone framhålla att man 
gjort allt man kunnat och bara 
det är en mycket bra början.

För ett säkrare och rättvisare 
framtida SM i Fält.

Arne Nohlberg

Svar till Arne Nohlberg
Arne Nohlberg slår några slag 
för att förbättra SM, och det 
är bra. I huvudsak har Täv-
lingskommittén inga andra 
uppfattningar om hur det 
bör vara, men delvis om hur 
det är.
 Vissa skjutplatser i en fält-
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skyttepatrull är bättre än an-
dra, det är tveklöst så. Det 
fi nns två sätt att angripa pro-
blemet: Skytten kan placera 
sig själv i patrullen, såsom ex-
empelvis på SM 2009-2011. 
En sorts ”Le Mansstart”, där 
den snabbaste får välja plats 
först. Tyvärr leder detta till att 
patrullerna får en del ”hål”, 
och därför valde arrangören 
2012 att placera skyttarna för 
hand för att ”packa” bättre. 
Att någon funktionär däre-
mot skulle misstänkas visa 
mannamån och favorisera vis-
sa skyttar är inget som jag har 
hört förut, och jag hoppas och 
tror att vi inte behöver tänka 
tanken. Ett lottsystem vid start 

som Arne föreslår vore natur-
ligtvis möjligt, men det skulle 
kraftigt begränsa möjligheten 
för arrangören att förbereda 
tävlingen i datasystemen inn-
an tävlingsdagen – och ett SM 
utan datoriserad resultatredo-
visning är inte realistiskt idag. 
En annan möjlighet vore en 
slumpgenerator i datorn, men 
det känns som en besvärlig 
lösning på ett problem som 
sannolikt inte fi nns.

Att i inbjudan ange patrullsti-
gens längd, så som Arne fö-
reslår, är mycket lämpligt och 
något som rekommenderas. 
Helst skall även terrängen 
beskrivas så att skyttarna kan 

göra en bedömning av om or-
ken räcker. En fältskjutning är 
heller ingen springskyttetäv-
ling, och en lång patrullväg 
är inget självändamål. Samti-
digt är man alltid styrd av den 
skjutterräng man disponerar. 
Är man exempelvis på ett mi-
litärt skjutfält tillämpas mili-
tära säkerhetsbestämmelser, 
som innebär större riskom-
råden och därmed ofta längre 
mellan stationerna. Förde-
len med militära skjutfält är 
att det fi nns en väl utvecklad 
sjukvårdsberedskap.

N är det gäller markering av 
målen delar jag helt Arnes 
uppfattning. Numrering av 

fi gurerna är ett bör-krav, inte 
ett skall-krav i SHB, men vid 
SM anser vi att det skall vara 
nummer (i toppen tycker du 
och jag, men många säger 
”under”). Tyvärr har orken 
ibland trutit hos arrangörerna 
när det gäller målmarkering-
en, och vid banbesiktningen 
innan tävlingen är det för sent 
att rätta till.
 Välkommen till ett lika 
säkert och rättvist SM 2013. 
Som alltid kommer det att bli 
det bästa någonsin.

Nils-Anders Ekberg
Ledamot av FS
Ordförande i Tävlingskommittén

”Ett skott i foten!”
För ett antal år sedan införde 
SPSF på prov att äldre vete-
raner tilläts skjuta med stöd-
hand i alla vapengrupperna 
i fältskyttet. Man insåg att 
äldre skyttar med sämre syn, 
långsammare reaktioner och 
sämre kondition behöver 
stödhand för att överhuvud-
taget ha en chans.

Efter det skickade Göteborgs- 
och Stockholmskretsen årli-
gen motioner till förbundets 
årsmöte med uppmaningen 
”ta bort stödhanden i A, B 
och R”. Man ansåg det orätt-
vist att ”äldre veteraner med 
stödhand skulle kunna vinna 
ett mästerskap”. Det ihärdiga 
motionerandet gav till slut 
tyvärr resultat och årsmötet 
2011 beslöt att från 2012 inte 
längre tillåta stödhand i grov-
kaliberklasserna.
 Följden blev att äldre ve-
teraners deltagande i dessa va-
pengrupper minskat avsevärt. 
Äldre skyttar anser det nu 
ganska meningslöst att anmäla 
sig i grovkaliber och det kan 
väl aldrig ha varit meningen?!

Vi äldre veteraner hade kun-
nat förstå och acceptera om 
man hade motionerat om att 

vi i särskjutningar måste skju-
ta på samma villkor som alla 
andra. På det viset hade man 
kunnat hålla deltagarantalet 
uppe på krets- och nationella 
fältskjutningar och samtidigt 
undvikit att någon från senil-
klassen skulle vinna ett mäs-
terskap, om man nu var så 
rädda för det!

Rättvisa förutsättningar, me-
nade man i de motionerande 
kretsarna, var anledningen till 
att ta bort stödhanden. Men – 
ärligt talat – redan från början 
fi nns det ju inte samma för-
utsättningar mellan en mer 
ostadig, äldre veteran och en 
yngre skytt med god kondi-
tion, bra syn och snabba re-
aktioner. Men det lär ju alla 
skyttar bli varse när de tids 
nog hamnar i klass VetÄ!

Peter Siegel
”Med pistolskytte som passion, 
men med framgångarna bak-
om sig!”
Katarina Psf, Stockholm

Svar till Peter Siegel
Förändr ingar inom SPSF 
skjutreglemente sker ofta ef-
ter tjat. Efter två tidigare av-
slag beslöts vid förbundsmötet 

2000 att tillåta stödhand för 
äldre veteraner. Debatten rör-
de sig om klass VäC och om 
resultat skjutna med stödhand 
skulle vara standardmedalj-
grundande eller inte. Moti-
ven var de som Peter Siegel 
anför ovan. Att stödhand blev 
tillåtet i övriga vapengrup-
per för skyttar ”med åldern 
inne” slank med på mötet av 
bara farten.

Ända sedan detta beslut har det 
också förekommit en ”mot-
rörelse”, där man anser det 
principiellt fel att skyttar som 
tävlar mot varandra i samma 
klass skall göra det under oli-
ka förutsättningar. Det fi nns 
många skäl till man inte når 
de resultat man anser sig för-
tjänt av, förutom ålder, hävdas 
det, och klassystemet tar hand 
om det genom nedfl yttning 
till klass två.
 Vad vi har här är alltså två 
goda saker som står mot var-
andra; stimulerande skytte för 
äldre och sportsligt rättvisa 
förhållanden. Ingen påstår att 
den andra partens argument 
är fel, bara att de egna väger 
tyngre. Det fi nns ingen möj-
lighet att utreda sig fram till 
ett ”rätt” svar, utan den en-

skilde tar ställning utifrån sina 
värderingar. Det fi nns yngre 
skyttar som anser att man bör 
visa generositet mot de äldre 
och det fi nns skyttar som upp-
nått åldersgränsen men som av 
princip skjuter enligt utdelad 
förutsättning. Efter ”motionst-
jat” under några år var vid För-
bundsmötet 2011 majoriteten 
mot stödhand i A, B och R för 
skyttar som året innan fyllt 65 
år. 2012 var frågan uppe igen, 
och FS fi ck i uppdrag att ut-
reda hela veteranfrågan. Den 
sannolikt hopplösa jakten på 
SANNINGEN fortsätter. Till 
dess får vi nöja oss med att 
leva med majoritetens beslut 
och utöva vår rösträtt där vi 
får tillfälle.

Nils-Anders Ekberg
Ledamot av FS
Ordförande i Tävlingskommittén

Anm: Det gäller att hålla isär 
begreppen i denna fråga. 
”Äldre Veteraner” är en klass 
i vapengrupp C, liksom Dam 
och Junior. Där får man delta 
året efter att man fyllt 65 år. 
Samma ålder gällde för stöd-
hand i A, B och R 2002-2011, 
men begreppet Vet Ä har alltså 
inte med det att göra.
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Västerviks Pistolskytteförening 
inbjuder alla Sveriges 
luftpistolskjutande barn och 
ungdomar till Propagandatävling 
med luftpistol på hemmabana.

Tävlingen pågår mellan oktober och mars. 
Resultaten redovisas månadsvis i en 
resultatlista. De fyra bästa månadsresultaten 
räknas.

Inbjudan fi nns på hemsidan:
www.vastervikpistolskytte.se

Anmälan före 31 oktober till
e-post: propagandan@bredband.net

Hjärtligt välkomna och Lycka till!

Västerviks Pistolskytteförening, LP-sektionen
Mikael Karlsson

SISTA GÅNGEN!

Nationell Mörkerfält
Lördagen den 10 november 2012

Passa på att skjuta denna väl upplysta mörkerfält,
som efter mer än 40 år nu skjuts för sista gången.

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

Startavgift 120 kr, 2 starter 200 kr, lagavgift 60 kr.

Upplysningar: Fredrik Strömberg 070-243 78 70
frestr74@hotmail.com

Västerviks Pistolskytteförening arrangerar vid terrängen runt 
Kejserslunds skjutbana sin mörkerfält.

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

Inbjudan fi nns på www.vastervikpistolskytte.se

Välkomna önskar Västerviks Pistolskytteförening!

INBJUDANINBJUDAN

Hans Bark har i en artikel 
i Nationellt Pistolskytte nr 
1-2012 visat upp magnetiska 
pipvikter som anbringats på 
en Neuhausen med växel-
sats kaliber .22. I det följan-
de numret meddelas under 
Förbundsnytt att magnetiska 
vikter inte är tillåtna eftersom 
de inte är ”fast monterade”, 
vilket krävs enligt skjuthand-
boken. Detta är en felaktig 
tolkning av SHB.

I skjuthandboken står det att en 
pipvikt ska vara fast monte-
rad, men inte hur fast och/el-
ler på vilket sätt monteringen 
ska vara gjord. För vapenkon-
trollanten återstår att visa att 
den magnetiskt anbringade 
pipvikten inte kan anses vara 
fast monterad. För att styrka 
detta fordras att man kan på-
visa en i skjuthandboken an-
given defi nition av begreppet 
”fast monterad”. Någon sådan 
defi nition fi nns inte. Därmed 
kan vapenkontrollanten inte 
bevisa att den magnetiska pip-
vikten inte är fast monterad 
och måste därför betrakta den 
som reglementsenlig.
 För att tydliggöra kan vi 
leka med tanken att man i 
SHB skriver: ”Pistol i vapen-
grupp C måste vara försedd 
med Kuckelmuck”. Eftersom 
ingen vet vad en Kuckelmuck 
är och ingen definition av 
denna står att fi nna i SHB är 
skrivningen helt utan verkan.

Det gängse sättet att anbringa 
pipvikter är att fästa dem med 
skruv. De fl esta pistolskyttar är 
medvetna om nackdelen med 
detta: Förr eller senare gängar 
skruvarna ur sig, och vikten 
lossnar. Man måste ständigt 
kontrollera att skruvarna är 
fastdragna.

Detta innebär faktiskt en viss 
säkerhetsrisk. Den risken är 
eliminerad med den magne-
tiska vikten som beskrivs i 
Barks artikel. Det hör till saken 
att dragkraften i de beskrivna 
magneterna är ansenlig och 
det är med stor svårighet man 
lossar dem. Bark har testskju-

tit åtskilligt utan att magneten 
rubbats en millimeter. Denna 
typ av vikt är överlägsen, såväl 
med tanke på precisionen som 
på säkerheten.

Hans Barks magnetiska pipvikt 
är således en teknisk utveck-
ling som förbundsstyrelsen 
borde välkomna. Nu är ju 
styrelsens motto att aldrig gå 
för fort fram. Det är en lov-
värd intention, men det inne-
bär inte att stillastående är det 
bästa tillståndet.

Basti Naumann

Svar till Basti Naumann
Basti har rätt – och fel. Han 
har rätt så till vida att Skjut-
handboken (SHB) inte ang-
er hur fast en pipvikt skall 
vara monterad för att anses 
vara fast monterad. Men då 
sker det som beskrivs i sista 
stycket i förordet till SHB: 
”Förbundsstyrelsen har (di-
rekt eller genom sina organ 
Verkställande utskottet och 
Regelkommittén) tolknings-
företräde avseende tillämp-
ningen av Skjuthandboken.” 
Nu har vapenkontrollanten 
något att hålla sig i.

Anledningen till att regelkom-
mittén tittade på magneterna 
var förstås att någon av NP:s 
sådär 16 000 läsare kontakta-
de förbundet och frågade ”får 
man göra sådär?” Och varför 
är det inte önskvärt att man 
får det? Jo, då skulle det san-
nolikt bli på modet att man 
fl yttar pipvikten mellan fält-
skyttestationer för att justera 
träffl äget eller drar den ex-
tra långt fram vid utpräglade 
snabbstationer. Något sådant 
verktygsfritt ”reglage” anser 
vi inte är önskvärt att till-
föra på vapnen. Däremot är 
de magnetiska vikterna san-
nolikt alldeles utmärkta när 
man provar sig fram till öns-
kad balans, precis som Hans 
Bark beskriver i artikeln.

Nils-Anders Ekberg

Pipvikt och Kuckelmuck
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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


