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Framsidan:
Så fort jul- och nyårshelgerna stökats undan arrangerar Oxelösunds
och Nyköpings pistolskytteklubbar ett antal interna fältskyttetävlingar
mot varandra. Syftet är att få så realistisk träning som möjligt inför
säsongsstarten. På bilden markerar Peter Berg, Oxelösund, en målgrupp.
Läs mer om klubbarnas tävlingsutbyte på sid 8.
Foto: Ulf Hansson

Hör av er till NP!
Skriv några rader till NP och berätta om vad som händer i just din region! Kan någon
dessutom ta några bilder och bifoga är det ännu bättre.
Kanske har din klubb en annorlunda tävling eller aktivitet som kan vara ett tips till andra
föreningar. Säkert finns det också många vittnesmål om klubbmedlemmar som gjort sig
förtjänta av uppskattning i förbundstidningen. Skriv och berätta!

LEDARE

punkter som framfördes av bl.a. vårt
förbunds representanter. Mats Stoltz
redovisar läget avseende vapenutredningen i särskild artikel. Nästa
steg i utredningen blir sannolikt att
vi får tillfälle att yttra oss i ett remissvar innan utredningen skall vara
klar den 31 januari nästa år.
Den andra frågan som jag kommer att engagera mig i gäller medlemsärenden och föreningsintyg. Jag
ställer mig frågan huruvida våra rutiner och processer för hantering av
Efter att ha varit förbundsordföran- dessa frågor är tillräckliga. Hur medde i dryga fem månader känner jag verkar vi till att endast lämpliga och
mig redo att skriva min första ledare pålitliga personer får vapenlicens?
i Nationellt Pistolskytte. Det känns Hur ska föreningarna metodiskt arbeta? Tveksamma fall – hur gör vi?
inspirerande och bra.
Föreningarna har här en ansvarsfull
Jag vill här och nu presentera något och inte helt lätt uppgift och behöom vad jag tycker är viktigt och så- ver allt stöd de kan få från centralt
dant som jag kommer ha fokus på. håll. Vid styrelsesammanträdet den
Redan i förra numret av NP fram- 6 oktober tillsattes därför en liten
gick att jag tänker fortsätta att ver- grupp som ska börja fundera kring
ka för att stärka förbundets ställning dessa viktiga frågor. Jag kommer att
och att se till så att vi har balanserad aktivt medverka i detta arbete.
Den tredje frågan som ligger mig
ekonomi det vill säga att fortsätta på
den väg som min företrädare slagit varmt om hjärtat gäller vapenhantering och säkerhet. Det finns rätt
in på. Kontinuitet är nyckelordet.
Utöver detta finns det några frå- tydliga tecken på att gällande begor som jag tycker är särskilt vik- stämmelser inte följs – vilket inte
tiga. I det korta perspektivet gäller är acceptabelt. Rapporter om incidet naturligtvis hur Utredning om denter har inkommit till förbundet.
skärpningar i vapenlagstiftningen fram- Jag har också fått intrycket av att det
skrider. Sedan förra numret har ut- finns en viss tveksamhet att ingripa
redaren, Doris Högne Rydheim, när någon bryter mot säkerhetsbegenomfört en hearing till vilken stämmelserna – vilket naturligtvis
representanter för berörda organi- är envars skyldighet. Som ett försationer var inbjudna. Utredaren sta steg har Regelkommittén fått i
förde resonemang om de viktigaste uppdrag att se över gällande bestämfrågorna och fick lyssna till de syn- melser och komma med förslag till

Miljöakuten
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.
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eventuella förtydliganden eller ändringar. Därefter är det allas skyldighet att följa dessa bestämmelser och
att ingripa när någon gör fel. Skjuthandboken gäller och ska efterlevas.
I oktober gjorde Mats Stoltz och jag

ett kort besök på Markstridsskolan
på Kvarn där det pågick utbildning
av våra Försvarsmaktsinstruktörer.
Utbildningen kommenteras utförligare på annan plats i NP. Det var
ingen tillfällighet att mitt första besök ute i verksamheten blev just
i anslutning till dessa instruktörer.
De utgör den främsta kontaktytan
mot Försvarsmakten och spelar en
viktig roll. Utbildningen på Kvarn
har alltid hållit mycket hög kvalitet
och det lilla jag fick tillfälle att se
utgjorde inget undantag.
Slutligen vill jag önska er alla en
God Jul och ett Gott Nytt Skytteår!
Stefan Kristiansson

Skyttet och
miljöbalken
Det är snart femton år sedan Miljöbalken (MB) infördes. Många innehavare av skjutbanor har under åren
kunnat konstatera att det ställs ökade krav på verksamheten. Det är av
största vikt att samtliga föreningar
känner till vad som gäller på detta
område. Förbundets miljökonsult
Janne Kjellsson har därför gjort en
sammanställning om regler och miljökonsekvenser som avser skjutbanor. Sammanställningen finns på
förbundets hemsida (www.pistolskytteforbundet.se) och har sänts ut
med föreningsutskick.
Huvudrubrikerna är:
Anmälan
En skjutbana är att betrakta som miljöfarlig
verksamhet och är anmälningspliktig.
Tillsyn
All verksamhet enligt MB är utsatt för tillsyn.
Egenkontroll
Kontroll och förebyggande av olägenheter
åligger den som bedriver verksamheten.
Hänsynsregler
Allmänna hänsynsregler.
PPP-principen och kommunal planering
Kommunal planering kan påverka skytteverksamheten, förorenaren betalar sanering.

Mats Stoltz
NP4 ’12

Norma Match 1
är utvalda precisionspatroner. Högsta kvalitet för
elitskyttar med hårda precisionskrav.

Norma Training 2
kvalitetspatroner till lägre
kostnad för träning och
tävling.
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Uppsala prova på dag för tje
till en
rkering

Av: Monica Hjertqvist och Linda Svensson
Foto: Janne Hjertqvist

Det blev helt klart stor succé när åttio tjejer
nappade på annonsen och kom till Faxan för
att prova på att skjuta pistol.
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Uppsala läns pistolskyttekrets
beslutade i år att anordna en
prova på dag för enbart tjejer
i augusti. Ansvariga blev vi
artikelförfattare och Upsala
Sportskytteklubb.
För att nå ut med aktiviteten hade vi satt in en
annons i Uppsala Nya Tidning vid två olika tillfällen
samt en gång i några mindre lokaltidningar. Vi bestämde oss för att ha en
samlingsplats inne i Uppsala.Vi var inte riktigt beredda på att det skulle

komma så många intresserade
tjejer så det var inte utan att vi
undrade lite vad vi hade gett
oss in på när det bara ”myllrade” av tjejer i varierande
åldrar på samlingsplatsen ...
Det var många som kunde
ta sig ut till skjutbanan med
egna fordon, men tack vara
den minibuss som Uppsala
Handeldvapenförening körde,
både till och från skjutningen,
kunde alla som hade kommit
dit ta sig till Faxan.
Veckan innan prova på dagen

NP4 ’12

Anna Eden och Malin Wester från UsSK såg till att
grillen glödde och korvarna grillades.

hade trettio tjejer föranmält
sig och vi funderade tillsammans med UsSK hur vi skulle lägga upp dagen. Vi hade
två stationer, en precision på
snabbtavla och en fält, och
vi delade upp det i två olika
skjuthallar. Skjuthallarna var
dels ett skydd mot ev. regn,
vilket inte behövdes eftersom
det var en strålande augustidag, men även för att ha bänkar att lägga vapnen etc. på.
Detta underlättade för tjejerna men gjorde även att vi fick
en bättre överblick över skjutandet och säkerheten.
I planeringen ingick att presen-

tera vår sport med dess grenar och berätta om Förbundet
med mera, men anstormningen av skjutglada tjejer gjorde
att vi snabbt fick ändra plaNP4 ’12

nerna och sätta igång med
skyttet istället. Innan de fick
skjuta hade vi dock en säkerhetsomgång för varje skjutlag
och förklarade även hur de
skulle tänka med till exempel
sikte och korn.
Tjejerna delades in i grupper

om åtta, där de fick möjlighet
att skjuta både precision och
fält. Först fick de skjuta den
ena grenen och när alla grupper hade fått skjuta en gång
fick de möjlighet att skjuta
den andra grenen.
Detta innebar att alla
fick lov att vänta ett tag innan skjutomgång två, men vi
tyckte det var bättre än att
några fick vänta i flera timmar
innan de fick skjuta överhuvudtaget.Tjejerna tog väntan
med gott humör och under

väntetiden hade serveringen
fullt upp med att bjuda dem
på korv, dricka, kaffe och godbitar. Serveringspersonalen
servade även oss skjutledare
med både mat och dryck i
skjuthallarna, vilket var välbehövligt eftersom dagen gick i
ett och vi inte hade tid att ta
någon paus.
På precisionsstationen var
snabbtavlorna framme hela
tiden och på fältstationen
hade vi satt upp två figurer
på olika avstånd. På båda stationerna fick de skjuta tre serier a´ 5 skott var och det var
fri skjuttid. Eftersom de flesta
tjejerna inte hade skjutit tidigare fick de börja med att
skjuta ett skott i taget.
Tjejerna tyckte det var kul
att skjuta, några så kul att de

Prova-på-deltagarna kollar sina
resultat och markerar.

till och med frågade om de
fick skjuta några serier till,
vilket de självklart fick efter
att alla hade fått skjuta sina
serier.Vi kunde konstatera att
många av tjejerna var riktigt
duktiga.Veckan efter började
ett femtontal tjejer i den nybörjarkurs som UsSK så påpassligt anordnade, självklart
även den bara för tjejer.
Stort tack till alla som på nå-

got sätt var inblandade i prova på dagen! Det fanns bland
annat fyra personer bakom
varje grupp skyttar för att
stötta och ge goda råd. Utan
er hade vi aldrig klarat av det
här och det hade aldrig blivit
en sådan toppendag som det
blev, både för oss och tjejerna
som kom för att prova på att
skjuta pistol!
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När jag en tidig novembermorgon
tar mig an uppgiften att skriva den
här spalten har jag fortfarande Andalusien färskt i minnet. Den resan lever
jag länge på. Åtminstone länge nog
för att få spalten klar.Alltså till verket.

Här finns en potential och en entusiasm som är imponerande. Nu gäller det inte att smida medan järnet
är varmt. Det räcker inte. Det gäller
snarare att smida järnet varmt.
Uppföljning 2013

Rekrytering och utbildning

De senaste fem åren har Förbundet, till skillnad från de flesta andra
ideella organisationer, kunnat glädja
sig åt ett kontinuerligt ökande medlemstal. Detta visar att pistolskytte är
en i högsta grad ”säljbar produkt”.
Problemet är inte att rekrytera nya
pistolskyttar utan att ta hand om
dem vi rekryterar. Därför är tillgången till kunniga och engagerade
instruktörer på föreningsnivå direkt
avgörande för pistolskyttets framtid.

Utbildningsmaterialet för föreningsinstruktörsutbildning beräknas
vara klart till jul.
Sedan bör vi kunna komma
igång med föreningsinstruktörsutbildning på bred front under nästa
år. Målsättningen är att varje förening skall ha minst två utbildade föreningsinstruktörer. När allt kommer
omkring är det på föreningsnivå
rekryteringen och huvuddelen av

verksamheten bedrivs. Det är också
på föreningsnivå grundutbildningen
för Pistolskyttekortet bedrivs och
föreningsinstruktörerna har examinationsbehörighet. Alltså är det
på föreningsnivå tillgången till instruktörer måste säkras. För att detta
skall fungera måste kretsarna backa
upp sina kretsinstruktörer. Förbundet har utbildat kretsinstruktörer
och tagit fram utbildningsmaterial,
men det praktiska arbetet måste ske
på krets och föreningsnivå.
Så avslutar jag denna spalt
med att önska läsekretsen
en riktigt Fröjdefull Jul
och ett Gott Nytt År.

Förbundets utbildningsorganisation

Detta insåg Förbundsledningen redan för tio år sedan då man, i samarbete med dåvarande Skytte UO,
byggde upp en utbildningsorganisation i tre nivåer (Riksinstruktörer,
kretsinstruktörer och föreningsinstruktörer). En stor del av äran
för detta tillfaller dåvarande ordföranden i Förbundets utbildningskommitté, Cyril Falck. Det kan jag
intyga, för som GS i Skytte UO var
jag inkopplad på projektet. Det var
tider det Cyril!
Emellertid har det gått ett decennium sedan dess. Många av de
instruktörer som utbildades då har
av en eller annan orsak lämnat våra
led och utbildningsmaterial har, som
det mesta här i livet, ett ”bäst före datum”. Kort sagt, Förbundsledningen
fann att det vara dags att renovera vår
utbildningsorganisation.

Inside the Rock. Observera konstruktionen som möjliggör eldgivning mot mål
alldeles nedanför klippan. Gibraltar har aldrig erövrats sedan det blev brittiskt 1713
och kommer enligt Churchill heller aldrig att erövras så länge aporna på klippan
finns kvar.

Utbildningens år 2012

Utbildningskommittén satte som
mål att under 2012 dels framställa
nytt utbildningsmaterial för kretsoch föreningsinstruktörer, dels
genomföra central utbildning av
kretsinstruktörer. Utbildningsmaterial för kretsinstruktörer togs fram
och inbjudan till central utbildning
gick ut till kretsarna. Utbildningen har genomförts i tre omgångar
under hösten med sammanlagt 48
elever. Av kursutvärderingarna att
döma är deltagarna nöjda med utbildningen. Helt säkert är att kurs- Förenta staternas första legation i
ledningen är nöjd med eleverna. Tanger.
NP4 ’12

Kulturhistorisk fotnot
Med höstens Andalusienresa gick en
gammal dröm i uppfyllelse och på köpet
fick jag se såväl den brittiska kronkolonin Gibraltar som Tanger i Marocko.
Tanger innebar en kulturkrock med aggressiva självutnämnda guider och ännu
aggressivare tiggare. Intressant är att Marocko var den första nation som erkände Förenta staterna och att den första
amerikanska legationen inrättades just
i Tanger. Gibraltar var som väntat mer
”civiliserat”. Klippan är verkligen imponerande med sina insprängda tunnlar
och batterier. Jag rekommenderar såväl
Andalusien som Gibraltar. Samtidigt är
jag glad att jag sett Tanger då det betyder att jag aldrig mer behöver åka dit.

Generalsekreteraren har ordet

Att smida järnet varmt
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Stimulerande
tävlingsutbyte
Av: Ulf Hansson

Knappt har jul- och nyårshelgerna
avverkats förrän klubbarna i Nyköping
och Oxelösund drar igång sitt
tävlingsutbyte i fältskytte, en drygt
femtioårig tradition.
Traditionen med tävlingsutbytet mellan pistolklubbarna
i Nyköping och Oxelösund
har sitt ursprung drygt femtio
år tillbaka. Till en början var
det tre föreningar som tävlade
mot varandra, Oxelösunds Pk,
Nyköpings Pk och F11 Skf.
Under det att vintern
övergick till vår arrangerade
dessa tre föreningar gemensamma tävlingar, ett slags Nyköpings-, Oxelösunds-, och
F11-mästerskap.
Efter att F11, Sveriges
största flygflottilj på sin tid,
lagts ned 1980 fortsatte Nyköping och Oxelösund att
hålla liv i traditionen. Tanken är att skyttarna ska få så
bra träning som möjligt inför
starten av skyttesäsongen och
vara på topp när alla tävlingar
drar igång.
Man tävlar i fältskytte och
första omgången börjar i januari. Utbytet omfattar sex
tävlingar som arrangeras varannan
gång i Oxelösund
och varannan i Nyköping. Alltsammans avslutas med
en särskild mästerskapsträff där man
korar den slutliga
vinnaren.
I år gick sista tävlingsomgången i
början på mars i
Nyköping och det
avslutande mästerskapet –
”The Grand Finale” – hölls
8

någon vecka senare i Oxelösund.
Även magnumskytte finns

på schemat och dessa tävlingar arrangeras uteslutande hos Oxelösunds Pk som
har lämplig terräng för detta. Nyköping har inte någon
fältskytteterräng över huvud
taget varför tävlingarna där
arrangeras på den ordinarie
skjutbanan.
– Det här utbytet mellan
klubbarna är väldigt trevligt!
säger Anders Lybeck som
skjuter för Nyköping.
– När man passerat jul och
nyår längtar man verkligen efter att det ska dra igång, känslan kan närmast liknas med
jägarnas otåliga längtan efter
älgjakten.
Anders Lybeck guidade NP:s

redaktör som fick följa med
på en av de första fältrundorna i februari hos Oxelösunds
Pk.
Terrängen omkring klubbhuset och skjuthallen fungerar
utmärkt för fältskjutning och
bjuder på en kort, men varierad skogspromenad. Man har
lagt upp det så att varje station
skjuts två gånger, första varvet
skjuter man tre stationer varefter man börjar om och går ett
varv till med andra förutsättningar, totalt alltså sex stationer. Två av stationerna skjuts
på den ordinarie skjutbanan
och de övrig i skogsterrängen.

Starkt motljus gjorde
det lurigt på en av
stationerna.

Banläggare i
Oxelösund var Peter
Berg,sekreterare (till
vänster) och Jonas
Runnhagen.

Svårighetsgraden på skjutningen, avstånd, skjuttider
etc. ligger i nivå med vad som
väntar skyttarna på en större nationell fältskjutning. En
mycket bra träning inför den
stundande säsongen.
Tidigare korades en vinnare

i varje vapenklass, men man

har nu ändrat upplägget så att
bara en mästare utses, oavsett
vapengrupp. Det framgår att
Anders tycker det var bättre förr.
– Tidigare kunde det hända
att jag vann klass A som jag
uteslutande ägnar mig åt, säger han och skrattar, men nu
kan jag slänga mig i väggen!
NP4 ’12

Tre skyttar från Nyköpings Pk värmde sig i stugan,
från vänster: Björn Carlsson, Daniel Nordström (ordf.)
och Marcus Andersson.

Anders Lybeck upprördes
över den samlade
träffbilden från Erik Nords
45:a, ”det borde vara
förbjudet att skjuta sådana
träffbilder!”.
Lennart Pettersson,
Oxelösund, har
varit med sedan
1967. Har tidigare
varit ordförande i
klubben och är nu
vice ordf.

NP4 ’12
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EEELD! Skyttarna hjälps åt som skjutledare.
Här sköter Anders Lybeck ruljangsen.

Två stationer (3 och 6) var
förlagda till den ordinarie
skjutbanan framför hallen med
tjugo skjutplatser. Lägg märke till
kaminröret som sticker ut längst
bort, det går att värma sig om
kylan blir för svår.

I klubbstugan var det
varmt och gosigt. Erik
Nord från Oxelösunds
Pk tar en fika efter väl
förrättad fältrunda.

Marcus Andersson, NPK
(vä) och Tobias Johansson,
Oxelösund, gillar tävlingsutbytet.

Hur det gick för NP-redaktöSkyttar är ett trevligt släkte,

och stämningen i Oxelösund
denna vinterdag var inget undantag. Dessutom visade sig
vädret från sin bästa soliga
sida och snötäcket var knappast besvärande.Annat var det
förra året.
– Då var det över en meter snö och vi fick skotta upp
gångar från skjutplatsen fram
till måltavlorna, minns Anders.
10

ren ska vi inte gå in på, det var
i alla fall inget att skriva hem
till morsan om.
Däremot visade Oxelösunds- och Nyköpingsskyttarna att de är att räkna med
när det drar ihop sig till de
stora tävlingarna.

Kompisarna
Luciano Avian
(vä) och Anders
Lybeck framför
klubbstugan. ”Så
här grovt skjuter
vi i Nyköping!”
sa Luciano
och visade
klisterlapparna.

Årets mästare blev C-skytten
Magnus Wihr, Oxelösund. Bäst
i A-vapen var Jonas Runnhagen.
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BESKRIVNING

Pris/ask 50 st

Pris/1000 st

TÄNDHATTAR

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

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

.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

HYLSOR
Alla kalibrar.

KULOR
I alla kalibrar.

Sortimentet är större.
Hör av er!
Med reservation för prisändringar.

Kaliber

Fettade

Förkopprade
(HS)

.32 (314/100 WC)

85 kr

75 kr

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

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

90 kr
110 kr
110 kr

.44 (429/240 HP)
.45 (452/230 RN)

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

160 kr
150 kr

Alla priser inkl. moms.
Pris per 100 från:

Komplett prislista med
samtliga kalibrar finns på
vår hemsida!

Generalagent för Sverige:
Med reservation för prisändringar.

Besök vår hemsida: www.sportec.se
NP4 ’12

Box 25 232 02 ÅKARP 040-46 50 50
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Av: Andreas Lindahl, Vetlanda
Pistolklubb/Eksjö Skyttegille

Walther SSP
970 gram tysk ingenjörskonst
Redan 2006 testade NP ett provexemplar av Walthers
innovativa .22:a, modell SSP. Nu har den hunnit ut bland
skyttarna och Andreas Lindahl är en av de nöjda ägarna.
Här berättar han om hur det är att skjuta med pistolen och hur
den ska tas om hand för optimal funktion.
Audi, BMW, Mercedes – alla
har de tysk ingenjörskonst
gemensamt. Walther SSP är
inget undantag. Redan när
jag började skjuta pistol 2010
fanns denna pistol på marknaden och gjorde mig nyfiken. Jag har försökt hitta både
ris och ros om den, men den
finns i allt för få exemplar
ännu för att man ska kunna
bilda sig en riktig uppfattning.
Det blev dock kärlek vid första ögonkastet för min del.
Citat ur manualen
angående rengöring:
”First of all, we would suggest
that the SSP does not belong to
those kinds of arms which perform better without cleaning. For
some reason it is said that those
arms – and a few marksmen believe this – exist! But seriously,
in order to preserve its technical
superiority, the SSP needs to be
cleaned regularly. Depending on
the kind of ammunition used,
the SSP should be cleaned every
1000–2000 shots.”
Walther SSP säljs av Edman
Precision AB, tfn: 036-13 97 10.

12

Som funktionär på fält-SM

2012 noterade jag i alla fall
fyra Walther SSP, det kan förstås ha funnits fler, men det
var tillräckligt för att få mig
att börja fundera över varför? De som använde pistolen
lämnade intrycket av att pistolen verkligen ligger ”inne”
i handen jämfört med många
andra. Den minimala rekylen
skiljer sig jämfört med de flesta
av konkurrenterna och några
negativa sidor verkar inte ha
upptäckts av ägarna. Efter en
väldigt fin presentation av Edman Precision, som säljer pistolen, köpte jag mig en egen.
Eftersom jag vill veta hur mitt
vapen fungerar skruvade jag
redan första kvällen isär den
för rengöring av eventuellt
överflödigt leveransfett. Manualen beskriver enkelt hur
man går till väga och trots
att det finns ett avancerat rekyldämpande system är delarna väldigt få.
Kolven är justerbar i olika
riktningar via en skruv som

nås ifrån patronläget. I sidled
har den relativt liten justermöjlighet men det är tillräckligt för min egen del, jag kan
tänka mig att vissa kan känna
behov av mer vinkel för att
uppnå en perfekt siktlinje.
Den runda magasinspärren sitter väl placerad för min
högra tumme i kolven och fjädern är tillräckligt stark för att
kasta upp magasinet. En finess
som uppstår om jag trycker
in magasinspärren hastigt och
håller den kvar, är att magasinets botten nyps fast av spärren
utan att ”flyga” ur pistolen.

Avfyringsmekanismen har
en annorlunda konstruktion
där slagstiftet löper på insidan av slutstycket, helt rakt i
vapnet, för att komma ifrån
oönskade rörelser. Justermånen är mycket god. Två olika
avtryckarskor medföljer, den
ena är av bredare modell i plast
samt en smalare i stål. Stålvarianten erbjuder ytterligare justermån i längdled. Vid spänt
slagstift visas en röd indikator
på pistolens vänstra sida.
I pistolens front finns tre
skruvar. Två av dessa är skiftbara för att justera rekyldämp-

Landslagsskytten och svenska
mästarinnan i fältskytte, Anna
Karlsson, provade ett testexemplar
av Walther SSP för NP redan 2006.
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SSP är lätt att demontera. Tredje detaljen uppifrån
är det speciella slagstiftet som löper i ett urtag i
slutstycket (se detaljbild med stiftet urtaget).

Det originella
”slagstiftet” löper i
urtaget i slutstycket.

Magasinen finns i både femoch sexskottsutförande. För att
undvika funktionsstörningar bör
man ge magasinet ett ”knack”
före laddning så patronerna
ligger i rätt läge.

Extra vikt kan
monteras
under pipan.

Justering av trycket görs lätt med
insexnyckel underifrån.

NP4 ’12

Här ser man
skruvarna till
”ventilerna” för
rekyldämpningssystemet överst.
Vid demontering
av pistolen lossar
man understa
skruven.

ningen i pistolen. En ring på
skruven anger mindre dämpning, två ringar anger kraftigare dämpning vilket är
standard när pistolen levereras.
Magasinen finns som fem
eller sex skotts varianter. Fem
är dock standard, så glöm inte
bort att byta ut dessa redan
vid leverans om fältskyttet är
av intresse. Magasinet stoppas
i pistolen ovanifrån när manteln är öppen.
Siktet justeras med 2mm
insexnyckel som medföljer.
Detta ser jag som en fördel
jämfört med en vanlig spårmejsel. Klicken är distinkta

och går inte att missa. Siktskårans bredd och höjd är justerbar vilket jag saknat på andra
modeller.
Standardkornet är roterbart och erbjuder 4,0/4,5/5,0
mm bredd. Ett alternativt korn
i bredderna 2,5/3,0/3,5mm
finns att köpa.
Förtryck och tryckpunkt
justeras individuellt, enkelt
åtkomliga med 2mm insexnyckel underifrån.
På skjutbanan är Walther SSP

något helt annat än vad jag
upplevt med andra pistoler.
Trots sina lätta 970 gram med
13

Siktet har alla
inställningsmöjligheter man
kan önska och kornet
är vridbart för tre olika
bredder (korn med fler
bredder finns att köpa).

Magasinet förs ned uppifrån.

tyngdpunkten placerad i mitten av varbygeln så vill den
inte skicka pipänden uppåt utan snarare rakt bakåt in
mot axeln.Tyngdpunkten ger
mig en stor fördel vid precisionsskytte då jag inte droppar kornet på samma vis som
tidigare. Den vilar naturligt
inne i handen istället för att
ligga på handen.
Från fabrik medföljer en
50g aluminiumvikt som fästs
i en skena. Önskas ännu mer
vikt adderat i framänden erbjuder Walther en 100g stålvikt samt en fjädrande 145g
vikt.

gått c:a 1400 skott i temperatur mellan 0–20 plusgrader
och visst lyckades jag provocera fram några fel under
mina tester. Helt rätt, provocera. Alla genom att INTE
göra vad manualen rekom-

menderar. Att skjuta ammugöra både lätt och svårt men nition med mindre rekyl (SK
eftersom det är roligt att skjuta Pistol Match/Eley Sport/Eley
köpte jag på mig några sorter Practice) och använda full reför test av rekyl och mätning i kyldämpning ökar sannolikkronograf. Jag trivs väldigt bra heten för att få en klämd hylsa.
med Norma 2 i detta vapen Skiftar man ventil är probledå den något kraftigare reky- met löst. Sannolikheten för att
len blir väldigt jämn tack vare pistolen missar att mata fram
dämpningen i Walther SSP. en patron kan öka om inte
Båda sorter av Eley krävde magasinet knackas till i botten
att jag skiftade ventil i fronten (enligt manualen). Fel orsakas
på vapnet för att inte klämma om patronen inte får en brant
hylsor.Ammunitionen i kom- vinkel upp mot patronläget
bination med rekyldämpning vilket syns tydligt redan innan
gör helt klart skillnad för den magasinet stoppas i pistolen.
Vid skytte i minusgrader har
upplevda rekylen.
jag blivit rekommenderad att
antingen ha pistolen torr eller
Ammunition
Medel Differens
med ett smörjmedel som inte
SK Pistol Match 285
+3, -4
påverkas av kyla för att undNorma 2
279
+5, -4
vika trög gång. (Break Free
Eley Practice
276
+6, -4
CLP används sedan tidigare i
Lapua Polar
296
+5, -8
mina vapen).
Biathlon

Avtrycksmekanismen bör
ägnas lite extra omvårdnad
och hållas ren. I synnerhet
den blanka ”pinnen”,
för att tryckpunkten ska
kännas ren och distinkt.

Valet av ammunition går att

Eley Sport

275

+3, -10

CCI Standard

276

+8, -6

Hur är då driftsäkerheten på
SSP kanske många frågar sig?
Den har i skrivande stund
14

Köparen bör vara medveten
om att det här inte är en glapp
KSP 200 som tål ett par lager
smuts, utan ett vapen med tajta
toleranser där det av fabriken

Det går att klämma hylsor
och få eldavbrott i SSP.
Men då får man missköta
underhållet, använda fel
ammunition eller ställa in
rekyldämpningen fel.

rekommenderas vapenvård var
1000-2000:e skott. Personligen tycker jag detta låter generöst med tanke på att Walther
SSP är ett tävlingsvapen med
små toleranser och jag gör vapenvård tätare än så, då behövs
inte någon grovrengöring utan
det räcker med enklare puts
med en draglapp.

Stöter vi på varandra på träning
eller tävling så tveka inte att
ställa frågan om du får känna
eller provskjuta min SSP. Jag
skruvar gärna ner den och utför vapenvård på plats, det går
väldigt snabbt. Skyll däremot
inte på vapnet om det skjuter illa,Walther SSP levererar.
Gör du?
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Nationell Idrottsutbildning

Sök till Skyttegymnasiet i Strömsund!
Samma kvalité som alltid!

Samma
som alltid!
Sista kvalité
ansökningsdatum
1 dec 2012

Ambition

För
merinformation:
information:
För mer
Tränarna
på
Skyttegymnasiet,
0670-162
16
Tränarna på Skyttegymnasiet, tel.tel.
0670-162
16
e-post.skyttegymnasiet@stromsund.se
skyttegymnasiet@stromsund.se
e-post.
www.hjalmar.nu
www.hjalmar.nu

Gemenskap

Utveckling

Roligt

N

Y

H

ET

!

Närhet

VarioLens

modell 2+
-med steglöst inställbar dioptrikorrigering inom 7 dioptrierNu betydligt lättare, bättre och billigare.

Passar till de flesta skytteglasögonbågar.
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Sanden blev
till guld

NM i fältskytte
Av: Bo Walger

Oskar Ekblad på väg till inskjutningsstation, i bakgrunden skymtar Rubjerg Knude Fyr.

Nordiska Mästerskapen i fältskytte kräver noggranna förberedelser då
förutsättningarna ofta är annorlunda mot vad man är van vid. I år hölls tävlingen
bland sanddynerna på nordöstra Jylland i Danmark. Efter ett antal spännande
särskjutningar kan man konstatera att rubriken här ovan inte är någon överdrift.
framåt lunchtid satte vi foten på dansk mark. Bilresan
från färjeläget till Lønstrup
tog en dryg halvtimme. Efter inkvartering genomfördes
den så kallade ledartävlingen
med revolver 38. Resultatet av denna lämnar en del
att önska då vi blev slagna av
Norge med en poäng och att
Danmark vann överlägset.Till
vårt försvar kan man säga att
vi faktiskt hade övat på fältTräningsläger, ”som vanligt”, skjutning eftersom det var
i Marie Brunssons förening de förutsättningarna vi fick
Örgryte Pk där vi i sedvan- förrra året. Nog med bortförlig ordning blev väl omhän- klaringar, det kommer en ny
dertagna. Formen finslipades chans nästa år.
med danska kommandon och
dito tävlingsförutsättningar.
Skjutterrängen, RubjergomFredagen den 5 oktober rådet, är värd ett eget kapitel.
bar det iväg med färjan (Gö- Området består av en stor
teborg-Fredrikshavn) och klint1 med en mycket speciell
Återigen for landslaget till
Danmark, närmare bestämt
Lønstrup på nordvästra Jylland. Den minnesgode läsaren kommer säkert ihåg att
förra årets mästerskap också
ägde rum i Danmark. Av planeringsskäl bad De Danske
Skytteforeninger (DDS) att
även i år få genomföra NM.
Då varken Sverige eller Norge misstyckte blev det så.
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flora och fauna. På en av bilderna skymtar ett fyrtorn som
är ett bra exempel på de speciella förhållandena i området.
Fyren byggdes år 1900 men
redan 1953 fick man stänga
ned mistluren p.g.a. sanddrevet och 1968 släcktes själva
fyren. Därefter inrättades ett
museum i en intilliggande
byggnad men även det fick
stängas då sanden till sist fick
övertaget. Kampen mot sanden går långt tillbaka i tiden,
exempelvis kan nämnas det
tiotal gårdar som begravdes
under sanden på 1500-talet.
Såsom är brukligt i Danmark

började fältskjutningen med
en inskjutningsstation, med
känt avstånd. Därefter började allvaret på första stationen

med hög knästående skjutställning. Av bilden framgår
också tydligt färgerna på figurerna som användes genomgående; grön, gul och svart.
I Danmark är det alltid tillåtet med stödhand, i samband
med fältskytte, skytten väljer
själv vad han eller hon föredrar. Man skjuter dessutom 5
skott per station.Totalt bestod
banan av 10 stationer och deltagarna gick 2 varv vardera,
där damer och juniorer gick
2 varv med C-vapen och seniorerna 1 C-varv samt 1 Bvarv. Det förtjänar att påpekas
att i samband med ledarmötet
bestämdes att damerna fr.o.m.
2013 skall skjuta B-vapen i
andra omgången. Det här har
våra damer önskat en längre
tid och nu blir det verklighet.
NP4 ’12

Servering och sekretariat.
Dansk haltpåle
med stationsbeskrivning.

Delar av svenska laget tittar på särskjutningarna.

Linus Klingberg skjuter isär mot
Espen Magnussen (Norge).
Damer
1. Anna Karlsson
Sverige
2. Anneli Bønnicke Jensen Danmark
3. Ingunn Edvardsen
Norge
Juniorer
1. Linus Klingberg
2. Espen Magnussen
3. Henrik Hjelm Hansen
Seniorer
1. Christian Johansson
2. Robert Råsbo
3. Markus Andersson
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Återtåg över klinten.
RESULTAT

Individuellt

Marie Brunsson (vänster) och Ann-Marie Blomér.

Lag

155 poäng (särskjutning)
155 poäng (särskjutning)
155 poäng (särskjutning)

Damer
1. Danmark
2. Norge
3. Sverige

458 poäng
455 poäng
446 poäng

Sverige
Norge
Danmark

157 poäng (särskjutning)
157 poäng (särskjutning)
153 poäng

Juniorer
1. Sverige
2. Norge
3. Danmark

446 poäng
403 poäng
400 poäng

Sverige
Sverige
Sverige

172 poäng
170 poäng
165 poäng

Seniorer
1. Sverige
2. Danmark
3. Norge

836 poäng
778 poäng
760 poäng

Lars Hagman.
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Arrangör för tävlingen var den

lokala föreningen, Hjørring
Skytteforening. Förutom
Nordiskt Mästerskap var det
också en öppen tävling som
lockade deltagare ända ifrån
Skåne. Allt fungerade väl och
efter ett mycket blåsigt andravarv återstod 2 särskjutningar
för att kunna kora samtliga
mästare. Först var det Linus
Klingberg som fick skjuta
isär mot Espen Magnussen
(Norge). På damsidan sköt
Anna Karlsson, Anneli Bønnicke Jensen (Danmark) och
Ingunn Edvardsen (Norge)
isär mot varandra. Som framgår av resultatlistan gick det Station 1, höga knä.
bra i båda fallen och Sverige
erövrade samtliga individuella guld samt lagguld juniorer
och seniorer.
Det individuella seniorguldet (Christian Johansson)
är värt en egen mässa. Christian blev, som säkert många
minns, helt oförtjänt diskvalificerad i samband med NM
2011 då han sköt revolver
under B-varvet. Det var en
mycket tråkig historia då han
annars skulle ha blivit individuell mästare redan 2011. Att
han på det här sättet fick revansch är därför extra roligt,
grattis Christian!
Avslutningsvis tack alla dukti-

ga landslagskyttar för en god
insats. Tack Örgryte Pk för
all hjälp med träningslägret.
Vi framför också ett tack till
våra sponsorer Skytteprecision AB samt Gunnar Elfving

Station 10, sista stationen.

Skyttetjänst AB och sist men
inte minst mina lagledarkollegor Marie Brunsson och
John-Åke Andersson.

Anna och Linus efter
särskjutningarna.

1. Med klint avses i detta fall
den platta bevuxna sandytan
ovanför stupet och stupet som
sådant benämns klintkant.

Svenska laget
Damer
(ledare Marie Brunsson)
Maria Prandl-Norrgård, Salems Pk
Anna Karlsson, Salems Pk
Linda Svensson, Råsbo Psk
Ann-Marie Blomér, Örebro PSS
Juniorer
(ledare Bo Walger)
Pontus Schmidt, Örebro PSS
Oskar Ekblad, Härryda PSS
Tobias Persson, Öckerö Skf
Linus Klingberg, GPSSK

Från vänster: Bo Walger, Tobias Persson, Goe Nilsson, Maria Prandl-Norrgård, Marie Brunsson, AnnMarie Blomér, Robert Råsbo, Markus Andersson, John-Åke Andersson, Oskar Ekblad, Johan Nilsson,
Anna Karlsson, Christian Johansson, Linda Svensson, Linus Klingberg, Lars Hagman, Pontus Schmidt.
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Seniorer
(ledare John-Åke Andersson)
Johan Nilsson, HUPSK
Goe Nilsson, Kullens Psk
Markus Andersson, Hjälmseryds Pk
Christian Johansson, Lidköpings Psf
Robert Råsbo, Råsbo Psk
Lars Hagman, Hedemora Psk
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Gunnar Elfving
Skyttetjänst AB

Målmateriel
från GES AB
Startat av skyttar för skyttar

NYHET!
CANAXA HAR GÅTT I PENSION
GESAB HAR KÖPT CANAXA MÅLTAVLOR AB
Fr. o. m. den 21/5 2012 säljer GESAB även Canaxas artiklar

Du vet väl om att din klubb/förening får
10% i RABATT på tavlor och fältskytteﬁgurer
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 ﬁnnas för .22, då med 6 riktprickar!

Det behöver inte vara dyrt med hög kvalitet!
OBS! Du får fraktfri leverans om Du beställer tavlor eller ﬁgurer för minst 1200 kr + moms!
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
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Du kan även göra din beställning på vår hemsida
www.skyttetjanst.se
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Thomas Dahlberg (till vänster) och Per Qvarnström gör upp om titeln i nya Handen Open.

Nya Handen Open
Av: Peter Siegel

För att öka intresset för Handen Open, en
utslagstävling i precision, har man gjort om den till
en medaljgrundande kretstävling, men behållit en
spännande final mellan de åtta bästa.
Utslagstävlingen i precision,
”Handen Open”, startades
1975. Idén kom från dåvarande ordföranden i Handens
Psk, Christer Westin, som
själv vann tävlingen ett flertal gånger, och kassören Ulf
Hansson (numera redaktör
för denna tidning). Herrarna ville skapa en annorlunda
tävling med extra nerv i och
sneglade på upplägget för tennisturneringarna.
20

Tillgången till en bra inomhushall, Torvallahallen i
Handen, gjorde dessutom
att Handen Open kunde genomföras vintertid då det var
lågsäsong för krutskyttet.
Det blev tradition att tävlingen hölls sista helgen i
februari. Tyvärr fick skjutbanan i Torvallahallen efter en
tid stryka på foten för annan
verksamhet och man tävlar
nu på våren på utomhusbanan

i Sanda. I år
flyttades HO dock till
september för att inte krocka
med kretsmästerskapet i fält
C på Kungsängen.
Handen Open var egentligen

en enda orgie i särskjutningar där man möttes ”manmot-man” i matcher om fyra
serier á fem skott. Från början använde man både lördag
och söndag för att klara av

det maximala antalet deltagare som då
var 128. Enligt känt mönster
halverades siffran efter första
omgången på lördagen, 64
deltagare på söndagen blev
sedan 32, 16 – 8 – 4 och till
slut återstod bara två skyttar
som gjorde upp om slutsegern. De för tiden väl tilltagna penningpriserna utgick till
1:an, 2:an och 3:an.
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Thomas Dahlberg sköt aningen
närmare tian än Göran Svahn
som fick se sig utslagen med
någon millimeter.

Kjell Ekstam, som vann Handen Open
2000, sköt 50 poäng i vgrp A.
Göran Svahn öppnade
med 50 poäng.

De fyra bästa i Handen
Open. Från vänster:
Thomas Dahlberg,
Per Qvarnström, Göran
Svahn och Patrik Ålander

Efter ett antal år då tävlingen samlat så mycket skyttar
(närmare 140) att man till
och med nödgades neka de
sist anmälda, svalnade intresset och man fick planera för
enbart 64 skyttar på en lördag.
Tävlingen är utmärkt träning för nerverna. Själv har
jag gått vidare med dåliga 176
poäng, men åkt ut på hyggliga
192. Det var Handen Open i
ett nötskal, men det var bara
att gilla läget. Mottot var ju
”vinna eller försvinna”!
Nya Handen Open är omgjord
från en renodlad cuptävling
till en standardmedaljgrundande kretstävling, men man
har behållit en gastkramande
final för de åtta bästa skyttarna. Det behövs alltså fortfa-
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rande starka nerver för att bli
Handen Open mästare! Det
blir nu 1 vinnare och högst
”63 förlorare”, mot tidigare
”127 förlorare”.
Per Ahldén har rekordet i antal

vinster genom tiderna. Han
vann Handen Open hela sju
gånger under de femton år
(1975 – 1990) han ställde upp.
Per tävlade först för Katarina
Psf och vann då fem gånger,
sedan för Atlas Copco, där han
vann ytterligare två gånger.
– Det är den absolut bästa
träningen för skyttarna att lära
sig att hålla nerverna i styr!
säger Per ”filbunken” Ahldén
och tillägger:
– Själv hade jag inte en
tanke på att förlora, jag ansåg
det självklart att vinna varje

Gulaschsoppa – gratis och kryddig!

match. Kanske var jag för dum
för att begripa bättre.

Skanåker (fripistol) när han
var som bäst.
Kjell, som var i prima
En av Per Ahldéns mest spek- form, var givetvis på plats för
takulära och hårdaste match- att vinna och tog sig också
er gick mot Kjell Jacobsson, hela vägen till final. Men där
dåvarande Spånga-Hässelby stod Per Ahldén och väntade.
skytt som även deltog i OS
tillsammans med Ragnar Båda killarna vägrade ge sig
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Prisutdelning i Handen Open
1978. Tävlingsledaren Christer
Westin gratulerar Per Ahldén
till segern. Närmast Per står
tvåan, ”runner up”, Lennart
Kvist. Tredje pris till Kjell
Jacobsson och fjärde till Börje
Älvebrand längst till vänster.

och sköt fruktansvärt bra.Allt
”satt i mitten” med några få
undantag strax utanför tian,
serie efter serie. När man
summerade matchen hade
båda skjutit 197 poäng av de
200 möjliga. Per vann på bättre sista serie och en besviken
Kjell undslapp sig: ”Det är ju
för j-t att behöva förlora med
bara tre borta!”.

mas i år även lite tur i halvfinalen. Han och Göran Svahn
hade skjutit lika och ett enda
skott på två minuter skulle nu
avgöra vem av dem som gick
vidare till final. Båda fick uppenbara problem med detta
särskiljningsskott och tvingades ta ned hela fyra gånger
innan de slutligen sköt varsin kanttia. Thomas skott tog
mitt på linjen och Görans lite
I 1978 års upplaga sköt Per mer mot nian. Då det gällde
Ahldén totalt 1370 poäng, att skjuta närmast mitten gick
alla matcher sammantagna. alltså Thomas Dahlberg vidare
Det ger ett snitt per serie på till final.
närmare 49 poäng fördelade
på 7 matcher och sammanlagt Det blev en drömfinal! Den
28 serier! Inte för inte var Per sjufaldige HO-vinnaren Thoockså trefaldig svensk mästare mas Dahlberg mötte Handen
i precision i vapengrupper- Psk:s nya stjärnskott, talangna C och A. Han blev även fulle Per Qvarnström, som
svensk mästare i luftpistol och har vunnit många tävlingar
förpassade olympiamästaren de senaste åren. Oftast geRagnar Skanåker till en an- nom att ligga på mellan 290
draplats på Sportskytte-SM och 295 poäng på sex serier.
1979 i Örebro.
Thomas hade nu chansen att
bli historisk genom att vinna
Thomas Dahlberg, som vann HO för åttonde gången! Men
första gången 1999, tange- skulle nerverna hålla? Två serade många år senare rekor- rier gällde och ingen hade råd
det med att också vinna HO att skjuta ett dåligt skott.
hela sju gånger. Utan att förringa Thomas fina prestatio- Per Qvarnström öppnade starkt
ner hade han det dock något med 49 poäng och satte press
lättare då han de senaste åren på Thomas som helt plötsligt
”bara” behövde vinna sex fick vänsterläge. En tia, tre
gånger i rad mot att Per Ahl- nior och en åtta till vänster,
dén på sin tid var tvungen att fyrtiofem poäng. Det betydvinna hela sju matcher. Och de att Thomas måste hämta in
det gällde som sagt att vinna minst fyra poäng i sista serien
varje omgång för att gå vidare. för att vinna. Omöjligt? Ja, det
blev det mot en skytt som Per
Förutom skicklighet hade Tho- Qvarnström. Thomas 45 +
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”Det är ju för j-t att behöva åka ut på 197 poäng!” suckade Kjell
Jacobsson, dåvarande Spånga-Hässelby Pk, och lugnade sig med
kaffe och bulle efter den hårfina förlusten i semi mot Per Ahldén.
Kjell sköt även fripistol och deltog i München-OS 1972 då Ragnar
Skanåker tog guld (567p). Kjell blev tionde man med 554p.

48p räckte inte mot Pers 49 +
47. Hemmasonen Per Qvarnström segrade i Handen Open
2012 och Thomas Dahlberg
får komma igen och försöka
bli historisk nästa gång.
Nästa år fyller Handens Pistolskytteklubb 60 år och vi får se

vad klubben kan hitta på mer
förutom den goda, gratis gulaschsoppan som man brukar
bjuda alla deltagare på.
Man får hoppas att många
av Stockholms skyttar åker till
HANDEN OPEN 2013 för att
tävla och passa på att gratulera klubben på födelsedagen!
NP4 ’12
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Ställbar Rinkkolv i 5 storlekar
Ställbar Nillkolv i 3 storlekar

-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 220500 g, tryckpunkt 80-300g

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
Ställbar Rinkkolv i 5 storlekar
Ställbar Nillkolv i 3 storlekar

Vi tar andra vapen i byte. Även delbetalning.

NP4 ’12
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Särskjutning om mästartiteln.

MÄSTARMÖTE
Av: Peter Siegel

Ronny Olander upplevde ett magiskt ögonblick då
det stod klart att han i stenhård konkurrens vunnit
Överum Pk:s populära fältskjutning ”Mästarmöte”.
Hela tio skyttar hade skjutit fullt i vapengrupp C, men
Ronny Olander besegrade
alla och stod till slut som vinnare av årets Mästarmöte i
Överum. Konkurrensen var
stenhård, men nerverna höll
och Ronnys kommentar till
NP efter särskjutningen var:
– Det kändes som ett magiskt ögonblick när det stod
klart att jag hade vunnit tävlingen!
Nytt rekord i antal starter no-

terades, hela 221 starter i de
olika vapengrupperna och
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skytteklasserna. Men funktionärerna i Överum är vana tävlingsarrangörer och klarade
det hela galant. Har man som
klubb anordnat Landskamper,
SSM och kretsmästerskap under några decennier har man
ju fått lite rutin.
Överums mångåriga, nationella fältskyttetävling har
sedan 1967 gått under namnet
”Tjustsmällen”, ”Mästarträffen” och nu alltså ”Mästarmöte”. En tävling med 45-årig
tradition som blir allt mer populär, inte minst för de generösa ammunitionspriserna.

Överums ordf. och tävlingsledare
Sven-Olov Nilsson.

Mästarträffen instiftades av

Överum Pk:s ordförande
Sven-Olov Nilssons mentor
Holger Johanson från Göteborgs Sportskyttar. Samma
Johanson som skapade de speciella Holger Johanson-figurerna.
Örebro Pssk övertog Mästarträffen några år, men sedan
har det varit Överum Pk igen
för hela slanten.
Från början var man
tvungen att vara kvalificerad
för att delta i Mästarträffen,
NP4 ’12

Ett skott i varje figur.

Ronny Olander, mästarskytt på Mästarträffen.

Station 3.

Sex luriga figurer.
Stationschef Annika
Wirskog startar
klockan för en
grovpatrull.

Robert Svensson
skriver i protokollet.

Små tuffa mål i särskjutningen.

d.v.s. man måste någon gång
under de senaste två åren ha
skjutit fullt i en tävling som
innehöll Holger Johansson figurer. Reglerna har dock luckrats upp med åren. Då enbart
Mästarträffen inte kunde
gå runt trots sponsring av
SPORTEC AB arrangerade
man en nationell fältskjutning
i samband med själva Mästarträffen. Nu går det alltså bra
för alla att bli mästare plus att
få möjligheter att tävla om
ammunitionspriserna.
NP4 ’12

Damer och veteraner har fått

en egen tävling med ammopriser, samt ett fint följepris
för att komma ihåg sin seger.
År 2009 ändrades namnet till
Mästarmöte. Överum Pk, som
i år fyller 50, hade förutom
penning- och ammunitionspriser, samt fina och originella glaspjäser, dessutom också
två generösa bonuspriser på
1000 kronor var. Det gällde
att vara totalbäst i två vapengrupper – antingen i C & B
eller i A & R.

De som vann tusenlapparna var

Lennart Skoglund, Ålems Sf,
med totalt 96 träff i vgrp C &
B och Roger Björkman, Råsbo Pk, med 92 träffar i A & R.
Skyttarna ser nu fram emot
Överums populära serietävling ”Vårsaluten” som arrangeras den 20 och 27 januari, Mycket ammunition och fina
samt den 10 och 17 febru- glaspjäser i vgrp C samt för
ari 2013.
damer och veteraner.
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Så använder du
skottstolen
Av: Peter Siegel

En mästerskytt lämnar inget åt
slumpen. Åke Nordin laddar sin
ammunition själv och provskjuter
i skottstol för att optimera
möjligheterna till bra resultat.
Mästerskytten Åke Nordin, med mängder av medaljer från kretsmästerskap, ÖSM och SM är inte bara
en av Sveriges bästa elitskyttar med fältskytte som
specialitet, han är också en mästare på hemladdning.
Exklusivt för NP berättar Åke hur man använder
skottstolen på ett säkert och bra sätt.
Säkerhet

Tänk alltid på att pistolen ska peka i en säker riktning, det vill säga mot skjutvallen, när du laddar den
och släpper fram slutstycket/manteln. Pistolen rör
sig uppåt i skottstolen vid varje skott och måste föras tillbaka mot ställskruvens stopp.
Automateld

Vissa pistoler som har mekanismen i stommen kan
vid olyckliga omständigheter, beroende på att stommen blir hopklämd av backarna, bli helautomatiska,
d.v.s. ”spruta”. När pistolen sprutar kommer den att
träffa högre vid varje skott tills pipan pekar uppåt och
då gäller det verkligen att du har tänkt på säkerheten och inte är i vägen. Jag har ibland sådana
problem med min SAKO. För att undvika
sprut brukar jag justera trycket så att ytan
för upphaket blir större. På min Heckler &
Koch P9S, som jag tillverkat backar till själv
från ett råämne, har jag ofta problem med
automateld. Då får jag ladda med en patron
i taget i patronläget.
Inskjutning
Räkna med att du måste skjuta minst 10 skott
för att pistolen ska stabilisera sig i backarna.
Eventuellt måste du dra åt skruvarna ytterligare.
Tänk då på att träffbilden kan förflytta sig så att du
måste justera tavlans eller skottstolens läge.
Hitta rätt backar

SPORTEC importerar skottstol och backar. Dock
tillverkas det inte backar till alla sorts pistoler. Man
26
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”Skottstolen ljuger
aldrig”, säger Åke
Nordin som laddar sin
ammunition själv för
optimal precision.

NP4 ’12
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.22

.38 WC

7,65mm

Ha aldrig armen eller någon annan kroppsdel över pistolen när du avlossar
skotten. Stå på samma sida som avfyringsarmen på skottstolen.

fästet för att träffbilden ska
ligga i tian på precisionstavlan. Höjden justerar man med
den ställskruv som är placerad
framtill på skottstolen. Man
kan göra en grundinställning
med hjälp av riktmedlen, men
fininställning måste man göra
genom att prova några skott
mot spegeln med en ammunition som man tror har en
bra träffbild och samtidigt titta
i en målkikare. Notera dock
att det kan behövas ganska
många skott innan pistolen
har stabiliserat sig i backarna.

Rekyluppslaget justeras.

får gå in på Ransom Rests
hemsida och se vad som finns.
Man kan också bygga sina
egna backar. Till min Hämmerli SP 20 har jag fått en
skrotad kolv som jag byggt
om med plastspackel så att
den går att sätta fast i skottstolen. I några fall kan man
använda backar för en annan
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pistol. Exempelvis kunde jag
använda backarna till SIG
P210 till den Vostok MCM
som jag inledde min skyttekarriär med.
Träffbilden i tian

Beroende på hur skottstolen
är fäst kan man antingen flytta på tavlan i sida eller justera

len i vissa fall kan accelerera
felen. Om ammunitionen har
ojämn utgångshastighet kan
spridningen i höjd bli större
än vid skjutning med handen,
beroende på att momentarmen är större i skottstolen.
Jag har skjutit en mycket stor
mängd ammunition i skottstol
och min erfarenhet är att det
ibland kan vara mycket svårt
att få fram en bra hemladdad
ammunition, i synnerhet till
grovkalibriga vapen. 9 mm
Parabellum kan vara riktigt
knepig att hitta bra recept till.
Lättare att få till bra precision
är det med 7,65 Parabellum,
Ljuger aldrig
Skottstolen ljuger aldrig. En .32 S & W Long och .38 Speammunition som är dålig i cial. Jag har aldrig experimenskottstolen är verkligen då- terat med .45 ACP, så hur den
lig och en pistol som sprider går att få till precisionen med
med alla sorters ammunition låter jag vara osagt. Jag hopär inte rolig att skjuta med, pas dock att mina erfarenheför hur man än försöker blir ter kan vara till gagn för NP:s
resultaten dåliga. Man bör läsare och jag önskar lycka till
dock ha i åtanke att skottsto- med den perfekta laddningen!
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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
Lag
16 guld
16 silver

4 brons
13 brons

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.

!
T
T
A
B
A
R
10-40%
Generalagent för Sverige

Box 80, 692 22 Kumla. Tel 019-57 86 68 - Fax 019-57 02 68
bo.karlsson@bgkskytte.se
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magnum- al
n
cupen fi
Av: Åke ”Mr. Magnumcupen” Johansson

Rapport från finalskjutningen i magnumcupen 2012
i Gagnef Björka skytteanläggning i Dalarna.

Från vänster: Örjan Larsson, Töreboda PSK, Auto 9mm, Anders Karlsson, Kristinehamn PK, 44 DA, Christian Johansson, Vedums PSK, 357
DA & FRIKLASS, dessutom Mr. Mycke Magnumcupen 2012, Marko Parkkila, Grovskyttarna, 357 SA, Jano Mikaj, Katrineholm, PK, 44 SA,
Bo Engström, Luleå PK, SA-DA 357-44 Max 6,5 tum och Rolf Hallman (pappfiguren), Borås PS, SA-DA Rev. 38-44.

Som vanligt började helgen
med lördagens magnumbantävling ”Gagnselden”. En
tävling med skjutning mot
precisionstavla på 50 meters
avstånd. Den ingår inte i magnumcupen, men är en mycket
uppskattad tävling och en bra
uppvärmning inför söndagens
finalskjutning i cupen.

är det bara två skyttar som
klarat detta; Folke Weinholt
(år 2000) och Anita Olsson
(år 2010). Båda skjuter för
Torsby PSK.
Årets bästa resultat, 299
poäng, sköt Jano Mikaj, Katrineholms PK.
Antal starter: 118. Resultat för
Gagnselden se mag.cupen.se

Vädret var idealiskt med sol

På söndagen var det dags
för ”Gagnsröken”, den sista
och avgörande deltävlingen i
magnumcupen. Nu avgjordes
vilka som skulle kliva upp på
prispallen för att hämta priser
från tävlingen och få poäng

från en molnfr i himmel,
knappt någon vind och skyttarna på ett strålande humör.
Det är alltid spännande att se
om någon kommer att skjuta
maximala 300 poäng. Hittills
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som kunde vara avgörande
för slutställningen i magnumcupen.
Banan var som alltid varierad och bra, men med ett
långhåll där vinden ställde till
det för en del skyttar. I övrigt
var vädergudarna på lika gott
humör som skyttarna.
Antal starter: 153. Resultat från
Gagnsröken se mag. cupen.se
Efter detta blev det prisutdelning i magnumcupen 2012
och man kunde konstatera
att det var väldigt jämt om
platserna i många klasser. För
att få fram slutsegrarna räk-

nar man ihop poängen från
dagens tävling med skyttens
tidigare (under året) fyra bästa
resultat i varje klass.
Till sist vill jag tacka alla klubbar och skyttar för det här året
och hoppas att ni kommer
igen nästa år. Jag kan också
berätta att det ser positivt ut
för magnumskyttet. I år har vi
haft ett snitt på 114 starter per
tävling. Med detta fina resultat hoppas jag att det finns fler
klubbar som kan tänka sig att
arrangera en magnumtävling.
Väl mött där ute någonstans
i Sverige!
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Det
D
et g
gyllene
yllene
avtrycket
avtrycket
Åke ”Mr. Magnumcupen”
Johansson.

I samband med finalen i Magnumcupen 2012 delades det ut ett
pris till, nämligen ”DET GYLLENE AVTRYCKET”. Detta delades
ut till Åke ” Mr. Magnumcupen” Johansson. Priset har bara delats
ut tre gånger tidigare till personer som har gjort och gör viktiga
insatser för magnumskyttet i Sverige.
För ovanlighetens skull är Åke ingen magnumskytt, men han
sköter magnumcupens hemsida med skjutprogram, inbjudningar,
resultat, sammanställningar i cupen, priser, medaljer, diplom, frågor/svar och mycket mera. Åke är alltså en mycket viktig person
som ska se till att allt fungerar, och det gör det.
Det var lite hemlighetsmakeri, diskussion och samråd mellan
skyttar från norr till söder för att hålla mottagaren Åke utanför
vetskapen om priset, men det lyckades, och det var en rörd Åke
som tog emot priset. Stort GRATTIS!
Ulf Persson, Lidingö SSK, Folke Weinholt, Torsby PSK, Mikael ”Isse”
Isaksson, Grovskyttarna, och många andra magnumskyttar
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Svenska Ungdomscupen

!
l

Luftpistol
Svenska Ungdomscupen LuŌpistol, eƩ
samarrangemang mellan SvSF och SPSF,
drar nu igång och en liten påminnelse Ɵll
distrikt och klubbar aƩ se Ɵll aƩ anordna
upp Ɵll 3 kvaltävlingar under säsongen,
som denna gång avslutas 2013-02-18.
Det är naturligtvis roligast för skyƩarna
aƩ samlas på större tävlingar, men
i mindre distrikt kan eƩ kval enkelt
arrangeras en vardagskväll, se bara Ɵll
aƩ inbjudan finns ute på sekƟonens
tävlingsprogram i god Ɵd.
Årets genomförande sker på samma säƩ som i
łol, men fr.o.m. 1 januari kommer vi aƩ Ɵllämpa
de nya skjuƫderna för 60 resp. 40 skoƩsmatcher
med separat provskoƩsƟd, coaching/medhjälpare
Ɵllåten endast under denna provskoƩsƟd (för övrig
coaching/hjälp under skjuƫden gäller ISSF regler där
skjutledaren naturligtvis visar hänsyn Ɵll behov och
coachen visar hänsyn Ɵll övriga skyƩar). Reglementet
uppdateras Ɵll nyår.
De bästa skyƩarna i varje klass kallas sedvanligt Ɵll
finalen som går i Töreboda den 10:e mars 2013, och
ambiƟonen är aƩ vi skall få skjuta på akusƟska tavlor.
Jan-Olof Olsson, tävlingsledare för Svenska
Ungdomscupen LuŌpistol.

31

Sista mörkerfält
i Västervik
Av: Peter Siegel

Efter fyrtio år av mörkerfält i
Västervik har pistolskytteföreningen
beslutat lägga ned tävlingen. Om det
bara blir en ”time-out” återstår att se.
En av anledningarna till att
Västerviks Psf slutar med
mörkerfält är att man nästa år kommer att ha fullt
upp med att arrangera ett
flertal större tävlingar, till
exempel kretsmästerskapet
i precision, en deltävling i
kretsserien i fält samt två i
precisionsserien.
Fredrik Strömberg, tävlings- – Utöver detta kommer
ledare för Mörkerfält, tillika vi att skjuta ett antal klubbvice ordförande i Västerviks tävlingar och föreningsmäspsf och nybliven ordinarie terskap, säger Fredrik och
styrelsemedlem i Förbundet, berättar vidare om verksamberättar att deltagarantalet på heten:
mörkerfält har minskat på se- – Vi har en egen 25-metersnare år, men när skyttarna nu bana med fyrtio platser, samtfick veta att det skulle bli sis- liga med vändmål där vi kan
ta gången steg antalet starter använda 30 eller 10 stycken
glädjande nog från fjolårets samtidigt.Vi har också bra fält60 till 94.
skytteterräng i anslutning till
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Kläder med reflexer bra på mörkerfält.

händer, man
tycker det är
enkelt och tappar i fokus. Bästa
Individuellt var de fyra från skytt i vgrp B blev
Extra bra på denna sista mör- Högsby, i nämnd ordning, Tomas Lindsköld, Överums
kerfält gick det för de fyra bäst i vapengrupp C. Bästa PK, med 44/22.
skyttarna från Högsby Pk, dam var Maria Claesson, med
Mats Granström, Jonas Gar- 46/24 som sköt i D2(!). Bäs- Stefan Rosander från Västbo
penstedt, Sören Josefsson och ta yngre veteran blev Anders PK var den ende som sköt
Mattias Gustavsson. Alla fyra Edvardsson, Överums PK, och fullt i revolver (48/24) och
sköt fullt i vgrp C och de för- bästa äldre veteran C-G Lind- blev därmed suverän vinnare
sta tre hade till och med sam- berg, Vimmerby PSK. Någon i denna populära vapengrupp.
ma höga särskiljningspoäng junior syntes tyvärr inte till
Det kan bli lite väl mycket att (43) och fick dela förstaplat- i mörkret.
Jag hoppas Västerviks Psf tar
Per Klingberg, Eksjö SG, upp sin väl genomförda mörta hand om och man lägger sen. Synd bara att de missade
därför ned mörkerfält. Åt- anmäla ett lag, de hade varit sköt bäst i vapengrupp A med kerfältskjutning igen. Jag tror
47/24. Per missade tyvärr ett säkert att många skyttar i
minstone tar man ”time-out” oslagbara!
Lagsegern gick istället till skott på sista station, lite onö- Småland med omnejd skulle
för ett tag.
– Årets Mörkerfält gick väl- Eksjö SG med Per Klingberg, digt kan man tycka eftersom bli glada, deltagarantalet kan
digt bra, säger Fredrik, allt flöt 48/24, Maria Claesson, 46/24 just den stationen var väl be- man som bekant öka med
på och alla verkade nöjda och och Thomas Larsson, 46/23, lyst, men det är sådant som mycket reklam!
banan. Mellan april och september har vi träning en gång
i veckan med tillgång till lånevapen.Vi har också en luftvapenhall inne iVästervik som vi
hyr tillsammans med gevärsklubbenVästerviks Skyttegille.
Där har vi tolv platser och av
dessa är det åtta som har elektroniska måltavlor. Luftpistol
skjuter vi två gånger i veckan
under vintersäsongen.Aktiviteten i klubben är stor!
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glada. Jag vill passa på att tacka
samtliga våra funktionärer
som gjort alla dessa mörkerfälttävlingar möjliga!

totalt 140/71.Tvåa kom Döderhults PK med 136/70 och
trea Åby SK med 135/ 69.
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Guld SM 2011: Fält C Vet, Öppen Klass Bana C, Bana C Dam, Bana C Vet

Modell AW93 - Kaliber .22 LR

NYHET!
Nu även i lätt utförande!
-Lågt liggande pipa
-Nytt sikte, ställbart i höjdoch 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

FEINWERKBAU - kvalitet
SPORTEC - service

MANURHIN

Majoriteten av toppskyttarna SM 2011 sköt med Manurhin
Modell MR 32 Match

Modell MR 38 Match

Modell MR 73 Sport

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

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

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

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

•
•
•
•

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

Totallängd: 284 mm
Höjd: 145 mm
Vikt, oladdad: 1070 g
Visirlängd: 193 mm
Finns med 3”, 4”, 5 1/4”
eller 6” pipa
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Världsrekord i SM
Text och foto: Tomas Skarpsvärd

Den 3 juli 2013 inleds Svenska Mästerskapen i
Nationellt pistolskytte i Boden. Inte mindre än 22
individuella mästare och 48 lagvinnare ska koras
fram till den 7 juli.

om 2013 års SM har lagts upp.
Du hittar den under adressen:
www.pistolsm.se/2013.
På SM-sidan kommer du
att hitta information om arrangemanget, länkar till kartor, tips på sevärdheter och
Ja, det är faktiskt lite av ett aktiviteter för familjen, inforvärldsrekord i Pistol SM-sam- mation om boende, m.m.
Det finns även en Facemanhang. Det beror givitvis
på att även Militär snabb- book-sida som heter SM pistol
match nu har fått SM-status. 2013 där du kan få kontakt
Ett rekordstort antal SM- med andra skyttar.
medaljer ska delas ut under
Snart ligger snön meterdjup
nästa års tävlingar i Boden.
här i Norrbotten, något som
Samtidigt och på samma plats vi Norrbottningar ser fram
2013 i Boden blir första gång- emot och är glada för. Men vi
en som Militär snabbmatch gläds ännu mer åt det faktum
genomförs med SM-status att det bara är knappt sju måoch också första gången som nader kvar innan vi får träffa
grenen genomförs samtidigt dig, för du kommer väl upp
och på samma plats som öv- till SM-tävlingarna i Boden,
riga nationella SM. Förhopp- eller hur!?
ningsvis betyder det att ännu
fler skyttar kommer till BoMilitär snabbmatch
den och passar på att tävla
Grenen Militär snabbmatch
även i denna gren.
skjuts med vapengrupperna A,
Planering av resor och logi

Vi håller som bäst på att planera för tävlingarna och du
håller säkert på att planera
din och kanske hela familjens
semesterresa till Norrbotten
och SM-tävlingarna i Boden.
Om du funderar på boende i
Boden med omnejd så kan du
få hjälp med detta. En särskild
bokningssida har lagts upp för
detta ändamål. Du kommer
åt den via hemsidan, adressen
hittar du här nedan.
Löpande information och
Facebook

En SM-sida med information
NP4 ’12

B, och C.
Juniorer, damer, veteraner yngre
och äldre skjuter med vapengrupp C.
En helmatch omfattar 12 tävlingsserier om vardera 5 skott.
Den föregås av en provserie på
10 sekunder. Stående skjutställning utan stödhand och 45°.
Skjuttiderna är 10, 8 respektive 6 sekunder (för vapengrupp
A dock 12, 10 respektive 8 sekunder). I en helmatch skjuts 4 serier
per visningstid.
Om du vill ha mer information om grenen kan du söka
”Militär snabbmatch” via Youtube
på internet och där välja en länk
som heter ”mrf”. Där hittar du
en kort och bra introduktionsfilm
om grenen som Frövi Lindesberg
Pistolskyttar har gjort.

ANNONS

Dags att boka
boende och transport
till SM 2013!
Kontakta Resia i Boden för mer info.
e länk!
Du kan också boka direkt via nedanståend
tinyurl.com/SM2013

Kungsgatan 40, Boden
0921-755 00
Vardag 9–18, lördag 10–14
www.resia.se/boden
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Ergonomiskt
anpassad pistolkolv
Av: Kent Kumpula

Även om de ergonomiska kolvar
som finns att tillgå ofta är bra
är de en kompromiss. Här ger
Kent Kumpula handfasta tips
om hur du anpassar kolven exakt till
din egen hand.
Många av våra tävlingsvapen
har en så kallat ergonomiskt
anpassad kolv, vilket på ren
svenska betyder att kolven ska
passa handen på ett så bekvämt
och korrekt sätt som möjligt.
Nu är det ju så att nivån av
”ergonomiskhet” varierar en
hel del. Det finns allt från tämligen enkla kolvar utan vare sig
urtag för fingrar eller särskilt
bra anpassat stöd för handflatan till väldigt dyra kolvar som
ser ut att passa den mänskliga
handen väldigt bra.
Men det finns inte två händer som ser ut på exakt samma
sätt. Antingen är fingrarna lite
längre, handryggen lite bredare
eller så är det något annat som
urskiljer just din hand från din
skyttekamrats. Så hur mycket
pengar ska man lägga på att
köpa en anatomisk kolv, om
den ändå inte passar handen
perfekt? Det får förstås plånboken avgöra, men oavsett hur
mycket pengar du lägger ner
måste du anpassa kolven själv.

din hand. I den
här guiden
kommer jag
att steg för
steg visa hur
du ska gå tillväga
för att få ett perfekt
formgjutet och sandat
kolv anpassad efter nästa ägare, grepp. Det tar lite tid, men det
om du någon gång skulle sälja är inte särskilt svårt. Det handpistolen?
lar mest om att våga släppa taget och försöka.
Jag tycker att det är smartare
att köpa en billigare kolv, och Jag köpte min modellera på
sedan modifiera den efter din Panduro (hobbybutik), men
hand. Då får du bättre pass- det finns säkert liknande proform till ett lägre pris, och det dukter hos andra pysselbutilåter väl bra? Inte är det sär- ker. På Panduro fanns i alla fall
skilt svårt heller, du behöver både ljusbrun och mörkbrun
inte vara finsnickare till yrket lera (liksom svart, vit och diför att få till det. När du väl har verse andra kulörer). För att få
släppt tanken på att bevara din färgen så lik din pistolkolv som
Om du vill försäkra dig om att pistolkolv i original är det bara möjligt kan du knåda ihop och
din dyra anatomiska kolv pas- att sätta igång. Det brukar för blanda mörk och ljus lera till
sar din hand... ja då måste du övrigt vara den svåraste biten önskad färgton.
modifiera kolven, oavsett hur (att släppa tanken på andramycket den kostat i inköp. Ja, handsvärdet och orden ”orörd Färgpulvret köpte jag hos en
du läste rätt. Du måste fila/ras- kolv” i en framtida sälj-annons färghandlare, jag valde ”Umbra
Brun”, eftersom pistolkolven
pa/slipa/lägg på mer material. på nätet).
Dremels och raspar i all är mörkbrun. Epoxilimmet
Strunta i andrahandsvärdet, se
till att pistolen passar din hand, ära, jag är övertygad om att det köpte jag på Mekonomen, det
det är ju din pistol just nu. Du enklaste sättet att få perfekt pass- var en väldigt smidig förpackkan väl inte på fullaste allvar form... ja det är helt enkelt att ning som jag kan rekommenmena att du ska ha din pistol- formgjuta pistolkolven efter dera. Tänk på att du behöver
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Walther GSP med kolv
i originalutförande.

en pensel till limmet också,
och något att blanda limmet
med (det är ett tvåkomponentlim).
Linoljan hade jag kvar av sedan
tidigare, den är beställd direkt
från Hellbergslin på Öland.
Utsökt kvalitet, den har jag använt på såväl skärbrädor som...
nåja, nu var det pistolkolvar det
skulle handla om! Linoljan behövs för att försegla färgpulvret i min blandning, och den
ger en behagligare yta på det
sandade greppet.
Sockerströaren kommer från
på Biltema, och blästersanden hade jag också planerat
att inhandla på Biltema. När
jag kom dit upptäckte jag till
min förvåning att ett par av
förpackningarna hade totalhavererat och blästersand låg i
små drivor på golvet i butiken
(det mesta hade de städat bort).
Hjälpsam som jag är bestämde
jag mig för att dra mitt strå till
stacken i städandet, och fyllde
min sockerströare från golvet...
Sedan var det bara att blanda lite färgpulver med blästersanden i sockerströaren.
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Applicera modelleran och
börja ”tillknådningen”.

Modellera.

Material
–
–
–
–
–
–
–
–

Början till en ergonomisk pistolkolv
Modellera, av en sort som ska brännas i ugnen
Tvåkomponent epoxilim + pensel
Blästersand
Färgpulver av valfri kulör
Linolja
Sandpapper
Sockerströare

Blanda ordentligt.Välj inte de
grövre varianterna av blästersand när du är ute på sandjakt,
det ger en på tok för grov yta.
Det är inte meningen att man
ska slipa ner huden i handflatan när man skjuter!
Dagens ”patient” som jag ska
modifiera kolven på är en
gammal trotjänare, en Walther
GSP från 1978 med orörd originalkolv. Man börjar lämpligen med att tvätta av kolven
med något (jag använde 99%
isopropylalkohol från jobbet), och sedan låta den torka helt. Det är nämligen inte
helt omöjligt att leran fäster
lite bättre om kolven är avfettad och ren.
Nu är det dags att börja
med det roliga! Knåda till modelleran ordentligt, så blir den
både mjukare och smidigare.
Sedan är det bara att applicera ett lager över hela kolven
och börja utformandet. Hur
mycket lera som behövs beror
på hur bra kolven passar till att
börja med, i det här fallet kändes det som att det behövdes
rejält med utfyllnad både här
och där.
för mycket lera, var är det för
lite? Det är bara att klämma
När du har fått ut modelleran med handen, knåda och förär det dags att ta upp pisto- dela leran... göra ett nytt lyft
len och rikta mot en vit vägg. och känna efter.
Hur känns det? Var finns det
Så småningom börjar kol-
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”Knådningen” fortskrider!

Kolven börjar ta form: min färdigblandade lera
räckte inte till, därav den extra ljusare lerklicken
som jag fick lägga på extra.

ven inta rätt form. Fingrarna
har hittat sin plats och handflatan har börjat få till sin lilla
utfyllnad. Men visst fattas det
lite lera längst bak på kolven
känns det som... Fördelen med

den här sortens modellera är
att man har gott om tid att
forma kolven och känna efter. Man kan göra provlyft
och få till kolven så den passar perfekt.
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Kolven lossas från pistolen och läggs förslagsvis
på en grytlapp som här för att isolera från
ugnsplåten. Just den här leran skulle bakas i 110
grader i 30 minuter (läs på förpackningen).

Epoxilim.

Sockerströare med blästersand.

Efter många om och men är

jag till slut nöjd med formen.
En rejält mycket högre tumhylla är uppbyggd, handflatan
har fått en rejäl utfyllnad och
fingrarna har sina urtag i leran.
På bilden här intill kan man se
att jag har klämt in lite av den
ljusare modelleran för att fylla
ut lite mer (min färdigblandade lera räckte inte till...). Jag
lade färgklicken mitt i kolven
så blir den osynlig när greppet
är sandat och klart.
Lägg hellre på för mycket
lera än för lite! Det går nämligen alldeles utmärkt att bearbeta och slipa ner den brända
leran om det visar sig att det
finns lite för mycket någonstans, men det går inte att lägga
på mer efter att leran är bränd!
Eller visst går det, men när
man stoppar in kolven i ugnen en andra gång släpper det
första lagret från kolven. Fråga
mig inte hur, jag vet det...
Kolven tas med fördel loss från
resten av pistolen före själva bakandet, jag la den på en
grytlapp för att isolera den
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från ugnsplåten (metall leder
värme väldigt bra). Just den
här leran skulle bakas i 110
grader under 30 minuter, läs
på förpackningen och följ instruktionerna.
När kolven är färdig och
det doftar nybakat i köket är
det dags att ta en kopp kaffe,
det har du förtjänat! Leran är
fortfarande relativt mjuk, så
hantera den lite varsamt tills
den svalnat och härdat ordentligt. När kaffet är urdrucket
och kolven har svalnat är det
bara att göra nya provlyft. Behöver kolven slipas ner på någon kant, eller är passformen
perfekt? Om det behövs är det
bättre att slipa till formen nu,
innan vi sandar greppet!

kar snabbt som sjutton! Släck
eventuella starka lampor i närheten, värmen gör nämligen
att det redan snabbtorkande
limmet torkar än snabbare...
När du har fått ut lim överallt där du vill ha sand är det
dags att sanda. Häll på generöst med sand/färgblandningen över limmet. Överallt. Häll
för säkerhets skull på lite extra
sand även om du tror att du är
klar, det är nu eller aldrig!
Självklart sandar du över
den där tidningen på köksbordet, och all sand som hamnar
på tidningen är det bara att
hälla tillbaka till sockerströaren
efteråt. Det finns ingen anledning att snåla med blästersanden vid applicerandet.

Ta loss kolven från pistolen före

Efter några minuter har limmet stelnat, och kolven har
fått en extremt grov yta. Ge
den några minuter innan du
går vidare till nästa steg, det
vore ju förargligt om du skulle stressa nu, och sabotera den
fina sandade ytan...

sandandet, du vill inte få epoxilim eller blästersand i maskineriet! Lägg ut en tidning som
du arbetar över, så behöver du
inte bli stressad om det droppar lim på köksbordet. Sedan
är det bara att blanda till epoxilimmet och pensla på i en
rasande takt, för limmet tor-

Det är helt enkelt totalt omöj-

Färgpulver.

ligt att använda kolven i det
här skicket, i alla fall med den
blästersand som jag har sandat
med, man skulle riva sönder
händerna helt och hållet. Så
fram med sandpappret och
slipa ner ytan, ta bort de vassaste och mest utstickande
sandkornen över hela ytan.
Men slipa inte greppet för
slätt! Det går alltid att slipa ner
ytan efteråt om man tycker att
ytan har för strävt grepp, det
är svårare att backa om man
slipat ner den sandade ytan för
mycket!
När greppet är färdigsandat och
färdigslipat kommer du att
upptäcka att den färgar av sig...
Det stämmer bra. Färgpulvret
lämnar mörka fina märken på
högerhanden, trots att du har
sovit med händerna på täcket.
Det är här linoljan kommer
in i bilden. Olja in hela den
sandade ytan med linolja. Det
kommer dels att ta bort lite av
”det vassa” i det sandade greppet, och dels kommer linoljan
att binda färgpulvret så det
slutar färga av sig. Att kolven

NP4 ’12

Efter några
minuter har
limmet stelnat.
Ytan har blivit
extremt grov och
måste slipas av.

Pensla på epoxilimmet snabbt
som sjutton, det torkar fort.

När du lagt på lim överallt är det dags att sanda
kolven. Häll på lite extra för säkerhets skull.

En rejält mycket högre tumhylla
byggdes upp. Man ser tydligt
skarven mellan originalkolven
och påbyggnaden.

Slipa inte greppet för slätt. Prova att det blir lagom
strävt mot handen innan du slipar av för mycket.

dessutom får en finare färg är
ju bara ett plus.

Olja in hela den sandade ytan med linolja.

Linolja.

Slutresultatet blev att den
gamla pistolen från 1978 blev
både tjusigare, fick en avsevärt bättre passform och ett
bättre grepp i jämförelse med
originalkolven, det är STOR
skillnad!
Originalkolven ser ut som en
tunn pinne i jämförelse och jag
längtar redan efter skjutbanan!
Och du, ett sista tips! Din
skytteförening har säkert en
liten låda som pistolen ska få
plats i.Ta och kontrollera så din
nya svulstiga kolv går ner i lådan, och gör den inte det lånar
du hem lådan och ger dig på
kolven med en dremel/bandslip/sandpapper och slipar ner
måtten så den går ner i lådan.
Det är inte roligt att på en
extern tävling upptäcka att
din nya fina fet-kolv inte går
igenom vapenkontrollen för
att det fattas någon millimeter på någon kant. Och fråga
mig inte hur jag vet att det är
ett bra tips...
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Originalkolven nedan ser ut som
en tunn pinne i jämförelse och
jag längtade omedelbart efter att
åka ut till skjutbanan!
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NP:s Antikrunda

”Omöjligt!”
sa Browning
Av: Ulf Hansson

Sveriges fantastiske dubbeltrapskytt, Håkan
Dahlby, som tog silver på OS i London må
ursäkta, men han och hans medtävlare hade sin
överman redan för över hundra år sedan.
Adolph ”Ad” Toepperwein,
”fantomskytten från Texas”,
var en naturbegåvning och ett
fenomen. Han sköt med kulvapen och prickade med en
närmast osannolik precision
silvermynt, stålskivor, lerduvor och annat som kastades
upp i luften.
Ad Toepperwein var född 1869

i Leon Springs, Texas. Då Ad
var sex år gav hans far, som
var vapensmed, honom en
pilbåge, vid sju ett hagelgevär
och vid fjorton ett kulgevär i
kaliber .22. Den unge mannen blev snabbt en mästare
på alla tre.
Det påstods till och med
att Ad redan vid tio års ålder var den främste skytten
i Texas. Fadern avled då Ad
var tonåring och det blev en
svår tid som följde. Men Ad
var inte bara en begåvning
inom skytte, han var också
konstnärligt lagd och skicklig
i teckning. Efter en tid som
biträde i en porslinsaffär fick
han anställning som karikatyrtecknare i Daily Express i
San Antonio. Detta gav honom tid och pengar att fortsätta med det han gillade mest
– skyttet.
Efter en tid blev hans färdighet
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som skytt uppmärksammad
och han ombads söka anställning som trick- och uppvisningsskytt. Men det var dåliga
tider för uppvisningsskyttar,
många gick arbetslösa. En
man vid namn Walker, som
beundrade Ad’s skyttekonst,
lyckades dock övertala chefen
för Amerikas största vaudevillecirkus att titta på den unge
Texasgrabbens skytte.
Det skedde vid Coney Islands Shooting Galleries, där
allt slags skytte utövades. Några journalister från New York
hade också övertalats att åka
dit.
Innan Ad Toepperwein hun-

nit halvvägs i sin uppvisning
stoppades alla andra aktiviteter i anläggningen. Ryktet
om grabben från Texas hade
spritt sig som en löpeld. Så
snabbt man hann ladda om
åt honom sköt Ad och träffade alla målen, hur svåra de än
var. Publiken var andlös, man
hade aldrig sett något liknande. När Ad var klar utbröt ett
stort jubel, man trodde knappt
sina ögon.
Efter det följde många
år som trick- och uppvisningsskytt då Ad också blev
i tillfälle att studera de bästa
toppskyttarna i branschen.

Reklam för uppvisningsskytte med ” The Wonderful Toepperweins”.
Ad Toepperwein och hans fru ”Plinky” tränade också många av
Amerikas främsta skyttar på sin ranch i San Antonio.

Han såg snart att han kunde
klå allihop i vilket skytte som
helst.
Många år efter sitt genombrott
ombads han att testa ”Browning Automatic Rifle”, konstruerat av världskändisen i
branschen, John Moses Browning. Automatstudsaren, som
vägde 7,8 kg laddat, skulle testas inför militära observatörer
och Winchesters företagsledning. Målen skulle bestå av

flygande föremål. För att eliminera vindavdrift på den
ofta blåsiga stranden vid Long
Island hade Ad låtit tillverka
1,5 cm tjocka stålskivor, 4 cm
i diameter som flygande mål.
När fabrikör Browning
fick höra detta blev han upprörd: ”Det är omöjligt att träffa de där stålskivorna, det blir
dålig reklam för studsaren!”.
Det var dock för sent att
stoppa demonstrationen och
Ad satte igång.
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Ad Toepperwein 1907,
efter rekordskjutningen
som pågick i tio dagar. Han
tronar överst på högen av
de 72 500 träklossar som
kastades upp i luften. Han
missade bara nio.

Testen började med
vanliga lerduvor och andra flygande föremål som
kastades upp.Allt krossades av
mästerskytten. Så var det dags
för de flygande stålskivorna.
Ad sköt med helmantlade kulor och alla skivorna träffades
i eller nära centrum.
Experterna häpnade. Likaså Browning som inte lät
sig imponeras i första taget.
”Milda makter! Hade jag inte
sett det med egna ögon hade
jag inte trott på det!”, sa han.
Det finns mängder av fan-

tastiska inslag i Ad Toepperweins uppvisningsskytte.
Bland mycket annat fick han
klockan i en klockstapel att
ringa i takt genom att skjuta
på den från flera hundra meters håll och han snabbtecknade olika figurer, bland annat
profil av en indianhövding i
full fjäderskrud, med sin kaliber .22 bössa på 50 meters
håll. Kulhålsteckningarna blev
eftertraktade souvenirer.
De mästerskyttar som uppträdde vid den här tiden ville
givetvis överglänsa varandra.
En utmaning gick ut på att
träffa 60 000(!) glasbollar som
kastades upp 30 fot (c:a 10
meter) från skytten. En skytt,
Doc Carver, hade med sin
Winchester mod. 73 kaliber
.44/40 i en maratonskjutning
som varade i sex dagar träffat
59 340 bollar.
Två år senare slogs rekordet av en kapten Bartlett som
träffade 59 680. Bartlett sköt
med en kaliber .22 studsare.
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fick de bara ett svagt kraxande
”ja” till svar.
Ad sköt i fem och en halv
timme. Nu var ammunitionen
i San Antonio med omnejd
slut och Ad föll ihop. Innan
han svimmade hörde man honom säga: ”Tack gode gud att
det är över”.
Ad hade skjutit totalt
72 500 skott och bara missat
nio klossar, ett närmast obegripligt världsrekord.

karriären bakom sig då hon
träffade ”Plinky” i början på
1900-talet. Annie betraktade
den nya kvinnliga prickskytten som en värdig arvtagerska, till och med en som var
vassare än hon själv. ”Du är
helt enkelt den bästa kvinnliga skytten någonsin!”, sa hon
till ”Plinky”.
”Plinky” dog 1943 och hade då

turnerat med sin man Ad under större delen av sitt liv.TillI Winchesterfabriken, på av- sammans bildade de ”Worlds
delningen för kaliber .22 Greatest Shooting Team”. De
ammunition, träffade Ad en arbetade för Winchesterfabrirödhårig flicka som kom att ken under artistnamnet ”The
bli hans fru, Elisabeth Ser- Wonderful Toepperweins”
vaty. Hon hade över huvud och fabrikens försäljning ökataget aldrig skjutit tidigare, de i en takt man aldrig tidiAd Toepperwein bestämde sig men under Ads ledning blev gare skådat. Ad gick ur tiden
för att slå rekordet. Reglerna även hon en av världens bäs- 1962 vid en ålder av 93 år.
för detta försök hade utfor- ta allround-skyttar och fick
mats av Doc Carver och såg smeknamnet ”Plinky”. Ge- Man häpnar över detta fantasut så här:
vär eller revolver spelade ing- tiska par. Här har bara återValfri studsare fick använ- en roll, hon överträffade det getts några axplock av deras
das. Målet fick vara glasbollar ena rekordet efter det andra. fenomenala skjutningar. Fri
eller träklossar, sex kubik- Hon blev bland annat första ammunition och ständig träcentimeter stora. Ad valde kvinnliga skytt med etthund- ning hör givetvis till bilden,
klossarna. Nio kastare skulle ra träffar i följd i amerikansk men man undrar ändå om allt
avlösa varandra och langa upp trap och upprepade detta 193 detta verkligen är sant.
klossarna. Dessa skulle kastas gånger(!). Med kulgeväret
Den mängd efterlämnade
minst tio meter upp i luften träffade hon 1 460 uppkasta- museiföremål, fakta och ini olika vinklar. Tre officiella de träklossar i följd. Med re- formation om ”The Toeppersoner, domare, skiljedoma- volver sköt hon på 25 meter perweins” som finns, inklusive
re och räknare, skulle kontrol- mot en tavla med målcirkeln film på YouTube, talar för att
lera att skjutningen gick rätt 2,5 cm (innertian på interna- det faktiskt är så.
till.
tionella pistoltavlan) och träfVad skulle dessa fantomDet hela gick av stapeln fade denna 497 gånger av 500 skyttar inte ha åstadkommit
i San Antonio i december möjliga. De första etthundra i internationella samman1907. Klockan nio på morgo- skotten utan bom.
hang som VM och OS om
nen första dagen började Ad
inte amatörreglerna lagt hinskjuta. Under hela skjutning- Den legendariska mästerskyt- der i vägen. De borde ju med
en använde han tre Winches- ten Annie ”Annie Get your lätthet ha rensat borden från
ter automat .22 modell 1903. Gun” Oakley, hade skytte- guldmedaljer. I alla grenar.
Första dagen sköt han 6 500
skott och första missen kom
efter 1 435 skott.Andra dagen
8 000 skott, ingen miss.Andra
”Plinky”
missen kom tredje dagen då Elisabeth
Toepperwein var den
han skjutit totalt 14 540 skott. första kvinnliga skytten
Så pågick skjutningen, dag som tilläts delta i den stora
efter dag. På nätterna fick Ad skyttetävlingen ”Grand
massage för sin ömmande American”. Hon var också
kropp, särskilt axeln tog stryk en virtuos med revolvern.
av rekylerna. Skjutningen På 25 meter sköt hon bland
annat 500 skott i följd mot
blev med tiden rena torty- en tavla med en rund cirkel
ren, det sved i ögonen och som motsvarar innertian på
han fick huvudvärk. Nionde nuvarande internationella
dagen mindes han inte, men pistoltavlan. ”Plinky”
han sköt över 8 000 skott. På träffade cirkeln 497 gånger.
den tionde och sista dagen Bilden från 1911.
fick han hjälpas till skjutplatsen. Då ledarna frågade om
han verkligen skulle fortsätta
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Ammunitionstest

Magtech

Av: Kent Kumpula

CCI Standard

RWS R 50

Eley match

Eley club

Eley match osp

Eley sport

Eley Practice
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Kent Kumpula har
testat ammunition
i tre olika C-pistoler.
Reservation för
Morini, till vilken
han fick bygga
ett eget fäste för
skottstolen.

Som nybliven pistolskytt
sög jag åt mig av all information som fanns tillgänglig på nätet. Jag hittade
givetvis också tidigare ammunitionstester och förbryllades över hur stor
skillnad det kunde vara
mellan tätare serier och
mer spridda skurar. En del
ammunitionssorter verkade minst sagt omöjliga att
skjuta med enligt testresultatet, i alla fall om man
hade några högre krav på
precision.
Så fick jag till slut min
första efterlängtade 22:a,
en Morini. Den skulle vara
bra, för det hade jag läst.
Redan innan den levererades planerade jag in mitt
första ammunitionstest, jag
ville ju inte tappa poäng på
grund av ammunitionen.
Jag har en god vän som har
en Unique, och han kämpade för att få ihop sina
serier. Sagt och gjort så bakade jag in hans Unique i
testet också, min nyfikenhet krävde att få veta om
det var ammunitionen som
var boven i dramat (eller
ens en del av boven i dramat). Då hade jag två olika pistoler... men eftersom
alla goda ting är tre lånade
jag också en Feinwerkbau
av en klubbkamrat som
komplement. Dessutom
hade jag haft väldigt svårt
att välja mellan Feinwerkbau och Morini till min
första 22:a, så det skulle
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bli väldigt intressant att få en jämförelse
mellan de två.
Jag beställde fästen till klubbens Ransom

Rest skottstol till samtliga pistoler, och
till Morinin beställde jag ”Large Blanks”
(oskurna backar) som jag modifierade.
Morinin har nämligen ingen bra stomme
att fästa direkt i skottstolen, så den kräver
en speciallösning.
Jag sköt tre skott med den första ammunitionssorten utanför tavlan, därefter
18 skott per ammunitionssort och tavla.
Vid varje ammunitionsbyte sköt jag tre
”läskskott” före testserien. Avståndet till
tavlorna var 25 meter, precis som vid precisionsskytte.
Det första jag förbryllades över var hur
mycket Morinin spred. Men det underliga
var att en del ammunitionssorter var rätt
OK, medan andra spred hur mycket som
helst! Nästa resultat att höja på ögonbrynen åt var serierna med Feinwerkbau AW
93. Den sköt hur tätt som helst oavsett vad
man matade den med!

Eley tenex

Lapua X-ACT

Jag har haft en lång maildiskussion med

Morini, och vi har kommit fram till att det
”dåliga” resultatet med största sannolikhet
beror på att jag använde ett egentillverkat
fäste (det finns som bekant inget bra sätt
att fästa den i en skottstol), tillverkat natten före av en bit 45x95 regel, lite Plastic
Padding och en borrmaskin. Jag delade
med mig av testresultatet till Morini. De
ville dels ha in min pistol till fabriken för
ett test, och dels lovade de att tillverka ett
högkvalitativt fäste i aluminium, så man
kan fästa Morinis pistoler ordentligt i en
Ransom Rest skottstol.
Så, kära Moriniägare som läser detta,
när jag har fått fästet levererat har jag lovat
att uppdatera mitt ammunitionstest med
nya serier, den här gången med pistolen
fastsatt på korrekt sätt i skottstolen.

Lapua Midas +

Lapua Pistol
King

Lapua
Center-X

Testresultatet finns presenterat på www.pi-

stolteknik.se, där kommer jag att löpande
uppdatera Pdf-filen med nya testserier
med Morinin.
Utan att systematiskt testa olika ammunitionssorter vet du aldrig om du har
en sort som fungerar bra i ditt vapen eller
inte. Dessutom ändras resultatet för varje
tillverkningsbatch, så man måste göra om
testet för varje ny batch av ammunition.
Ett utmärkt skäl att bunkra upp ordentligt
med ammunition när man väl hittat en sort
som går bra.

SK Pistol
Match

SK Pistol
Match Spezial

Dyrare ammunition betyder inte per au-

tomatik att resultatet blir bättre. Se bara
hur Feinwerkbau skulle hålla innertian
med Eleys billigaste Practice-ammunition, samtidigt som betydligt dyrare sorter spred mer!
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SK Standard
Plus
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Vinnarna i NP:s
fototävling!
Jättekul!

Redaktionen ber att få tacka
för alla insända bidrag till fototävlingen! Det blev ett fantastiskt gensvar. Mängder av
bilder har strömmat in och
det har inte varit lätt för ju-

ryn att utse de tre vinnarna.
De tre pristagarna får ett inramat diplom med respektive
bild inkopierad.
Skyttar och anhöriga har
visat härlig känsla för foto,
teknik och kreativitet. Någ-

ra har också haft turen (eller
varför inte skickligheten) att
knäppa en bild i exakt rätt
ögonblick och därmed lyckats fånga det där lilla extra.
Eftersom det vore synd att
bara redovisa de tre vinnarna

och några av hedersplatserna
har redaktionen beslutat att i
kommande nummer av NP
fortlöpande publicera utvalda
bilder tills ”lagret” är slut.

2
”Fältskytte i snöoväder, kyla och blåst”
Juryns motivering:

Bilden visar tydligt med vilken entusiasm pistolskyttarna går in för
sin sport. Inget kan avhålla dem från att ge sig ut och tävla!
Fotograf: Marianne Jordhén.

”Pang!”
Juryns motivering:

Att ha fångat ögonblicket då inte mindre än fyra tomhylsor
kastas ur pistolerna samtidigt är så unikt att det berättigar till
bronsplatsen.
Fotograf: Hanna Eriksson.

1
”Spurtduellen”, eller ”Haa! nu tar jag dig!”
Juryns motivering:

Man kan inte undgå att ryckas med av den ohöljda förtjusning
springskytten till vänster uppvisar när han knäcker medtävlaren
och tar sig förbi.
Fotograf: Ingemar Bäckström, som tog bilden på
polismästerskapen i springskytte 2010.

44

3
NP4 ’12

Hedersplatser

”Gåta 1”

”Skott i mörker”

P-O Anderssons bild var länge ett mysterium för juryn. Vad
var det som pågick? P-O avslöjade så småningom att det
handlade om en klubbtävling av det skojigare slaget. Förutsättningen var att skytten måste hålla ett paraply i den lediga
handen under skjutningen.

Motivet belystes med pannlampa (diod) för att revolvern skulle
synas.Vantarna sattes på för att inte händerna skulle bli överexponerade. Det plåtades 250 bilder innan resultatet kunde
godkännas. Foto: Lars Hellman

”Gåta 2”

”Blytulpanen”

Förundrad betraktade Jim
Forsberg det märkliga fenomen som hände med ”pysarkulan” som han plåtat
bredvid en oanvänd kula.
Det hände sig i mitten på
1990-talet och Jim berättar: ”Jag hade gått ned för
lågt i krutvikt och trodde
kulan fastnat i pipan på
min S&W 66, men den
satt fast med endast ett par tiondels millimeter i mynningen. Blykärnan hade öppnat upp kulans nos
och fortsatt när kopparmanteln runt den stannade. Det var
bara att vicka loss kulan som sedan dess har stått i bokhyllan”.

Jag hade just kontrollerat
en målgrupp på SM-fältrundan och upptäckte en
smärre folksamling vid en
figur på en av de andra målgrupperna. Det alla tittade
på var ”blytulpanen”. Kulan
hade träffat exakt mitt på
en skruvskalle och ”blommat upp”. Inget hål i figuren
men träff blev det förstås, om
någon undrar. Jag har aldrig
sett något liknande, som tur
var hade jag en liten kamera i
fickan. Foto: Ove Andersson

”Orosmoln”
Plötsligt händer det och jag får syn på skylten. Det är inte
ett fotomontage och det är inte heller polismyndigheten i
Västra Götaland som satt upp skylten, säger Ragnar Nielsen
som plåtat.
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”Gott Nytt År!”
Andreas Wanitzky skickar en nyårshälsning med sin bild som
också passar under rubriken ”mörkerfält”. Hur Andreas gått
tillväga fototekniskt får man grubbla på.
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Konstshots
Av: Peter Siegel

I sex TV-program ska
sång- och showartisten
Lena Philipsson
presentera konstverk av
sex konstnärer som getts
uppdraget att i varsin
stad skapa ”ett avtryck”.
För oss pistolskyttar torde
Stockholm vara mest
intressant.
Lena Philipsson, programledare, berättar att det blir
ett program som aldrig
tidigare gjorts och därför säkerligen kommer
att bli en utmaning att
genomföra.
– Det känns både
spännande och lite
nervöst för mig, säger
hon, jag har alltid varit
intresserad av bild och
form, så det ska bli oerhört
kul att få följa de olika konstnärernas arbeten på nära håll.
Kanske får jag till och med program som ska väcka känsvara med på ett hörn ...
lor och vara både roligt och
smart.
Städerna var Osby, Skara,
Stockholm, Köping, Bengts- De medverkande konstnärerna
fors och ytterligare en ort i programserien ”Den Stora
som ännu inte var bestämd Invigningen” (arbetsnamn)
när intervjun gjordes. Konst- är kända som provokativa och
närerna hade sex dagar på sig nyskapande. Bland deras kreainnan det var dags för invig- tioner finner man motiv som
ning. Skulle de hinna? Och handlar om våldsfetischism,
hur skulle konstverket mottas bilden av Jesus som homoav ortsbefolkningen? Serien sexuell eller science fiction
spelades in på våren 2012 och om ett stort hål borrat genom
ska sändas i SVT våren 2013. månen. Nu skulle de sätta sin
prägel på Sverige.
Clara Mannheimer, projektledare på SVT är väldigt glad Mest intressant för oss skyttar
för både Lenas och konst- torde inspelningen i Stocknärernas medverkan i pro- holm vara. Konstnären är
grammet.
Juan-Pedro Fabra Guembe– Deras djupt personliga rena. Juan-Pedro föddes 1971
berättelser och ibland väldigt i Montevideo, Uruguay och
provocerande idéer har fått flyttade sedan till Stockholm
mig att både vilja skratta högt där han fick sin utbildning på
och fråga vad fasen de håller MFA Royal College Univerpå med. Det är en väldigt bra sity of Fine Arts i Stockholm.
utgångspunkt för att göra ett Juan-Pedro flyttade emeller46

Lena Philipsson visar anti-våldsskulpturerna.

Juan-Pedro Fabra
Guemberena
förklarar sitt
konstverk för
Ragnar Skanåker.

tid vidare till Berlin, en stad
som ligger lite mer centralt
för konstnärer i Europa.
Juan Pedro arbetar ofta med

krig och våld i sina verk. I
grunden är han målare och
hans konstnärskap har rört
sig runt bilden, även om han
redan på Konsthögskolan
bytte ut penslarna mot fotografi och video. Hans konst
har bland annat visats på biennalen i Venedig 2003 och i
Prag 2005, samt på Moderna
utställningen 2006.
Idén till sitt konstverk i Stock-

holm fick Juan-Pedro från
en polisrapport. Idén gick ut
på att försöka omvandla resultatet av skjutna kulor som
tränger in i ballistisk gelé/tvål
till skulpturala verk. I polisrapporten hade han läst om
ballistisk gelé/tvål som man
använder för att testa olika
sorters ammunition med. Ef-

ter att ha sett bilder på resultatet förstod han att det man
skapade kunde fungera som
en gjutform på samma sätt
som när man gör skulpturer. Han kontaktade en gjutare och förklarade idén för
honom.
Efter några försök fick JuanPedro fram en provgjutning
som fungerade och han förstod att det var möjligt att
genomföra projektet. Frågan
var om det skulle bli en markant skillnad mellan de olika
typerna av ammunition som
användes. Juan-Pedro valde följande: 9-mm standard,
9-mm Fed EFJM (som polisen använder), kal 44,Varghagel (Buckshoot), Hagel, Slugg,
5.56 × 45 mm NATO.
Ragnar Skanåker hjälpte Ju-

an-Pedro genom att skjuta
finkaliberskott i gelétvålen.
Olympiamästarens hål var
dock för tunna för att bli
skulpturer. Men Ragge var
naturligtvis på plats den vackra försommardagen utanför
Nordiska Museet på Kungliga Djurgården när konstnären
Juan-Pedro Fabra Guemberena presenterade och förklarade sitt anti-våldsverk för
Stockholmarna.
NP4 ’12
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Hacksjöbanan får ny lufthall

Träffarna kan
följas på en
stor monitor i
pausrummet.

Av: Peter Siegel

Den tidigare nedläggningshotade Hacksjöbanan i Tullinge rustades
upp inför VM i PPC 2011 och har nu kompletterats med en ny lufthall.

Nya toaletter (vänster), gamla serveringen och samlingsrummet samt den nya luftskyttehallen (höger).
Tränaren Arne Borg följer
skyttarnas poäng från
kontrollrummet.

Eldsjälen Arne Borg i Botkyrka Skytteförening, f.d. ordförande, numera tränare, coach
och allt i allo i klubben, berättar om utvecklingen av Hacksjöbanan.
– Det hela började egentligen med en katastrof! Vår
skjuthall, Storvretshallen i
Tumba, brann ner och vi blev
hemlösa. I det läget förbar-

made sig Ingemar Ståhlman på Alfa Laval och
erbjöd oss att få träna på
deras skjutbana i Alfa Laval huset i Tumba. Efter en
tid kontaktades vi av Kultur
och Fritid i Botkyrka som
hade hört om vår belägenhet och därför var villig att
hjälpa till. Våra kontaktmän i
kommunen, Roger Wintemar
och Kenneth Jansson, berättade att man hade sex moduler som tidigare hade varit
tillfälliga lektionssalar. Dessa
kunde man flytta till Hacksjöbanan och sätta ihop till en
lufthall. Därmed skulle man
även samla allt skytte i kommunen i samma anläggning.

Sagt och gjort, fem av mo-

dulerna blev till en lufthall i
anslutning till den befintliga
serveringen och den sjätte
modulen byggdes till på andra
sidan av huset där det installerades nya toaletter. Rummen
som tillhör lufthallen inreddes
bl.a. med möbler och stora
säkerhetsskåp. Man har elektroniska tavlor för både gevär
och pistol och även ett litet
kontrollrum där en skjutledare på en monitor och även
genom en glasruta kan följa
alla skyttars skott och poäng.
Hacksjöbanan ligger lite avsides
och saknar bussförbindelse vilket innebär att det oftast är föräldrarna som kör sina barn till
träningen. För att föräldrarna
inte heller ska ha tråkigt finns
en stor TV i serveringen där

de kan se de unga skyttarnas
resultat fortlöpande. De bjuds
samtidigt på kaffe. Kan det bli
bättre? Nästa vår ska både den
gamla och nya byggnaden målas i gult och fräschas upp även
på utsidan.
Under intervjun med Arne

Borg kom en ung gevärsskytt
från Botkyrka Skytteförening för att träna luftgevär. Vi
följde med stort intresse hans
resultat skott för skott på den
stora monitorn i serveringen
och konstaterade att det var
minst lika roligt att följa hans
skjutning på monitorn som
att skjuta själv. Kombinationen
med en kopp gott kaffe gjorde det hela till en riktigt trevlig och spännande upplevelse!

Elektroniska tavlor för pistol
och gevär i lufthallen.

Elektronisk tavla
för luftgevär.

Arne Borg vid ett
av gevärsskåpen.
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Smart kikarkontroll med iPhone!
Av: Peter Siegel
Alexandra Forslund från Atlas
Copco Pk är en modern skytt. På
precisionstävlingen ”Livlinan” på
Hacksjöns skjutbana i Tullinge såg
jag att Alexandra hade kompletterat sin kikare med en ”Photo
adapter” för sin iPhone.
Hållaren från japanska firman
Kowa köptes i en fotoaffär på
Hornsgatan i Stockholm. Med
detta tämligen enkla komplement
kunde Alexandra inte bara bekvämt se sina träffar på displayen,
utan också fotografera serie för
serie och i efterhand titta på sina
träffbilder och utvärdera sin skjutning hemma i lugn och ro.
Fantastiskt vad man kan göra
mycket med en iPhone! Nu väntar man bara på en ”app” som i
skyttens hörselskydd informerar
om varje skott: ”nu klämde du
kornet till vänster”.

Alexandra Forslund med sin iPhone i kikaren.

Skytteknuttar
Av: Claes Johansson

Samling.

NP på filmpremiär
Maja Schimmell

Den avslutande
korvgrillningen.

Saab Pk har för sjunde gången arrangerat ett MC-rally. Vi samlades
vid Saabs klubbstuga, elva skytteknuttar och Maja Schimmel som
åkte bak, för en kort genomgång. Tävlingen omfattade i år en snirklig väg upp till Finspång med en kortare fikapaus vid kanten av sjön
Glan. Finspångs skytteklubbs ordförande Stig Tell välkomnade oss
och bjöd på en halv helmatchtävling vilken vanns av hemmaskytten Thord Olofsson. Sedan blev det lunch på närbeläget gatukök
innan färden ställdes åter till Saab på en annan slingrig väg. Hemma
på Saab väntade en fältskyttebana med fem stationer. Bäst där var
Tommy Nilsson från Lskf. Avslutningsvis korvgrillning och hyllning
av totalvinnaren som blev Henrik Silvervarg från Lskf.
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Den 9 november hade filmen
Privatspanarna premiär på Grand
i Stockholm. Filmen handlar om
hur den pensionerade Roland
Hassel försöker komma över den
belöning som utlovats till den
som löser mordet på Olof Palme.
Då del av filmen spelades in på
Förbundskansliet (se NP2/2011)
fick vi som medverkat en särskild
inbjudan. Filmen innehöll onekligen en del poänger och att en
gång i livet få se sig själv på film
var naturligtvis en upplevelse.
Mats Stoltz

NP4 ’12

Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa
GESAB köpte CANAXA
Av: Peter Siegel

Gunnar Elfving, ägaren till Gunnar Elfving
Skyttetjänst AB i Norrtälje har köpt Canaxa AB och
därmed blivit Sveriges största företag som säljer
målmateriel. NP frågade Gunnar hur det känns att ha
blivit ”ensam herre på täppan”.
Vad har övertagandet av
Canaxa inneburit för din
verksamhet?
– Framför allt mycket arbete, men ett trevligt sådant!
Suckar en leende Gunnar Elfving.
– Efter köpet av Canaxa
och deras lager låg vi efter
lite med våra leveranser, men
vi har kommit ikapp nu och
fått ordning på lagret med allt
nytt material. Många lastbilslaster kördes hit och det var
knappt vi fick plats med allt i
vår stora lada. Vi har fått an-

ställa två till på heltid för att
hinna med alla order som
kommer in, så nu är vi sex
anställda på företaget.
Några produkter från Canaxa
som GESAB inte hade tidigare?
– Ja, vi har nu också rätten
till alla Holger Johanson-figurer och alla djurmål som
Canaxa tidigare sålde, säger
Gunnar, man kan säga att vi
nu har ett komplett produktsortiment med allt som skyttar och jägare behöver.

Gunnar Elfving med Holger Johanson-figurer framför
det stora lagret.

Är du nu helt ensam aktör på
”figurmarknaden”?
– Jag tror det! Men vi kommer även fortsättningsvis att
hålla en rimlig prisnivå trots
vår nuvarande, ganska dominerande ställning.
Har du några nyheter på
gång?
– Inte nyheter direkt, men

det kan ju vara bra att veta att
vi inte bara säljer målmaterial,
utan även kläder och vapen,
t.ex. luftgevär och luftpistoler
från Anschütz. Dessutom alla
sorters jaktvapen. Gå gärna
in på www.skyttetjanst.se eller besök oss i vår butik och
vårt lager i Norrtälje.
Hjärtligt välkomna!

Smarrig toast på Livlinan
Av: Peter Siegel

Toast med
trattkantareller
à la Créme!

Paula Janver i serveringen.

Pistolskytten och ”matmorsan” i Katarina Psf, Paula Janver, sköter serveringen på
hennes klubbs alla tävlingar
som Nationaldagssmällen, Katarinaträffen m.fl. På klubbens sista precisionstävling
för året, Livlinan, bjöd hon
på en ny läckerhet, nämligen toast med trattkantareller à
la crème! Trattisarna hade hon
plockat i skogen runt HackNP4 ’12

sjöbanan i Tullinge söder om
Stockholm. Gissa om den
lunchrätten var uppskattat av
skyttarna!

grovpeppar, samt en skvätt
vitt vin, torr vermut eller
Cognac. Man kan även blanda
kantarellerna med Karl-Johan
svamp, vilket förhöjer smaken
ytterligare.
Receptet
Finhacka löken, stek den i
Ta ca 600 – 800 gram trattkantareller och/eller gula smöret på låg värme och ställ
kantareller, 3 dl matgrädde, undan. Stek svampen (utan
50 gr smör, 1 tärning kalv- olja eller smör) tills all vätsbuljong, 1 liten gul lök, en ka har avdunstat. Häll matnäve hackad persilja, salt och grädden i stekpannan och låt

koka en stund, skär eller riv
buljongtärningen i småbitar
och rör om, salta och peppra.
Tillsätt sedan den stekta löken
och den hackade persiljan.
Avsluta med en skvätt vittvin, torr vermut eller Cognac
och lägg svampen på en skiva
rostad bröd. Garnera med en
persiljekvist och servera.
Smaklig måltid!
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”Jag kräktes alltid”
Av: Ulf Hansson

Gamle OS-guldmedaljören och mästerskytten Torsten Ullman
framstod som mannen utan nerver på sin tid och kallades
”järnmannen från Sverige”. Långt efter sin skyttekarriär
avslöjade han sanningen i en exklusiv intervju för NP.
om honom i tre delar,
baserad på den bandade
intervjun.
Torsten var under
sina många aktiva år
en världskändis inom
pistolskyttet och hans
medaljskörd var enorm.
Utöver åtskilliga VMguld och mängder av
andra topplacer ingar
Torsten Ullman 1984 då intervjun
var segern och världsrekorgjordes.
det på fripistol i Berlin-OS
1984 intervjuade jag gam- 1936 (där han även tog brons
le mästerskytten och olym- i snabbpistol) hans förnämsta
piamästaren Torsten Ullman. prestation.
Åtskilliga år senare kom intervjun till användning i NP I pressen framställdes han som
(1996) då jag skrev en artikel ”järnmannen från Sverige”

som helt saknade nerver. Men
hur var det med det egentligen?
När jag för en tid sedan
lyssnade igenom intervjun på
nytt upptäckte jag en intressant sak som jag inte noterat
tidigare. Torsten Ullman blev
visst nervös.
I de dåtida sportreportagen från den fantastiska fripistolmatchen i Berlin stod det
att Torsten dagen före hade
drabbats av matförgiftning
och fått kraftiga kräkanfall.
När jag lyssnar på inspelningen
hör jag hur jag frågar honom
om den där matförgiftningen

och han skrattar till lite innan
han svarar:
– Det låter ju bättre med
matförgiftning, men faktum
var att jag alltid kräktes före
en stortävling, jag antar att
det var ett utslag av nervositet. Det hörde till att jag fick
magont och kräktes.
Även järnmannen Torsten Ullman hade alltså sina högst
mänskliga sidor. När det blev
dags att skjuta var han ändå
alltid på topp och ”levererade”, som det heter nuförtiden.

Torsten Ullman gick ur tiden
1993.

Gör din egen kontrollvikt enkelt
Av: Kent Kumpula

När vintermörkret sänker sig
över oss stackare på de nordligare breddgraderna blir det
alltför kallt för att det ska vara
särskilt bekvämt att skjuta.
Vad ska man då göra med all
den fritid som infinner sig, nu
när man plötsligt inte är iväg
och tävlar var och varannan
helg? Julpyssel, såklart!
Vi är ju skyldiga att se till
att avtrycket klarar invägningen. Kan du verkligen vara
säker på att ditt vapen fortfarande klarar invägningen,
efter vinterns stora vapenvårdsgenomgång med rengöring av allt, inklusive trycket?
Du behöver inte springa
ut och köpa en vikt för oförskämt höga summor, det går
lika bra att tillverka en alldeles
utomordentligt bra avtrycksvikt av grejor du har hemma!
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Materialåtgång:

– 1,5 liters PET-flaska
– En gammal plastgalge
– En hushållsvåg
- Silvertejp + tuschpenna
(valfritt deluxe-tillbehör)
Det första du ska göra är att
bryta sönder plastgalgen och
borra ett litet hål i locket på
PET-flaskan. Lämna kvar en
”plastklump” på galgen, den
ska sitta på insidan av korken
och se till att hela ekipaget
går att lyfta. Böj ut kroken på
galgen lite grand, så blir det
lättare att få in kroken över
avtryckaren.
För att det ska vara lättare att
hitta tillbaka till olika viktgränser kan du med fördel
tejpa en remsa med silvertejp
(eller vanlig brun packtejp) på
sidan av flaskan. Fyll vatten i

flaskan tills du
har hittat viktgränserna 500
gram (luftvapen),
1000 gram (C) och
1360 gram (A). Markera hur mycket vatten det
ska vara i flaskan på respektive nivå. Markeringarna är
dock bara till för att komma
i närheten vid ändring av
viktgränsen, kontrollväg alltid
med en bra hushållsvåg före
invägning av vapen.
Tänk på att ha lite marginal,

det är inte bra att ligga för
nära viktgränserna. Vid kall
och fuktig väderlek kan vapnet som ”på håret” vägde
rätt hemma kanske inte klara kontrollvägningen på tävlingen.
Lycka till!
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Lyft för Farstahallen
Av: Peter Siegel

Sim- och idrottshallen i stadsdelen Farsta söder
om Söder i Stockholm är nyrenoverad och
framtidsanpassad. Även skyttarna kan glädjas åt
den nya anläggningen.
luftkonditionering som omfattar hela anläggningen.
Tidigare hade man olika
luft- och värmeanläggningar
för olika hallar. Nu har man
byggt ett nytt hus på taket av
Farstahallen med en enda
enorm värme- och kylanläggning. Det var därför nödvändigt att förstärka stommen
av stål och betong som skulle
klara vikten av denna stora
Farstahallen byggdes åren klimatanläggning.
Numera kan man dra nyt1969–1975 och var i behov av
renovering och miljöanpass- ta av den varma avluften från
ning, speciellt när det gällde vissa fysiskt intensiva hallar
energiförbrukningen. I maj för att värma upp kallvattnet
2011 startades ombyggnaden till duscharna till hela 28 graoch hela anläggningen öpp- der. För att sedan höja temnades igen i september 2012. peraturen till angenäma och
Skjuthallen fick ett nytt duschbara grader behövs inte
golv och bättre belysning på så mycket energitillskott. En
måltavlorna. Skyttarna själva klar vinna – vinna situation.
snickrade nya skjutbänkar och
tavelställ. Även valven med de Farstahallens Madeleine Matsstora vapenskåpen, där klubb- son berättar att alla föreningar
vapnen förvaras, restaurerades som nyttjar hallen, såväl som
och försågs med ny lås- och personalen, är mycket glada
larmanläggning.
över denna omfattande renovering. Stockholm stad har
Det mest väsentliga är dock en visserligen gjort en stor och
förbättrad och miljöanpassad dyrbar investering, men den
Aktiviteterna i Farstahallen
är många; simning, basket,
bordtennis, dans, gruppträning, handboll, handikappidrott, innebandy, judo, karate,
skolidrott och inte minst också skytte. I källarplanet finns
nämligen en skjuthall för
krut- och luftpistol som används flitigt för träning och
tävling av ett flertal klubbar.
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På toppen av Farstahallen finns en
enorm luftkonditioneringsanläggning.

Katarina-skyttar tränar i hallen igen.

Lufthallen.

kommer att löna sig väl över
de kommande åren.
Och pistolskyttarna är gla-

da över att nu kunna skjuta
i en ännu bättre och renare
miljö!
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Förbundets porträttsamling komplett
Som bekant avgick Anders Björck efter nio framgångsrika år som
Förbundsordförande vid årets Förbundsmöte. Det är tradition att våra
ordföranden i samband med att de drar sig tillbaka får sitt porträtt
uppsatt på generalsekreterarens tjänsterum. Den 6 oktober avtäcktes Anders Björcks porträtt i närvaro av förbundsstyrelsen, kansliets
personal och särskilt inbjudna gäster.
Sammanlagt har Förbundet sedan 1936 haft tio ordföranden, nuvarande oräknad. Dessa är R. von der Lancken, I. Backlund, S. Synnergren, K-E Holm, L. Ljung, G. Hökmark, R. Lugn, K. L:son Lagersvärd,
G. Tysk och A. Björck.
Om dessa väggar kunde tala!
Mats Stoltz

Uppgraderad
prestation
Ragnar Olsson
förtjänar ett
extra GRATTIS!

I reportaget från Pistol-SM
i förra numret utnämnde jag
Ragnar Olsson, Fjugesta Psk, till
en fältskyttefantom bland de äldre
veteranerna med tre SM-guld i följd. En
uppmärksam läsare har dock påvisat brister i reportaget vilket medfört att undertecknad redaktör måste omvärdera Ragnars framgångar.
Han började nämligen vinna fältskytteguld redan 2009 och har erövrat FYRA(!) SM-guld i följd! En fantastisk – och vad jag kan erinra
mig – helt unik prestation i VetÄ!
Vad tar man till nu för hyllningar? Applåder räcker inte längre. Ragnar
måste givetvis upphöjas från fantom till stålman följt av en hejdundrande trumpetfanfar och en STOR ursäkt!

Trumvirvel ...

GRATTIS Ragnar!
Ulf Hansson, Red.

Skydda sotade
riktmedel

... och nye Förbundsordföranden Stefan Kristiansson låter
täckelsen falla.

Trenne Förbundsordföranden tillhopa. Förbundets tre senaste
ordföranden Gunnar Tysk, Anders Björck och Stefan Kristiansson.
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Ibland är det stört omöjligt att sota riktmedlen i blåst och oväder. Att
kunna sota i hemmets (eller klubbstugans) lugna vrå och sedan behålla sotet i perfekt skick under transport är inte det lättaste. Magnus
Wihr, Oxelösund, har löst problemet genom att fixa en specialinredning till sin skjutväska. Pistolen står stadigt i aluminiumställningen
med marginal till väskans sidor och lock och sotningen förblir intakt.

NP4 ’12

OS - VM vinnare skjuter med STEYR & JSB!
Vad använder du?
LP 10

LG 110
Coltri

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

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

Vi erbjuder räntefri avbetalning via Wasakredit

Sellier & Bellot kulor
.310
.314
.355
.357
.357

7,65
32
9mm
38 Spec
38 Spec

Lapua kulor

FMI
WC
FMJ
WC
LRN

85 gr
100 gr
115 gr
148 gr
158 gr

1180:-/1000 st
1240:-/1000 st
1080:-/1000 st
1350:-/1000 st
1420:-/1000 st

Sellier & Bellot ammunition
32 Auto FMJ
32 S&W WC
9 mm Luger FMJ Bulk
38 Special LRN
357 Mag SP
40 S&W FMJ
45 ACP FMJ
44 Rem Mag SP

140:-/ask
149:-/ask
499:-/250 st
152:-/ask
175:-/ask
190:-/50 st
195:-/50 st
285:-/ask

2525:-/1000 st
2830:-/1000 st
1895:-/1000 st
2795:-/1000 st
3350:-/1000 st
3675:-/1000 st
3750:-/1000 st
5350:-/1000 st

Sellier & Bellot tändhattar
SP
SPMP
LP

30:-/100 st
33:-/100 st
35:-/100 st

255:-/1000 st
265:-/1000 st
285:-/1000 st

1200:-/5000 st
1250:-/5000 st
1350:-/5000 st

1150:-/500 st
1200:-/500 st
1850:-/500 st

2200:-/1000 st
2340:-/1000 st
3600:-/1000 st

Sellier & Bellot hylsor
.38 Spec
357 Mag
44 Rem Mag
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119:-/50 st
124:-/50 st
189:-/50 st

.313
.313
.355

32
32
9mm

WC
WC
FMJ

98 gr 1125:-/1000 st
83 gr 1125:-/1000 st
124 gr 1925:-/1000 st

Lapua ammunition
32 S&W
32 S&W
9 mm

WC
WC
FMJ

83 gr
98 gr
124 gr

350:-/ask 6700:-/1000 st
355:-/ask 6800:-/1000 st
299:-/ask 5800:-/1000 st

Vihtavuori krut
N 110
N 300 serien

745:-/kg
395:-/0,5 kg

2195:-/3,5 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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JULFÄLT
Av: Peter Siegel

NP:s tävlingsreporter Peter Siegel har variti
extra kreativ och satt ihop förslag till en riktig
julfältskjutning med målkombinationer bestående
av enbart godkända figurer enligt SHB.
Station 3 SMÄLLKARAMELLEN
1 blå S 20, nr 156 217 och 2 blå trianglar, 1/8 rak,
nr 156 307. Poängräkning i S 20.
Station 1 JULGRANEN
3 raka gröna trianglar, 1/8, nr
156 304 + 1/6, nr 156 264 + ¼,
nr 156 234.

Station 2 KOMETEN
1 gul C 20, nr 156 105
+ 3 gula L1, nr 156 404.
Poängräkning i S 20.

Station 6 JULBOCKEN
1 gul S 20, nr 156 215 + 4
gula S 10 D, nr 166 115.
Poängräkning i S 20.

Station 4 ADVENTSTAKEN:
4 röda S 10 D, nr 166 113, + 1
gul S 20, nr 156 215 + 1 gul 1/8,
156265.

Det var roligare förr! ”Össebyträffen” hade sitt rörliga
vikingaskepp som kom ”seglande” mitt i skogen. På Örlogsbergas ”Kycklingjakten”
hade man de små speciella
kycklingfigurerna och på Allhelgonahelgen i Linköping
fanns det oftast en halloweenpumpa att skjuta på. Det blev
figurer som skyttarna förknippade med själva tävlingen
och arrangören. Ihågkomna
och uppskattade inslag.
Tävlingsarrangören har
här en chans att profilera sig
och skapa något karakteristiskt för just sin tävling. Det
går dock även att sammanställa tavelkombinationer med
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Station 5 EXKLUSIVA JULKLAPPAR
2 diamanter, 1 grön nr 156 504 + 1 blå nr 156 507 + 1 opal, nr 156 593-2.
Station 8 CHAMPAGNE vid tolvslaget
6 flaskmål, 2 svart nr 444 10, 2 orange
nr 404 14, 2 grön nr 404 15.
Station 7 NYÅRSRAKETEN
1 st. 1/8 triangel, nr 156 265 + 1 S 20 rött,
nr 156 213. Poängräkning i S 20.

enbart godkända figurer, om
banläggaren vill hålla sig till
det.
Roligare banläggning, kanske

speciellt för olika landskap
och/eller årstider efterfrågas.
Variationerna är många med
det stora antalet olika figurer
som finns tillgängliga. Samtliga här visade figurer finns att
köpa på GES AB i Norrtälje
som nyligen har köpt Canaxa
och nu tillhandahåller ett
ännu större utbud av målmaterial. Gunnar Elfving förvärvade därmed även rätten till
alla Holger Johansson figurer.

Här kommer förslag till ”Jul-

fält” till inspiration för Sveriges banläggare. Kanske kan
det bli ännu roligare banläggning nästa år. Avstånd
och skjuttider bestäms förstås
enligt banläggarens ”bibel”,
d.v.s. Svenska Pistolskytteförbundets skjuthandbok!
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Kikare och stativ för
målskjutning
HK 12-36x50
Endast 25 cm
och 500 g.

HK 3-ben stativ
29-39 cm och
endast 400 g.

DILLONS LADDPRESSAR
– flera olika utföranden –
Allt finns för det
mesta i lager!

K&M
Teleskopstativ
10-107 cm

Haendler & Natermann
precisionsblykulor

Art.Nr

Tubkikare

KIK123650
KIK154560
KIK154577
KIK257570
CZ04
CZ05
CZ06

HK-tub 12-36x50, 450, 25 cm, 500 g
HK-tub 15-45x60, 450, 34 cm, 650 g
HK-tub 15-45x77, 450, 43 cm, 1150 g
HK-tub 25-75x70, 450, 26 cm, 800 g
Meopta Hermes 25WAx70, 450, 1035 g
Meopta Hermes 40x70, 450, 1020 g
Meopta Hermes 20-45x70, 450, 1120 g

Art.Nr

Stativ

KIK25CM
CZ11
KIK2939CM
KIK12CM
STO60262
STO60291
STO60293
KIKÖ01
KIKÖ02
STO60269

HK 3-ben, 25 cm, 295 g
Meopta 3-ben, 26 cm, 400 g
HK 3-ben, 29-39 cm, 400 g
HK 3-ben, 12 cm, 180 g
Stopper 3-ben, 16 cm, 370 g
Cullman Mini 3-ben 31-80 cm, 550 g
Cullman Universal 3-ben, 5-160 cm, 1,8 kg
K&M Teleskopstativ 10-107 cm, 1 kg
Kulled för kikarstativ, liten
Kulled för kikarstativ, stor

– fettade –
– plastade –
– förkopprade –

Pris
990 kr
1 100 kr
1 750 kr
1 300 kr
3 700 kr
3 700 kr
5 400 kr

Vihtavuori krut,
Magtech kulor
Magtech hylsor,
Magtech tändhattar

Pris
160 kr
260 kr
210 kr
125 kr
490 kr
590 kr
1 700 kr
525 kr
125 kr
330 kr
Med reservation för prisändringar.

Generalagent för Sverige

SPORTEC AB, Box 25, 232 02 ÅKARP
Tel: 040-46 50 50 • Box 25 • 232 02 ÅKARP

Tel 040-46 50 50, Fax 46 18 58

www.sportec.se • info@sportec.se

Besök vår hemsida: www.sportec.se

1981-2012 – 31 år i branschen till glädje för många ...

Vi har försäljning och service för:

•
•
•
•
•

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

Karlslunde Sport
Margrethe Allé 12 – DK-2690 Karlslunde
Tfn: +45 4615 1670 – Fax: +45 4615 1690
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SM 2011:

•
•
•
•
•

Guld Fält C
Guld Fält A
Guld Fält C Dam

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:

SM 2011:
Guld Fält A, Silver Bana A
Självklart stora framgångar för Sig
Sauer på PPC VM

X-Five
X-Six
med flera..

NYHET!
P210 Super Target
6” pipa

Alla Pistoler - både från Tyskland och USA.
Delar och alla tillbehör.
Säljes nu av:
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RUGER
Pistol och revolvrar
Ruger MKIII512 - KMKIII512

Ruger GP 100

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: .22 LR
Piplängd: 140 mm
Totallängd: 247 mm
Vikt: 1130 g
Stålstomme - Mikrometersikte
Pris: blå 4.950:-, rostfri 5.500 kr
Rinkkolv: 2.050:-

Ruger Redhawk

Ruger Super Redhawk
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: .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:-

Ruger New Model Blackhawk

Ruger New Model Super Blackhawk

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:-

Ruger New Vaquero

Ruger Bisley
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:-
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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: .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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Försvarsinformation

Mihai Saulescu in action.

Uppskattad FMI
utbildning
Av: Ulf Hansson

Svenska Pistolskytteförbundets utbildning av
Försvarsmaktsinstruktörer (FMI) är numera en etablerad
verksamhet. Även i år genomfördes en utbildning på
Markstridsskolan Kvarn. Förbundets nye ordförande,
Stefan Kristiansson, besökte utbildningen för att bilda sig en
uppfattning om verksamheten. Ett initiativ som verkligen
uppskattades av kursdeltagarna.
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Patrik Gren.
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Patrik har själv erfarenheter av
skarpa lägen, bland annat som
dörrvakt och livvakt.
– Där kan det ju bli en del
stressade situationer, säger
han, det gäller att hålla huvudet kallt och jag brukar klara
det bra.
Förra sommaren genomförde
Markstridsskolan en egen två
veckors pistolinstruktörsutbildning för officerare och
Patrik blev tillfrågad om att
även ta hand om denna.
– Roligt när man får det
förtroendet, säger Patrik, och
självklart ställde jag upp.Vi var
fyra instruktörer, jag den ende
civila.
Från vänster: Alf Bohman, Jörgen Hillbom, Tony Wendelklint, Patrik Gren (instruktör),
Lars-Gunnar Sandgren och Mihai Saulescu.

Utbildningen av FMI syftar vapenofficer Johan Ström
till att få fram instruktörer som ansvarade för, leddes kursen
kan ställas till Försvarsmaktens av Patrik Gren, Borås pistol(FM) förfogande. Det börja- skyttar.
de med ett uppdrag 2005 där
FMI inledningsvis inriktades Patrik har många års erfarenhet
mot att stödja utlandsstyrkans som Försvarsmaktsinstruktör
utbildning. Idag är det i första och har skjutit pistol sedan
hand elever på GU-F (Grund- 1996. Han blev tidigt intresläggande soldatutbildning för serad av IPSC skyttet (The
frivilligpersonal) som FMI ut- International Practical Shoobildar. Det rör sig om elever ting Confederation). Han har
från frivilliga försvarsorganisa- också eget bevakningsföretioner som krigsplaceras
tag, där han bland annat
i Hemvärnsbataljoner
jobbar med beväpnat
och som bär pistol.
personskydd. UppMålgruppen har med
dragsgivare har varit
andra ord mycket varierande erfarenhet av
vapen, vilket naturligtvis Patrik Gren.
ställer stora krav på pedagogiken hos instruktörerna.
Grundutbildningen omfattar
40 timmar och har tagits fram
av MSS Kvarn.
Fem deltagare gick FMI-kursen som omfattade 40 timmar. Förbundets biträdande
generalsekreterare Bo Walger
svarade för det organisatoriska
och såg till att allt fungerade
som det skulle.
Utöver vissa delar av utbildningen, som Ar méns
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många av världens ”kändisar” inom film, business och
showbusiness. Han utbildar
även civilt i dynamiskt skytte
och rollen som utbildare passar honom bra.
– Jag tycker det är väldigt
roligt att se när skyttarna gör
framsteg och det gör alla efter en veckas utbildning, säger
han.
– Säkerhetsmässigt är eleverna då perfekta, sedan kan
ingen veta hur olika individer
uppträder i en riktigt skarp
situation med eventuellt tunnelseende.

Det blev en ny upplevelse för
Patrik som fått frågan om att
utbilda även nästa år.
– Det känns jättekul och om
allt klaffar kommer jag givetvis att ställa upp, säger han och
fortsätter:
– Det var en bra upplevelse
och ju fler kurser man håller
skaffar man sig mer och mer
erfarenhet. Kunskapen förmedlar jag bland annat vidare
till de nya instruktörer vi utbildar här.
Helt färdig som instruktör blir
man aldrig, menar Patrik.
Uppdateringar i takt med
förändringar i omvärlden ska

Tony Wendelklint
tränar skjutning
med vändning.
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Försvarsinformation

FMI 12-22: Patrik Gren genomför målbildsförevisning d.v.s. vad eleverna skall kunna efter genomförd utbildning.

göras och skjutskickligheten
måste tränas och underhållas.
– Kursen är på fyrtio timmar och eleverna får en bra
bas att utgå ifrån, förklarar
han, de kan säkerhet och de
kan träffa målet med bra fart
och precision på upp till tio
meter. Men efter kursen ska
de träna vidare på egna förband och sedan gäller det att
även klara kompetensprov för
att få bära pistol i tjänsten.
Kvarnkursens organisation får

beröm av Patrik.
– Jag har varit här många
gånger nu och det är alltid
utmärkta förhållanden med
bra boende och bra
mat. Bo Walger
från Förbun”Aj, lite
vänsterläge”, sa Alf
Bohman om
sin träffbild.

det sköter det
hela på ett föredömligt sätt.
Avslutningsvis
framhåller Pat-

rik det goda i
tanken att låta
civila skyttar
utbilda inom
Försvaret.
– Vi upprätthåller skjutskickligheten kontinuerligt,
vilket ger stor professionalitet
i det vi gör.Vi har också årliga
återträffar där alla instruktörer uppdateras på det senaste
inom området. De nyutbildade instruktörerna får dessutom göra en utbildning av de
som redan är instruktörer för
att få feed-back på det de lärt
sig.Allt detta kommer Försvaret till godo.
En av eleverna på Kvarnkursen
är Tony Wendelklint. Han har
eget säkerhetsföretag och är
medlem i Göteborgspolisens
skytteklubb. Tony gillar allt
skytte och skjuter sedan fyra
år tillbaka även IPSC, där han
också är instruktör.
Deltagandet i Kvarnkursen
förklarar han så här:
– Jag ser det som en naturlig
utveckling av min civila in-

Ett A4-ark med riktprick kan vara
ett bra hjälpmedel när man övar,
exempelvis avfyrning.
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struktörsroll, skyttet vi
praktiserar inom FMI
är nästan mer besläktat
med polisens skytte än
IPSC.
Tony tror starkt på Försvarets behov av FMI.
– Jag tror det finns stora
chanser för den här utbildningen att etableras ordentligt
inom Försvaret, det måste ju
vara en stor fördel att på ett
ganska enkelt sätt få tillgång
till skickliga och motiverade
instruktörer.

Tony Wendelklint.

Även Tony uppskattar
Kvarnkursens upplägg.
– Det är bra att man inte
samlar ihop för många elever
per tillfälle, ett mindre antal
ger högre kvalitet på utbildningen. Kursen är pedagogiskt bra upplagd och alla
verkar motiverade. Dessutom
är vår lärare Patrik jätteduktig.
Något som förvånade var
standarden på boendet.

Bo Walger förevisar
pistolattrapp som
bl.a. används vid
närkampsövningar.
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Patrik Gren genomför målbildsförevisning d.v.s. alla moment
som eleverna går igenom under utbildningen för att kunna
hantera en skarp situation.

– Förvånansvärt bra
mat! säger Tony och
skiner upp i ett stort
leende, och utmärkt
boende! Jag hade väntat mig någon gammal
plåtsäng, typ logement, men
det här är ju rena hotellstandarden!
En annan av eleverna är Mihai
Saulescu. Han är medlem i

både Elitskyttesällskapet och
Stockholms Skytteförening
FBU. Han gillar olika former
av skytte, men mest har det
blivit precision hittills.
– Klubben har ansökt om
medlemskap för IPSC skytte,
berättar han, visserligen kostar ammunitionen en hel del,
men det skyttet känns roligast.
Civilt har Mihai jobbat som
trafiklärare men har nu en
tillfällig tjänstgöring som instruktör vid Livgardets internationella utbildningsenhet.
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Mihai Saulescu.

Han har även deltagit i
en GU-F-kurs som assisterande pistolinstruktör.
– Jag tycker om att utbilda, säger han, det passar mig
perfekt och jag gör gärna en
insats för Svenska Pistolskytteförbundet.

Förbundsordföranden
Stefan Kristiansson
i samspråk med
arméns vapenofficer
Johan Ström.

Mihai har gjort ett stort antal
militära utlandstjänstgöringar
och listan på länder är imponerande; Cypern, Libanon,
Makedonien, Bosnien, Kosovo, Afrika, Kongo, Liberia.
Senast var det Afghanistan,
varifrån han återvände 2010. faren instruktör och allt är
välordnat.
Det har bara gått en dag på Arméns vapenofficer Johan
utbildningen när intervjun Ström får också beröm.
görs, men Mihai delar Tonys – Han är helt fantastisk! Öduppfattning om Kvarnkursen. mjuk i sättet att vara, vilket gör
– Det jag upplevt hittills är att man verkligen tar till sig det
alldeles utmärkt, Patrik är er- han lär ut. Han gav oss lite nya

tips om hanteringen av vapnet,
bland annat vikten av att alla
rörelser ska ske i ögonhöjd så
man har fokus på målen.
– Jag kommer definitivt
att utbilda inom Försvaret så
snart SPSF behöver mig! avslutar Mihai.
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Profilprodukter, trycksaker och
utbildningsmateriel
PISTOLSKYTTEKORTET
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err

umm
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Registr

504 SLIPSHÅLLARE 75:Med kopia av pistolmärket
i guldimitation.

Svenska
Pistolskytteförbundet

BLAZERMÄRKE 125:70 x 90 mm
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SKJUTHANDBOK 200:-

Svenska
Pistolskytteförbundet

UTBILDNI
UTBILDNINGSHÄFTE
Grundutbildning för
pistolskyttekortet. 120:-.

Bilaga SPSF Skjuthandbok

REGELBOK

PPC 2012

JACKMÄRKE 30:65 x 90 mm

Svenska
Pistolskytteförbundet

Foto: Ulf Hanss

on

REGELBOK
PPC 50:-

VITBOK

SIDENSLIPS
340:-

– Om bly i

kulfång

Ulf Qvarfort,

Per Lefﬂer,

FOI CBRN-skydd

Jan Sjöström

och säkerhet,

Umeå

SäkB – Civilt
skytte 50:-

Kontrollprogram

Foto: Ulf Hansson

VITBOK 50:-

– för kulfång
SKYTTESPORT
FÖRBUNDET

KONTROLLPROGRAM 50:-

Frakt tillkommer

SIDENSCARF 340:Tolkar
Fält resp. Precision.
Komplett sats i låda.
Pris per låda: 400:Enstaka tolkar: 75:-/styck

508 KEPS 90:En storlek
(inställbar)
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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
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Förbundsnytt
Bo Walger
Tfn: 08-553 401 62
Mail: bo.walger@pistolskytteforbundet.se

Förbundsmöte 2013

Äger rum söndagen den 9
juni och föregås av en kretskonferens lördagen den 8
juni. Plats: Stockholm.

räcker inte att enbart anmäla
adressändring till kansliet. Fel
adress eller skytt som inte är
rapporterad som aktiv innebär
utebliven NP.

Landsdelskonferenserna

Pistolskyttekortet

Genomförs enligt nedan
Nord: fredag 18/1
– lördag 19/1
Öst:
lördag 26/1
Väst: lördag 2/2
Syd:
lördag 9/2

Den i NP 3/12 nämnda överenskommelsen trädde i kraft
den 1 september 2012. Förbundet kommer inte att byta
ut alla pistolskyttekort som
utfärdats före detta datum.
Dessa kort (som har båda förSammanträdesplan 2013
bundens logotyp) gäller såleStyrelsesammanträden: 3 fe- des fortfarande som bevis för
bruari, 23 februari, 20 april, genomgången grundutbild9 juni, 9 juni (konstitueran- ning i båda förbunden.
de), 12 oktober, 30 november.
VU-sammanträden: 27 janu- Hemsidan
ari, 6 april, 7 september, 16 Funktionen köp/byt/sälj är
november.
nu åter i drift men kräver inloggning. Lösenord för inÅrsrapportering
loggning är: Riktmedel.
Programmet kommer som
vanligt att läggas ut på hem- Tävlingsprogrammet
sidan. Lösenord skickas ut De kretsar som inte har lämtill föreningarna i samband nat in underlag till tävlingsmed årets sista föreningsut- programmet uppmanas att
skick. Medlemmarna måste göra det omedelbart, gäller
se till att rätt adress är inrap- samtliga grenar!
porterad till sin förening. Det

Kansliet är stängt fr.o.m. 27/12
2012 till och med 6/1 2013.

God Jul & Gott Nytt År!
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Angående utredningen
om skärpningar i
vapenlagstiftningen
Som bekant ledde förra årets
tragiska vapenrelaterade händelser i vårt västra grannland
och här hemma till att regeringen tillsatte rubricerad
utredning. Utredningsuppdragets ena del rör straffet
för grova vapenbrott. I dess
andra del ingår att analysera
reglerna om förutsättningarna för enskilda att inneha
målskjutningsvapen. Samt
att lämna författningsförslag
på en tydligare ordning för
prövning av om föreningar
för jakt eller målskytte skall
beviljas tillstånd att inneha
skjutvapen.
Förbundet var, i likhet
med övriga berörda organisationer, kallade till en hearing i
frågan den 30 maj. Utifrån vad
där framkom har Förbundet
uppvaktat utredningssekreteraren och klart framfört Förbundets synpunkter i denna
för vår verksamhet mycket
viktiga fråga.

utredningen sänt ut.Vi kunde
konstatera att vi var helt eniga
på alla viktiga punkter, varför
vi på hearingen kunde visa en
enad front.
Vi har även sammanfattat
våra synpunkter i en gemensam skrivelse som överlämnats
till utredningens sekreterare.
Denna skrivelse återfinns på
Förbundets hemsida. www.
pistolskytteforbundet.se
Den gemensamma kärnfrå-

gan är förutsättningarna för
våra medlemmar att inneha
de idrottsredskap/skjutvapen
som är nödvändiga för att bedriva vår idrott skytte.
Utredningen kommer nu att

slutföra sitt uppdrag och
lämna sitt förslag till Justitiedepartementet senast den 31
januari nästa år. Vi förutsätter att vi sedan i vanlig ordning kommer att få förslaget
på remiss. Förbundsledningen
kommer att bevaka frågan och
Den 1 november var vi kallade agera efter bästa förmåga. Vi
till en ny och slutlig hearing. kommer efter hand att lämna
Inför denna hearing träffades information via NP, hemsidan
representanter för de fyra be- och Nyhetsbreven.
rörda skytteorganisationerna
och diskuterade det underlag Mats Stoltz
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Insändare
Ska vi sluta tävla?
Det är inte omdömesgillt
att äldre veteraner förvägras
stödhand i A, B och R i fältskyttet.Vi har våra skyttekarriärer bakom oss och utgör
inget ”hot” mot de yngre
skyttarna. Ska vi skrota våra
A-vapen som var grunden
till det nationella skyttet en
gång i tiden? Vi tycker fortfarande det är roligt att skjuta, men som det är nu känns

det tämligen meningslöst att
ställa upp i de grövre vapengrupperna. Ska vi sluta tävla?
Det känns ganska bedrövligt.
Ändra snarast på detta och låt
oss få använda stödhand även
i grovkalibrigt! Jag instämmer alltså helt i Peter Siegels
insändare ”Ett skott i foten!”
i NP nr 3.

Stödhand för gamla
gubbar (och gummor)

För ett antal år sedan motionerade jag om att senior
äldre skulle få skjuta med
stödhand på alla fältskyttestationer i alla vapenklasser. Till
min stora glädje gick motionen igenom och jag och andra äldre skyttar hade några
trevliga år. Tyvärr uppstod av
Per Sjöquist,Västerbotten
någon obegriplig anledning
ett motstånd mot denna ”åldersfavör”.Tvåhandsfattningen försvann för A-, B- och
R-klasserna, men behölls i C.
Nu börjar min 80-årsdag
krypa närmare och tro mig,
Döda inte intresset, se till så behovet av stödhand är störvi alla kan ha trevligt och var re än någonsin. Jag har svårt
inte så förbannat avundsjuka, att förstå att någon kan känni blir också äldre.
na sig hotad av ett antal äldre
skyttar som inte konkurrerar
Själv behöver jag ingen stöd- om mästartitlarna utan skjuhand men jag unnar alla som ter för att det är roligt och så
behöver all hjälp.
länge man orkar. Just i A- och
R-klassen är behovet av stödRagnar Skanåker
hand betydligt större än i den
rekylfria C-klassen. Personli-

Var inte så förbannat
avundsjuka!
Efter att ha läst Peters Siegels
insändare i förra numret av
NP vill jag gärna meddela att
jag håller med honom på alla
punkter.
Varför vill man ta bort
glädjen av lite högre poäng
för oss veteraner? Vi är ju i
alla fall lite skakigare än yngre
konkurrenter.

gen har jag överhuvudtaget
inget C-vapen. Det ska smälla
när man skjuter!
Dessutom har SPSF redan från början lagt stor vikt
vid att vidmakthålla ”militär”
skjutförmåga till rikets försvar.
Inte fasen står någon med enhandsfattning när indianerna
anfaller!
Jag är tacksam för Peter
Siegels insändare. Kanske kan
man mötas på halva vägen?
Låt oss återinföra permanent
stödhand i klass A och R, men
bestämma att vid särskjutning
gäller vanliga regler.
Jag är övertygad om att
en dylik regel skulle få många
gamla gentlemän att plocka
fram sin 9;or ur vapenskåpet!
Tänk om vi bleve så många, att
det skulle räcka till en gemensam seniorklass i A och R!
”Mr Parabellum”Anders Lybeck
(tävlingsskytt i 57 år)

Knoblock skyttebåge modell K1
37 eller 23mm ring. Fjädrande ridskalmar,
ställbar näshöjd. Kan förses med diopter,
täckskiva, sidoskydd, filter, filtersats m.m.
Pris: 1.600:-

Knoblock modell K5 ”Rapid”
Skyttebåge med skyddsfunktion. Fjädrande
ridskalmar, ställbar näshöjd, täckskiva. Kan
förses med filterglas i olika färger; gul, orange,
grå, grön, ametist. Lämplig för pistol, magnum,
PPC, dynamiskt, lerduveskytte och jakt.
Pris: 1.600:-

Boken om
Ragnar
Skanåker

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, filter
och sidoskydd.
Pris: 1.975:-

Stor sortering av filterglas,
med eller utan styrka.

Synundersökning med inriktning på skytte. Broschyr skickas på begäran.
Övriga skyttebågar: Champion, Jäggi, Skanåker, Gehmann.
Övriga prisuppgifter eller förfrågningar, ring eller skriv till:

Tel: 08-560 30813 • Mobil: 070-275 28 10
Box 286 • 178 24 Ekerö
OBS! Tidsbeställning

www.barksoptik.com
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Diopter
Steglös. Passande till
såväl skyttebågar som
vanliga glasögon.
Pris: 700:-

Nu kan du beställa
min bok "Nio OS –
nästan" där jag bland
annat kommer med
avslöjanden som man
nästan inte tror är
sanna. Kostar 235 kr
inkl. porto.
Beställ genom
att sätta in pengarna på
BG 5361-0085 och ange adress dit boken ska skickas.
De första 200 beställningarna signeras av mig.

Ragnar Ska

nåker

Ragnar Skanåker
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1:a Plats Bana A
SM 2011
1:a Plats Stock
Semi Auto 2010
1:a Plats IPSC Open
Division 2010

Posttidning B
Svenska Pistolskytteförbundet
Box 5435
114 84 Stockholm
1 1 0 3 3 1 2 0 0

Täcklappar som fäster i både regn och -40°
17x17

(reservation för färgavvikelse i trycket)

Nu åter på svenska marknaden!
12x12

Priser för sveriges bästa täcklappar, 2000st/rulle
1 rulle 29:-

10 rullar 250:-

100 rullar 2300:-

25mm Ø har 500st/rulle

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

