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Det blir mer och mer vanligt att 
föreningarna ställs inför miljörelaterade 
problem (buller, bly, förelägganden 
etc.). För att hjälpa föreningarna har 
Förbundet (tillsammans med de andra 
skytteorganisationerna) anlitat Janne 
Kjellsson som miljökonsult.

I Jannes arbetsuppgifter ingår att 
bistå föreningarna per e-mail eller 
telefon med enklare rådgivning. 

Denna rådgivning är gratis. Behövs mer omfattande konsultation 
bekostas denna av föreningen.

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

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

Miljöakuten

När jag nu sätter mig för att skriva 
min ledare till första numret av 2013 
års Nationellt Pistolskytte så kan jag 
se tillbaka på fyra ganska ansträngan-
de men också trevliga veckohelger.
 Tillsammans med vår generalse-
kreterare Mats Stoltz har jag besökt 
fyra landsdelskonferenser. Det är nu 
ett antal år sedan vi instiftade dessa 
konferenser och från förbundssty-
relsens sida upplever vi det mycket 
givande att få komma ut och träf-
fa representanter för kretsarna. Det 
ger oss möjlighet att informera om 
frågor och ärenden från både kansli 
och styrelsen. Dessutom får vi också 
en bättre inblick i hur förhållandena 
är ute i landet.

En huvudfråga denna gång var na-
turligtvis utredningen om skärpt 
vapenlagstiftning. Vi berättade om 

de åtgärder vi vidtagit från förbun-
dets sida för att informera utredarna 
om vår verksamhet. I denna fråga 
har vi samarbetat med andra skyt-
teorganisationer och det är en styr-
ka att vi var eniga i våra synpunkter. 
På de två sista landsdelskonferen-
serna kunde vi också redogöra för 
den slutliga utredningen som över-
lämnades till Justitiedepartementet 
den 31 januari. Glädjande nog kan 
vi konstatera att fl era av våra syn-
punkter har vunnit gehör. Dock 
kan vi konstatera att utredningens 
förslag innebär en del problem för 
Skyttesportförbundet när det gäller 
kpistskyttet och för IPSC avseende 
halvautomatiska kulgevär.

Nu får samtliga berörda skytteorga-
nisationer möjlighet att lämna sina 
synpunkter på utredningen i form 
av remissvar. Vi kan också konstatera 
att RPS kommer att få utfärda före-
skrifter bl. a avseende vilka krav som 
ska ställas på den enskilde skyttens 
aktivitet för att få licens. Vi kommer 
givetvis att föra en dialog med RPS 
i denna mycket viktiga fråga.

Ett stort ansvar vilar på föreningarna. 
De måste kunna uppvisa en stabil 
organisation, bedriva kontinuerlig 
skytteverksamhet och ha styrande 
dokument över säker vapenhante-
ring. Kravet är att föreningen kan 
uppvisa att den är seriös för att få be-
hörighet att utfärda föreningsintyg. 
Från styrelsen sida har vi tillsatt en 

arbetsgrupp som ska se över om vi 
kan stödja föreningarna i deras verk-
samhet genom bättre verktyg. Det 
är viktigt att vi gentemot myndig-
heterna kan visa att våra medlem-
mar har ett seriöst skytteintresse och 
efterlever förbundets stadgar och 
bestämmelser. Arbetsgruppen kom-
mer att redovisa sitt förslag på årets 
kretskonferens före förbundsmötet.

Jag kan med glädje konstatera att vi 
har 48 välutbildade kretsinstruk-
törer som står redo att utbilda för-
eningsinstruktörer utifrån ett nytt 
utbildningsmaterial. Det är min 
förhoppning att föreningarna hit-
tar intresserade medlemmar som 
vill utbilda sig och få behörighet 
att examinera skyttar för Pistolskyt-
tekortet. Vi vill gärna se ett ökat 
medlemsantal och då gäller det att 
föreningarna kan ta emot nya in-
tresserade skyttar och ge dem ut-
bildning.

Som jag nämnde i tidigare ledare 
så har förbundsstyrelsen startat ett 
långsiktigt strategiskt målarbete för 
hur vi vill att vårt förbund ska se ut 
2022. Vi har nu lagt en grund med 
beskrivning av verksamheten idag 
och vad som krävs för att SPSF ska 
bli en ledande skytteorganisation 
om tio år. Ett intressant arbete som 
jag hoppas att styrelsen kommer att 
bedriva med stort engagemang.

I detta nummer återfi nner du inbju-
dan till årets Svenska Mästerskap i 
fält – och precisionsskjutning lik-
som SM i Militär snabb i Boden. 
Det kommer att bli första gången 
som vi skjuter precision och militär 
snabb på elektroniska tavlor och det 
är roligt att vi får denna möjlighet 
på årets stora mästerskap.

Birgitta Rundberg

Aktuellt lösenord till köp/sälj/bytfunk-
tionen på förbundets hemsida kommer 
framdeles att kungöras på denna plats:

Aktuellt lösenord: Riktmedel

Mats Stoltz

Köp/sälj/byt på 
hemsidan
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Norma Match 1 

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

Norma Training 2 
kvalitetspatroner till lägre 
kostnad för träning och 
tävling.
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GPSSK har investerat i Me-
galink, elektronisk markering 
av skotten. En satsning som 
syftar till att föra sporten in i 
vår nutid och på så sätt bidra 
till rekrytering av nya skyttar.
 Denna satsning tror vi är 
nödvändig för att konkur-
rera med andra fritidssyssel-
sättningar och idrotter. Vi har 
märkt på den korta period 
som systemet varit igång ett 
enormt uppsving i luftpistols-
skyttet både från nybörjarsi-
dan och även från våra äldre 
medlemmar.
 Detta är något som fun-

nits internationellt länge, även 
inom svenskt gevärsskytte 
och nu är det dags för oss pi-
stolskyttar att ta steget och få 
roligare skytte.

Vad är det då som gör det så 
roligt? Först tycker jag att du 
som inte provat ska åka till 
en förening som har elektro-
niska tavlor installerade och 
prova på. Det handlar om hela 
skytteupplevelsen; snabb åter-
koppling på träning, grafi sk 
presentation av din träffbild, 
automatisk poängräkning, 
m.m.

Nyinvigning
Av: Lars Lundmark, ordförande GPSSK

Med anledning av att luftskyttebanan uppgraderats med 
elektroniska måltavlor hade Göteborgs Pistol och Sportskytteklubb 
en nyinvigning av sin skjutbana i Högsbo i januari.

Lars Lundmark invigningstalar.

 Tävlingar blir oerhört 
mycket trevligare då du får en 
sekundsnabb uppdatering av 
resultat och efter tävling kan 
du ladda ner dina tavlor i pdf, 
live uppdatering på webben 
och då menar vi verkligen live 
med endast några sekunders 
uppdatering.
 Vår ambition i GPSSK var 
att på nationella SM för två 
år sedan vara först med elek-
tronik. Nu blev det inte så av 
olika orsaker men nu blir det 
i Boden till sommaren istället 
och det tycker vi är fantastiskt 
bra. Hoppas det blir ett super-

SM och att alla SM efter detta 
genomförs på det sättet.

Åter till invigningen. För att 
markera en nystart och ge 
uppmärksamhet till våra 
sponsorer som gjort detta 
möjligt hade vi bett Ragnar 
Skanåker att komma och hjäl-
pa oss att ”skjuta in” banan.
 Ragnar kom, lånade en 
pistol och blev presenterad 
för det femtiotal gäster som 
var närvarande. Därefter bad 
ordföranden Lars Lundmark 
att Ragnar skulle skjuta in-
vigningsskottet, och då helst 
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Jag hade den stora glädjen att tillsammans med Göteborgs Fritidsnämnd 
närvara vid invigningen av den uppgraderade luftpistolbanan på Högsbo.
 Man har bytt ut transportörerna och satt in Megalinks elektroniska 
tavlor vilket gjorde att banan fi ck ett nytt ansikte, modernt och inbjudan-
de. Nu kan man på ett helt annat sätt ta emot nya skyttar och även öka 
intresset för träning och tävling hos redan etablerade.
 Klubben hade inga som helst svårigheter att skaffa pengar, bortåt 
femhundra tusen, till ombyggnaden. Nästan alla inom skyttet klagar över 
att det är så svårt att få sponsorer, men i Göteborg är det tydligen inga 
problem och det är glädjande.
 Utan att nämna några namn är det självklart så att det är några som 
har de rätta kontakterna, entusiasmen för både klubben och skyttesporten, 
som driver det hela. Utan dessa eldsjälar går det inte att komma framåt.

Tack för att ni fi nns, Ragnar Skanåker

Ordföranden i Öckerö Sf, Lars-Erik Bjuhr (till vänster) var på plats. 
Här tillsammans med ordföranden i GPSSK, Lars Lundmark. Öckerö 
är den förening som var först med elektroniska måltavlor i regionen. 
I samband med invigningen bjöd Göteborgsklubben in Öckerö till 
tävlingsutbyte.

Ragnar Skanåker tackar Åke Lewensjö, Gärde Advokatbyrå, för 
hjälpen med skjuthallen. Advokatbyrån är en av huvudsponsorerna 
som haft stor del i att moderniseringen blev möjlig. Åke är även 
medlem i GPSSK.

Ragnar Skanåker i 
fi nkostym hade äran att 
skjuta invigningsskottet, 
en 9,8.

Megalinks 
elektroniska 

måltavlor.

Från pausrummet kan man följa händelseutvecklingen bland 
skyttarna på stora bildskärmar.

ett snyggt då våra sponsorer 
tittade på.
 Ragnar gör ingen besvi-
ken. Han verkade närmast 
stimulerad av uppgiften och 
utan att darra på manschetten 
satte han en 9,8. Han visade 
att det sitter fortfarande i.

Denna satsning på lufthallen är 
bara ett litet steg i vår fram-
tida vision, vi hoppas kunna 
bjuda in er till större tävlingar 

i framtiden där hela anlägg-
ningen är uppkopplad.
 Varför inte ta familjen 
till Göteborg på sommaren, 
skicka övriga till Liseberg och 
hälsa på oss och träna på elek-
troniska tavlor!

Välkommen att besöka oss!

Vet ni förresten vad Ragnar 
Skanåker och Merlene Ottey har 
gemensamt? Svar nedan.

Svar: Bägge har varit aktiva i 7 raka OS och med 24 år mellan första och sista.
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Medlemsutvecklingen, den 
mänskliga resursen och stilla havet
Att skriva den här spalten blir det 
sista jag gör innan jag åker på en 
välbehövlig semester till Stilla havs-
öarna. Alltså till verket.
 Vi har de senaste åren haft en 
positiv medlemsutveckling. Antalet 
medlemmar som rapporterats som 
aktiva har på fem år ökat med 3051 
personer netto. Jag har också fått 
signaler att intresset för pistolskyt-
te är mycket stort bland allmänhe-
ten och att man på sina håll skulle 
kunna rekrytera fl er än man gör om 
man bara hade resurser att ta hand 
om dem. Vårt problem är alltså inte 
att rekrytera medlemmar utan att ta 
hand om dem vi rekryterar.

Resurser
För detta behöver föreningarna re-
surser i form av skjutbanor, eko-
nomi och allra främst funktionärer 
av alla de slag. Den mänskliga re-
sursen är den viktigaste i all ide-
ell verksamhet. Finns den så löser 
resten sig. Saknas den så hjälper 
ingenting. Fjolårets utbildning av 
kretsinstruktörer var ägnad att till-
föra rörelsen just mänskliga resurser. 
Därför är det tillfredställande att vi 
nu har 48 välutbildade och motive-
rade kretsinstruktörer. Nu gäller det 
att komma igång med utbildning av 
föreningsinstruktörer på bred front 
och det utlovade utbildningsmate-
rialet för detta fi nns tillgängligt på 
kansliet. Det är bara att köra igång. 
Men det räcker inte med instruk-
törer. Det behövs också resurser i 
form av styrelseledamöter på alla ni-
våer och här har vi problem på sina 
håll. Inte minst gäller detta kretsarna.

Kretsarna
Våren 2012 intervjuade jag samt-
liga kretsordföranden för att bilda 
mig en uppfattning om läget ute i 
kretsarna. Nästan hälften av krets-
ordförandena ansåg att det var svårt, 
mycket svårt eller näst intill omöj-
ligt att rekrytera folk till kretssty-
relsen. Detta är olycksbådande då 
kretsarna dels fyller en viktig ad-
ministrativ funktion och dels utgör 
en förutsättning för att den repre-
sentativa demokratin skall fungera. 
Vid senaste sammanträdet med SOS 
(Skytteorganisationernas Samar-
betsdelegation) fi ck jag klart för 

mig att vi delar detta problem med 
övriga skytteorganisationer. Men 
det är en klen tröst eller egentligen 
ingen tröst alls. Frågan är vad man 
gör åt saken.

Heter lösningen sammanslagning av 
kretsar?
Det har framförts åsikten att lös-
ningen skulle ligga i sammanslag-
ning av kretsar. Jag är skeptisk till att 
problemet kan ”organiseras bort”. 
Ett av argumenten för att slå sam-
man FSR, SSF och Skytte UO var 
just att man lättare skulle kunna 
fylla upp distriktsstyrelserna. Up-
penbarligen blev det inte så vilket 
är föga förvånande. För att dra en 
liknelse så är det föga sannolikt att 
det uppstår en rik familj bara för att 
två ”fattiglappar” gifter sig. Jag tror 
det vill till att vi skapar incitament 
som gör det attraktivt att ställa sig 
till förfogande för styrelseuppdrag i 
kretsarna. Hur det skall gå till rent 
konkret har jag däremot i skrivande 
stund ingen lösning på. Och där lig-
ger problemet.

Vår kretsindelning
Bortsett från detta kan det fi nnas 
skäl att se över vår kretsindelning. 
Den infördes under en annan tid 
med helt andra förutsättningar. Men 
det gäller att beakta att en ändrad 
kretsindelning medför konsekven-
ser för hela Förbundet. Det får inte 
vara fritt fram för enskilda kretsar att 
gå ihop efter eget behag. En änd-
ring av kretsindelningen förutsät-
ter en lösning ur helhetsperspektiv. 
Det är just därför Förbundets stad-
gar entydigt klarar ut att kretsarnas 
geografiska områden bestäms av 

Förbundsmötet. En ändring förut-
sätter således antingen en proposi-
tion eller en motion. Enligt min 
uppfattning fi nns det skäl att ta upp 
frågan på kommande 
landsdels- och krets-
konferenser.

Kulturhistorisk fotnot:
Ända sedan jag lärde 
känna ormexperten 
Anders L. Dahlman under min 
tid i FN bataljon 56 M har jag varit 
fascinerad av ormar. Jag har sedan dess 
vistats en del i ”ormplågade” länder och 
överlevt, hittills är det kanske bäst att 
tillägga. Naturligtvis fi nns det orm även 
på Stilla havsöarna men jag lär knap-
past riskera att möta ormarnas konung 
– kraiten – då denna har sin hemvist 
i Sydostasien. Kraiten är en av jordens 
giftigaste ormar och ett bett innehåller 
gift nog att döda ett dussin vuxna män. 
De amerikanska soldaterna under Viet-
namkriget kallade den ”The two step 
snake”. Av uppenbara skäl. Burmeserna 
däremot respekterar kraiten högt. Om en 
krait kommer in i palmhyddan är det 
ett gott omen. Man tvättar då hyddan 
och utför ritualer för huset är beskyddat 
av ormarnas konung och ingen annan 
orm vågar sig dit efter besöket. En an-
nan legend är att när kraiten är hung-
rig lägger den sig bara och öppnar gapet 
och andra ormar offrar sig för att mätta 
kungens hunger. Det fi nns de som påstår 
sig ha sett fenomenet med egna ögon. 
I själva verket är kraiten, i likhet med 
kungskobran, kannibal. Kraiten försöker, 
i likhet med de fl esta ormar, att undvika 
männi skor men den är skapad att döda 
och känner den sig hotad kan den inte 
göra annat än vad den är programmerad 
till. Den hugger.
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Norrbottenskretsen har i 
sitt planeringsarbete inför 
SM 2013, skapat en lista, en 
riskmatris, där vi antecknar 
de risker och tänkbara stör-
ningar som vi hittar. Vid våra 
planeringsmöten går vi ige-
nom listan, diskuterar och gör 
riskbedömningar. Hur stor 
är sannolikheten att det som 
antecknats kan inträffa? Vilka 
konsekvenser kan det få? Vi 
beslutar vilka eventuella åt-
gärder som behöver vidtas 
för att eliminera eller minska 
risken, vem som är ansvarig 
för olika åtgärder och vad det 
kan kosta.

Några av riskerna som vi fi n-
ner kan ha hög sannolikhet, 
men ger så små konsekven-
ser att vi beslutar att inte 
vidta några åtgärder alls. An-
dra risker kan ha mycket låg 
sannolikhet men ger stora 
konsekvenser om de inträf-
far och därför måste vi vidta 
åtgärder i förebyggande syfte.
 Det fi nns även risker som 
har mycket låg sannolikhet 
men som skulle ge svåra kon-
sekvenser om de inträffar och 
ändå väljer vi att inte vidta 
några åtgärder. Ett exempel 
på en sådan risk är att det kort 
innan SM-tävlingarna går av 
stapeln blir skjutförbud på 
skjutfältet där SM är planerat 

att anordnas. Skulle det inträf-
fa kan arrangemanget inte ge-
nomföras, för det fi nns inget 
reservalternativ.
 Här nedan redovisas några 
av de risker som vi funnit så 
här långt i vårt arbete.

Bus på tävlingsområdet är föga 
sannolikt, men kan ge kon-
sekvenser som stör verksam-
heten och därför måste man 
ta med det i riskanalysen. Ett 
verkligt exempel kopplat till 
denna risk.
 I samband med att För-
svarsmakts-mästerskapen i 
pistolskytte skulle avgöras i 
Östersund 2005, gjorde några 
illvilliga personer inbrott i pi-
stolskytteanläggningen natten 
innan arrangemanget skul-
le starta. Tjuvarna 
stal bland annat 
styrenheten till 

målspelet (!?). Det ställde för-
stås till det för arrangörerna, 
som lyckades lösa det upp-
komna problemet, dock med 
vissa förseningar i program-
met.
 Detta scenario hade nog 
inte arrangören räknat med i 
sin riskinventering inför täv-
lingarna, men bevisligen kan 
till och med det inträffa. Sty-
renheten påträffades senare av 
Polis och återfördes till skyt-
teanläggningen.

Ett strömavbrott under SM-
tävlingarna är inte så san-
nolikt, men skulle ge stora 
konsekvenser. Inte minst i 
tävlingssekretariatet där kopi-
atorer och resultatredovisning 
och annan viktig el-utrust-
ning skulle sluta fungera. 

Eller i matserveringen 
där elektricite-

ten behövs för både tillagning, 
varmhållning och kylning av 
matvaror.
 Eftersom vi inte klarar av 
att genomföra arrangemang-
et utan elkraft är ett elavbrott 
något vi måste förbereda 
oss för. Detta innebär kon-
takt med elleverantören för 
att säkerställa ett snabbt stöd 
om det skulle inträffa. Har 
elleverantören jour kvällstid 
och under helgen? Hur får vi 
kontakt med jourpersonalen? 
Hur lång tid kan det ta att lösa 
problemet? Vem i arrangörs-
staben ansvarar för detta? Om 
felavhjälpningen dröjer, hur 
länge kan vi vänta? Vad fi nns 
det för reservalternativ och 
vad kostar dessa?

Nyckelpersonal blir sjuka, i 
vilka befattningar måste vi 
ha dubbel kompetens? Vilka 
interna- eller externa utbild-
ningar måste genomföras för 

Att tänka efter
– före
Text och foto: Tomas Skarpsvärd

Trots minutiös planering av ett tävlingsarrangemang kan oförutsedda 
händelser inträffa. Ett sätt att arbeta med dessa oförutsedda händelser 
är att redan under planeringsstadiet göra riskinventeringar och sedan 
systematiskt arbeta med de risker man hittar.

Riskanalyser är en viktig del i 
det förberedelsearbete som 
pågår i Norrbottenskretsen 

inför SM 2013.
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Kungsgatan 40, Boden
0921-755 00
Vardag 9–18, lördag 10–14
www.resia.se/boden

Dags att boka 
boende och transport 
till SM 2013! 

Kontakta Resia i Boden för mer info.

Du kan också boka direkt via nedanstående länk!

tinyurl.com/SM2013

ANNONS
att försäkra oss om att plöts-
lig sjukdom hos nyckelper-
sonal inte ska äventyra hela 
eller delar av arrangemanget? 
Risken har låg sannolikhet, 
men ger stora konsekvenser 
om det inträffar.

Räddningstjänsten larmas för 
att en olycka eller ett plöts-
ligt sjukdomsfall har inträffat 
på en av fältstationerna, men 
ambulansen hittar inte dit. 
Risken har hög sannolikhet 
eftersom det inte är helt lätt 
att i en stressad situation ex-
akt beskriva var en fältstation 
är belägen. Av förklarliga skäl 
är förstås konsekvensen hög 
eftersom resultatet kan bli 
ödesdigert. 
 En sådan risk kräver för-
beredande åtgärder i form 
av kontakter med företrä-

Efter lite teknikproblem har Norrbottenskretsen nu fått igång en 
hemsida med information om 2013 års SM i Boden.
Hemsidan fi ck en helt ny adress: www.bd-pistol.se. Kika in där, 
det fi nns intressant information om tävlingarna och mycket annat 
kopplat till arrangemanget uppe i Norrbotten.

I Bodens kommun och i 
grannkommunerna fi nns 
många utfl yktsmål som 
är väl värda ett besök. 
Du som passar på att 
kombinera SM-resan 
med en semestertripp, 
kanske tillsammans med 
familjen, hittar garanterat 
någon aktivitet som 
roar både gammal och 
ung. Kom ihåg, vid 
den tiden på året är 
det ljust dygnet runt i 
Norrbotten!

Läs mer på www.
upplevboden.nu

SM 2013 i Boden
– utfl yktsmål och aktiviteter

Ett av utfl yktsmålen, Rödbergsfortet, erbjuder guidade visningar och ligger bokstavligt talat 
bara ett stenkast bort från Rödbergets skyttestadion där SM-tävlingarna går av stapeln.

dare för Räddningstjänsten 
och kartkoordinater som vi-
sar var respektive skjutplats 
fi nns. Koordinaterna måste 
även delges personalen vid 
respektive fältstation för att 
underlätta larmning. För-
hoppningsvis inträffar ingen-
ting som föranleder larmning 
av Räddningstjänsten, men 
om det händer så har vi redan 
tänkt på det och vet att agera.
 Riskinventer ingar och 
riskbedömningar är alltså en 
viktig del av det arbete som 
Norrbottenskretsen just nu 
gör. Vi gör det för att kunna 
ge dig ett bra och minnesvärt 
SM i Boden.

Vi kan inte försäkra oss mot 
allt, men vi har mycket att 
vinna genom att tänka ef-
ter – före.
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TÄVLINGSUPPLÄGG
Målet med årets Svenska Mästerskap är, förutom att se till att 
tävlingarna blir rättvisa och utslagsgivande, även att ge skyttar och 
arrangörer tid att göra annat än ägna sig åt skytte under dessa fem 
dagar i Norrbotten.
 Vår ambition är att vi skall skjuta under ”kontorstid” utan att göra 
avkall på hur många starter var och en önskar göra. Då vi endast 
skjuter två starter per dag fi nns det möjlighet för den som vill, att 
kombinera tävlingarna med en semesterresa som hela familjen kan 
känna glädje av.
 Vi startar så sent som möjligt på onsdag eftermiddag (beroende 
på antalet anmälda) och slutar i god tid på söndag. Detta för att 
möjliggöra att du kan vara med alla dagar och ändå kunna resa vettigt.
Vi hoppas även att skyttarna, förutom att anmäla sig till tävlingarna, 
även planerar in besök på de sevärdheter som fi nns i denna del av 
landet. Tänk på att solen går ner först i augusti så det fi nns många 
ljusa timmar till förfogande.

SM-GRENAR INDIVIDUELLT OCH LAG
Svenska mästare skall koras individuellt i Militärsnabb, precisions- och 
fält skjutning i vapengrupperna A, B och C. För vapengrupp C gäller 
klasserna Öppen, Dam, Junior, Veteran äldre samt Veteran yngre. I 
fältskjutningen tillkommer dessutom vapengrupp R.
 Lagtävlingarna sker med 3-mannalag för A, B och Öppen C, i Militär 
snabbmatch, precision och fält samt R i fältskjutning. I klasserna Dam, 
Junior och Veteraner tävlas det med 2-mannalag.

PROGRAM
Onsdag den 3 juli
Militär snabbmatch: samtliga klasser (inga kvalifi kationskrav för 
deltagande)

Torsdag den 4 juli
Fältskjutning: B, Dam, Junior Precisionsskjutning: A

Fredag den 5 juli
Fältskjutning: Revolver Precisionsskjutning:
 Öppen C, Dam, Junior, Vet y, Vet ä
Lördag den 6 juli
Fältskjutning: Öppen C, Vet y, Vet ä Precisionsskjutning: –

Söndag den 7 juli
Fältskjutning: A Precisionsskjutning: B

(Det enda som inte går att kombinera är dam + jun eller vet y + vet ä i 
respektive gren)

ANMÄLNINGSAVGIFT
Fält och precision  Militär snabbmatch
Individuellt 250:- Individuellt 100:-
Lag  200:- Lag 100:-
Individuellt junior 125:-

Anmälningslistan och anmälningsavgiften insändes föreningsvis och 
skall vara oss tillhanda senast den 20 maj 2013. Sen inkommen 
anmälan betraktas som efteranmälan. Föreningen ansvarar för att 
anmäld skytt är kvalifi cerad och innehar SPSF:s pistolskyttekort. 
Efteranmälan i mån av plats, mot förhöjd anmälningsavgift. Avgiften 
insätts på bankgirokonto 5106-9888. Glöm inte att ange avsändare 
samt märk talongen SM 2013. OBS! Erlagd anmälningsavgift 
återbetalas ej.

ADRESS OCH INFORMATION
Information fi nns på vår hemsida www.bd-pistol.se 
Frågor besvaras av Anders Khemi som nås via:
Epost: khemi@bredband.net
Telefon: 070-346 23 61.
Adress: Herkulesgatan 1a, 96161 Boden

TÄVLINGSBESTÄMMELSER
Tävlingsbestämmelser enligt Svenska Pistolskytteförbundets 
skjuthandbok. Annan skjutställning än stående kan förekomma. 
Fältskjutningen är av traditionell typ.

STARTLISTOR
Presenteras på hemsidan senast 15 juni. Önskas starlistan med vanlig 
post var vänlig ange detta på anmälnings-blanketten.

BANORNA
Precision och Militär snabbmatch äger rum på elektroniska banor och 
sker i skjuthall. Fältskjutningen genomförs på 10 stationer efter en 
cirka två km lång slinga.

VAPENKONTROLL
Vapenkontrollen är öppen under hela tävlingarna. Se information, om 
tiderna, på vår hemsida när tävlingsdagarna närmar sig.

PRISER
Förutom sedvanliga SM-medaljerna utgår hederspriser till bästa ¼ 
delen i varje klass. Ej avhämtade priser tillfaller arrangören.

LOGI
För logi hänvisar vi till de hotell och campingplatser som fi nns i Boden 
med omnejd. Du bokar detta enklast via http://www.trippus.se/web/
registration/Registration.aspx?view=registration&idcategory=321
66&ln=swe. Från tävlingscentrat når man någon av orterna Luleå, 
Älvsbyn, Piteå och Kalix på under 1 timme, så det fi nns en hel del att 
välja på i fråga om boende. Vår ambition är att hålla ihop starterna 
från varje förening i möjligaste mån så att det underlättar för eventuell 
samåkning.

SERVERING
I vår servering kommer vi att erbjuda både mat och fi ka till humana 
priser. Serveringen är öppen när det behövs, från tidig morgon till dess 
att tävlingar och prisutdelningar är genomförda.

VÄLKOMNA
Slutligen får samtliga skytteföreningar i Norrbotten hälsa övriga skyttar 
med familjer välkomna till ett Norrbotten där vi har ljust dygnet runt. 
Till tävlingar där vi skall kora landets bästa pistolskyttar och där vi 
hoppas att ni, förutom att umgås med varandra också ska hinna se 
lite grann av omgivningarna.

VÄL MÖTT!
Norrbottens Pistolskyttekrets

Norrbottens pistolskyttekrets har härmed äran att inbjuda till 
Svenska Mästerskapen i pistol i grenarna Militär snabbmatch,
Precisions- och fältskjutning
Tävlingarna äger rum på Rödbergets skyttestadion i Boden 3–7 juli 2013

Inbjudan till Nationella 
SM-pistol 2013
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SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

LICENS

FÖRENINGSINSTRUKTÖR

Herbert Jansson

Pistolskyttekort 34876

Utfärdat 2013-02-12

Det viktigaste arbetet inom 
Svenska Pistolskytteförbun-
det görs ute i föreningarna, 
så även när det gäller utbild-
ning av skyttar. En av förbun-
dets stora satsningar just nu är 
att återuppbygga den utbild-
ningsorganisation som Cyril 
Falck med fl era skapade för 
ett tiotal år sedan.
 Inom förbundet fi nns en 
utbildningsorganisation som 
bygger på att det fi nns in-
struktörer på tre nivåer. Var-
je landsdel ska ha minst två 
Riksinstruktörer som hand-
plockas och utses av För-
bundsstyrelsen, varje krets 
ska på samma sätt ha minst 
två Kretsinstruktörer som 
utses av kretsstyrelsen och 
slutligen bör varje förening 
ha två Föreningsinstruktörer 
som föreningen utser. Samt-
liga instruktörer licensieras av 
förbundet efter genomgången 
utbildning. Meningen är att 
man i detta system ska hjälpa 
och stötta varandra 
inom kretsen och 
mellan kretsarna.
 Men det gäller 
inte bara att ha ett 
antal instruktörer utan 
också att dessa har bra 
utbildningshjälpmedel. 

Detta har tidigare saknats. 
Därför startades våren 2012 
ett arbete för att åtgärda den-
na brist. En speciell kretsin-
struktörspärm togs fram. Den 
innehåller fl era uppslag med 
tips i utbildningen av främst 
föreningsinstruktörer. Pär-
men är exklusiv för kretsin-
struktörerna och kan således 
inte köpas. Däremot kom-
mer särtryck ur pärmen att tas 
fram och säljas via förbundet 
senare.

Under 2012 startades också en 
översyn över kretsarnas behov 
av kretsinstruktörer. För fl era 
av kretsarna innebar detta att 
nya instruktörer behövde re-
kryteras. För att ge alla en bra 
grund beslöts att genomföra 
tre utbildningstillfällen. Dessa 
genomfördes också under 
hösten då knappt 50 kretsin-
struktörer nyutbildades eller 
repetitionsut-

bildades. Tre veckoslutskurser 
(fredag-söndag) genomför-
des på olika platser i landet. 
Kvällstjänster och en bland-
ning med teori och praktik 
stod på programmet. Lärarna 
utgjordes av några av Riks-
instruktörerna tillsammans 
med Bengt Svensson inlånad 
från SISU Stockholm. Bengt, 
som även har skyttebakgrund, 
har också fått uppdraget att ta 
fram utbildningsmaterial för 
förbundets räkning.

Men det var inte bara lärarna 
som bidrog med sin visdom. 
Kurserna byggde också myck-
et på att delge sina erfarenhe-
ter till de andra deltagarna. 
De teoretiska lektionerna 
avhandlade allt från juridik 
till kost och mental träning. 
De praktiska momenten be-
stod av grundläggande skjut-

utbildning som 
P-O Gustavsson 
ledde med van 
hand på skjut-
banan.
 Men  d e t 
finns fortfa-
rande ett be-
hov av fler 
kretsinstruk-
törer. Detta 

gör att en uppsamlingskurs 
planeras under 2013. För-
bundet kommer också att 
regelbundet vidareutbilda 
kretsinstruktörerna. Tanken 
är att ha återkommande kret-
sinstruktörskonferenser, upp-
skattningsvis minst vart femte 
år.

Nu gäller det att kretsarna ock-
så utnyttjar den resurs som 
kretsinstruktörerna utgör. 
Tanken är att kretsarna orga-
niserar utbildningar och ger 
uppdraget till kretsinstruktö-
rerna att genomföra dessa. På 
detta sätt får också kretsarna 
ansvaret för att det faktiskt 
blir nödvändiga utbildningar.
 Vi står nu inför nästa stora 
utmaning, att nyutbilda och 
repetitionsutbilda ett stort an-
tal föreningsinstruktörer. Som 
ett stöd har SPSF tagit fram ett 
utbildningshäfte för förenings-
instruktörer. Tillsammans med 
grundutbildningshäftet för 
pistolskyttekortet utgör detta 
häfte grunden till utbildning 
av nybörjare och vidareutbild-
ning av andra skyttar. Självklart 
behövs ytterligare utbildnings-
material för att få en så bra ut-
bildning som möjligt, vilket 
också förbundet kommer att 
ta fram efterhand.

Claes-Håkan Carlsson
Ordförande 
Utbildningskommittén

Kretsinstruktörs-
utbildningen

Bengt Svensson, SISU 
Stockholm, var en av lärarna 
under kursen. Förutom 
detta har han gjort ett tungt 
jobb med framtagandet av 
Kretsinstruktörspärmen och 
Föreningsinstruktörshäftet.

Blivande kretsinstruktörer på kurs i Skövde. Längst fram: Anders Bäckman, 
Richard Hamnell, Johan Andersson och Erling Simon från Kronoberg.
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Öppna klassen
– en sporre!
Av: Ulf Hansson

Det är det snabba skyttet som gäller för
SM-guldmedaljören Linda Svensson, Råsbo 
Psk. Hon skjuter också i fältskyttelandslaget och 
uppmanar alla tjejer att skjuta mer B-vapen. 
Från och med i år skjuter nämligen damerna 
även B i Nordiska Mästerskapen.

Lindas säkerhetspropp 
med egna konstverket ”Hjärta 

& Kvist”. Foto: Linda Svensson
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Det är en vacker vinterdag 
med strålande sol när jag 
träffar Linda Svensson för en 
intervju på Ekebyboda Skyt-
teunions anläggning i Upp-
sala. På väg in i paviljongen 
frågar jag henne hur det kom-
mer sig att hon är så bra på 
fältskytte.
– Jag vet inte, säger hon, 
men det är roligast, det händer 
liksom mer, det är nog det…

Första särskjutningen med sil-

den långa skjuttiden och gör 
bättre resultat om jag skjuter 
alla skotten i följd utan paus.

Hon har skjutit fullt på SM fl era 
gånger, vilket oftast är en för-
utsättning för att ta medalj, 
första gången i Kristianstad då 
hon sköt isär i öppna C. Det 
blev ingen medalj, men må-
let att skjuta fullt på SM var 
uppnått. Hon skjuter även B 
och blandade sig i toppstri-
den bland herrarna på SM i 
Stockholm 2010. Efter den 
särskjutningen blev det en 
förarglig fjärdeplats, men Lin-
da var inte ledsen för det, ”det 
var jättekul!” sa hon i en in-
tervju, ”jag är nog den gladas-
te fjärdepristagaren på SM!”.
Totalt har det blivit fyra sär-
skjutningar på SM hittills.

Linda jämförde ofta hur långt 
hennes damresultat hade räckt 
i öppna klassen och spor-
rades att började tävla i den 
på krets- och nationell nivå 
2008/2009.
– Man behöver inte alltid 
skjuta på absolut topp för att 
placera sig bra i damklassen, 
men i öppna gäller det att 
först och främst skjuta fullt för 
att vara säker på att ha chans 
på medaljerna. Att jämföra 
mina resultat med killarnas 
blev en sporre för mig att bli 
bättre. Det fi nns ju faktiskt 
tjejer som skippar damklas-
sen och bara skjuter öppna.

Ett SM-guld ger råg i ryggen, 
men blir hon aldrig nervös?
– Jag vet inte… säger Lin-
da och dröjer lite med svaret, 
generellt är jag inte nervös… 
men det är klart, blir det sär-
skjutningar kan det ju bli lite 
nervigt.

Hur är det då att skjuta i lands-
laget?
– Det är jättekul! säger hon, 
men visst är det lite speciellt, 
man har höga krav på sig själv. 
Samtidigt är det rätt skönt att 
vi är fyra tjejer i laget och bara 
de tre bästa resultaten räknas. 
Skulle man ha en dålig dag el-
ler det blir något strul med pi-
stolerna fi nns det ”back-up”.

Det blir också ett något an-
norlunda tänk på själva skjut-

Linda Svensson kommer från Torshälla utanför Eskilstuna. Började 
skjuta 1999 och bor numera i Enköping med sambon Roger Björkman 
som också är SM-guldmedaljör i fältskytte (revolver).

ver som resultat var år 2002 
på ÖSM i fält, och 2011 kom 
första SM-guldet i dam C. 
Hon är också landslagsskytt 
sedan 2005 med lagsegrar i 
Nordiska Mästerskapen alla 
år utom 2012 då det blev 
bronsplats.
 Men det där SM-guldet 
hade hon så när slarvat bort. På 
en station hade hon nämligen 
bara laddat med fem patroner. 
Förargligt, men det visade sig 
vara fl er i toppen som tap-

pat poäng och det blev någ-
ra spännande särskjutningar 
innan guldet var hennes. Förra 
året var hon nära att göra om 
prestationen men fi ck nöja sig 
med silver, besegrad av en an-
nan landslagsskytt, Anna Karls-
son, Salem.

Det är ingen tvekan om att det 
är fältskyttet som gäller för 
Linda. Visst skjuter hon pre-
cision, men det begränsar sig 
numera till kretsens årliga se-
rietävling.
– Jag sköt mer precision för-
ut och det gick väl sådär… 
Men man ska nog skjuta mer 
än sex tävlingar per år om 
man ska bli riktigt bra på det, 
säger hon och skrattar.
– Den mentala slutenheten 
när man skjuter precisions 
kan jag uppleva som jättejob-
big! Jag har svårt att utnyttja 
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Vi tjejer tycker det är jättekul att vi i likhet med 
seniorerna från och med i år även skjuter B-vapen på 
landskampen. Tidigare har vi bara kunnat skjuta C. Detta 
är därför ett upprop till alla tjejer i vårt avlånga land att 
börja skjuta mera B. Ju fl er tjejer som kvalifi cerar sig till 
landslagsuttagningen desto bättre!
 Du som inte har en B-pistol – eller växelsats till en 
sådan – skaffa en och sätt igång!

Reglerna för uttagning till landslaget fi nns under
Förbundsnytt, sid 63.

Tjejer! 
Skjut 
mera B!

I år skjuter även damerna B-vapen på 
Nordiska Mästerskapen.

ningen när man skjuter NM, 
menar Linda.
– Även om man är med i ett 
lag på SM har man ett mer 
individuellt fokus än när man 
skjuter för landslaget. Då kom-
mer lagresultatet i första hand 
och det individuella i andra. 
Därför blir det också en an-
nan bedömning på stationerna. 
Kalla det gärna för att ”fega”, 
men känner jag att ”den där 
fi guren kommer jag inte att 
träffa” så sätter jag hellre skot-
tet i en lättare tavla och får 
med mig poängen, även om 
det blir en fi gur mindre. Det 
kan vara avgörande för det to-
tala lagresultatet.

Vad tycker du är svårast i
pistolskyttet?
– Oj… det finns egentli-
gen hur mycket som helst 
som kan påverka skottet, sä-
ger Linda, man måste givet-
vis ha en väl intränad teknik, 
men sedan är det ju dagsfor-
men och förmågan att foku-
sera som avgör. Ibland kan jag 
tycka att jag skjutit ett dåligt 
skott och blir förvånad när jag 
ändå träffat i fi guren.

Linda skjuter gärna grovkali-
brigt, bland annat med revol-
ver, en S&W K38. Hon tycker 
till och med det är roligare, 
men har drabbats av en över-

Första SM-guldet! Linda kramas om av sambon Roger Björkman. Foto Peter Siegel.

ansträngning i armen på job-
bet och får ta det lite lugnt.
 På ÖSM i fält 2006 sköt 
hon fullt för första gången 
med revolvern.
– Det kändes jättestort då! 
säger Linda, dels att jag skjutit 
fullt på ett ÖSM och dels att 
jag gjorde det med revolvern. 
Det blev brons efter särskjut-
ning den gången.

Hon har också gått en A-run-
da i fält med sambon Rogers 
Neuhausen och tyckte det var 
riktigt roligt.
– När vi skjutit första sta-
tionen kunde jag konstate-
ra; ”hål, hål, hål…” alla sex, 
jättekul! skrattar Linda, även 
om det bara blir på klubbnivå 
kommer jag att försöka skjuta 
mera A igen.

Yrkesmässigt hade Linda tänkt 
bli sjukgymnast men det blev 
laboratoriet istället.
– Jag minns när jag första 
gången fi ck prova på hur man 
tar EKG och blodtryck på pa-
tienter och bedömde en av 
patienterna som död… inget 
blodtryck alls enligt mig…
Linda skrattar gott åt hän-
delsen.
– Jag hade förstås gjort fel, 
som tur var!
Nu arbetar Linda som biome-
dicinsk analytiker på Statens 

Veterinärmedicinska Anstalt 
i Uppsala.

Vad gör du helst på fritiden?
Linda tittar förvånat på mig.
– Fritid? Du menar när jag 
inte skjuter pistol?? (skrattar) 
Ja, jo, då gillar jag att läsa och 
att skapa, bland annat tillver-
kar jag smycken… och att fo-
tografera! kommer hon på.

Apropå smycken. Lindas säker-
hetspropp är speciell. Efter att 
hon skjutit fullt och vunnit på 
Silverträffen för ett antal år se-
dan kallades hon ”Guld-Lin-
da” av NP:s tävlingsreporter.
– Då fi ck jag ett ”guldsnö-
re” att fästa proppen i av Jan 
Hjertqvist i klubben, berät-
tar Linda, jag kompletterade 
med ett pärlarbete ”hjärta och 
kvist”. Tyckte det passade bra 
då min lagkamrat dessutom är 
Monika Hjertqvist.

Senast lästa bok?
– MC-boken och körkorts-
boken, håller på att ta körkort 
för MC.

Favoritprogram på tv?
– Inget just nu, tittar väldigt 
sällan på tv, i så fall blir det 
program om djur eller något 
i Kunskapskanalen.

Kommer du till årets SM
i Boden?
– Absolut! säger Linda med 
eftertryck, det är planen. Man 
vill ju inte missa Militära 
snabbmatchen som blir his-
torisk eftersom det är första 
gången man arrangerar SM 
i den grenen. Visserligen blir 
det mycket skjutning och mer 
belastning på armen, men det 
är ju så kul!
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StStafaffafansns VVapapenen && JJakakt t ABAB
DuDuDuvnvnvnäsäsäs FFFörörö etetagagshhusus
787811 90090 BBororlälängngee
02024343-2-23030505044

ÖpÖpÖppet
MåMån-Fre 13.000-0-0-1117.00
Lördag  10100.0.000-14.00
www.ststafaffafanssn vavapepen.n.sese

Vi erbjuder räntefri avbetalning via Wasakredit

NNNNNy generalagent i Sverige för Eley ammunition

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

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

Vi erbjuder räntefri avbetalning via Wasakredit

LP 10 LG 110

OS - VM vinnare skjuter med STEYR & JSB!

Coltri

Vad använder du?
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En frostig vinterdag träffar jag 
världsmästaren Mikael Lund-
berg hemma i familjens villa i 
Upplands Väsby. Det är tidig 
morgon och tvååriga dottern 
Emeli har inte vaknat ännu. Vi 
bänkar oss med en kopp kaf-
fe runt matbordet. I vardags-
rummet står ett litet färgglatt 
tält uppmonterat och man 
förstår att det är full fart på 
leken om dagarna.

Det är inte varje dag man in-
tervjuar en världsmäs-
tare, men innan vi 
går in på själva 
VM lite om mäs-
tarens bakgrund.
Mikael är maskinkon-
struktör till yrket och börja-
de skjuta pistol 2005 med den 

vanliga rutinen från luftpistol 
till .22:a och sedan grövre 
kalibrar. De första tre åren 
tävlade han fl itigt i Stock-
holmsregionens precisions-
tävlingar i vapengrupperna 
A, B och C, men på 

Världsmästare!

Av: Ulf Hansson

Att bemästra nerverna 
på VM och lugnt 

konstatera hur tia efter 
tia markerades på 
skärmen var den 
bästa träning jag 
någonsin fått.
Mikael Lundberg, 
världsmästare i 
svartkrutsrevolver, 
klass Mariette.

Ett individuellt guld och ett lagsilver 
i svartkruts-VM förra året blev det för 

Mikael Lundberg som tävlar för Hallstaviks 
Psk i svartkrutsskyttet. Nationellt tävlar han 

för Upplands Väsby Psk.

Mikaels svartkrutsrevolver för 
klassen Mariette, en replika av en 

Rogers & Spencer kaliber .44 slaglåsrevolver från 
Feinwerkbau. Vikt 1,4 kg.
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hemmabanan höll ett gäng på 
med svartkrutsskytte och Mi-
kael blev nyfi ken.
– Ganska snart kände jag att 
det var svartkrutsskyttet som 
var roligast, jag gillar pysslet 
omkring med kulgjutning, 
laddningar och att hitta opti-
mal precision, förklarar han.

Mikael skjuter både pistol och 
slaglåsrevolver och det var 
med den senare, en replika 
från Feinwerkbau han sköt till 
sig guldet i klassen Mariette.
Mikael håller fram revolvern 
som väger 1,4 kg. Jag kan inte 
låta bli att imponeras av att 
det går lika bra att skjuta tior 
med denna svartkrutsladdade 
järnklump som med moder-
nare patronladdade konstruk-
tioner.
– De fungerar utmärkt, även 
om jag kan tycka att det är 
ganska simpla grejor, säger 
maskinkonstruktören Mikael 
och skrattar, ett räffl at rör bara. 
Men det är ingen skillnad att 
skjuta med de här jämfört 
med patronladdade, till exem-
pel en Smith & Wesson K38, 
det är bara ergonomin som 
är lite sämre. Det är mycket 
prat om laddningar och allt 
omkring, men till sist är det 
ändå upp till en själv om re-
sultatet ska bli bra.

En intressant detalj är Mika-
els grepp om revolvern. Det 
skiljer sig helt mot vad man 
oftast lär ut.
– Jag fi ck rådet att hålla så 
högt upp som möjligt, berät-
tar han, men det passade inte 
mig alls. Jag gjorde tvärtom 
och fl yttade ned handen så 
att jag lägger lillfi ngret som 
ett stöd under kolven. Jag får 
då ett stadigare grepp och vet 

att jag hamnar på exakt sam-
ma ställe hela tiden.

VM hölls i Pforzheim i södra 
Tyskland i dryga trettio gra-
ders värme. För de som inte 
känner till reglerna är skjut-
avståndet 25 meter, den vanli-
ga internationella pistoltavlan 
gäller och man skjuter totalt 
13 skott, varav de tio bästa 
räknas. Skjuttiden är 30 mi-
nuter och på detta VM gällde 
elektronisk, decimalregist-
rering av skotten. Centrum 
på kulhålet måste vara över 
linjen för att räknas till den 
högre valören. Skyttarna ser 
träffarna på en bildskärm och 
det gör även publiken. Maxi-
mal poäng är 100, vilket också 
är gällande världsrekord.
– Man har i pr incip tre 
”provskott” och tio tävlings-

skott till förfogande, säger Mi-
kael.

Hur var förberedelserna?
– Så mycket skytte blev det 
inte före VM, säger Mikael, 
jag ägnade mig åt familjen 
och hemmet och det blev 
inte så mycket tid över. Jag 
förberedde mig ändå väldigt 
noga mentalt hemma istäl-
let och det funkade. Man ska 
inte underskatta den mentala 
förberedelsen.

Jag undrar hur det går till. Mi-
kael förklarar:
– I min laddverkstad har 
jag hängt upp en del medal-
jer från min skyttekarriär, den 
allra första var förresten från 
”Årets rekryt” och den har 
nästan betytt mest för mig, 
säger Mikael, det var riktigt 
roligt att erövra den. Sedan 
dess har det byggts på med 
fler medaljer, bland annat 
från svarkruts-SM och EM. 
Jag tittade på de där medal-

jerna, inte för att känna 
mig duktig, utan för att 

upptäcka att ”där 
bor ta… är det 
tomt… där skulle 

det passa med VM-
medaljer”.

– Att fokusera på att 

jag faktiskt ville ha medaljer 
gjorde att jag kom in i ett po-
sitivt tänkande. Sedan gällde 
det att hålla vibbarna vid liv 
till VM och fundera på hur jag 
skulle agera i olika situationer.

Mikael hade alltså mentalt för-
berett sig på VM-guld. Men 
så enkelt är det väl ändå inte?
– På ett VM fi nns det många 
presumtiva medaljörer, säger 
Mikael, det som avgör är den 
mentala styrkan, att kunna be-
hålla lugnet och göra så bra 
man kan, skott för skott, och 
jag lyckades.

Nervös?
– Ja, jag var nervös någ-
ra gånger, men jag har mina 
knep för att få ned pulsen, 
säger han. Det är ganska en-
kelt, jag tar några djupa ande-
tag genom näsan, tittar ned i 
marken och kör ett mantra; 
”håll i och krama”. Fokus på 
korn och sikte behöver jag 
inte upprepa. Hjärnan är väl-
digt bra på att upptäcka om 
kornet ligger fel i skåran och 
ju mer jag har hållit på med 
det här har jag insett att det är 
den mentala biten som spökar 
för dem som skjuter ojämnt.

Efter att ha träningsskjutit lite 

Mikael plåtade monitorn med träffbilden på VM. De tre sämsta skotten (ljusblå) räknas 
bort. Kvar blir åtta tior och två nior, två poäng från världsrekordet.
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grand dagarna före start, mest 
för att känna in banan och 
ljusförhållandena, var det dags. 
Klassen Mariette är den störs-
ta och omfattade 151 delta-
gare. Det tog en hel dag och 
Mikael sköt i sista skjutlaget.

Då visste du vad alla hade 
skjutit?
– Ja, tyvärr! Jag brukar inte 
vilja veta andras resultat inn-
an jag skjuter, men det gick 
inte att undvika. Precis när 
jag gick förbi en stor monitor 
hade de lagt upp resultaten för 
just Mariette. Jag såg att nå-
gon skjutit 97 och tänkte att 
det blir svårt att slå.
– Redan då ”nollställde” jag 
mig, fortsätter Mikael, och 
framme vid skjutbänken sa 
jag till mig själv; ”nu kan du 
bara göra så gott du kan och 
skjuta som du brukar, mer kan 
du inte göra”.

Nu gällde det. Mikael berättar:
– Första skottet blev en nia 
ganska långt till vänster och 
jag gav mig själv en mental 
örfi l. Sedan började jag skjuta 

tior. De blandades med någ-
ra ”snedsteg”, två åttor. Men 
tiorna fortsatte ändå trilla in 
och när jag hade bärgat 97 
poäng började det kännas. 
Minst en skytt hade skjutit 97, 
det var alltså ingen garanti för 
guld. Egentligen ska man inte 
stå och fundera på sådant där, 
men jag förstod att det i alla 
fall skulle bli en bra placering 
och det kändes bra, speciellt 
som jag två dagar innan skjutit 
dåligt med slaglåspistolen, en 
gren jag egentligen är bättre 
i och hade kunnat vinna.

Det började spöka i huvudet 
på Mikael. Men han sköt en 
tia till och hade 98 poäng. Det 
var elfte skottet.
– Jag vände mig om och 
upptäckte fullt med folk bak-
om mig. Det var första gången 
jag sköt med elektronisk träff-
registrering och alla tittade på 
monitorn ovanför mig och 
såg att det var något riktigt 

Mikael fi ck rådet att hålla så högt upp som möjligt på revolvern. Det fungerade dåligt för honom och 
han bestämde sig för att göra precis tvärtom. Med lillfi ngret som stöd under kolven får han exakt 
samma grepp från gång till gång.

bra på gång. Jag hade två skott 
kvar men var tvungen att ta 
en paus. Jag lyckades inte få 
ned pulsen, men sköt ändå två 
nior. Inte så dåligt det heller. 
Åttorna retade mig enormt, 
även om jag kunde räkna bort 
dem, jag ska inte behöva skju-
ta åttor.

Temperaturen var tryckande 
hög under skjutningen, till 
och med sydeuropéerna stån-
kade, men Mikael var ändå 
stabil. En amerikan som var 
på väg mot ett kanonresultat 
spårade ur när han började 
ana vad som var på gång.
– Jag såg honom skjuta och 
nerverna svek honom helt 
enkelt, säger Mikael.

Tretton skott. Det är allt man 
har att jobba med.
– Man blir inte ”uppvärmd” 

på tretton skott, säger Mikael, 
det är krävande och allt måste 
stämma perfekt på åtminstone 
tio av skotten. Det var skönt 
att vinna med en hel poäng 
och slippa tolkning och mät-
ning. Efteråt gladdes jag åt att 
ha bemästrat nerverna när tia 
efter tia dök upp på monitorn. 
Jag konstaterade bara kallt att 
jag gjort rätt och fortsatte 
lugnt.

Närmare ett trettiotal svenskar 
deltog i VM-tävlingarna och 
det blev också ett lagsilver till 
Mikael tillsammans med Ro-
ger Carlsson, Elitskyttesällska-
pet, och Christer Björnberg, 
Falköpings SSK.

Vad händer härnäst?
– Man kan inte skjuta på 
gamla meriter, säger Mikael, 
formen är en färskvara, nästa 
gång går VM i Sydafrika och 
jag tror inte jag åker dit.
– Det här var väl rätt VM att 
vinna, avslutar han med ett 
stort leende.

”Kanske enkla konstruktioner men 
precisionen är lika bra som på 
patronladdade revolvrar”, säger Mikael.
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RUGER
Pistol och revolvrar

Ruger MKIII512 - KMKIII512 Ruger GP 100

Ruger Redhawk Ruger Super Redhawk

Ruger New Model Blackhawk Ruger  New Model Super Blackhawk

Ruger New Vaquero Ruger Bisley

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

Kaliber: .357 M
Piplängd: 4, 6 tum
Totallängd: 241-292 mm
Vikt: 1160-1300 g
Avtryck: Double action
Stålstomme - Mikrometersikte
Pris: blå 6.900:- rostfri 7.600:-

Kaliber: .44 M, .45 Colt
Piplängd: 4, 5 1/2, 7 1/2 tum
Totallängd: 241-330 mm
Vikt: 1290-1530 g
Avtryck: Double action
Stålstomme - Mikrometersikte
Blånerad eller rostfri
Priser från: 9.600:-

Kaliber: .44 M, .45 Colt, 
.454 Casull
Piplängd: 2 1/2, 7 1/2, 9 1/2 
tum
Totallängd: 330-381 mm
Vikt: 1503-1644 g
Avtryck: Double action
Stålstomme - Mikrometersikte
Grått rostfritt stål
Priser från: 10.200:-

Kaliber: .357 M, .41 M .45 Colt
Växeltrumma 9x19 till .357 M
Piplängd: 4 5/8, 5 1/2, 6 1/2, 7 1/2 
tum
Totallängd: 264-333 g
Vikt: 1106-1162
Avtryck: Single Action
Stålstomme - Mikrometersikte
Blånerad eller rostfri
Priser från: 6.000:-

Kaliber: .44 M
Piplängd: 4 5/8, 5 1/2, 7 1/2, 10 1/2 
tum
Totallängd: 265-420 mm
Vikt: 1250-1446 g
Avtryck: Single action
Stålstomme - Mikrometersikte
Blånerad eller matt rostfri
Finns även med kikarfästen
Priser från: 7.300:-

Kaliber: .357 M, .45 Colt
Piplängd: 4 5/8, 5 1/2, 7 1/2 
tum
Totallängd: 267-343 mm
Vikt: 1090-1175 g
Avtryck: Single action
Stålstomme - fasta riktmedel
Blånerad eller rostfri
Priser från: 7.300:-

Kaliber: .44 M, .45 Colt
Piplängd: 7 1/2 tum
Totallängd: 342 mm
Vikt: 1400 g
Avtryck: Single action
Stålstomme - mikrometersikte
Blånerad
Priser från: 8.100:-
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”Största belöningen är gläd-
jen att få dela med mig av ett 
av mina största intressen och 
se när någon som har haft det 

svårt ändå lyckas till sist”, sä-
ger Björn Bogfelt, framgångs-
rik precisionsskytt som bland 
annat innehar kretsrekordet i 

Stockholm på 492 poäng. Nu 
hjälper han till med grundut-
bildningen för nya pistolskyt-
tar i sin klubb, Bromma Pk.

 Bromma Pk utbildar c:a 
femton nybörjare för pistol-
skyttekortet per kurs. Lyck-
ligtvis har man genom stort 

Uppskattad 
grundutbildning
Av: Ulf Hansson

Inomhusbanan i tunnelbanan har ökat antalet utbildningar 
väsentligt för Bromma Pk. Förra året noterades rekordmånga 
nybörjare som blev medlemmar efter genomgången 
grundutbildning för pistolskyttekortet.

Eleverna börjar bli riktigt bra!
sa Björn Bogfelt.
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En eloge till Storstockholms Lokaltrafi k
Många skjutbanor i Stockholmsregionen har lagts ned då marken exploa-
terats för bostäder eller annan bebyggelse. Det är ingen överdrift att tala 
om kris i sammanhanget. Vart ska klubbarna ta vägen? SL:s generositet 
att hyra ut lokaler i tunnelbanan är därför av oerhört stor betydelse för 
skyttet i hela Stockholm. Dessa inomhusbanor ger människor möjlighet 
att även fortsättningsvis utöva sin favoritsport på ett miljövänligt sätt utan 
att bullerstöra omgivningen.

David Karlsson.

Aurora Stark.

Josefi n Larsson.

Sanna 
Kujala.

tillmötesgående av AB Stor-
stockholms Lokaltrafi k till-
gång till en inomhusbana i 
lokaler under tunnelbanan. 
Därmed kan man genomföra 
utbildningen två gånger om 
året, höst och vår.

Jag hälsar på en vinterkväll då 
man håller utbildning på in-
omhusbanan och får en prat-
stund med Björn Bogfelt som 

tillsammans med Jan Ohlsson 
håller i kvällens utbildning.
– För närvarande har ett 
stort antal personer anmält 
intresse för pistolskytte, berät-
tar Björn, men tyvärr räcker 
inte platserna till för alla. Det 
är ett dilemma eftersom man 
måste kunna ta hand om de 
nya på ett bra sätt och då kan 
man inte ta in hur många som 
helst samtidigt.
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Skjutbanan har fem skjutplatser.

Björn har sedan några år hjälpt 
till på kurserna och förra vå-
ren höll han sin första kurs på 
egen hand.
– Höstkursen höll Jan och 
jag tillsammans, säger Björn, 
det känns lättare om man 
kan dela upp jobbet lite, det 
är trots allt mellan två och tre 
månader det handlar om och 
vi håller kurs en till två gånger 
i veckan.

Att vara utbildare i pistolskytte 
är inget man blir förmögen 
på, det handlar helt om ide-
ella insatser.
– Nej, det här är inget man 
blir rik på! säger Björn och 
skrattar, i kurserna framhåller 
jag alltid hur viktigt det är att 
alla hjälper till i en förening, 
inte minst är det viktigt att 
man visar uppskattning till 
de eldsjälar i klubbarna som 
ofta drar stora lass för att vi 
alla ska kunna ha trevligt av 
vår hobby. Utan dessa blir det 
ju inget.

Grundutbildningen för pistol-
skyttekortet sköter Jan och 

Björn, andra medlemmar ut-
bildar i bland annat PPC, fält- 
och sportskytte där man även 
har fortsättningskurser. Dessa 
kurser är också viktiga, me-
nar Björn.
– Du blir inte en bra skytt 
bara för att du har erhållit pi-
stolskyttekortet.

På utomhuskurserna (Grimsta 
skjutbana) kan man ha fem-
ton elever samtidigt, inom-
hus tio.
– Tillgången på lånevapen 
begränsar också antalet, för-
klarar Björn, men fl er än fem-
ton elever vill jag inte ha för 
att kunna ta hand om alla på 
ett bra sätt. Det är också vik-
tigt att vi tar hand om nybör-
jarna även efter kursen.

Teorilektionerna hålls i inom-
hushallen där de går att varva 
med skytte. När våren är i an-
tågande blir det Grimstabanan 
där man samsas med rådjur, 
rävar och andra djur.
– Grimstabanan är härlig, sä-
ger Björn och ler brett, djuren 
verkar inte bry sig om att vi 

måste avbryta skyttet tills de 
har passerat måltavlorna.

Björn och Jan har kompletterat 
SPSF:s utbildningshäfte med 
powerpoint-presentationer 
och lite fi lmklipp som stöd.
– SPSF:s nya grundutbild-
ningshäfte är mycket bra, 
säger Björn, men jag skulle 
önska att det fanns att ladda 
ner också. Lite komplette-
rande instruktiv fi lm att visa 
tillsammans med materialet 
skulle också vara bra.

Bromma Pk:s utbildare har fått 
mycket uppskattning från ny-
börjarna, men vad får Björn 
själv ut av utbildningen?
– Min största belöning är 
när jag upplever att någon 
som haft det svårt ändå lyck-
as till slut. I varje kurs har jag 
haft en eller fl era utmaningar 
med några nya skyttar som 
inte fått till precisionen. Då 
har jag vänt mig till andra för-
eningars instruktörer och bett 
om råd och till sist har vi hit-
tat just det som den här skyt-
ten behövde hjälp med. Alla 

är olika, det gäller att lyssna 
och inte förhasta sig.
– Min första kontakt med 
pistolskytte var 1985 och 
”utbildningen” bestod av en 
enkel instruktion i hur man 
laddar och vart jag skulle sikta, 
säger Björn och ler.
– Jag vill helt enkelt ge alla 
nya en bättre start än den jag 
fi ck. De tips jag har fått från 
andra skyttar och mina sport-
lovsveckor på Skyttegymna-
siet i Strömsund vill jag dela 
med mig av. Någon har sagt 
”tänk om jag vinner över dig 
då”. Ja, då kan jag ju glädja 
mig åt att det var med min 
hjälp. Varför hålla all erfaren-
het och kunskap för sig själv, 
det var faktiskt lite så när jag 
började, men det är inte på 
det sättet vi blir bättre. När 
jag var ”gröngöling” krävdes 
det verkligen att man var oer-
hört intresserad för att inte ge 
upp. Som tur är har det hänt 
lite sedan dess.

Förra året var ett rekordår 
vad gäller nya medlemmar i 
Bromma Pk.
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Kursdeltagare, från vänster: Filip Vikström, Jan Ohlsson (assisterande kursledare), David Karlsson, Sanna 
Kujala, Niklas Hallman, Josefi n Larsson, Şirin Yüksedağ, Björn Bogfelt (kursledare), Thomas Valladolid 
och Thomas Gustavsson.

Luftpistolbanan.

... Jan Ohlsson som även har 
en miniverkstad med svarv på 
skjutbanan. Hjälper till med lite 
av varje när pistolerna behöver 
omvårdnad.

Björn Bogfelt visar 
skjutbanans välfyllda 
kylskåp. Björn ledde kursen 
tillsammans med ...

– Jag tror det var rekord, 
säger Björn, nästan samtliga 
nybörjare blev medlemmar. 
Annars brukar de som fortsät-
ter i klubben ligga runt 30%. 
Vi behöver alla nya skyttar vi 
kan få till pistolskyttet, men 

det gäller samtidigt att kunna 
ta hand om dem även efter 
kursens slut för att de inte ska 
tröttna.

Avslutningsvis berättar Björn 
att han vill utvecklas mer som 
instruktör.
– Jag vill bli ännu bättre på 
att praktisk kunna se och hjäl-
pa en skytt framåt. Teori i all 
ära, men jag saknar lite mer 
praktiska övningar för rollen 
som instruktör.
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Första intrycket 
avgör om man 
fortsätter

Şir in Yüksedağ, ny med-
lem i Bromma Pk, är en glad 
och positiv tjej som började 
grundutbildningen för pistol-
skyttekortet vintern 2012. En 
god vän fi ck henne intresse-
rad, tidigare hade hon inte 
skjutit över huvud taget.
– Det var något helt främ-
mande för mig, säger Şiri, 
jag hade inte ens tänkt tan-

ken innan, men det kändes 
lite spännande.

Şirin tyckte pistolskyttet var 
kul, men säger samtidigt att 
hon aldrig fortsatt om det inte 
varit för det fi na välkomnan-
de hon fi ck när hon började.
– Det första intrycket är 
jätteviktigt, säger hon, det är 
väldigt lätt att man tappar in-

Jag ska bli riktigt bra på det här! säger Şirin Yüksedağ.

Şirin Yüksedağ hade inte en tanke på 
skytte innan hon följde med en vän 
och började i Bromma Pk. Det fi na 
mottagandet gjorde att hon nu satsar hårt 
på pistolskyttet.

tresset om det blir dåligt. Jag 
är ju dels tjej, dels av utländsk 
härkomst och har faktiskt svå-
rare att ”komma in” i olika 
sammanhang. Björn fi ck mig 
att känna mig välkommen 
och när man kommit igång 
och lärt sig tekniken och kän-
ner att man förkovrar sig blir 
det bara roligare och roligare.

Grundutbildningen är klar och 
Şirin jobbar nu på att bli en 
riktigt bra pistolskytt, ja, bäst 
till och med. Än en gång po-
ängterar hon hur viktigt det 
är att ta hand om nya skyttar 
på ett bra sätt.
– Det här är ju en ganska 
mansdominerad sport och för 
en tjej kan det första mötet 
med klubben vara avgörande 
för om man fortsätter eller 
inte, säger hon.

Att få licens på ett vapen är inte 
viktigt för Şirin.
– Klubben har ju lånevapen 
och jag skjuter för att utveckla 
mig som pistolskytt, det är ju 
verkligen en sport där alla kan 
vara med, var och en efter egen 
förmåga. Det är det som är så 
roligt, att alla kan utöva den 
här sporten, ung som gammal.

På frågan vad hon upplever 
som svårast i pistolskyttet sva-
rar Şirin spontant ”koncen-
trationsförmågan!”.

– Pistolskytte är en oerhört 
bra sport för mig som har lite 
svårt med koncentrationen. 
Jag behöver den mentala trä-
ningen och lära mig fokusera, 
det har jag även nytta av i mitt 
yrke. Utöver koncentrationen 
är det andningen, men fram-
för allt måste man jobba på att 
avfyra bra, att krama avtrycka-
ren lugnt och fi nt.

Şirin jobbar skift som under-
sköterska på S:t Görans sjuk-
hus vilket gör att hon inte kan 
vara lika aktiv med pistolskyt-
tet som hon skulle vilja.
– Men Björn tycker ändå 
att jag har utvecklats mycket, 
säger hon, jag får försöka an-
passa mitt schema till skyttet 
så mycket som möjligt. Om 
jag vet i förväg vilka tider som 
gäller brukar det gå att lösa.

Avslutningsvis vill Şirin än en 
gång ge beröm till utbildarna 
i Bromma Pk.
– Björn inspirerar oss verk-
ligen till att gå vidare och bli 
bättre och bättre. Utan hans 
stöd och professionella led-
ning hade jag troligen inte 
fortsatt. Jag har till och med 
värvat vänner till pistolskyttet. 
Mycket tack vare Björn vågar 
unga och inte minst tjejer ta 
steget att börja skjuta. Jag har 
enbart jättepositiv feedback 
att ge.

Av: Ulf Hansson
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”Hemortens”
– Förbundets klassiker nr 1
”Hemortens” har skjutits varje år sedan 
1935. En sådan klassiker ska naturligtvis alla 
pistolskyttar delta i!

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

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

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

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

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

Den högsta inteckning som finns 
noterad hittills är Rikstävlingsmedalj i 
guld med emalj och 2** (12:0). För att 
erövra den medaljen ska man ha kla-
rat fordringarna i 56 år. Det innebär 
att om man erövrar silvermedaljen 
(1:0) år 2012 så har man 2067 denna 
medalj i sin hand. Den bragden har 
en skytt klarat, det är Gunnar John-
son, Pk Svea som 2011 erövrade 12:0.

Årets upplaga av Rikstävling-
en med pistol på Hemortens 
banor avgörs under tiden 11 
maj till 9 juni. Inbjudan har 
sänts ut till samtliga före-
ningar med föreningsutskick. 
”Hemortens” är förmodligen 
Sveriges äldsta pistolskyttetäv-
ling. Faktum är att tävlingen 
är ett år äldre än Förbundet! 
Första tävlingen genomför-
des nämligen 1935 på initia-
tiv av Förbundets föregångare, 
Pistolskyttekommittén. Pre-
miäråret hade 797 skyttar an-
mält sig (varav 682 fullföljde 
tävlingen). År 1937 instifta-
des Rikstävlingsmedaljen (se 
information här intill) vilket 
ledde till rekorddeltagande vid 
1938 års tävling. Sammanlagt 
145 föreningar anmälde 1571 
skyttar (varav 1369 fullföljde). 
Totalt 17 medaljer erövrades 
detta premiärår. Det kan no-
teras att priser till ett värde av 
drygt 3 000 kr delades ut det 
året (varav 976 kr i form av 
penningpriser).

Rikstävlingen har behållit 
sitt grepp om pistolskyttarna. 

Glädjande nog innebar fjol-
årets tävling ett markant ökat 
deltagande. (Fjolårets siffror 
inom parentes). Antalet del-
tagande föreningar var 282 
(257), d.v.s. i stort sett varan-
nan förening. Totalt anmäldes 
5 490 (4 967) skyttar varav 
4 767 (4 232) fullföljde täv-
lingen. Detta innebär att 30% 
av medlemmarna genomför-
de tävlingen. ”Hemortens” 
är inte bara en populär täv-
ling. Snarare är den ett stycke 
levande kulturhistoria med 
enorm betydelse för Förbun-
dets profi l som breddskytteor-
ganisation.

Därför riktar Förbunds-
ledningen en vädjan till 
samtliga medlemmar att 
delta i den 79:e upplagan 
av pistolskyttets främsta 
klassiker!

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

Mats Stoltz

Bestämmelser och information om 
Rikstävlingsmedaljen

Så såg det ut när man sköt 
”Hemortens” i Härlanda 1949.
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Fälttävlingar kan gå av sta-
peln i alla väder och i alla 
ljusförhållanden. Umeå PK 
har testat detta under 2012 
med tävlingar både i fi nt som-

marväder, mörker 
och även i ett 

smärre snökaos. Målet för 
denna tävling var att ha en 
rolig tävling med julskinkor 
som pris. Den ska förhopp-
ningsvis bli årligt återkom-
mande.

När Julskinkan planerades kon-
trollerades väderprognoserna 
och det såg ut att bli bra väder, 
för att vara december. Datu-
met närmade sig och prog-
nosen blev sämre och sämre. 
På morgonen för tävlingen 

Julskinkan
Text: Anna Ölund • Foto: Lars Sjöberg

Dagen för tävling var första snödagen i Umeå. Men en 
utlyst fälttävling går av stapeln även i detta väder. På 
Umeå PKs utomhusbana infann sig tävlande för chansen 
att vinna en julskinka eller två.

snöade det och termometern 
visade på fl era minusgrader. 
Men detta stoppade inte de 
fältskyttar som anmält sig för 
tävlingen. Trots att det fortfa-
rande inte var riktigt ljust var 
folk på plats för att hjälpa till 
att ta fram stationerna.

Tävlingen bestod totalt av sex 
stationer. En station bestod i 
att de tävlande fi ck sätta sin 
egen skjuttid. Antalet sekun-
der man gissade fel blev av-

draget från antalet träffar på 
stationen. Detta var en bra 
övning i att använda sin skjut-
tid. Det var tydligt vilka som 
hade rutin och visste vilken 
tid de tog på sig och vilka 
som tappade känslan för detta 
när de sköt.
 En station bestod av bal-
longer som tävlande fi ck blå-
sa upp själv. Ballonger i vind 
innebar ytterligare svårighe-
ter. En skytt sköt fem skott 
på samma ballong, men var-

De glada vinnarna. Fr. vä: Anita Junes vann B. Magnus Kintzelt kom 
trea i C. Anton Johansson vann i klasserna A, C och R. Sam Elvborn 
kom tvåa i C och trea i A. Patrik Pettersson kom tvåa i A.

Snön föll stadigt 
hela dagen.
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Blåser skyttarna själva upp ballongerna är det svårt att klaga om de 
sedan anser att målen var för små.

Elden höll folk varma. Menyn bestod av grillad falukorv.

En sittande station är ofta uppskattad under en fältrunda där man 
sällan får sitta några långa stunder.

Dagen till ära hade klubben fått en ny gunga.

Att bedöma sin egen skjuttid visade sig svårt för 
många. De fl esta sköt snabbare än de själva trodde.

je gång skytten avlossade ett 
skott kom en vindpust som 
lyfte upp ballongen så att 
skottet missade.
 En station sköts stående 
på ett ben. En av skyttarna 
på plats sade: ”Man tror man 
har bra balans, men när man 
ska balansera på ett ben och 
skjuta samtidigt, då blir det 
riktigt svårt”.

När tävlingen var slut och alla 
hjälpts åt att städa undan var 
det dags att ta sig från banan. 
Snön var nu decimeterhög 
och banan ligger på vägar 
som inte plogas. Men i lugn 
takt tog sig alla från banan och 
årets sista fälttävling.
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Uppdraget att arrangera ett 
nationellt kretsmästerskap i 
luftpistol togs om hand av 
bröderna Henrik och Johan 
Otterbeck som klarade det hela 
elegant. En av anledningarna 

till uppdraget är att det tycks 
vara allt färre skyttar som löser 
sportskyttelicens. Atlas Copco, 
som årligen också arrangerar 
Stockholms DM i luft (sport), 
vill locka även skyttar som av-

Historiskt 
mästerskap
Av: Peter Siegel

Luftpistoltävlingar har för det mesta tillhört 
sportskyttets domäner, men förra året fi ck 
Stockholmsklubben Atlas Copco Pk uppdraget 
av SPSF att för första gången anordna nationellt 
kretsmästerskap även i denna gren.

står att lösa licens, men som 
ändå vill tävla i luftpistol.
 Ett utmärkt initiativ som 
man tycker borde få uppföl-
jare i alla landets pistolskytte-
kretsar.

 Tilläggas kan att luftpistol-
skytte också är oerhört nyttig 
träning inför krutsäsongens 
precisionstävlingar.

Det historiska kretsmästerska-

Tessi Engström vann Dam.

Joackim 
Norberg – första 
kretsmästaren i 
luftpistol

Damlaget, Öppna laget (utan Joackim Norberg) 
och Veteranlaget.
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Fakta om luftpistolskytte
Luftpistol skjuts mot tioringad luftpistoltavla på tio meters avstånd. Tian är 
11 mm. Komprimerad luft- eller gaspistol med kalibern är 4.5 mm gäl-
ler. Luftpistol är både en nationell och en sportskyttegren. SPSF:s regler 
överensstämmer i huvudsak med Skyttesportförbundets. Man kan börja 
redan i unga år, då sittande med stöd, för att i 15-årsåldern börja med 
stående skytte. Inom det internationella sportskyttet förekommer luftpistol 
även som olympisk gren.
 För damer, juniorer och veteraner omfattar en luftpistoltävling 40 skott 
plus ett obegränsat antal provskott (måste avlossas innan man börjar med 
tävlingsserierna) under en tid av 1 timme och 15 minuter. För herrar och 
äldre herrjuniorer gäller 60 tävlingsskott under en tid av 1 timme och 45 
minuter.
 Före tävlingens början har man 10 minuters förberedelsetid. Skjutle-
darens kommando är “Förberedelsetiden börjar nu”. Under förberedel-
setiden är det tillåtet att på sin skjutplats göra blindavfyringar samt utföra 
grepp- och riktningsövningar.
 Nationellt gäller två skott per tavla som sedan sammanräknas i 10-skott-
serier (5 tavlor). Klistring av tavlorna förekommer inte. När alla har skjutit 
färdigt kontrolleras att alla pistoler är tomma.

Luftpistol är en populär gren bland ungdom då man redan i 9-årsåldern 
kan börja skjuta sittande med stödkudde. Som 14-15 åring börjar man 
skjuta stående med eller utan stödhand. Stående skytte utan stödhand 
börjar man med som 16-åring.

1963 sköts första luftpistol-SM:et i Sverige som var öppet endast för 
herrar. Då sköt man 30 skott. Vid SM 1964–1971 gällde 60 skott och 
1972–1981 40 skott.
1982 började man åter skjuta 60 tävlingsskott, vilket gäller än i dag. 1987 
infördes fi nalskjutning vid SM. Sveriges guldolympier Ragnar Skanåker 
ligger i topp med tio SM-titlar.

Detaljerat reglemente för nationellt luftpistolskytte fi nns i SPSF:s
skjuthandbok (Del K).

pet ägde rum i december i 
Brännkyrkahallen i Stock-
holm.
 Joackim Norberg, ACPK, 
blev med 380 poäng krets-
mästare i öppna klassen och 
bästa skytt totalt. Joackim sköt 
jämna och fi na serier på 97, 
95, 93 och 95 poäng. Silv-
ret gick Fredrik Wansheim, 
Stockholmspolisen, 375p och 
bronset till Tommy Mellberg, 
SAPK, 374 poäng.
 Theresa ”Tessie” Eng-
ström, Sthlmspolisen, tillika 
kansliföreståndare på SPSF, 
blev bästa dam med 367p. 
Silver gick till Lena Kröck-

el, Salem, 358, och brons till 
klubbkompisen Maria Rom-
lin, 354 poäng.
 Per Örneblad, Katarina 
Psf, blev bästa yngre veteran, 
följd av Milos Dimic, Pk Svea.
 Stig Arksand segrade bland 
äldre veteranerna, silvret gick 
till Arturo Miranda, ACPK, 
och bronset till Tomas Brandt, 
Pk Svea.

Kretsmästare i lag blev Atlas 
Copco lag 1, silver Lövsta Pk 
och brons Atlas Copco lag 2. 
Bästa damlag kom från Salem 
och bästa veteranlag från Ka-
tarina Psf.

Henrik 
och Johan 
Otterbeck 
skötte 
ruljangsen med 
den äran.

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

Ställbar Rinkkolv i 5 storlekar
Ställbar Nillkolv i 3 storlekar

P44

P11

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

Vi tar andra vapen i byte. Även delbetalning.

Ställbar Rinkkolv i 5 storlekar
Ställbar Nillkolv i 3 storlekar
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Konceptet var att bygga en 
åtta stationers fältskytteba-
na på pistolbanan i Paradi-
set, med en skjutledare och 
2 man/patrull. Skyttarna fi ck 
sköta sig själva med marke-
r ing, medan funktionärer 
stöttade med tolkning och 
övervakning av 45grader, va-
penfel o.s.v. Banan nyttjades 
två gånger, först en gång i 
dagsljus och sedan ytterligare 
en i mörkerfält någon tim-
me senare. Nu är ”dagsljus” 
i november ett diskutabelt 
begrepp och den allmänna 
åsikten var att ljuset var be-
tydligt bättre på mörkerfälten 
än på dagsljus dito.
 De stationer som belystes 
med stroboskop, marschaller 
eller av skyttarna själva kanske 
var lite ”skummare” på kvälls-
varven, men förutsättningarna 
var lika för alla! En kombina-
tionstävling där båda tävling-
arnas segrare i respektive klass 
utsågs. Det var ett högt tempo 
med nya patruller var 8:e mi-
nut och trots ganska många 
omskjutningar (kallt väder 
KRÄVER annan vapenvård!) 
avverkades varven på knappa 
timmen. Två vapen/skytt och 
tävling hans med, och i mel-
lantiden fanns naturligtvis en 
välförsedd cafeteria där det 
bl.a. bjöds på ärt- eller gu-

laschsoppa, som värmde 
frusna skyttar.

Tack vare samarabetet 
med BGK Skytte-
service, LCE Skyt-
temateriel och inte 
minst den loka-
la ammunitions-
fabriken Norma, 
kunde ett väldigt 
”tungt” prisbord pre-
senteras. Fördelningen var 
att klassegrare fi ck pris efter 
prestation, medan resten lot-
tades ut bland skyttarna. Att 
skyttarna från Örebro inte 
bara är duktiga, utan har tur 
också, bevisades med ett stort 
utfall i ”daglotteriet”. Även 
om besökarna från ”gnäll-
bältet” var missnöjda i inled-
ningen av kvällens lotteri så 
blev de nöjda till slut.

Arrangerande Arvika PK har 
många duktiga skyttar och la 
beslag på hälften av alla klas-
segrar. Att ta ut lag i hem-
maklubben är en grannlaga 
uppgift, och det misslyckades 
kapitalt denna dag. Bland alla 
hemmaskyttar var det Dan Jo-
hansson som skrällde genom 
att vinna hela tillställningen. 
Dan, som har mycket tunga 
”arv” från framförallt morfar 
Rune Johansson och pappa 

Dan Johansson 
skrällde i 
Jössedubbeln!
Av: Jan-Olof Olsson

Arvika Pistolskytteklubb har livat upp den 
gamla traditionen med en mörkerfältskjutning. 
Efter att ha tagit en kortare paus i 30 år var det 
dags för en nystart i november förra året, nu i 
form av ”Jössedubbeln”.

Kjell Olsson, har segat sig upp 
i resultatlistorna bakom eliten 
i hemmaklubben. Tack vare 
honom och starkt skytte från 
Greger Johansson och Jonas 
Lakhall slog andralaget bl.a. 
Arvikas förstalag med 6 poäng.
 Eliten i Arvika är bred, 
även om man borde vidga 
sina vyer lite mer och åka lite 
längre på tävlingar! Grannar-
na från Fryksdalens PK kläm-
de sig in mellan Arvikalagen. 
Anders Norgren Grästorps 

PSK var bäste dagskytt, Dan 
kvällens bäste.
 79 starter på dagen och 62 
på kvällen kunde bara sam-
manfattas som succé av ord-
förande Bengt Olofsson när 
han på sedvanligt vis hälsade 
skyttarna välkomna till avslut-
ningen.

Arvika PK hoppas på utökat 
deltagarantal nästa år, kanske 
får dubbelt så många skyttar 
gå i varje patrull, så plats fi nns!
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SkytteminnenSkytteminnen

NP:s AntikrundaNP:s Antikrunda

Av: Ulf Hansson

Pistol- och 
korthållsbanor

Pistolbana

Kulfånget för 
300-metersbanan

Kaknäs skjutbanor på Kungl. Djurgården
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Kaknäs skjutbana på Kungl. Djur-
gården var huvudanläggning för 
skyttet under OS i Stockholm 
1912 och har under åren varit 
en fungerande skjutbana och 
en lummig idyll för Stockholms 
skyttar.
 Ett arrangemang då slutet nal-
kades för Kaknäs var ”Träffpunkt 
95”, en riksomfattande kampanj 
för att locka fl er deltagare till skyt-
tet. På affi scherna stod det: ”Lär 
känna världens största individu-
ella idrott, välkommen till Kaknäs 
skjutbana!”. Kampanjen, som 
skulle bli den sista stora tilldragel-
sen på Kaknäs, genomfördes en 
helg i maj 1995. Skytteföreningar 
och klubbar i hela landet gjorde 
vad de kunde för att locka folk att 
prova på gevärs- och pistolskytte. 
Någon folkvandring till Kaknäs 
blev det väl inte, men en del hade 
ändå sökt sig till Kungl. Djurgår-
den för att beskåda musketerare, 
äta kronans ärtsoppa och prova 
på skarpskytte. Resultatet av kam-
panjen är dock höljt i dunkel.

Det blev mycket nostalgi när redaktören och pistolpensionärerna 
från Katarina Psf och Upplands Väsby Pk i Stockholm träffades för att 
minnas gamla tider. Tråkigast var konstaterandet att minst ett trettiotal 
skjutbanor lagts ned under åren. Utöver bilder ur NP:s arkiv har 
deltagarna bidragit med bilder ur egna fotoalbum.

Stockholms
nedlagda skjutbanor
(så långt veteranerna kunde 
minnas)

Barkarby (bakom IKEA)
Björkhagen
Danderyd
F18
Hammarby (vid skidbacken)
Handen (nära Brandbergen)
Hägernäs
Järva
Kaknäs
Kallhäll
Lidingövägen (K1)
Lötsjön (Sundbyberg)
Norrviken
Näsby
Pampas
Råcksta (Vattenfall)
Tomteboda
SAS, Bromma
SAS, Frösunda
Skeppsholmen
Snösätra (Högdalen)
Stora Skuggan
Torvalla (sporthallen)
Ulriksdal
Ulvsunda
Ursvik (SE-banken)
Vällingby Centrum
Össeby

Foto: Basti Naumann



34 NP1 ’13

Det är nostalgiträff 
hemma hos NP:s täv-
lingsreporter Peter

Siegel. Förutom artikelförfat-
taren och värden själv fi nns 
veteranerna Sune och Paula 
Janver, Bertil Brink och Stig 
Arksand, alla medlemmar i 
Katarina Psf. Äldst är Bertil 

Skjutbanorna vid Stora Skuggan
A. Infart
B. Restaurant
C. Expedition
D. Nationsbaracker
E. Fältutspisning
F. Bana, 50 meter
G. Bana, 300 meter
H. Bana, 200 meter
I. Bana, 300 meter
J. Bana, 25 meter
K. Bana, 50 meter
L. Bana, hjortskytte
M. Bana, 100 meter

Stora Skuggan lades ned 1978.

Hans Overödder närmast kameran spanar i kikaren. 
Overödder blev så småningom ordförande i Spånga 
Hässelby Pk som år 2002 gick samman med Sundbybergs Pk. 
Det nya namnet blev Lövsta Skf.

SKARP Pk hade sin lilla skjutbana på Stora Skuggan. 
Bilderna troligen tagna hösten 1976 av klubbens sekreterare 
Bo Gisselberg. Thomas Nord, som bidragit med bilderna, 
i gul keps närmast till vänster med nyinköpt revolver, en 
kaliber .22 Arminius.

Utforskning på kartan, var låg nu den där skjutbanan? Från vänster: 
Bertil Brink, Ulf Hansson (NP-redaktör), Sune Janver och Stig Arksand.

Veteranerna i Upplands Väsby träffas varje onsdagsmorgon. På plats denna 
morgon från vänster: Thomas Nordh, Leif Glantz, Gunnar Blomgren, Ove 
Andersson, Björn Hellström, Kjell Persson, Ulf Lindberg, Gunnar Ericsson, 
Robert Rossing, Lennart Werge, Erik Sörell och Ulf Gullberg.

Stora Skuggans skjutbana var en stor anläggning där även internationella 
tävlingar i alla skyttegrenar arrangerades. Bland annat sköts några av 
tävlingarna vid Stockholms OS 1912 där och långt senare, 1947 hölls 
världsmästerskapen i skytte på denna bana.

Brink som började skjuta på 
1940-talet. Det blir en triv-
sam stund, gänget har tagit 
med sig fotoalbum och dia-
bilder och många pistolskyt-
teminnen dammas av över 
kaffe och fi kabröd. Temat är 
”skjutbanor och skyttemin-
nen” och Bertil som är äldst 

berättar om sin absoluta start 
som pistolskytt.
– Jag började skjuta 1947 på 
Flottans skjutbana på Skepps-
holmen, minns han, skjutba-
nan låg mellan kyrkan och 
arrestlokalerna.
 Enligt uppgift fungerade 
väggen mot arresten som kul-

fång och i skriften ”Flottans 
skjutbana” beskrevs banan så 
här av Hans Landberg:
”Skjutbanan låg norr om ex-
ercishuset och öster om ar-
resten, där än idag plåtskärmar 
framför fönstren på fasaden 
vittnar om de förlupna kulor 
som farit förbi. Skytten stod 
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inne i exercishuset och sköt 
ut genom en glugg i väggen 
och man förstår att smällarna 
och krutröken kunde vara be-
svärande för andra aktiviteter 
som samtidigt pågick i huset”.

På Skeppsholmen var det snart 
färdigskjutet och Bertil Brink 
fi ck fl ytta till Pampas, bakom 
Karlbergs slott.
– Där var vi tills de börja-
de bygga Essingeleden, säger 
Bertil, sedan blev det Stora 
Skuggan på norra Djurgår-
den. Men efter några år bör-
jade studenterna som bodde 
strax intill klaga på smällarna 
och vi fi ck fl ytta till Kaknäs.

Stig Arksand sköt sitt allra för-
sta pistolskott på Stora Skug-
gan.
– Det var på föreningen 
SKARP:s bana som låg strax 
bakom restaurangen, berättar 
han, och jag sköt Husqvar-
nas M/40, ”järnspisen”. När 
man stod där hördes det ofta 
surrande ljud i luften. Det var 
rikoschetter från gevärsskyt-
tarna som hade sin bana intill.

Många minnen från Kaknäs 
poppar upp. Bertil och hans 
kamrater sköt på den vänstra 
av de två pistolbanorna och 
där hände det saker.
– Bakom oss låg gevärsskyt-

tarna och sköt, minns Bertil, 
de använde samma kulfångs-
vall som vi, tavlorna stod bara 
lite högre upp. Ibland fi ck vi 
skrika åt dem att fl ytta på sig 
när kulorna började vina över 
skallen på oss.

På Kaknäs var det slutskju-
tet 1998.
– Det sades att man lade ner 
Kaknäs på grund av hundkyr-
kogården som låg strax intill, 
säger Bertil, men hundarna 
hörde ju inte smällarna…
Efter Kaknäs blev det Järva för 
Bertil Brink och hans skyt-
tekamrater i Pistolklubben 
Kommunal.

– Vi fick hyra in oss på 
SAPK:s bana, säger Bertil, se-
nare sköt jag för Katarina Psf 
som sköt på Söderskjutbanan, 
söder om Rågsved, inte långt 
från skidbacken.

Men Rågsved byggdes ut och 
Söderbanan strök med.
– Vi fi ck då skjuta på Han-
dens Psk:s bana vid Sanda, 
Dalarövägen, förklarar Ber-
til som även har minnen från 
Handens gamla bana, sedan 
länge nedlagd, som låg bara 
några minuters väg från nu-
varande centrum.
– Handen arrangerade en 
tävling som hette ”Masonit-

En ung Stig Arksand visar upp sitt resultat på 
gamla pistoltavlan. Foto: Stig Arksand.

Precisionsskjutning (skolskjutning) på Grimsta i slutet av 60-talet. Den nya internationella 
pistoltavlan hade införts och skyttarna har fått fl ytta fram från 30 till 25m. Foto: Bertil Brink.

Rekordmannen på Grimsta, Bertil Johansson, sköt fullt, alla skotten i 
tian på kretsmästerskapet 1966. Foto: Bertil Brink. 

Det var bättre förr, en rejäl resultattavla där 
man kunde följa skyttarna under fi nalen på långt 

avstånd. Foto: Bertil Brink.

Den högra pistolbanan på Kaknäs i lummig grönska. 
Nyttjades bland annat av PK Central.
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banorna avklarade, vi konsta-
terar att det funnits åtskilligt 
med skjutbanor i och omkring 
Stockholm som fått stryka på 
foten (se lista sid. 33).
 När vi börjar titta på bil-
der dyker istället andra min-
nen upp. Som detta med 
Televerkets Radiobyrås Pi-
stolskytteförening.
 Som ung arbetade Bertil 
på byrån och när han åkte in i 
lumpen som signalist fi ck han 
låna en M/40 och ammuni-
tion av kronan för att delta 
i Radiobyråns klubbmäster-
skap på Pampas i Solna. Det 
var 1950 och den gamla na-
tionella måltavlan som gällde. 
Radiobyrån fanns i hela Sve-
rige och det kom skyttar från 
hela landet för att tävla.
– Alla hade fina puffror, 
Neuhausen, Parabellum och 
annat, minns Bertil, och de 
tittade lite misstroget på min 
”järnspis” och undrade om 
jag verkligen skulle skjuta 
med den.
Tävlingen började. 360 möjli-

ga poäng. Bertil sköt 352 med 
sin Husqvarna och vann hela 
tävlingen.
– Det var förbaske mig den 
roligaste segern under hela 
min skyttekarriär! säger Ber-
til och skrattar gott.

Bertil undrar om vi kommer 
ihåg rekordskjutningen på 
Grimsta. Nej, ingen minns. 
Bertil som är klar i knop-
pen förklarar att det hände 
på kretsmästerskapet 1966. 
Sex skott/serie, fem minu-
ters skjuttid per serie och den 
gamla pistoltavlan på 30 me-
ter gällde fortfarande.
– Det var Bertil Johansson 
från Mälarhöjden som sköt 
med sin M/07, säger Bertil 
och fortsätter:
– I kvalifi ceringsomgången, 
tre serier, sköt han fullt, 180 
poäng. Sedan sköt man, enligt 
reglerna på den tiden, en slutlig 
tävlingsomgång med sex täv-
lingsserier och han sköt fullt 
där också, 360 poäng! Maka-
lös kille, det var nästan lite cir-

Haide Forsberg-Jonasson, Blå Stjärnan, 
gav Anna Lindh en snabbutbildning på 
pistol.

Anna Lindh sköt en tia och fi ck applåder.
”Man ska sluta när man är på topp!” sa hon och 
hastade vidare till andra uppgifter.

Anna Lindh, som tragiskt mördades 2003, ställde upp för att skjuta in ”Tjejåret 1993” på Kaknäs, 
en kampanj för att få fl er tjejer till pistolskyttet. Hon var då fritidsborgarråd i Stockholm och 
verkade för att Kaknäs skjutbanor skulle få vara kvar.

PK Centrals lilla klubbstuga på Kaknäs brändes ned något år innan 
skjutbanan gick i graven.

Från utslagstävlingen ”Handen Open” i Torvalla sporthall i Handen, 
någon gång på 70-talet. ”Damen i svart” vänd mot kameran är 
Gun Näsman, skicklig skytt, som även tävlade internationellt.

Så såg gamla duelltavlan ut (nu snabbmomenttavla). 
Foto: Sune Janver.

skivan”, minns Bertil, det var 
åtta fältfi gurer monterade på 
en stor masonitskiva. Sex skott 
i varje fi gur och jag vill min-
nas att man hade ett par, tre 
minuter på sig inklusive om-
laddningar. Riktigt kul grej!

Efter Handen blev det F18 i 
Tullinge för Katarinaskyt-
tarna. Men även F18 lades 
ned och klubben hamnade 
på Hacksjöbanan där man 
är idag.
– Vi har fl yttat materielbo-
den, en transformatorkiosk, 
rätt många gånger, säger Stig, 
från Söderbanan till Handen, 

från Handen till F18 och från 
F18 till Hacksjön.

Sune Janver var flygtekni-
ker på F18 i Tullinge när han 
började sin karriär i fl ottiljens 
skytteförening.
– När fl ottiljen avvecklades 
minskade antalet medlemmar 
drastiskt, förklarar han, fören-
ingen fungerade inte längre 
och jag och Paula gick över 
till PK Svea Ing1 ett tag. Så 
småningom gick F18 samman 
med Katarina Psf och så blev 
det Katarina även för vår del.

Kaffet är urdrucket och skjut-

Funktionärer i uniform modell Ä på 
”Träffpunkt 95” på Kaknäs.
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kusartist över honom. När han 
åkte spårvagn tränade han ba-
lansen genom att stå på ett ben.

Några veckor senare hälsar jag 
på hos pensionärs- och vete-
rangänget på Eggebybanan 
där Upplands Väsby Pk huse-
rar. De mogna herrarna träf-
fas varje onsdagmorgon sedan 
många år tillbaka och fi kar, 
skjuter och snackar.
 När jag förklarar att vi ska 
försöka minnas gamla skjut-
banor och händelser från förr 
utbrister Robert Rossing som 
är yngst i gänget:
– Men herregud, tänk på att 
du snackar med fornminnen 
nu, gubbarna kommer ju inte 

ens ihåg vad de åt till lunch 
igår!
Skrattsalvan ekar i klubbhu-
set. Trots fornminnesstämpeln 
är det ändå några som minns 
lite. Kjell Persson berättar om 
de många turerna med deras 
egen bana.
– Jag har varit med om fl ytt 
fyra gånger, första skjutbanan 
låg där ishallen i Upplands 
Väsby centrum nu ligger. 
Därifrån fi ck vi fl ytta till plat-
sen där fotbollsplanen nu lig-
ger, tredje gången hamnade 
vi på polisens bana i Skoby, 
i trakterna av Arlanda. Den 
hade bara ett fåtal skjutplat-
ser och vi byggde ut den så att 
tolv skyttar kunde skjuta sam-

tidigt. Så småningom blev vi 
uppsagda även där och ham-
nade slutligen här i Eggeby.

Gunnar Ericsson har med sig 
ett fotoalbum där bygget av 
Eggebybanan finns doku-
menterat. Man inser snabbt 
vilket enormt ideellt arbete 
som har lagts ned på denna 
och många andra skjutbanor 
under åren. Utöver allt grov-
jobb med mark, klubbhus 
och skjuthallar kan nämnas 
Ove Anderssons elektronis-
ka styrsystem för vändställen. 
Med en programbox kan alla 
vändställen styras samtidigt el-
ler i sektioner på individuellt 
valda tider.

Thomas Nord har hittat några 
gamla foton från Stora Skug-
gans skjutbana. Efter att den-
na ärevördiga skjutbana gått 
i graven fi ck Thomas klubb 
SKARP Pk ”irra runt” bland 
olika skjutbanor.
– Vår sekreterare Bo Gissel-
berg hade kontakt med någon 
hög offi cer inom Stockholms 
försvar och via honom blev 
vi så småningom anvisade en 
liten pistolbana bakom nu-
varande SAS huvudkontor i 
Frösunda, säger Thomas.
– Vi fi ck bara skjuta fi nka-
librigt, minns han, men hade 
fått dispens för grovt i Riks-
tävlingen på hemortens ba-
nor.

Järva skjutbanor 2001, året före 
nedläggning.

Sundbyberg Pk:s trivsamma bana 
på Järva (ovanför SAPK-banan).

Många veteraner har säkert mött Bernhard Lesley, 
Sundbybergs Pk, skicklig skytt med mycket humor.

Fältskyttestationer av det mer spektakulära slaget. Dessa två byggdes på F18 då det begav sig. Foto: Sune Janver.

Temat var ”vikingar” när Össeby Pk inbjöd till ”Össebyträffen” år 
2000. Det originella målet i form av ett vikingaskepp kom seglande på 
en stålvajer genom skogen. Foto: Peter Siegel.

Den 21 november 1998 sköt man slutsalut och halade fl aggan för sista 
gången på Kaknäs. Foto: Basti Naumann.
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Skarpskytte på Gröna Lund
Försvarsviljan under andra världskriget levde kvar länge 
i Sverige. På alla festplatser med självaktning fanns en 
skjutbana. På Gröna Lund i Stockholm fanns till och med en 
skarpskyttebana alldeles innanför lilla ingången. Man sköt med 
karbiner och 4mm kammarammunition. Banan utgjordes av 
en regelrätt fältskytteterräng som byggts upp i miniatyr med 
militära mål i plåt som dök upp lite här och var och som föll när 
man träffade. Som framgår av översiktsbilden fanns den kvar 
1959 och säkert ett antal år efter det.
Bild ur boken ”Folkets Gröna Lund”.

Under andra världskriget startade mäng-
der av skytteklubbar. Banker, företag och 
organisationer av alla de slag hade en 
skytteförening. Ett exempel är varuhu-
set NK som hade en mycket aktiv pi-
stolskytteklubb.
 1940 anlades till och med en skjutba-
na i Kungliga slottet. Skandiakoncernens 
idrotts- och skytteförening i Stockholm 
hade just startat en pistolskyttesektion 
och då intresset blev stort behövde man 
en skjutbana. Koncernen hade sedan 
länge hyrt arkivlokaler i valven under 
slottet och pistolskyttarna undrade nu 
om man inte kunde skjuta i valvet un-
der prinsens våning där det fanns en lång 
gång på närmare fyrtio meter.
 Det var mobiliseringstider, försvars-
viljan var väckt och koncernledningen 
godkände idén. Det gjorde Kung Gus-
tav V också. Men det återstod några in-
stanser som skulle ha ett ord med i laget, 
nämligen Överståthållarämbetet, slotts-
arkitekten och slottsindententen. Pistol-
skyttarna fi ck klartecken även från dessa, 
varefter polisen skickade två ”sakkunni-
ga konstaplar” som gjorde ”en synner-
ligen ingående granskning av lokalen”. 
Konstaplarna förklarade sig nöjda med 

arrangemanget och skjut-
banan kunde börja iord-
ningställas.
 Svårast blev kulfånget. 
Korridoren slutade med 
en spjäldörr mot bak-
omvarande arkiv. För att 
skydda dörren ställde man 
ett gammalt träskåp fyllt med telefonka-
taloger framför. Det gick inget vidare. 
Kulorna från armépistolerna (troligen 
m/40) trängde nästan igenom två styck-
en och det blev en väldig massa sönder-
trasade kataloger och pappersmakulatur 
som måste tas om hand.
 Lösningen blev ett par gamla järn-
dörrar som var utrangerade ur Skandias 
skyddsrum. På dessa monterades ett re-
gelverk av trä på vilka man fäste maso-
nitskivor. ”Det hela fungerar utmärkt 
och är absolut splittersäkert” står det i 
ett gammalt dokument som beskriver 
det hela.
 Så småningom uppmärksammades 
man dock på att dörren, efter några 
hundra skott med armépistolen, ”visade 
tecken på att vilja ge efter på sådana stäl-
len där fl era skott träffat intill varandra”. 
Lösningen blev ytterligare en järndörr 

bakom den första.
 Ur dokumentet: 
”Detta visar sig vara 
effektivt. Måltavlan 
på dörren fl yttas en 
smula då och då och 
slutligen kan järn-

KuriosaKuriosa

dörren vändas upp och ned. I varje fall 
reder det sig med dubbla järndörrar gan-
ska länge”.

Apropå telefonkataloger. I NP nr 5, 03 
skrev GS Mats Stoltz en artikel om Pi-
stolskytteklubben Kamraterna. Klubben, 
som i princip bara bestod av LO-med-
lemmar med förre fi nansministern Gun-
nar Sträng i spetsen, startade under andra 
världskriget 1941 och verkar ha kommit 
till mest för att ”stärka försvarsviljan”.
 En skjutbana ställdes i ordning i käl-
laren på Wallingatan och många med-
lemmar blev intresserade av pistolskytte. 
Gunnar Sträng föregick med gott exem-
pel och sköt riktigt bra. En av tjänste-
männen i LO-borgen blev till och med 
så begeistrad att han stoppade in telefon-
kataloger i kakelugnen på tjänsterummet 
och brassade på för fullt så fort han fi ck 
en stund över.

NP:s AntikrundaNP:s Antikrunda

Gunnar Sträng, fi nansminister 
och pistolskytt.

Skjutbanan låg under prinsens våning.
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Joackim Norbergs ranking 
som etta i precision i Stock-
holm är något utöver det van-
liga. För något år sedan råkade 
han nämligen ut för en olycka 
då han körde mountainbike 
och skadade sig så svårt att 
hans vänstra arm blev i det 
närmaste obrukbar.

När Jocke under en semes-
ter hälsade på hos sin mor i 
USA besökte han också en 
shooting range i Florida. Han 
kände att skyttet kunde vara 
en sport för honom nu när 
cykling inte längre var möj-
lig. Åter i Sverige sökte han 
medlemskap i framgångsrika 
Atlas Copco Pk som de se-
naste trettio åren frambring-
at många duktiga skyttar och 
ett stort antal svenska mästare.

Tomas Hämäläinen, fl erfaldig 

svensk mästare i både preci-
sion och fält blev Joackims 
mentor i klubben. Tomas såg 
direkt att han hade talang och 
kunde nå långt inom pistol-
skyttesporten. Det gick också 
spikrakt uppåt för Jocke som 
vann många tävlingar under 
de första åren och nu toppat 
Stockholms ranking i preci-
sion de senaste åren med stor 
marginal. Förra året ledde 
Jocke med hela 54 poäng(!). 
Ändå deltog han bara i elva 
av arton rankingrundande 
tävlingar.
Även med luftpistolen har 
Jocke skjutit höga och vinst-
givande resultat.

Extra kul att det gick lika bra 
för mentorn Tomas Hämälä-
inen som toppade rankingen 
i fält med 52 poäng före två-
an. Tomas sköt inte heller alla 

rankinggrundande fältskjut-
ningar, bara 6 av 10.

Joackim har dock högre ambi-
tioner än att vara bäst i Stock-
holm och kanske i Sverige 
framöver. Nu är det Paralym-
pics i Rio de Janeiro 2016 
som gäller!
 I en exklusiv intervju för 
NP ger mästerskytten sin 
kommentar till satsningen.
– Jag är verkligen sugen på 
den karamellen! säger han, jag 
tävlar visserligen för mig själv, 
men att vara etta i rankingen 
två år i rad är en bekräftelse på 
att det har gått bra och jag vill 
utvecklas vidare och bli ännu 
bättre. Mitt mål är att kvalifi -
cera mig till Handikapp-OS i 
Brasilien om tre år.
– Men det är en lång resa 
dit, fortsätter Jocke, både bild-
ligt och bokstavligt. Eftersom 

Siktar på Siktar på 
ParalympicsParalympics

Av: Peter Siegel

Joackim Norberg, Atlas Copco Pk, har bara 
skjutit pistol i fyra år men toppar redan 
Stockholmsrankingen i precisionsskytte. 
Den fyrtiofyraårige begåvningen tänker nu 
satsa på att kvala in till Paralympics.

Joackim Norberg vill bli ännu bättre.

Både Jocke och 
hans mentor Tomas 
Hämäläinen toppar 

Stockholmsrankingen 
i precision 

respektive fält.

detta är nytt för mig måste 
jag först och främst bli han-
dikappklassad, vilket kommer 
att ske i samband med en täv-
ling i Szczecin i Polen i april. 
Sedan väntar kvaltävling i 
Bangkok, Thailand, i augusti. 
Om allt går som det ska där 
blir det EM i Alicante i Spa-
nien i oktober.

Ett tufft program väntar alltså, 
men Joackim Norberg verkar 
vara en cool och målmedve-
ten kille. Han har klart utta-
lade mål och starten har gått, 
Handikappförbundet har tre 
pistolskyttar i träning och Joa-
ckim är en av dem.
 Fortsättning följer. NP 
håller givetvis tummarna för 
Jocke och önskar honom all 
framgång!
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Besök vår hemsida: www.sportec.se

Haendler & Natermann
precisionsblykulor

– fettade –
– plastade –

– förkopprade –

Vihtavuori krut,
Magtech kulor
Magtech hylsor,

Magtech tändhattar

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

DILLONS LADDPRESSAR
– fl era olika utföranden –

Allt fi nns för det 
mesta i lager!

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

Art.Nr Tubkikare Pris
KIK123650 HK-tub 12-36x50, 450, 25 cm, 500 g 990 kr 
KIK154560 HK-tub 15-45x60, 450, 34 cm, 650 g 1 100 kr 
KIK154577 HK-tub 15-45x77, 450, 43 cm, 1150 g 1 750 kr 
KIK257570 HK-tub 25-75x70, 450, 26 cm, 800 g 1 300 kr 
CZ04 Meopta Hermes 25WAx70, 450, 1035 g 3 700 kr 
CZ05 Meopta Hermes 40x70, 450, 1020 g 3 700 kr 
CZ06 Meopta Hermes 20-45x70, 450, 1120 g 5 400 kr 

Art.Nr Stativ Pris
KIK25CM HK 3-ben, 25 cm, 295 g 160 kr 
CZ11 Meopta 3-ben, 26 cm, 400 g 260 kr 
KIK2939CM HK 3-ben, 29-39 cm, 400 g 210 kr 
KIK12CM HK 3-ben, 12 cm, 180 g 125 kr 
STO60262 Stopper 3-ben, 16 cm, 370 g 490 kr 
STO60291 Cullman Mini 3-ben 31-80 cm, 550 g 590 kr 
STO60293 Cullman Universal 3-ben, 5-160 cm, 1,8 kg 1 700 kr 
KIKÖ01 K&M Teleskopstativ 10-107 cm, 1 kg 525 kr 
KIKÖ02 Kulled för kikarstativ, liten 125 kr 
STO60269 Kulled för kikarstativ, stor 330 kr 

Generalagent för Sverige

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

K&M 
Teleskopstativ 

10-107 cm

HK 12-36x50
Endast 25 cm
och 500 g.

Kikare och stativ för 
målskjutning

Med reservation för prisändringar.

Vi har försäljning och service för:
1981-2013 – 32 år i branschen till glädje för många ...

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

• Vi hälsar nya svenska kunder välkomna
• Vi har reservdelar i lager
• Varor beställda före kl. 15.00 skickas samma dag
• Besök vår hemsida: www.karlslundesport.dk
• Skriv till oss: karlslundesport@mail.dk
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En vinterkväll förra året tog klubbens 
ordförande fram ett monster ur 
väskan. Ett nyinköp som bara 
måste provskjutas, en fransk 
slaglåskonverterad kavalleripistol från 
1822. Skytt och vapen välbehållna efter 
skottet men jag undrar om njurbälte 
kan behövas i skytteutrustningen 
framöver. Säger fotografen David 
Eriksson.

Gunnar Karlsson, Eskilstuna Handeldvapenförening, 
bidrog med denna bild som visar en kula som inte orkat 
igenom målfi guren, utan fastnat mot pinnen bakom. 

Ammunitionen var fabriksladdad Sellier&Bellot WC .38 
Special, avstånd 18m. Skytten, Lasse Abrahamsson, hade 

fl er liknande träffar under tävlingen.

På väg till skjutbanan ertappade 
Lars Svedin i Sandviken denna 
jättebäver av rent mänskliga 
dimensioner som gnagde på 
trädet. ”Det var en ovanligt stor 
och tung rackare”, säger Lars.

Vi blev givetvis väldigt glada åt att förra årets fototävling 
resulterade i så många inskickade bilder. Som utlovats fortsätter 
vi nu att publicera hederspristagarna. Håll tillgodo!

”En skytt med blick för mitt i prick”, 
kallar Anna Törnqvist, Lövsta Skf, sin 
bild. Bilden föreställer klubbkompisen 
Patrik Skottke som tittade på en av 
särskjutningarna på Pistol-SM förra året.
– Jag vände kameran mot Patrik, han 
tittade upp för en sekund och jag tryckte 
av, säger Anna, en riktig ögonblicksbild!

”Måste ha 
varit något fel 
på den”, sa Roger 
Björkman, Råsbo Pk.
Foto: Janne Hjertqvist.

Björn Westerlund och hans son är medlemmar i 
F16 Pistolklubb i Uppsala och brukar ibland plocka 

upp tomhylsor. Inte sällan blir det något mönster 
eller märke av materialet. Denna kärleksförklaring 

till pistolskyttet skapades dock i hemmet, då bilden 
krävde drygt 600 tomhylsor.

Vad är detta?
Jo, kula och lopp var inte i harmoni med varandra. 

Kulan var aningen för stor och kilade fast i mynningen. 
Vi försökte först bända ut kulan med Victorinoxgrejer, 
men den satt som berget. Med hjälp av en borrmaskin 

och en gängtapp kunde vi förlösa kulan och vapnet 
överlevde. Berättade Thomas Nord, Upplands Väsby Psk.

Mer från fototävlingen!

Roger Segerberg tyckte 
det var kul att leka lite i 
datorn och skapade denna 
”glaskonst” av sin Manurhin 
revolver MR32.
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När vi skjuter pistol är det 
ögat som har huvudrollen. 
Hjärnan fungerar i princip 
som en operativ styrenhet 
som bearbetar informationen 
från ögat och som efter en del 
kontroller ger skytten ”grönt 
ljus” att avfyra skottet. Det är 
ett komplicerat arbete som 
utförs på 1/10-dels sekund 
och jag ska försöka förklara 
vad som händer utan att an-
vända för mycket facktermer.

Näthinnan ligger i den bakre 
delen av ögat där ljuset bryts 
för att kunna stimulera de sin-
nesceller som fi nns där. Dessa 
är vända från det håll som lju-
set kommer (se bild 1). Att det 
är så beror på att receptorerna 
(tappar och stavar) får sin nä-
ring och kylning av åderhin-
nan/blodet.
 Det område vi ser bäst 
med är Macula-området (gula 

Fokus på kornet

Synen är det sinnesorgan vi 
använder mest inom pistolskyttet. 
Skytteoptiker Hans Bark, själv 
pistolskytt, ger oss här en 
intressant inblick i vad som händer 
i ögon och hjärna när vi skjuter.

Av: Hans Bark

fl äcken), 2,5mm i diameter, 
där tapparna ligger som tätast 
packade och upptar en yta av 
175 000 per mm2. Tätheten 
bestämmer synskärpan. Hår-
dare packning = högre skär-
pa.

För att öka synskärpan och 
kontrasten på riktmedlen 
har naturen försett oss med 
en funktion i näthinnan 
som kallas Lateral Inhiba-
tion. Detta innebär att re-
ceptorer som stimuleras 
kraftigt undertrycker sig-
nalerna från närbelägna, 
mindre stimulerade om-
råden i näthinnan vil-
ket gör att kanterna på 
riktmedlen blir tydli-
gare. Kontrasten ökar 

1. Inkommande ”direktsänd” 
bild av korn och sikte under 
riktpricken.

2. Hjärnan jämför 
inkommande bild med 
minnesbilden av hur 
det brukar/ska se ut.

Förloppet gäller från 
det att man fattat 
beslut att fyra 

av skottet till 
verkställande. 
Proceduren tar 
1/10 sekund.

3. När bilden 
överensstämmer ger 
hjärnan ”klartecken” 
och skickar signaler till 
övriga funktioner, t.ex. 
avfyringsfi ngret och olika 
muskelgrupper som behövs 
för att göra avfyringen.

och skytten kan lättare 
skilja kornets små rörel-
ser i siktskåran.
 Detta kombineras 
också med en synskär-
pa kallad Vernier. Det är 
förmågan att se förskjut-
ningar i sidled mellan två 
vertikala eller horisontala 
linjer (det strukna kornet 
i skåran). Systemet är ex-
tremt noggrant och kan 
registrera skillnader som 
är avsevärt mindre än 
0.0005 m.m.

Synhjärnan börjar redan i 
näthinnan bygga upp bil-
den av det vi ser. Genom 
uppkopplingar och för-
stärkningar blir bilden 
skarpare.

Signalerna, en 
svag elektrisk 
ström, uppstår 

när ljuset träffar 
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Ögonen är en typ av vidvinkelsystem som ger oss ett synfält på 210 grader, ett arv 
från då vi var jägare och behövde hålla koll på villebråd och fi ender. Ögat, ett klot 
på 24 m.m. i diameter, styrs av sex muskler, fyra raka och två sneda. Den totala 
brytkraften i vila är c:a 58 dioptrier (linsens ljusbrytande förmåga).

receptorerna. Via nervtrådar 
(c:a 1 miljon) förs signalen till 
synnerven. Vid synnervskors-
ningen möts synerverna från 
höger och vänster öga varav 
halva mängden förblir okor-
sad. Det gör att vi har ett helt 
synfält även om vi får en skada 
på ena hjärnhalvan.
 Efter en omkoppling går 
signalerna till syncentrum. 
Där kommer bilden av det 
vi ser till medvetande. Bilden 
bearbetas och sänds till övriga 
delar i hjärnan.

Vi ser alltså med hjärnan.
När vi skjuter plockar hjärnan 
fram minnet av det strukna 
kornet och jämför med den 
inkommande ”on-line” bil-
den. När dessa stämmer över-
ens är bilden perfekt och man 
kan göra en avfyring. Ökad 
träning ger säkrare och snab-
bare jämförelser och därmed 

beslut. Då är dessutom fl er 
sinnen inkopplade som berör 
kroppens olika delar för att vi 
ska kunna avlossa ett bra skott.

Urladdning/uppladdning
Förmågan att fokusera på 
riktmedlen och se dem skarpt 
rör sig om tidsintervaller på 
c:a 15 sekunder. Vid sikt-
ningen förbrukas Rodopsin, ett 
ämne på tapparna som bleks 
ut och kornet blir oskarpt. De 
urladdade tapparna måste få 
viss tid att tillföras ny energi 
via blodet och skytten måste 
ta ned pistolen. Man har c:a 
10-12 optimala sekunder på 
sig att avfyra.

Truxlereffekten
När synhjärnan ser samma sak 
under en intensiv tidsperiod 
undertrycker den bilden som 
den tror kommer att vara där 
hela tiden (kallas Truxlereffek-

ten). Om skytten siktar inten-
sivt börjar hjärnan bleka av 
synintrycket och det blir job-
bigare och jobbigare. Detta 
gör sig mest påmint vid skytte 
med många serier mot samma 
mål, t.ex. precision, fripistol 
och luftpistol.
 Det gäller att planera 
skjutningen, ta pauser, låta 
blicken vandra, se på långt av-
stånd etc. så att hjärnan hinner 
bli ”up to date” för nya tag.

Med olika glas kan man kor-
r igera närsynthet (omgiv-
ningen upplevs som oskarp), 
översynthet (man ser oskarpt 
på långt håll och ännu sämre 
på nära håll) och astigmatiska 
brytningsfel (förekommer vid 
såväl översynthet som när-
synthet).

Ålderssynthet är en naturlig 
förändring av linsen i ögat. 

Själva linsen ligger i en kapsel 
där cellerna lever en tid och 
sedan dör. Eftersom de inte 
kan ”kastas ut” packas de istäl-
let mot centrum/kärnan och 
det sker en tillväxt av linsen.
 Det börjar redan från föd-
seln och fortgår hela livet och 
gör linsen stelare (se ”Så änd-
ras synen med åren” här intill).

Ljuset är viktigt, särskilt när 
man blir äldre. Man måste få 
så mycket ljus att signalerna 
från näthinnan till hjärnan 
kan fyra av den stimuli som 
krävs för att bilden ska över-
lagras snabbt och komma till 
medvetande.

Aberration (avbildningsfel) är 
kopplat till mängden ljus som 
når ögat. Mindre ljus, större 
pupill d.v.s. ljuset bryts mer 
beroende på att linsen i ögat 
böjer sig mera utåt kanten 

Ljus in. Ljuset passerar genom fl era cellager innan det når de 
ljuskänsliga cellerna med molekyler som då ändrar form.

Ögat sett från sidan. Näthinnan är ca 0,5 mm tjock. I mikroskop 
ser man att den består av ett stort antal nervceller som är 
ordnade i fl era lager. Ljuset måste passera genom alla lager 
innan det når de ljuskänsliga cellerna, tappar och stavar.

Kornet på Feinwerkbau AW93 är 
aningen koniskt.

Med koniskt korn upplever många 
att man lättare upptäcker fel i sida.



44 NP1 ’13

Korn och sikte
Synen svarar för 80 % av all information som utgör grunden för att avfyra 
ett skott. Det är följaktligen av största vikt att riktmedlen är av god kvalité.
 Korn och siktblad får inte refl ektera ljus från himlen, kornet ska luta 
något bakåt så det skuggar sig självt. Siktbladet ska vara fasat bakåt med 
vass kant mot skytten. Alla kanter, lod- och vågräta, ska vara raka och får 
givetvis inte ha några skador. Bär man hölster gäller det att riktmedlen 
har spelrum så sot eller blånering inte nöts bort.
 De fl esta moderna pistoler har bra korn, vanligaste bredderna är mel-
lan 3.6-4,2 m.m. vid en visirlinje på 22 cm. De fl esta tillverkare tillhanda-
håller olika breda korn som extra tillbehör. Feinwerkbau AW93 skiljer sig 
lite genom att ha ett korn där toppen är lite smalare än basen vilket gör 
att man lättare ser om spalterna i siktskåran är olika. Andra modeller, t.ex. 
Walther, Hämmerli och Tesro, har korn som kan vridas i tre olika lägen/
bredder.
 På precisionsskytte 25 m kan man ha lite bredare korn och på fältskytte 
lämpligtvis 0,5mm smalare. Vid fältskytte och annat snabbskytte håller 
nämligen många skyttar mitt i fi guren och med ett smalare korn skyms 
inte fi guren bakom kornet och man får lättare att hålla kvar riktlinjen i 
centrum av fi guren.

Siktet ska givetvis sitta väl fast i manteln eller stommen utan att glappa. 
Det ska gå att fi njustera med enstaka snäpp höger/vänster och upp/ned 
med bra utväxling, t.ex. 1 snäpp = 1cm på tavlan på 25 m. Det är vik-
tigt att siktbladet verkligen rör sig exakt för varje snäpp utan ”dödgång”.

Så ändras ögonen med åren
En pistolskytt genomgår olika skeenden i livet med 
cirka tio års intervaller.

30
Omkring trettioårsåldern inträffar den första större krisen. Då har ögo-
nens reserver börjat tryta. Man ser sämre vid dåliga ljusförhållanden, mer 
påtagligt inomhus. Provserien och kanske sex serier går bra, men sedan 
ser man siktet sämre vilket ger större träffbilder. Det är nu de små bryt-
ningsfelen gör sig påminda. Skytten bör göra en synundersökning för 
pistolskytte. Här hjälper det med korrektionsglas plus eventuellt fi lterglas.

40
Nästa anhalt blir omkring fyrtioårsåldern. De problem man haft i trettio-
årsåldern har förstärkts ytterligare och man klarar ännu färre antal serier 
precision innan svårigheterna att se riktmedlen bra dyker upp. Riktmedlen 
upplevs suddiga, verkar dubbla eller får en corona (ljussken) runt sig, eller 
det blir dubbelskugga på korn och sikte, Man har svårt att hålla struket 
korn och spalterna blir otydliga. Orsaken är att ljusberoendet ökar, man 
behöver dubbelt mer ljus än när man var 20 år.
 Ålderssyntheten börjar också påverka närseendet. Bilden blir inte foku-
serad på näthinnan utan bakom och man får en oskarp bild av riktmedlen. 
Korrigeras med en lins där ögats grundfel fastställs med tillägg av en liten 
styrka.

50
Åldersförändringarna pågår kontinuerligt i linsen och omkring femtioårs-
åldern är det problem redan i provserien, eller första tävlingsserien. Man 
behöver tre gånger mer ljus än en 20-åring. Ögonen har nu blivit så 
ändrade att man behöver glas för att se bra på långt håll med ytterligare 
tillägg för att se riktmedlen bra. Man får ibland komplettera med gulfi lter 
eller mörkare brunt glas vid skytte i solsken.

60
När man är sextio år och äldre behöver ögonen och hjärnan fyra gånger 
mer ljus för att få en skarp bild än då man var 20. Närsyntheten har 
eventuellt börjat minska och lite grumlingar och skräp i linsen kan före-
komma. Man kan se partiklar mot en vit yta eller blå himmel som slänger 
sin skugga på näthinnan och de går inte att få bort.
 Ögonens linser är nu nästan helt stela, som en halspastill. Man kor-
rigerar brytningsfelet fullt ut och ger tillägg (individuellt) för avståndet till 
riktmedlen. Är ljuset tillräckligt bra går det nu att hålla fokus på riktmedlen. 
Blir det suddigt får man komplettera med en diopter som ökar skärpedju-
pet.

Smala korn ställer större krav på synskärpa.

Vanligast förekommande är rak skåra och rakt korn. Här med hög, 
resp. djup skåra. Djup skåra kräver inte lika hög synskärpa vid 
inriktningen.

D:o med små förskjutningar i sidled.

U-skåra. En U-skåra visar tydligare om kornet kläms i sida.

På Walthers nya .22:a 
(SSP) har man möjlighet 
att justera djupet på 
siktskåran med den 
rörliga plåten bakom 
siktbladet.

Walther SSP har också, 
i likhet med fl era andra 

pistoler, vridbart korn 
för tre olika bredder.

Vi kan uppfatta en mycket liten förskjutning.
På ett avstånd av 0,85-1 m kan avvikelser på 0,03 mm i 
höjd och sida på kornet registreras.

Nonie-synskärpan
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diopter med lagom hål

8
8

och bilden hamnar framför 
näthinnan. Detta gör att man 
inte ser lika bra vid inomhus-
skytte som utomhusskytte, el-
ler sent på kvällen och det är 
mörka moln på himlen. Det-
ta uppstår oavsett om skyt-
ten har korrektionsglas eller 
är rättsynt.
 Man kan eliminera detta 
genom att använda en diop-
ter som skär av randstrålarna 
och bara använder det cen-
trala strålknippet som går över 
riktmedlen. Detta gör att även 
skärpedjupet ökar och rikt-
medlen blir svartare.
 Dioptern ställs in så att 
riktmedlen syns svarta och 
koncisa med det största hålet 
beroende på belysning. Ställs 
in så att tavlan fortfarande är 
lite oskarp, så man inte förleds 
att fokusera där och glömmer 
korn och sikte.
 För litet hål i dioptern ger 
divergens d.v.s. ljuset ”sprider 
sig” och gör att ögat får ar-
beta mer och blir tröttare. Di-
optern hjälper också ögat att 
inte behöva spännas så hårt.

Noniesynskärpan är den del av 
synskärpan pistolskyttar an-
vänder mest. Det är en linje, 
i vårt fall en vågrät, bruten 
linje (se bild sid. 44), som vi 
utnyttjar när vi fokuserar det 
strukna kornet. Vi ser det med 
stor skärpa 10-14 sekunder. Vi 
kan se mycket små avvikelser 
i höjd och sida. Den brutna 
linjen är delad i tre delar där 
de två yttre är siktet och den 
i mitten kornet som rör sig 
i skåran.
 Bredare och djupare sikt-

skåra minskar synskärpekravet 
och gör det lättare att se. Har 
man för breda spalter tappar 
man dock precisionen, rikt-
området blir för stort och 
skjutresultatet sämre.
 Starkt ljus kan ge effekten 
att korn och spaltbredd ver-
kar mindre. Ljuset ”går runt” 
kanterna och träffbilden ham-
nar lite högre. Man får minska 
spaltbredden och vid mycket 
mulet väder öka den.
 Hur djup skåran ska vara 
hänger ihop med ljuset. En 
relativt djup siktskåra är bra 
för äldre skyttar med lägre 
synskärpa. Vissa luftpistoler, 
men även Walthers nya 22:a 
(SSP), har en plåt baktill ut-
anpå den ställbara siktskåran 
som steglöst kan fl yttas upp/
ned för att ställa djupet efter 
behov. Hoppas att detta blir 
vanligare på pistoler i kaliber 
.22- och .32.

Vapentillverkarna levererar ett 
standardriktmedel som inte 
passar alla, men hur ser opti-
mala riktmedel ut?
 Medelvärdet på korn är 
mellan 3,6-4,2 m.m. Skår-
bredd 3,4-4,0 m.m. Det är 
viktigt att kanterna är perfek-
ta eftersom synhjärnan bara 
använder dessa för sin hög-
upplösta bild av riktmedlen.
 I övrigt är det omöjligt att 
beskriva storlek och bredd på 
optimala riktmedel. Beskriv-
ningen är beroroende av så 
många faktorer och är så olika 
från person till person att de 
kan liknas vid fi ngeravtryck 
och måste provas fram.

Ibland hör man någon skytt 
eller instruktör säga att pi-
stolen är ”skottställd” för att 
träffa i 10-an eller mitt i fi -
guren och man får inte skru-
va på riktmedlen. Tyvärr fi nns 
inte det absoluta läget ”skott-
ställd”. Det som stämmer för 
den ena skytten gäller inte för 
den andra.
 Ett fl ertal faktorer påver-
kar inställningarna:
1. Olika brytningsfel, när-
synthet, översynthet, ålder-
synthet, astigmatiska fel eller 
kombinationer av detta.
2. Ögats optiska system är 
inte riktigt centrerat efter 
ögonaxeln.

3. Även knutpunkten där 
bilden vänder upp och ned 
kan förflyttas framåt eller 
bakåt och påverka näthinne-
bilden.
4. Skjutställningen och fatt-
ningen av pistolen.

Inställningarna är individu-
ella. Skruva på siktet måste 
man få göra.

Jag hoppas det här har varit 

Steglöst inställbar diopter framför glaset, samt gulfi lter som 
kan vridas på plats vid behov.

till någon nytta för ditt skyt-
te. Framför allt förståelsen 
för vad som händer när man 
siktar och riktar. Att allt hän-
der med en fördröjning av 
en 1/10-dels sekund innan 
”hjärnkontoret” fått allt på 
plats och skottet kan gå. Och 
har inte skottet gått inom c:a 
12 sekunder – ta ned och 
börja om!

Lycka till!

Breda siktskåror/korn och små 
fi gurer är en knepig kombination. 
Det är svårare att snabbt få 
kontroll i både sida och höjd då 
luftspalterna hamnar utanför 
målet.

Diopter med för litet hål ger oönskad 
spridning av ljuset.

Diopter med lagom hål skär av randstrålarna.
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Bli 
mästerskytt
du med

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

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

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

Generalagent för Sverige

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

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

bo.karlsson@bgkskytte.se
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VarioLens modell 2+
-med steglöst inställbar dioptrikorrigering inom 7 dioptrier-

Nu betydligt lättare, bättre och billigare.NYHET!

Passar till de flesta skytteglasögonbågar.

  
  
   
     
  
 

 
  

.32 S&W LWC   
6.35 g / 98 gr LWC

50
Patruunaa
Patroner
Cartridges
Cartouches

.32 S&W LWC   
6.35 g / 98 gr LWC

50
Patruunaa
Patroner
Cartridges
Cartouches

WC 
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Staffans Vapen i Borlänge har 
övertagit Edman Precision 
och utökar därmed sorti-
mentet med ett fl ertal starka 
varumärken.
– Produkterna från Edman 
Precision kompletterar vårt 

företag på ett mycket bra sätt, 
säger Staffan Leth, vd, vi säljer 
nu även Eley .22 lr ammuni-
tion, en oerhört bra ammu-
nition som man erövrat över 
hundra olympiska medal-
jer med, alla som sköt senas-

Staffans Vapen expanderar
– övertar Edman Precision

Staffans Vapen hälsar alla skyttar välkomna!
Från vänster: Johan Hedberg, försäljning och webb, Staffan Leth, vd 
m.m., Anette Bladlund, administration och försäljning. På bilden visar 
Staffan Walthers nya .22:a (SSP).

Av: Peter Siegel

Av: Peter Siegel

Anders Magnusson från Växjö Pk 
vann Överum Pk:s generösa bonus-
pris på 3000 kronor på årets serie-
tävling Vårsaluten. Det gällde att 
vara totalt bäst i fyra deltävlingar i 
både vapengrupp C och Revolver, 
alltså sammanlagt åtta skjutningar.
Anders sköt fullt i C3 två gånger 
och hade 47 och 46 träffar de 
andra 2 gångerna. I vapengrupp 
R blev resultaten 2 gånger 48 

och 2 gånger 46 träffar. Av totalt 384 skott träffade Anders 
alltså med 377 mitt i prick! ”Skyttekungen i Överum” vann även 
vapengrupp A och blev därmed bäst i C, A och R! Penningpriser i 
tre vapengrupper, samt bonuspriset på 3000 blev ett bra tillskott till 
”ammunitionskassan”!
– Nu har jag råd att börja träna också! Sa den duktige skytten och 
log underfundigt.

Skyttekungen 
i Överum

Dubbeltrapskytten Håkan Dahl-
by var en av de nominerade till 
Årets Idrottare på idrottsgalan i 
Globen. Ragnar Skanåker (med 
dottern Sanna) var som vanligt 
på plats och höll tummarna för 
den trefaldige Europamästaren 
och OS-silvermedaljören. Tyvärr 
räckte det inte att på OS i Lon-
don pricka 49 av 50 duvor, årets 
idrottare blev som bekant ”Sveri-
ges Zlatan”.

Skanåker 
höll på 
Dahlbyte världscupfi nalen använde 

Eley.

Vidare har Staffans Vapen nu 
också Walthers sortiment. 
Både pistol- och gevär, inte 
minst den nya .22:an SSP 
(Standard Sport Pistole).
– Jag anser att det är en suve-
rän konstruktion med ypperlig 
balans, säger Staffan, jag använ-
der den själv i snabbpistol.

Även Anschütz sortiment ingår 
i övertagandet. Stort varu-
märke framför allt på luft-
gevär, korthållsgevär och 
skidskyttegevär, men de gör 
också luftpistoler som byg-
ger på Steyrs koncept. Utöver 
detta får Staffans Vapen en stor 
ökning av tillbehör, framför 
allt på gevärssidan.
– Jag känner att det här 
kommer att bli riktigt bra, sä-
ger Staffan.

Ragnar Skanåker med dottern 
Sanna.

Det pågick soldatinstruktioner och befälet klargjorde med hög röst 
militärlivets fi nesser för de nyinryckta.
– Vid kommandot ”helt om” vänder sig soldaten så att den del som 
var vänd framåt kommer att inta en riktning som före kommandot 
var vänd bakåt när soldaten var vänd framåt. Härvid sker vändningen 
åt det håll som för soldaten före kommandot ”helt om” gavs var vän-
ster, och så att soldatens vänstra sida efter vändningen kommer att 
befi nna sig i en riktning som före vändningen var höger sida.

Helt om, eller tvärt om?

Ur tidningen ”Strix” 1913.
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Av: Peter Siegel

Ekens Psf i Nacka grundades 
i januari i år av några entusi-
aster som direkt ville satsa på 
en seriefältskjutning med tre 
omgångar på våren och tre 
på hösten. ”Ekenserien” ska 
arrangeras på första halvan av 
Sundbybanan på Livgardets 
skjutfält i Kungsängen. En 
förhållandevis kort promenad 
för dessa standardmedaljgrun-
dande kretstävlingar.

Den nya klubben har än så 
länge bara femton medlem-
mar, varav fyra aktiva och elva 
dubbelanslutna som fortsätter 
att tävla för sin gamla moder-
klubb. Meningen är att man 
ska anordna fältskjutningar 
som engagerar skyttarna, inte 
enbart som deltagare utan 
även som funktionärer.

Ordföranden Clas Simmerud sä-
ger till NP att idén är att öka 
tävlingsintresset och att låta 
skyttarna ingå i tävlingsorgani-
sationen. På sex tävlingsdagar 
per år ska man samla ”riktiga 
entusiaster”, som både ska läg-
ga banan, tävla och efteråt riva 
stationerna. Att skyttarna själva 
är funktionärer i patrullen är 
inte direkt något nytt, däre-
mot är idén att skyttarna själva 
är med i hela arrangemanget 
tämligen ovanligt.

Säkert är det många skyttar, 
speciellt nya och yngre, som 
gärna skulle vilja se och upp-
leva hur man arrangerar en 
fältskjutning. På så vis lär sig 
den nya skytten från grunden 
hur det går till att anordna en 
sådan tävling.

Ny klubb satsar hårt

Den nybildade klubben Ekens Psf i Stockholm satsar 
på ökad tävlingsverksamhet. Med ett koncept som 
bygger på frivilliga insatser går man ut hårt och 
inbjuder till en seriefältskjutning som omfattar tre 
vår- och tre höstomgångar.

– Många ”gamla rävar” 
kommer säkert också att gilla 
vårt nya koncept, säger Clas, 
vår idé med eget engagemang 
och samarbete skapar gemen-
skap och ökad vänskap mel-
lan skyttarna. Dessutom löser 
vi problemet med att ordna 
funktionärer som många an-
dra arrangörer kämpar med!

Ekens Psf ska inte bara satsa 
på nya tävlingar utan även 
på utbildningsverksamhet. I 
klubbstyrelsen ingår nämli-
gen två av Stockholms krets-
tränare, ordf. Clas Simmerud 
och Björn Bogfelt. Även vice 

ordf. Kenneth Garp är utbil-
dad tränare. I slutet av april 
ska dessa starta en nybörjarut-
bildning. Resten av styrelsen 
består av sekreteraren Niklas 
Dahlin och kassören Andreas 
Johansson.

För tillfället håller Ekens Psf till 
på Boo Skf:s bana i Nacka, 
men kommer troligen att 
fl ytta verksamheten framö-
ver. NP bevakar givetvis om 
nya Ekens Psf:s koncept blir 
framgångsrikt.
 Vi håller tummarna och 
önskar lycka till!

Det har tidigare påpekats att korrekt och regelbunden information 
är en förutsättning för att demokratin inom Förbundet skall fungera.
Nu är vi uppe i drygt 400 prenumeranter på Nyhetsbrevet. Ju fl er 
som anmäler sig desto bättre spridning av informationen.

Du anmäler dig på Förbundets hemsida (startsidan).
Ange e-postadress och namn samt tryck på OK.

Observera att det nu fi nns ett lättåtkomligt arkiv, på hemsidan, 
med gamla nyhetsbrev.

SPSF:s nyhetsbrev

Som framgick i förra numret utsåg juryn Ingemar Bäckström till vinnare 
i fototävlingen med sin bild ”Sprintduellen”. En glad Ingemar tog emot 
förstapriset, det guldinramade diplomet, i Grimstastugan i Stockholm.

NP gratulerar än en gång!
Red.

Vinnaren i NP:s fototävling

Ordf. Clas Simmerud vill främja fältskyttet!
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Tidigare har det inte behövts 
sportskyttelicens för att tävla 
i Stockholms duellskytteserie, 
men från och med i år var kra-
vet från Skyttesportförbundet 
att alla deltagare måste ha löst 
licens för att få delta. Med 
tanke på det minskande antal 
skyttar som löser licens var det 
väl inte det smartaste draget.

Med anledning av licenskravet 
beslöt Lidingö Sportskytte-
klubb till skyttarnas glädje att 
ensamma arrangera den po-
pulära serietävlingen som en 
nationell kretstävling istället, 
men med klassindelning en-
ligt sportskyttets regler som 
tidigare.

Alla fem omgångarna var in-
planerade på inomhusbanan 
Danicahallen på Lidingö. 
Man uteslöt dock vapenkon-
trollen, vilket är en förutsätt-
ning för att tävlingen ska vara 
standardmedaljgrundande. 
En liten miss, kan jag tycka, 
kanske hade ännu fl er skyttar 
anmält sig om man haft möj-
lighet till standardmedaljer.

Joackim Norberg, Atlas Cop-
co Pk, som lett rankingen i 
precision i Stockholm de se-
naste två åren, bevisade åter-
igen att han även behärskar 
snabbskytte. Med 296 po-
äng utklassade han hela fältet 
av duellskyttar på årets första 
omgång i början på januari. 
På andra plats med 283p kom 
Ulf Nilsson, Bromma Pk, och 
trea blev Magnus Malmlund 
från hemmaklubben LSSK 
med 281 poäng.
 Håkan Sjöberg från Liv-
gardet vann öppna klassen 

med 289 poäng, tvåa blev Joa-
ckim Norberg (287) och trea 
blev Lidingös Bonn Phimma-
tha (281). Alla tre sköt med 
kaliber .32-pistoler.

Några dagar innan det var 
dags för andra om-
gången havere-
rade fläktarna i 
skjuthallen och 
klubbens ord-
förande Jon-
ny Hedberg 
var tvungen att 
snabbt meddela 
att det inte skulle 
bli några fler om-
gångar i år. Snopet för 
skyttarna som nu aldrig får 
veta om Joackim Norberg 
hade kunnat slå Tomas Hä-
mäläinens gamla hallrekord 
på 297 p.
 För att få svar på det får vi 
vänta till nästa säsong då fl äk-
tarna är igång igen.

Snabbserietävling med abrupt slut
Av: Peter Siegel

”Stockholms duellskytteserie”, en 
serietävling i fem omgångar, som tidigare 
arrangerats av Lidingö Sportskytteklubb 
tillsammans Katarina Psf och Örlogsberga 
Pk, omvandlades i år till en ren kretstävling.

Joackim Norberg 
– 296 poäng.

Nymålad skjuthall 
med bättre 

ljusförhållanden!

Så här ska 
det se ut! sa 
Uffe Persson 
ock kritade 
Joackim 
Norbergs 
vackra träffar.

Ordf. Jonny Hedberg.
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När Ragnar Skanåker såg sitt 
namn överst på den stora re-
sultattavlan vid fripistolbanan 
på OS i München 1972 kän-
de han en obeskrivlig glädje. 
”1 SKANÅKER SWE 567” 
stod det. Olympiskt GULD! 
Det här var belöningen för 
allt träningsslit och det var 
värt all möda.
 Ragnar fi ck uppleva hur 
en olympisk guldmedalj dra-
matiskt förändrar hela livet. I 
hans bok får vi följa honom 
från uppväxten i Lunda, Sto-
ra Skedvi, Dalarna, på 30-ta-
let till senaste OS i London 
2012 och det är en fantastisk 
resa han gjort.
 Guldmedaljen öppnade 
dörrar på alla tänkbara och 
otänkbara ställen i världen 
och Ragnar berättar med 
humor om tingens ordning 
och om sin utveckling från 
bensinmacksföreståndare till 
pistolskytt på internationell 
toppnivå.

Hade inte Ragnars tysklära-
rinna skrikit över hela skol-
gården att han var så lat att 
han inte ens orkade fuska 
och aldrig skulle bli pilot vet 
man aldrig hur hans liv hade 
gestaltat sig. Men den utskäll-
ningen gjorde susen, tysklära-
rinnan visste vad som skulle 
till och han kom in vid Flyg-
vapnet.
 Det blev bland annat 
FN-tjänst som stridspilot i 
Kongo i början på 60-talet, 
”det gav bra pengar till fö-
retaget”, där det hände saker 
som kunde vara hämtade ur 
en krigsfi lm. Svenskarna fl ög 
över djungeln med kulhål i 
planen, utslitna motorer och 
med döden som ständig föl-
jeslagare.

Många märkliga händelser får 
vi ta del av. En middag för 
svenska medaljörer på re-

geringsnivå med bland annat 
dåvarande statsminister Olof 
Palme vid bordet utgör en 
extra krydda.
 Ragnars minst sagt bur-
dusa avhysning av Prins Ber-
til från skjuthallen i Montreal 
OS 1976 är en annan dråplig 
historia som ledde till en livs-
lång vänskap med kunglighe-
terna.

Ragnar lutade sig inte bekvämt 
tillbaka efter OS guldet. Med 
stor entusiasm gav han sig in 
i olika projekt, bland annat 
utvecklingen av den ameri-
kanska luftpistolen ”Skanaker 
Crosman” och ett elektroniskt 
trycke som FOA (Försvarets 
forskningsanstalt) hjälpte till 
att ta fram.
 Ett annat projekt handlade 
om reglersystem och mekanik 
för komprimerad luft i luft-
drivna vapen. Uppfi nnare var 
”Geniet från Munkedal”, Sig-
frid ”Sigge” Olofsson. Ragnar 
gav draghjälp som resulterade 
i ett samarbete med ”Herr 
Morini” i Italien. För att ta 
några axplock.

Ragnars gamla pistoler, bland 
annat vinnarpistolen från 
München-OS, en rysk MU 
55, fi nns med i boken liksom 
de senaste pistolerna, Morinis 
specialutgåva ”Skanaker Col-
lection”.

Det blåser hårdast på toppen, 
heter det ju, och Ragnar har 
fått sin beskärda del av Jante-
lagen, ”du ska inte tro att du 
är något”.
 Kvällspressen får sina fi s-
kar varma. Förvisso gjorde 
Ragnar i början av sin kar-
riär en del uttalanden som 
han delvis ångrar och som 
upprörde många, inte minst 
det politiska etablissemanget, 
men mycket som skrevs om 
honom var rena osanningar.

Boken om 
Ragnar Skanåker
Av: Ulf Hansson

 Så småningom lär-
de han sig hantera 
spelet bakom kulis-
serna och utnyttja-
de medierna till sin 
fördel. Reklambran-
schens ”syns man 
inte fi nns man inte” 
löper som en röd 
tråd genom boken.

Minnen från Ragnars samt-
liga OS-starter fi nns förstås 
med. Rekordskjutningarna 
likaså (ingen har hittills va-
rit i närheten av hans inoffi -
ciella världsrekord på fripistol, 
583p). Ragnar berättar ock-
så om framgångssagan med 
Team SIAB, världens bäs-
ta pistolskyttelag i slutet av 
80-talet.

Den eviga frågan om gemen-
sam skytteorganisation får 
också utrymme i boken. Rag-
nar passar på att ge den gam-
la ”mazarinmaffi an” på SvSF 
en rejäl omgång för sitt ”re-
virpinkande”. De ”påvar” i 
styrelsen som ”spårat ur” och 
offentligt uttryckt sin sympati 
för att man ska tvingas upp-
visa tävlingsresultat för att få 
behålla sin pistol får också sin 
beskärda del.

”Nio OS – nästan” är titeln 
på boken och det kunde lätt 
ha blivit nio OS för Ragnar 
Skanåker. Alla förutsättning-
ar för deltagande i OS i Aten 
2004 fanns; viljan, resultaten 
och ett Wild Card.
 Ytterligare ett OS hade 
krönt hans karriär, gett bra 
PR åt pistolskyttet och gjort 
honom historisk. Men så blev 
det inte och svaret på varför 
får man i boken.
 Genom sitt engagemang 
som coach för den unge pi-
stoltalangen Ásgeir Sigur-
geirsson från Island är Ragnar 
ändå fortfarande högst närva-

rande i OS-sammanhang trots 
sina snart 80 år.

Ragnar ger även konkreta tips 
om hur man utvecklar sitt 
skytte i olika grenar för den 
som vill bli bättre. Vill man 
uppnå internationell topp-
klass får man också veta vad 
som krävs. Det är ingen enkel 
promenad, ”man måste leva 
ett liv som egentligen inte är 
normalt”, säger han.
 Man kan inte undgå att 
imponeras av denne mästares 
närmast omänskliga tränings-
dos då det begav sig; sex tim-
mar om dagen, samtidigt som 
bensinmacken skulle skötas. 
Men när han väl stod där 
överst på pallen var det värt 
mödan, det var den lyckli-
gaste stunden i hans liv. Näst 
efter att se sina barn komma 
till världen.

Ska jag som yrkesskadad re-
daktör framföra någon kritik 
är det mot redigering och lay-
out som lämnar en del övrigt 
att önska. Detta förtar dock 
inte alls värdet av boken och 
jag kan varmt rekommende-
ra den. ”Nio OS – nästan” är 
en självklar bok för alla pi-
stolskyttar.

Beställ den av Ragnar själv 
genom att sätta in 235 kr. 
på BG 5361-0085 och ange 
namn och adress dit boken ska 
skickas. De första 200 beställ-
ningarna signeras av olympia-
mästaren.

Ragnar Skanåker
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NYHET!
CANAXA HAR GÅTT I PENSION

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

Målmateriel
från GES AB

Startat av skyttar för skyttar

Du kan även göra din beställning på vår hemsida
www.skyttetjanst.se

Ring, faxa eller sänd ett e-mail till oss, så ordnar vi resten.
Tfn:  0176-20 82 80, Fax: 0176-20 82 81, e-mail: gesab@skyttetjanst.se

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

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

Vi säljer
även
HJ-mål.

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

Gunnar Elfving
Skyttetjänst AB
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Modell MR 32 Match Modell MR 38 Match Modell MR 73 Sport

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

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

•
•
•
•
•

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

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

•
•
•
•

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

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

•
•
•
•
•

MANURHIN
Majoriteten av toppskyttarna SM 2011 sköt med Manurhin

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

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

Modell AW93 - Kaliber .22 LR

FEINWERKBAU - kvalitet
SPORTEC - service
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Senast jag skrev om denna 
tr ivsamma tilldragelse var 
2001 då NP kom ut med sex 
nummer och SAPK ännu 
hade sin verksamhet på Järva. 
Sedan dess har mycket hänt. 
Antal nummer av NP har re-
ducerats till fyra/år, Järva lades 
ned och klubben fl yttade till 
Grimsta, respektive Ballong-
bergets skjutbanor.

På korvskjutningen har skyttar 
och anhöriga trevligt tillsam-
mans och alla bidrar till pris-
bordet med vackert inslagna 
julklappar i varierande form 
och storlek. Pristagarna väljer 
vinsterna i placeringsordning.
 Tävlingen, som hölls på 
Grimsta, är en form av fält-
skytte från skjuthall med mål 
som har julanknytning. Här 
fi nns till exempel julgris, jul-
gran, julbock, lutfi sk(!) och – 
inte minst – huvudmålet, en 
KORV med bröd!
 Man skjuter gärna grovt 
på denna tävling, chansen att 
tangera linjer till ett högre 
värde där senap, julstjärnor 
etc. återfi nns är då större.

Liksom tidigare är de konst-
närligt utformade fi gurerna 
skapade av en av veteranerna 
i klubben, nämligen ”Sollen-
tunas Picasso”, Stig Jönsson. 
Som framgår av bilderna är 
korvtavlan dock signerad ”S. 
Dali”. Möjligen har Jönsson 
där velat markera att han in-
spirerats av den surrealistis-
ke konstnären Salvador med 
samma efternamn.

Man får olika poäng beroende 
på var i fi gurerna man träf-
far. På korvtavlan blir det tre 
poängs avdrag om man träf-

Korvskjutningen
Av: Ulf Hansson • Foto: Nils-Anders Ekberg

Stockholms Allmänna Pistolskytteklubb (SAPK) 
håller stilen. Den traditionsenliga ”korvskjutningen” 
arrangerades som vanligt på nyåret och lockade 
många deltagare trots sträng kyla.

”Sollentunas Picasso”, alternativt ”S. Dali”, Stig Jönsson, färdigställer måltavlorna.

Dags att ta sig an 
årets korvskjutning.

far handen som håller korven, 
vilket ju känns både bra och 
omtänksamt. Senapen som 
ger maxpoäng känns aningen 
hasardartad att sikta på.

Årets uppsättning mål hade en 
ny variant, åtminstone för ar-
tikelförfattaren, nämligen en 
torkad lutfi sk.
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Avslutningsvis saknar 
jag Sven Lundquist, 
”Pistol-Sven”, som 

gått ur tiden. ”Pistol-Sven” 
tog brons i snabbpistol på 
olympiska spelen i London 
1948. När jag hälsade på 2001 

var han fortfarande aktiv och 
hade med sig hemladdad am-
munition till korvskjutningen. 
På frågan hur det fungerade 
svarade han:
– Det small ju, så jag kan ju 
inte ha gjort helt fel!

Bra träff i lutfi sken.

Dags för pristutdelning.
Prisbordet med paketen väntar.

Konstnären själv, Stig Jönsson, beundrar en extremt fi n träff i 
senapen på huvudmålet, en korv med bröd. Träff i senapen ger 
maxpoäng och träff i handen ger minuspoäng.

”Pistol-Sven” 
Lundqvist, anno 2001.

Björn Paqualin (vä) och John Gustafsson 
markerar julbocken.

Även f.d. brandmannen Birger 
Svensson fi ck pris.

Awora Selokoski 
tävlade för första 

gången.

Martin Darnell med 
son och pris.

Korvskjutningssegraren 
Tommy Mellberg med 
prispaket.
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BESKRIVNING Pris/ask 50 st Pris/1000 st

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

140 kr
140 kr
160 kr
150 kr

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

.32 S&W LONG 98GR LRN

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

3 300 kr
3 600 kr 

.38 Spl 148GR LWC

.38 Spl 158GR LRN

.38 Spl 158GR LSWC

160 kr
160 kr
180 kr 

2 700 kr
2 700 kr
3 200 kr

.357 Mag. 158GR SJHP

.357 Mag. 158GR FMJ FLAT

.357 Mag. 158GR SJSP FLAT

220 kr
210 kr
200 kr 

3 900 kr
3 700 kr
3 400 kr 

.40 S&W 165GR FMJ FLAT

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

3 800 kr
3 700 kr

.44 Rem. mag. 240GR SJSP FLAT

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

4 800 kr
6 700 kr 

.45 Auto 230GR FMJ

.45 Auto 230GR FMJ-SWC

.45 Auto 200GR LSWC

.45 Colt 250GR LFN

.454 Casull 260GR SJSP FLAT

.500 S&W 325GR SJSP FLAT

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

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

TÄNDHATTAR

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

HYLSOR
Alla kalibrar.

KULOR
I alla kalibrar.

Generalagent för Sverige:

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

Kaliber

.32 (314/100 WC)

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

.44 (429/240 HP)

.45 (452/230 RN)

Fettade

85 kr

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

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

Förkopprade
(HS)

75 kr

90 kr
110 kr
110 kr

160 kr
150 kr

Sortimentet är större.
Hör av er!

Komplett prislista med 
samtliga kalibrar fi nns på 
vår hemsida!

Med reservation för prisändringar.

Med reservation för prisändringar.

Alla priser inkl. moms.
Pris per 100 från:
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Alla Pistoler - både från Tyskland och USA.
Delar och alla tillbehör.

Säljes nu av:

Pistoler SP20 RRS: .22 LR, .32 S&W Long
Växelsatser SP20 RRS: .22 LR, .32 S&W Long
Pistoler X-Esse: Sport, Lång, IPSC, Kort
Luftpistoler: AP40 Balance, AP40 Balance Junior
alla delar och tillbehör

Säljes nu av:

•
•
•
•
•

NYHET!
P210 Super Target
6” pipa

X-Five
X-Six
med flera..

SM 2011:  Guld Fält C
  Guld Fält A
  Guld Fält C Dam

SM 2011: 
Guld Fält A, Silver Bana A

Självklart stora framgångar för Sig 
Sauer på PPC VM
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Organisationen Folk och 
Försvars rikskonferens i Sälen, 
som går av stapeln i mitten 
av januari varje år, är Sveri-
ges viktigaste mötesplats för 
säkerhets- och försvarspoli-
tik. I motsats till t ex det allt 
större och allt mer oöver-
skådliga jippot i Almedalen 
under sommaren är Sälen-
konferensen, med sina drygt 
300 deltagare, ett relativt litet 
och välstrukturerat forum för 
information och strategiskt 
kontaktskapande.

Svenska Pistolskytteförbundet 
är som frivillig försvarsorga-
nisation sedan många år re-
presenterat i Sälen. Genom 
satsningar både på effektivt 
PR-material och på skapande 
av nätverk i Sälen har SPSF 
kunnat agera strategiskt i ett 
antal viktiga frågor, bl.a. bly-
frågan och olika vapenlagsre-
laterade sammanhang.

2013 års upplaga av rikskonfe-
rensen var dessutom ovanligt 
bra. Dels genomsyrades den 
av en vital säkerhetspolitisk 
debatt. Dels fi ck frivilligfrå-
gorna avsevärt mer utrymme 
än vid tidigare års konferenser, 
vilket är mycket positivt då 

hela rikskonferensens histo-
riska grund just är de många 
organisationer – varav ungefär 
hälften frivilliga försvarsorga-
nisationer – som utgör med-
lemmarna i Folk och Försvar.

Att döma av de politiska re-
sonemangen är osäkerheten 
numera stor inom den svens-
ka säkerhetspolitiken. I sitt tal 
sade försvarsminister Karin 
Enström bl.a. att den nord-
iska dimensionen är central 
för svensk försvarspolitik, och 
att Sverige numera bygger sä-
kerhet tillsammans med andra 
genom den s.k. solidaritets-
förklaringen från 2009. Att 
tre femtedelar av de nordiska 
länderna tillhör en försvars-
allians medan Sverige och 
Finland inte gör det har, an-
såg Enström, liten betydelse. 
Den ryska upprustning som 
nu påbörjats, menade hon, 
är i sig oroande men ska inte 
övertolkas – särskilt som den 
är ”mycket svårtolkad”. Det 
svenska försvaret, avslutade 
försvarsministern, är mycket 
starkare idag än när regering-
en tillträdde 2006, och mål-
sättningen är fortfarande att 
hela landet ska försvaras.
 Särskilt det senare hade 

många i publiken svårt att 
förstå. Överbefälhavaren (ÖB) 
Sverker Göranson hade ti-
digare tydligt deklarerat, att 
även om försvaret är starkare 
idag än för några år sedan, så 
är resurserna ändå så begrän-
sade att de endast kommer 
att räcka till att försvara en 
del av landet under en veck-
as tid. ”Enveckasförsvaret” var 
också ett av de mest diskute-
rade begreppen under konfe-
rensen. ÖB dök upp i Sälen 
men åkte hem p.g.a. sjukdom 
innan han hunnit hålla något 
anförande alls, och gick där-
efter på en längre sjukledighet 
orsakad av arbetsutmattning. I 
hans ställe höll försvarsmak-
tens civile generaldirektör 
Peter Sandwall ett anförande, 
som glädjande nog innehöll 
mycket uppskattande ord om 
de frivilliga försvarsorganisa-
tionernas roll.

Bland de internationella gäs-
terna märktes Anders Fogh 
Rasmussen, Danmarks f d 
statsminister som numera är 
generalsekreterare för för-
svarsalliansen NATO. Hans 
tal var i hög grad inriktat på 
det goda samarbetet mellan 
NATO och partnerlandet 

Sverige, men han konstate-
rade också att NATO endast 
försvarar sina egna medlem-
mar. Om ett partnerland har 
säkerhetspolitiska problem 
kan man dock, menade han, 
ta upp en diskussion inom 
NATO avseende hur man 
skulle kunna hjälpa landet 
ifråga. Men några säkerhetsga-
rantier fi nns det inte; vill Sve-
rige ha sådana, menade Fogh 
Rasmussen, får man bestäm-
ma sig för att bli medlem först. 
Frågan om hjälp från NATO 
hänger alltså på ett svenskt be-
slut; NATO är öppet för nya 
medlemmar.

Den försvarspolitiska debat-
ten gick därefter vidare. Peter 
Hultqvist, försvarspolitisk ta-
lesman för socialdemokrater-
na, menade att försvaret måste 
vara trovärdigt på alliansfri 
grund. I likhet med fl era an-
dra ansåg han också att det 
nordiska försvarssamarbetet är 
centralt och att utvecklingen i 
Ryssland är mycket oroande. 
Därför, menade Hultqvist, bör 
vi ha ett långtgående försvars-
samarbete inom Norden med 
stora samövningar, till vilka 
även de baltiska länderna bör 
inbjudas. I publiken föreföll 

Sälen 2013

Försvarsinformation

Förbundsordföranden Stefan Kristiansson och förbundets 
vice styrelseordförande Mike Winnerstig konstaterar att de 
frivilliga försvarsorganisationerna fi ck avsevärt mer utrymme 
än vanligt på årets rikskonferens. Man fi ck också ett möte med 
rikspolischefen Bengt Svensson som uppmärksammades på 
vissa frågor om medlemskap och vapenlicenser.

Av: Mike Winnerstig
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många mena att det inte var 
glasklart hur detta skulle för-
enas med alliansfriheten. Ge-
nerellt förelåg det en känsla 
under konferensen att logiken 
i den svenska försvars- och 
säkerhetspolitiken inte häng-
er ihop, nästan oavsett vilket 
parti som skulle beskriva den.
 Oaktat detta fi ck de fri-
villiga försvarsorganisatio-
nerna avsevärt mer utrymme 
än normalt, dels genom en 
helt egen programpunkt på 
scenen och dels genom ett 
”mingel”, som anordnades 
av Frivilliga försvarsorganisa-
tionernas samarbetskommitté 
(FOS). Minglet, till vilket oli-
ka makthavare och andra in-
tressenter bjudits individuellt, 
blev mycket välbesökt och 
inte minst försvarsministern 
tog god tid på sig för att hälsa 
på alla frivilligorganisationer 

(bl.a. SPSF) och förhöra sig 
om vår verksamhet.

Utöver detta hade SPSF:s re-
presentanter möjlighet att bi-
lateralt träffa viktiga aktörer 
för att diskutera förbundets 
olika frågor och problem. Ett 
längre möte genomfördes bl.a. 
med rikspolischefen Bengt 
Svensson, som uppmärksam-
mades på vissa frågor avseende 
medlemskap och vapenlicen-
ser (bl.a. de svåra problem som 
våra medlemmar i Västra Gö-
taland drabbats av de senaste 
åren). Dessa möten ska nu föl-
jas upp under året.

Mike Winnerstig
Vice styrelseordförande för 
SPSF och jämte förbundsord-
föranden Stefan Kristiansson 
förbundets representant vid 
Rikskonferensen.

Försvarsministern Karin Enström, Danmarks f.d. statsminister 
Anders Fogh Rasmussen och Peter Hultqvist (försvarspolitisk 
talesman för socialdemokraterna) debatterar.

SPSF:s förbundsordförande 
Stefan Kristiansson vid 
förbundets roll-up.
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Profi lprodukter, trycksaker och 
utbildningsmateriel

60 NP1 ’13

Svenska 
Pistolskytteförbundet

PISTOLSKYTTEKORTET
Pistolskyttekortet

Registreringsnummer

SVENSKA 

PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Svenska 
PistolskytteförbundetPistolskytteförbundet

rr

Grundutbildning

VITBOK
– Om bly i kulfång

Ulf Qvarfort, Per Leffler, Jan Sjöström

Fo
to

: U
lf 

H
an

ss
on

FOI CBRN-skydd och säkerhet, Umeå

JACKMÄRKE 30:-
65 x 90 mm

Beställes genom Svenska pistolskytteförbundet
Tfn: 08-553 401 64 • Fax: 08-553 401 69

e-post: yvonne.ericsson@pistolskytteforbundet.se
Box 5435, 114 84 Stockholm

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

UTBILDNINGSHÄFTE
Grundutbildning för 
pistolskyttekortet. 120:-.

SäkB – Civilt 
skytte 50:-

KONTROLLPROGRAM 50:-

VITBOK 50:-

BLAZERMÄRKE 125:-
70 x 90 mm

Fo
to

: U
lf 

H
an

ss
onKontroll- 

program
– för kulfång

SKYTTESPORT
FÖRBUNDET

SKJUTHANDBOK 200:-

REGELBOK
PPC 50:-

Frakt tillkommer

504 SLIPSHÅLLARE 75:-
Med kopia av pistolmärket
i guldimitation.

SIDENSLIPS 
340:-

SIDENSCARF 340:-

508 KEPS 90:-
En storlek 
(inställbar)

SKJUT-
HANDBOK

Svenska
Pistolskytteförbundet

Bilaga SPSF Skjuthandbok

REGELBOK

PPC 2012

Svenska
Pistolskytteförbundet

UTBILDNI
Nytt!
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Lönsboda Pistolskytteklubb 
bildades 1964. Då valdes Cy-
ril Falck in i styrelsen och 
blev sekreterare. 8 år senare 
fi ck han ta över klubban och 
den har han inte släppt sedan 
dess. 40 år som Ordförande i 
Lönsboda Psk är ett bevis på 
engagemang för sin förening.
 Inte nog med detta. Un-
der 23 års tid har Cyril också 
varit ordförande i Kristian-
stads Pistolskyttekrets (gamla 
länet), under 18 år ordförande 
i södra regionen (kretsarna i 
de sydligaste landskapen som 
tävlar i SSM), samt under 20 
år styrelseledamot i Svenska 
Pistolförbundet och dess ar-
betsutskott där han tog över 
ordförandeklubban i några 
år och sedan tog över klub-
ban som styrelseordförande i 
pistolskytteförbundet ett tag. 
Med andra ord, Cyril har varit 
ordförande i fyra pistolstyrel-
ser på olika nivåer runt om i 
landet under samma tid. Ing-
en kan slå det rekordet.

Cyril Falck har naturligtvis 
många minnen under sina år 
med klubben. Han berättar 
att klubben bildades i källa-
ren hemma hos Erik Bordin 
som blev ordförande. Övriga 
i första styrelsen blev Cyril 
Falck, Henry Elofsson, Sture 
Thuresson och Harry Falck.
 Den ende som tidigare 
hanterat enhandsvapen var just 
Erik Bordin som var reservof-
fi cer och hade eget vapen som 
fl itigt användes på den enkla, 
men i hast färdigställda ”ba-
nan” vid Nytebodavägen som 
bara hade fem tavelställ under 
bar himmel. Vi lånade också 
fem pistoler från kronan, be-
rättar Cyril som bidrog med 
sin långpipiga FN-22:a.
 Cyril Falck erkänner att 
han aldrig varit någon elit-
skytt. Men massor av tävlingar 
har han ställt upp på och se-
dan många år skjuter han i 
klassen för veteraner äldre.

Under 48 år har Cyril deltagit i 

Till minne av Cyril Falck, ordförande i 
Lönsboda Psk
En stor personlighet har gått bort

Den 16 december 2012 nåd-
des kansliet av beskedet att 
Förbundets förre styrelseord-
förande Cyril Falck lämnat 
oss. Därmed hade Förbundet 
förlorat ytterligare en av sina 
eldsjälar och en av de största.

Jag lärde känna Cyril i sam-
band med att Förbundet 
byggde upp sin utbildnings-
organisation för drygt tio år 
sedan. Projektet var ett sam-
arbete mellan Förbundet 
(där Cyril var ordförande i 
Utbildningskommittén) och 
Skytte UO (där jag vid den 
tiden var GS). Vi etablerade 
ett verkligt bra samarbete 
och det var faktiskt en bidra-
gande orsak till att jag sena-
re sökte mig till Förbundet. 

Utbildningsfrågorna låg alltid 
Cyril varmt om hjärtat och 
under hans ledning uträt-
tade Utbildningskommittén 
åtskilligt för att främja ut-
bildningen inom Förbundet.

Cyril tillhörde Förbundssty-
relsen i tjugo år och krönte 
karriären med att väljas till 
styrelseordförande 2003. Jag 
fi ck då förmånen att åter sam-
arbeta med honom, nu som 
generalsekreterare i Förbun-
det. Som ordförande utövade 
Cyril ett inspirerande ledar-
skap och var aldrig sen att ge 
sina medarbetare en eloge för 
deras insatser.

Cyril tillhörde den kategori 
människor som tycktes räcka 

till allt. Han var aktiv på 
alla nivåer samtidigt. 
Tjugofem år som 
ordförande i Kristi-
anstads pistolskyt-
tekrets och fyrtio 
år som ordförande 
i Lönsboda Pistol-
skytteklubb vittnar 
om ett glödande 
engagemang och en 
osedvanlig arbetska-
pacitet. Få har uträttat 
så mycket för pistolskyttet 
här i landet.

På uppdrag av Förbundsstyrel-
sen tar jag mig friheten att lysa 
frid över hans minne.

För Förbundsstyrelsen
Mats Stoltz

nästan alla svenska mästerskap 
utom de senaste åren, när häl-
san satte stopp.

Under de 40 åren som Cyril 
var ordförande har klubben 
utvecklats och gått framåt, en 
fi n skytteanläggning på Ny-
tebodavägen och en bra och 
fungerande klubb med fi na 
resultat på tävlingar, ungdo-
marna har visat att de är fram-
tiden, kan vi alla fortsätta på 

det spår med eldsjälar som 
brinner för skyttet, ser det 
ljust ut för skyttet i Sverige.

2014 fi rar Lönsboda Psk 50-års 
jubileum, Cyril fi ck ej upp-
leva det, vi skall med tack-
samhet och respekt minnas 
Cyril, en stor personlighet 
och skyttevän.

Arthur Hentze,
Lönsboda Pistolskytteklubb

Cyril Falck in memoriam

Cyril Falck.
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Vapenutredningen lämnade 
sitt betänkande till Justitiemi-
nistern den 31 januari.
 Förbundet har under ut-
redningens gång haft tillfälle 
att framföra sina synpunkter 
vid två hearingar. Dessutom 
har Förbundets representan-
ter uppvaktat utredningsse-
kreteraren och mer ingående 
förklarat hur vi ser på denna 
fråga.
 Utredningen i dess hel-
het fi nns utlagd på Förbun-
dets hemsida. Här följer ett 
sammandrag av utredningens 
betänkande sedd ur Förbun-
dets perspektiv.

Straffet för grova vapenbrott
Utredningen föreslår att 
straffmaximum för grovt va-
penbrott höjs från fängelse i 
fyra år till sex år. Vidare att 
straffskalan för grovt vapen-
brott delas upp i grovt va-
penbrott och synnerligen 
grovt vapenbrott. Straffmi-
nimum för grovt vapenbrott 
sätts till sex månader och för 
synnerligen grovt vapenbrott 
till två år.

Prövning av föreningar för jakt 
och målskytte
Utredningen föreslår att be-
greppet sammanslutning i 
vapenlagstiftningen ersätts 
med begreppet förening. 
Detta innebär att begreppet 
förening kan innefatta såväl 
en huvudorganisation (ex-
empelvis SPSF) som en lokal 
förening (exempelvis pistol-
skytteklubb). För tydlighetens 
skull används här begreppen 
huvudorganisation respektive 
förening.
 Utredningen föreslår vi-
dare att det skall införas ett 
nytt system för prövning av 

föreningar för jakt och skyt-
te. Prövningen skall göras 
i två led, auktorisation res-
pektive tillstånd. Vid aukto-
risationen skall prövas om 
föreningen är ideell (i mot-
sats till kommersiell) och har 
stabil organisation, kontinu-
erlig skytteverksamhet och 
ordning för säker vapenhan-
tering. Prövningen utförs av 
Rikspolisstyrelsen (RPS) som 
även får meddela föreskrifter 
om ovan nämnda krav. I hu-
vudsak auktoriseras huvud-
organisationerna men även 
föreningar skall i vissa fall 
kunna bli auktoriserade.
 Utredningen föreslår vi-
dare att tillstånd att inneha 
vapen endast får meddelas 
auktoriserade organisationer 
eller till dessa anslutna för-
eningar. I vapenförordningen 
införs en särskild bestämmelse 
om vilka uppgifter en fören-
ings ansökan om tillstånd att 
inneha vapen skall innehålla.
 I huvudsak innebär utred-
ningens förslag att nuvarande 
praxis författningsregleras.

Enskildas innehav av målskjut-
ningsvapen
Utredningen anser att det är 
mycket viktigt att kunna sä-
kerställa att intygen om ak-
tivitet och skjutskicklighet 
(föreningsintygen)är utfär-
dade av en förening som är 
seriös och att intygen därige-
nom uppnår en hög kvalitet. 
Utredningen föreslår där-
för att föreningsintyget skall 
lämnas av styrelsen (innebär 
protokollfört styrelsebeslut 
att utfärda intyget) i förening 
som är ansluten till auktori-
serad huvudorganisation samt 
att den förening som utfärdar 
intyget inom ramen för sin 

verksamhet bedriver skytte 
med sådana vapen som ansö-
kan avser.
 Förslaget innebär en skärp-
ning så till vida att endast fören-
ingar anslutna till auktoriserad 
huvudorganisation får utfärda 
föreningsintyg samt att styrelsen 
kollektivt skall besluta om utfär-
dande av intyget.

Utredningen konstaterar att 
för att en enskild person skall 
erhålla tillstånd till innehav av 
vapen för målskjutning ställs 
bland annat krav på aktivt 
medlemskap i skytteförening 
men att aktivitetsbegreppet 
inte är defi nierat. Av utred-
ningens direktiv framgår att 
det fi nns skäl att tydliggöra 
begreppets innebörd. Utred-
ningen konstaterar att det är 
viktigt att det tydligt fram-
går vad som krävs för att ak-
tivitetskravet skall anses vara 
uppfyllt. Detta såväl för den 
sökande som för förening-
arna som skall utfärda in-
tyg. Utredningen konstaterar 
också att
• Utbudet av tränings- och 
tävlingstillfällen varierar mel-
lan olika föreningar varför det 
kan vara svårt att på ett rimligt 
och enhetligt sätt ange vad 
som skall innefattas i kravet 
på aktivitet.
• Det bör tas hänsyn till att 
skyttens behov av vapen är 
individuellt och beroende av 
hur många grenar han/hon 
tränar och tävlar i.
• Frågan om hur man skall 
förfara om en skytt under be-
gränsad tid inte har möjlighet 
att bedriva aktivt skytte bör 
även beröras
• Aktivitetskravet bör delas 
upp i två delar. Det grundläg-
gande kravet för första vapnet 

och de krav som skall stäl-
las för vapen två, tre osv. Ut-
redningen ställer sig tveksam 
till att aktiviteten bedöms på 
samma sätt vid dessa pröv-
ningar, främst utifrån svårig-
heten att vara lika aktiv med 
samtliga vapen.

Utredningen konstaterar slut-
ligen att det med hänsyn till 
uppgifternas detaljerade ka-
raktär är lämpligt att i före-
skriftsform närmare ange vad 
som fordras för att aktivitets-
kravet skall anses vara uppfyllt. 
Utredningen föreslår därför 
att RPS får meddela närma-
re föreskrifter om de krav på 
aktivt medlemskap som gäl-
ler för tillstånd till innehav av 
målskjutningsvapen.
 Villkoren för enskildas 
innehav av målskjutnings-
vapen är med anledning av 
Polismyndighetens i Västra 
Götaland hantering av licens-
ärenden av vital betydelse för 
Förbundet och dess medlem-
mar. Som framgår av ovan har 
utredningen, åtminstone till 
viss del, lyssnat till våra syn-
punkter vilket är av stor be-
tydelse.

Förutsättningar för innehav av 
halvautomatiska skjutvapen för 
målskytte
Vapenutredningen konstate-
rar att om ett vapen kommer 
i orätta händer kan skadeverk-
ningarna bli mycket större om 
vapnet har hög eldkraft. Ut-
redningen föreslår därför att 
tillstånd att inneha halvauto-
matiska kulgevär för målskyt-
te inte får meddelas för sådana 
vapen som kan laddas med 
mer än sex patroner samt att 
tillstånd att inneha halvauto-
matiska kulgevär skall tidsbe-

Vapenutredningen 
SOU 2013:7 skärpningar i 
vapenlagstiftningen
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gränsas att gälla i högst fem år. 
Att notera är att utredningen 
också säger att ett liknande 
resonemang torde kunna till-
lämpas på enhandsvapen men 
att utredningen dock i nulä-
get anser att det ur ett brotts-
förebyggande perspektiv är 
tillräckligt att föreslå en reg-
lering avseende de halvauto-
matiska kulgevärens magasin.

Vapenmagasin
Analogt med resonemang-
et avseende halvautomatiska 
kulgevär föreslår utredningen 
att vapenmagasin skall jäm-
ställas med skjutvapen enligt 
1 kap 3§ vapenlagen. Detta 
innebär bland annat att inne-
hav av vapenmagasin som 
inte är fogade till vapnet krä-
ver tillstånd. Men utredning-

en föreslår också att den som 
har tillstånd att inneha ett visst 
vapen för skjutning också får 
inneha magasin till vapnet 
utan särskilt tillstånd. Detta 
är analogt med vad som gäl-
ler innehav av ammunition.

Sammanfattning och SPSF:s in-
ställning till fortsatt arbete
Sammanfattningsvis kan vi 
konstatera att utredningen 
åtminstone delvis lyssnat på 
våra synpunkter och tagit 
dem till sig. Förbundet kom-
mer att få utredningens be-
tänkande på remiss omkring 
den 1 mars. Sedan är remiss-
tiden normalt tre månader. 
Remissvaret blir mycket vik-
tigt (liksom dialogen med 
RPS i ett senare skede när 
föreskrifterna skall skrivas) 

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

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

Årets Förbundsmöte äger rum 
den 9 juni och föregås av en 
kretskonferens den 8 juni. 
Plats, Scandic Grand Central, 
Kungsgatan 70, Stockholm.

Landslagsuttagning till Nord-
iska Mästerskapen
Sker i år i Lindesberg 3-4 
augusti med Örebro läns pi-
stolskyttekrets som arrang-
ör. Personlig inbjudan går 
ut veckan före midsommar, 
inbjudan publiceras även på 
hemsidan.
Nytt för i år är att även 
damerna skjuter B-vapen. 
Skyttarna kommer därför att 

inbjudas till uttagningen uti-
från följande fältskyttekri-
terier:
Damer C: Segrarna i Krets-
mästerskap, de tre bästa i 
Landsdelsmästerskap, de fem 
bästa vid SM, föregående års 
landslagsskyttar, samt samtliga 
klass 3 skyttar.
Damer B: Bästa dam på Krets-
mästerskap, de tre bästa på 
Landsdelsmästerskap, samt de 
fem bästa vid SM, oavsett pla-
cering i tävlingen.
Seniorer: Alla skyttar som 
erhållit minst en Stormäs-
tarpoäng i fältskytte samt fö-
regående års landslagsskyttar.
Juniorer: De fyra främsta vid 
SM fältskytte. Juniorlandsla-
get är sedan välkommet att 
delta i Landslagsuttagningen i 
Lindesberg för att få mer er-
farenhet av det norska skjut-
reglementet.

Nordiska Mästerskapen äger 
rum i Mysen, Norge, 6-7 
september.

I artikeln ”Förbundets porträttsamling 
komplett” i NP 4/2012 påstod jag felaktigt 
att Förbundet sedan 1936 haft tio 
ordföranden den nuvarande oräknad. Detta 
stämmer inte. Av någon anledning missade 
jag Curt Sjöö som var Förbundsordförande 
1989–92. Sådant får inte hända och jag ber 
verkligen om ursäkt.

Mats Stoltz

varför Förbundsledning-
en kommer att ägna myck-
en möda åt utformandet av 
detsamma. Sedan följer den 
sedvanliga beredningen på 
Justitiedepartementet varef-
ter regeringen lämnar pro-
position till riksdagen, som 
förmodligen beslutar om 
ändringar i vapenlagen un-
der våren 2014. Regeringen 
fattar beslut om ändringar i 
vapenförordningen Utred-
ningen föreslår att lagänd-
ringarna skall träda i kraft 
den 1 juli 2014 varefter RPS 
har att utfärda föreskrifter.
 Utan att föregripa re-
missarbetet kan vi redan nu 
konstatera att även om ut-
redningen i stort inte inne-
bär något hot mot Förbundets 
verksamhet just nu fi nns det 

ett antal aspekter av den som 
kan innebära allvarliga hot 
på längre sikt. Inte minst gäl-
ler detta hur RPS’ roll i han-
teringen av aktivitetsintyg 
och licensgivning kommer 
att te sig, och hotbilden mot 
alla halvautomatiska vapen 
– inklusive pistoler – som 
ligger latent i utredningen. 
Det gäller därför för För-
bundsledningen att hantera 
dessa frågor på ett strategiskt 
sätt. Det första steget i denna 
riktning är att skriva ett väl-
formulerat remissvar på ut-
redningen. Sedan kommer 
Förbundsledningen att föra 
en kontinuerlig dialog i frå-
gan med lagstiftaren, d.v.s. 
riksdagens ledamöter, och re-
geringen – d.v.s. justitiedepar-
tementet.

Skjuthandbok upplaga 15
Arbetet med att uppdatera 
Skjuthandboken har påbörjats 
och leverans till föreningarna 
beräknas ske januari 2014.

Hemsidan
Lösenord till köp/byt/sälj är 
Riktmedel. Återfinns också 
på sid 2.

RÄTTELSE

PRESSTOPP!

Curt Sjöö.

Vid pressläggningen nåddes Förbundskansliet av det tråkiga 
beskedet att Malmöhuskretsens ordförande Per-Anders Lasson 
avlidit. Ännu en av de verkliga eldsjälarna har lämnat oss till men 
för Malmöhuskretsen och pistolskyttet i dess helhet. Vi ber att få 
återkomma med in memoriam i nästa nummer av NP.

Mats Stoltz
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Välkomna!

Tio serier per start på JPKs anläggning vid Solåsen i Jönköping.
Lat N 57° 45´ 37´´ Lon E 14° 11´ 34´´, mi   emot Eurostop, E4 

avfart Ryhov, Skyltat från Ryhovsrondellen.

Start möjlig i tre vapengrupper (A,B,C).
Skjutlag 1: 08:15, 2: 11:30, 3: 14:00.

Vapenkontroll, regler och klassindelning enligt skjuthandboken.

Startavgi  er: 100:-/1 start, 180:-/2starter, 250:- 3starter,
100:- föranmält lag i vapengrupp C. Betalning på plats.

Servering

Priser  ll bästa  ärdedel i varje klass, pokal  ll bästa lag och 
hederspris  ll bästa individuella resultat.

Anmälan senast 22:a april via e-post  ll s  gamo@hotmail.com
gärna klubbvis, v.v. uppge klass och sky  ekortsnummer.

Preliminära resultat anslås snarast möjligt på jonkopingspk.se

Dessutom separat fripistoltävling på Ry  arnsmosse!

Synundersökning med inriktning på skytte. Broschyr skickas på begäran.
Övriga skyttebågar: Champion, Jäggi, Skanåker, Gehmann.
Övriga pris upp gif ter eller för fråg ning ar, ring eller skriv till:

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

MEC skyttebåge i Titan
Vikt endast 20 gram. Allergivänligt 
material. Fjädrande ridskalmar, ställbara 
i längd. Försedd med täckskiva 37 eller 
23 mm ring. Kan förses med diopter, fi lter 
och sidoskydd.
Pris: 1.975:-

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

Stor sortering av fi lterglas,
med el ler utan styrka.

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

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

Första maj!
Jönköpings PK

inbjuder  ll precisionsskjutning på första Maj

Insändare

Svenska polismäns hantering 
av sitt tjänstevapen i skarpt 
läge har på sistone ifrågasatts 
efter en och annan spektaku-
lär skottlossning. När utred-
ningarna blir klara kommer 
det att framgå om polisskjut-
ningarna – varav en med död-
lig utgång – varit försvarbara.

Men en sak är odiskutabel 
och känd sedan länge: En för-
skräckande stor andel av den 
beväpnade poliskåren saknar 
elementära kunskaper, inte 
bara i skytte, utan i vapen-
kännedom över huvud taget. 
Under förra året var det 366 
poliser som inte klarade det 
årliga skjutprovet. Av dessa 
var det, enligt TV4s Nyheter, 
265 som sköt så fruktansvärt 
illa att de fi ck återlämna sina 
tjänstevapen.
 Att många poliser skjuter 
så erbarmligt illa att de är en 
latent fara för allmänheten, 

det har varit en visa på byg-
den i decennier.
 Det är helt uppenbart att 
polismyndigheten själv inte 
har kompetens för att upp-
rätthålla skjutskickligheten 
hos landets poliser. Någonting 
måste göras.
 Jag föreslår att Svenska Pi-
stolskytteförbundet erbjuder 
polismyndigheten sin hjälp. 
Genom SPSF:s framgångsri-
ka och väl ansedda utbildning 
av försvarsmaktsinstruktörer 
är det väl dokumenterat, att 
SPSF har den kompetens som 
erfordras. Kan vi utbilda för-
svarsmaktsinstruktörer, så lär 
vi kunna utbilda polismakts-
instruktörer. Polisen lär ock-
så ha behov av ett helt nytt 
program för vapenutbildning, 
och även där har SPSF den 
erforderliga kompetensen.
 Att förverkliga ett sådant 
samarbete är en radikal tanke 
för en introvert organisation 

Hjälp polisen! som polismyndigheten. Det 
kommer säkert att invändas 
från polismyndigheten att det 
är uteslutet att lägga ut skyt-
teutbildning på entreprenad, 
eftersom det gäller en utbild-
ning som innebär att man 
handskas med livsfarliga va-
pen. Men gör denna enkla 
jämförelse:
 I århundraden var det en 
självklarhet att den offentli-
ga sektorn själv skulle sköta 
sjukvården, en verksamhet 
som även den handskas med 
liv och död. Totalansvaret har 
landstingen förvisso fortfaran-
de, men nu är det en naturlig 
sak att de har befogenhet att 
lägga ut sjukvård på entrepre-
nad. Så varför skulle inte po-
lismyndigheten kunna leja ut 
sin skytteutbildning?

Basti Naumann

Svar:
Förbundets Försvarsmakts-
instruktörer (FMI) håller de-

fi nitivt hög klass och har fått 
genomgående goda vitsord 
för sina insatser. Kompeten-
sen fi nns men frågan är om 
resurserna fi nns. Redan nu 
tar Förbundets uppdrag mot 
Försvarsmakten en stor del av 
kansliets arbetstid i anspråk. 
Det ligger mer administrativt 
arbete bakom denna verksam-
het än de fl esta anar. Ett ge-
nomförande av insändarens 
förslag skulle förutsätta dels 
att kansliet förstärktes och 
dels att kadern av FMI utö-
kades kraftigt. Vi har i nuläget 
inte de nödvändiga personella 
resurserna för ändamålet. Vi 
får därför rätta mun efter mat-
säcken och koncentrera oss på 
de uppgifter som åligger För-
bundet i egenskap av Riksor-
ganisation för pistolskytte och 
Frivillig försvarsorganisation. 
Dessa båda uppgifter räcker 
mer än väl.

Mats Stoltz
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Staffans Vapen & Jakt AB

Duvnäs Företagshus 

781 90 Borlänge 

0243-230504

Öppet 

Mån-Fre 13.00-17.00 

Lördag  10.00-14.00

www.staffansvapen.se

Vi erbjuder räntefri avbetalning via Wasakredit

Täcklappar som fäster i både regn och -40°

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

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

17x17

12x12

(reservation för färgavvikelse i trycket)

25mm Ø har 500st/rulle

1 1 0 3 3 1 2 0 0

Posttidning B
Svenska Pistolskytte-
förbundet
Box 5435
114 84 Stockholm


