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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 dessa rader skrivs är det lördags-
eftermiddag och jag är på väg med 
buss norrut mot Roslagen. Svenska 
Pistolskytteförbundets styrelse har 
haft möte. Femton ledamöter från 
när och fjärran har tillbringat denna 
vackra vårdag, när blåsipporna slog 
ut i Stockholmsområdet, i en mörk 
sammanträdeslokal och ägnat sig åt 
att diskutera en lång rad viktiga frå-
gor för förbundet. Engagemanget är 
stort, många bestämda åsikter fram-
förs, det diskuteras och det tas beslut.
 Mötet är blott ett exempel på det 
självuppoffrande arbete som uträt-
tas på förbundsnivå, i kretsarna och 
i föreningarna. Det är en självklar-
het att vår verksamhet står och faller 
med att ett betydande antal männ-
iskor frivilligt ställer upp i styrelser, 
som funktionärer och instruktörer 
för att inte tala om alla de som skö-
ter klubbstugorna, målmateriel o.s.v. 
Vi måste därför värna om de som 

inte bara skjuter pistol utan även är 
beredda att utföra andra viktiga syss-
lor. Att uppmärksamma dessa insat-
ser och att visa uppskattning är ett 
bra sätt.

Dagens styrelsemöte har huvudsakli-
gen rört sig om frågor som kommer 
att behandlas på kretskonferensen 
respektive förbundsmötet i juni och 
jag ska inte föregripa den fortsatta 
hanteringen av dessa frågor. Jag no-
terade emellertid att antalet med-
lemmar i förbundet ökade under 
2012. Det är sjunde året i rad som 
medlemsantalet ökar vilket vittnar 
om att vi har en attraktiv och väl-
ordnad verksamhet. Ett annat posi-
tivt besked är att ekonomin är stabil. 
Trots kostsamma satsningar på t.ex.  
utbildning har vi en buffert för 
oförutsedda utgifter. Det känns bra.

I min förra ledare skrev jag om vik-
ten av att vi är seriösa när det gäller 
antagning av nya medlemmar i våra 
föreningar. Förbundet har överlag 
ett mycket gott rykte i samhället 
men detta kan snabbt och allvarligt 
skadas om bara en enda medlem ut-
för något brottsligt med sitt vapen. 
Jag utlovade att vi skulle ta fram ett 
dokument som kan ge vägledning 
vid antagning av nya medlemmar. 
Nu fi nns ett sådant utkast som kom-
mer att behandlas på kretskonferen-
sen i juni. Syftet med handledningen 
är ge föreningarna hjälp och goda 
råd. Vi måste gemensamt arbeta för 

att vi endast ger medlemskap till 
lämpliga och pålitliga personer. Vi 
får inte förknippas med t.ex.  kri-
minella organisationer. Därför är 
antagningsprocessen av stor vikt. 
Handledningen behandlar också 
hur medlemmar bör följas upp samt 
det sista och ultimata steget, att ute-
sluta en medlem. Så kan och ska ske 
om en medlem motarbetat föreningens 
verksamhet eller ändamål eller skadat 
föreningens intressen, som det står i 
förbundets normalstadgar. Hand-
lingen måste vara ett levande doku-
ment där vi tar fasta på erfarenheter 
från föreningarna. Era synpunkter 
välkomnas naturligtvis.

Sommaren nalkas och jag hoppas 
att få tillfälle att besöka några av de 
SM-tävlingar som arrangeras i Bo-
den respektive i Stockholmsom-
rådet. Det ska bli spännande och 
intressant. Men dessförinnan har vi 
ett drygt arbete med att utforma 
Förbundets remissvar avseende va-
penutredningen.

Jag hoppas att ni alla får en riktigt fi n 
sommar.

Stefan Kristiansson
Förbundsordförande

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

Sommarstängt

Kansliet har sommarstängt 
fr.o.m.15 juli t.o.m. 19 augusti.

Trevlig sommar!
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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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Handikapplaget i pistol leds 
av Marcus Åberg, Djurö SSF, 
som är direkt underställd för-
bundskapten Pernilla Svens-
son. Marcus ser på sin roll mer 
som en samordnare och coach 
för de tre skyttarna som vill 
kvalifi cera sig Paralympics i 
Rio 2016. Marcus försöker se 
till att rätt tränare och resurser 
kommer skyttarna tillgodo.
– Jag tror inte någon trä-
nare kan tillgodose en skytts 
kompletta träningsbehov. Det 
fi nns enligt mig en gammal 
tro inom skyttesporten om att 
en tränare måste vara bättre 
än sin adept. Om detta skulle 
gälla alla sporter så skulle till 
exempel fotbollens Hamrén 
behöva vara bättre än Zlatan! 
säger Marcus, som dock själv 
är en duktig skytt.
Ledarstaben tar alltså även 
hjälp av fl era kompetenta trä-
nare som till exempel Stock-
holms kretstränare Björn 
Bogfelt och olympiamästaren 
Ragnar Skanåker.

De skyttar som just nu är ut-
tagna till att representera Sve-
rige under året är: Joackim 
Norberg som skjuter för At-
las Copco. Joackim rankades 
de senaste två åren etta i pre-
cision inom Stockholmskret-
sen. Samt Leif Mihkelsaar som 
tävlar för SAPK, och Håkan 
Sköld, Bromma PK.

Marcus Åberg fortsätter med att 
berätta att de tre skyttarnas ut-
veckling de senaste månaderna 
har varit markant. – Den posi-
tiva utvecklingen hänger del-
vis ihop med kraven de har 
att följa, nämligen inte mindre 
än ca 15 skytteträningstimmar 
och ca 4 timmar fysträning per 
vecka. Dessutom ska de också 
delta i ett antal tävlingar med 
ett visst resultat i varje gren.

Svenska Handikappidrottsför-
bundets landslag i pistol höll 
t.ex. söndagen den17 februari 
en träningsdag på Hacksjön i 
Tullinge som helt fokuserade 
på de nya fi nalreglerna som 
sedan årsskiftet (på prov) gäl-
ler för sportskyttet. Dessa nya 
regler ger skyttarna ytterligare 
ett extra stressmoment då de 
nya reglerna innefattar elimi-
nation. Lite kortfattat innebär 
det att de 8 skyttar som efter 
en grundomgång går till fi -
nal, där resultaten nollställs 
och man alltså inte har någon 
fördel som ledare längre, skju-
ter 3+3+2 skott under en tid 
av 50 sek/skott. Efter skott 8 
slås den skytt ut som har lägst 
resultat. Efter skott 10 elimi-
neras den med näst lägst re-
sultat osv. Fram till skott 18 
då enbart de 2 främsta skyt-
tarna fi nns kvar och skjuter 
ytterligare 2 skott för att kora 
vinnaren. Här behövs starkast 

möjliga nerver och mycket 
mental träning.

Först och främst behövdes 
dock handikappklassning-
ar för Leif & Joackim. Det-
ta skedde i Szczecin i Polen 
i april. För landslagstruppen 
väntade där världscupstäv-
lingar i luft tillsammans med 
handikapplandslagets gevärs-
skyttar. Direkt därefter följ-
de International Shooting 
Competition of Hannover, 
där även Sveriges mest kända 
handikappskytt, ”ålderman-
nen” Jonas Jacobsson anslöt. 
Jonas, som skjuter gevär, har 
vid det här laget hela sjutton 
(17!) paralympiska guldme-

daljer, samt även 17 VM-, 22 
EM-, 52 NM- och 42 SM 
guld. Så har han bl.a. ock-
så fått Svenska Dagbladets 
bragdmedalj och är invald i 
Handikappidrottens Hall of 
Fame! Jonas är därmed de 
svenska handikappskyttarnas 
allra största idol!

En OS-final är dock, enligt 
Ragnar Skanåker, den ”abso-
lut värsta situationen” en skytt 
kan befi nna sig i! Det känns 
som tre ton på bröstet, man får 
ont i magen, samt blixtrande 
huvudvärk och man undrar 
varför man utsätter sig för en 
sådan press och stress. – Men, 
efter fyra år har man glömt ”obe-

Mot RIO 
2016!
Text: Peter Siegel
Foto: Marcus Åberg

Tre svenska pistolskyttar är uttagna till 
laget som ska försöka kvalifi cera sig till 
Paralympics i Rio 2016. Skyttarna har 
redan deltagit i tuffa internationella 
tävlingar och är på god väg mot Rio.
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hagligheterna” och så står man 
där igen! Säger Ragge och 
hoppas att de tre pistolskyt-
tar kommer att klara all press 
och uppståndelse runt Para-
lympics i Rio.

Vid internationell handikapp-
klassning genomförs ett an-
tal tester av hela kroppen 
men främst de delar som är 
skadade/sjuka hos skytten. 
Detta ska ge så rättvisa förut-
sättningar för skyttarna som 
möjligt. I pistol så skjuter man 
undantagslöst med frihand 
men olika former av sittstöd 
med eller utan ryggstöd kan 
förekomma. Själva klassning-
en utförs av två av varandra 

Gänget som tävlade i Polen i pistol och gevär. Övre raden, från vänster: Pernilla Svensson (förbundskapten), Joackim Norberg, Leif Mihkelsaar 
och Marcus Åberg (coach). Nedre raden: Jonas Jacobsson, Håkan Gustafsson, Martin Häll, Håkan Sköld och Lotta Helsinger.

oberoende utbildade klassi-
fi cerare med medicinsk bak-
grund. Systematiskt arbetar 
de sig igenom skyttens kropp 
för att utröna huruvida denne 
ska klassas som handikappad 
och hur pass lite stöddetal-
jer/hjälpmedel denne behö-
ver för att kunna skjuta på ett 
säkert sätt.

Som många nya skyttar känner 
igen sig i (även många rutine-
rade) så händer något speciellt 
i kroppen och i huvudet när 
man kommer ut på tävlingar 
utanför den egna domänen. 
Våra skyttar som gjorde sin 
världscupspremiär i och med 
denna tävling kände av pre-

cis detta syndrom. Trots det 
tog sig både Joackim Nor-
berg och Håkan Sköld till 
fi nal som 3:a respektive 7:a. 
Efter elimineringsfi nalen så 
kunde vi konstatera att ru-
tin & trygghet kan påverka 
slutresultatet och våra skyt-
tar slutade som 8:a & 7:a. De 
lyckades trots premiärnerver 
ta hem en stor fi n pokal och 
varsin bronsmedalj i lagtäv-
lingen. Endast 2 poäng från 
silvret.

I augusti reser de tre handi-
kappskyttarna till Bangkok 
för att kunna skjuta MQS 
(Minimal Qualifying Score) 
även i krutgrenarna, alltså 

ett kvalifi ceringsresultat som 
måste uppnås för att få skjuta 
VM eller EM som går i Ali-
cante i oktober. Det betyder 
att skyttarna har en riktigt 
hektisk planering för året!

Skyttar med någon form av 
funktionsnedsättning som vill 
veta mer om handikappskyt-
tet är välkomna att kontakta 
Marcus Åberg på tfn 076-207 
13 04 eller e-post sportskytte
@shif.rf.se.

Svenska Handikappidrottsför-
bundet vill gärna komma i 
kontakt med sådana skyttar 
oavsett om de har landslag-
sambition eller inte.
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Pearl Harbor och 
pistolskytteutbildning

Med min Stilla havsresa gick en 
gammal dröm i uppfyllelse. Sällan 
har jag upplevt historiens vingslag 
starkare än vid Pearl Harbor, Ma-
rianerna, Bataan, Corregidor eller 
Leyte. Desto brutalare blev upp-
vaknandet när jag kom tillbaka till 
kansliet och den krassa verkligheten. 
Dock noterade jag två glädjande 
saker. För det första att den uppåt-
gående trenden vad gäller medlems-
utvecklingen tycks hålla i sig. Allt 
tyder på en ökning för sjunde året 
i rad. För det andra att utbildning-
en av föreningsinstruktörer kommit 
igång på bred front. Åtminstone ty-
der beställningssiffrorna för ”Fören-
ingsinstruktör i Pistolskytte” på att 
så är fallet. Förra årets utbildnings-
satsning har således gett effekt, men 
än fi nns mycket kvar att göra.

Kretsinstruktörerna
Förra året genomfördes som bekant 
central kretsinstruktörsutbildning 
baserad på innehållet i ”Kretsin-
struktörspärmen”. Kretsarna hade 
uppmanats att anmäla dels de kret-
sinstruktörer som utbildats tidigare 
och fortfarande var aktiva och dels 
nya aspiranter man ansåg lämpliga 
för uppgiften. Resultatet blev att 
totalt 48 kretsinstruktörer utbil-
dades och licensierades enligt det 
nya systemet. Vidare genomfördes, i 
samråd med kretsarna, en rensning 
av Förbundets register över kret-
sinstruktörer. De som inte längre 
var aktiva avfördes. Kvar blev tolv 
kretsinstruktörer som kretsarna ville 
ha kvar men som inte haft tillfälle 

att gå den nya utbildningen. Vidare 
har inte alla kretsar uppnått målsätt-
ningen minst två kretsinstruktörer. 
Därför kommer ytterligare en cen-
tral kretsinstruktörsutbildning att 
genomföras i höst. Det är viktigt 
att kretsarna tar detta tillfälle i akt 
att få samtliga sina kretsinstruktörer 
utbildade enligt nya systemet och 
fylla eventuella vakanser. Centrala 
utbildningar är nämligen ett dyrt 
sätt att utbilda varför det kommer 
att dröja till nästa tillfälle. Intill dess 
får kretsinstruktörsutbildning ske 
på regional basis i respektive riks-
instruktörs regi.

Utbildningsmaterial
Som nämnts ovan har intresset för 
”Föreningsinstruktör i pistolskytte” 
varit stort såväl hos kretsinstruktörer 
som enskilda skyttar. Nu är det så 
att publikationen är avsedd att an-
vändas exklusivt för utbildning av 
föreningsinstruktörer och kan så-
ledes inte köpas av enskilda skyttar. 
Berättigade att beställa den är pi-
stolskyttekretsar och kretsinstruk-
törer. Förbundsledningen är givetvis 
medveten om att det föreligger ett 
behov av utbildningsmaterial även 
hos de enskilda skyttarna. Därför 

kommer en serie temahäften (skjut-
teknik, fältskytte, fysisk träning etc.) 
att tas fram under året för allmän 
försäljning. Ett annat synnerligen 
angeläget projekt, som kommer att 
genomföras i år, är att ta fram utbild-
ningsmaterial för banläggare. Ef-
terfrågan på utbildningsåtgärder är 
egentligen obegränsad under det att 
Förbundets resurser (ekonomiska 
och mänskliga) är begränsade. Alltså 
är prioriteringar nödvändiga. Vis-
serligen säger det gamla ordspråket 

att ”Rom inte bygg-
des på en dag”, men 
vi har med fjolår-
ets åtgärder 
i varje fall 
lagt en solid 
grund för 
det fortsatta 

bygget.

Kulturhistorisk fotnot
Stilla havskriget är för evigt 
förknippat med den amerikan-
ske generalen Douglas Mac 
Arthur. Efter en spikrak karriär 
fi ck han 1935 ett erbjudande 
att bli den fi lippinske presiden-
ten Manuel Quezons militäre 

r å d -givare. Efter att ha utverkat för-
nämliga villkor (utnämning till fi lip-
pinsk fältmarskalk, en furstlig lön och 
en lyxsvit på Manila hotel) accepterade 
Mac Arthur. Hösten 1941 återkallade 
Roosevelt Mac Arthur i tjänst och utsåg 
honom att leda försvaret av Filippinerna 
i händelse av japanskt anfall. Japanerna 
landsteg den 22 december och Mac Ar-
thur, som insåg att han inte skulle kun-
na hålla hela Luzon, drog sig tillbaka 
till Bataanhalvön och fästningsön Cor-
regidor; ”Kanske japanerna har fl askan 
men jag sitter på korken”. Soldaterna 
däremot var inte särskilt imponerade 
och kallade honom ”Dugout Doug” 
(Skyddsrums Douglas). När läget för-
värrades beordrades han till Australien 
för att leda försvaret av regionen. Den 
10 mars 1942 lämnade Mac Arthur Fi-
lippinerna med löftet ”I shall return”. 
Löftet infriades den 20 oktober 1944 
när Mac Arthur vadade i land vid Ley-
te. Landstigningen lär ha gjorts om nio 
gånger innan Mac Arthur var nöjd med 
bilderna! Den 2 september 1945 presi-
derade han vid japanernas kapitulation 
ombord på USS Missouri. Sedan gick 
det utför och 1951 avskedades han av 
president Truman efter kontroverser av-
seende hur Koreakriget skulle föras. Få 
anser numera att Mac Arthur var nå-
gon stor fältherre. Att han var ett geni 
på PR är däremot ställt utom allt tvivel.

Årets repris på landstigningen vid Leyte den 
20 oktober 1944. Foto: Ingemar Lundström

Vid Mac Arthurs skrivbord på 
Manila Hotel. Foto: Anders Leven
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Hedemora Pk fyllde nyligen 
70 år och fi rade detta med en 
kul jubileumstävling i preci-
sion på sin skjutbana i Backa. 
Man sköt inte bara de vanliga 
vapengrupperna A, B och C, 
utan anordnade även en spe-
ciell tävling i vapengrupp A 
och dessutom SSSF:s vapen-
klasser Smith & Wesson, Ma-
riette och Colt på den gamla 
pistolskyttetavlan. Special-
tävlingen sköts som på den 
gamla goda tiden, det vill säga 
6 skott på 6 minuter. Skyttar 

födda 1943 eller tidigare fi ck 
till och med ha stödhand! Är 
man lika gammal som Hede-
mora Pk, eller kanske ännu 
äldre, kan man behöva två 
händer tycker man i Dalarna.

Tävlingsledaren Lars Hagman, 
som dagen till ära hade iklätt 
sig militär uniform modell 
1939, inledde varje skjutlag 
med ett dånande kanonskott 
och alla skyttar bjöds i pauser-
na på kaffe och goda, vackert 
dekorerade jubileumstårtor. 
Det var dessutom en av de 
första riktigt fi na vårdagarna, 
inte undra på att skyttarna 
stortrivdes.
 Medaljörerna i jubileums-
tävlingen på gamla tavlan var 

Av: Peter Siegel

I april fi rade Hedemora 
Pk sitt 70-årsjubileum 
med dunder och brak. 
Förutom den ordinarie 
precisionstävlingen 
anordnades också roliga 
extratävlingar i skytte och 
klädmode från året då 
klubben startade.

Jubileum i 
Hedemora
Kanonskott mellan 
skjutlagen.

Antika tavlan i Jubileumsträffen.
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som följer: GULD – Niklas 
Ahlén, Fagersta Psk, SILVER 
– Berndt Mix, Säters Psf och 
BRONS – Peter Siegel, Kata-
rina Psf.

Bästa fjärdedelen i de olika 
skytteklasserna A, B och C 
fi ck penningpriser. Bäst i C 
var Ronny Ryttare, Gagnef-
Mockfjärd Psf, 288 poäng, 
bästa B-skytt blev Carl-Olof 
Samuelsson, 272 p och bäst i 
vgrp A var Leif Johansson, 275 
p, båda från Hedemora Pk.
 Bästa dam var Gunilla 
Persson, Dala-Floda Psf, bästa 
junior blev klubbkompisen 
Alexandra Hassblom. Bäste 
yngre veteran var Berndt 
Säll, Rotebergs Sk och i 
veteran äldre segrade Finn 
Stridbo, Transtrands Skf.

Spegelbyte på Jubileumsträffen 
i Hedemora.

Skjutledare
Ann-Britt Eriksson.

Tävlingsledare 
Lars Hagman 

med pistol m/07 
och uniform m/39.

Stiligaste 
ekipaget i 

40-talskläder, 
Jonas Hübner 
och Veronica 

Eriksson.
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Ett roligt extrapris hade satts 
upp för bästa tidsenliga kläd-
sel av 1940-tals modell. Priset 
var en gammal trattgram-
mofon som säkert är äldre 
än Hedemora Pk. Denna ra-
ritet vanns av Veronica Er-
iksson som efteråt berättade 
hur det kom sig att hon och 
fästmannen Jonas Hübner 
lyckats pricka in klädseln så 

bra. Jonas släktingar äger en 
bondgård i Grödinge som en-
ligt kyrkböckerna har varit i 
släktens ägo sedan 1620. På 
gamla lantgårdar tog man till-
vara på det mesta som kunde 

sparas och det gällde även 
kläder. Efter att ha stude-

rat bilder i gamla fotoalbum 
gick Jonas och Veronica upp 
på vinden och letade fram 
lämplig mundering från just 
1940-talet. Med denna abso-
lut tidstypiska utstyrsel valdes 
Veronica och Jonas också till 
”bästa ekipage”.

Själva grammofonen är fullt 
spelbar och paret kan nu lyss-
na på de fyra medföljande 

stenkakorna från ”Husbon-
dens Röst” med titlar som 
”Vildandens Sång”, ”Alte Ka-
meraden” och ”Glocken von 
Cornevill”.

Efter prisutdelningen gratule-
rade deltagarna Hedemora Pk 
till 70-årsjubileet och sjöng 
förstås ”ja må han (klubben) 
leva uti hundrade år”! Ett 
STORT GRATTIS även från 
NP-redaktionen!

För den som vill veta mer om 
klubbens historia, gå in på 
www.hedemorapk.se.

Niklas Ahlén 
sköt 60 och vann 
Jubileumstävlingen.

Veronica Eriksson 
hade snyggaste 
40-talskläderna 
och vann en fi n 

grammofon modell Ä.

Bästa dam Gunilla 
Persson, Dala-Floda Psf.

Bästa junior Alexandra 
Hassblom, Dala-Floda Psf.

Bäst i B Carl-Olof 
Samuelsson, Hedemora Pk.

Bäst i A – Leif Johansson, 
Hedemora Pk.

Bäst i veteran äldre Finn Stridbo, 
Transtrands Skf.

Bäst i veteran 
yngre 
Berndt Säll 
Rotebergs Sk.

Bäst i C Ronny 
Ryttare Gagnef 
Mockfjärd Psk.
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Tävlingsdag
Lördagen den 31 augusti med första start kl 12.00.

Plats
Grimsta skjutbana, Stockholm (Pos N59°21.065’ 
E017°51.700’)

Anmälan
Skriftlig anmälan med namn, födelsetid, klass, förening 
samt uppgift om ev. lag- och stafettdeltagande ska vara 
oss tillhanda på anmalan@spolskytte.se senast den 2 
augusti 2013.

Startavgift
Individuellt 150 kr/start, lag 150 kr/lag och stafett 150 
kr/lag. Avgifterna inbetalas till Stockholmspolisens 
Skytteförenings pg 19 14 14-2 i samband med anmälan. 
Märk inbetalningen SM Springskytte 2013.

Individuellt
Löpning 6 km med 6 skjutstationer mot fallmål, typ 
Kurvinen. 5 patroner per station, totalt 30 patroner. 1 
min tillägg per bom. Skjutavstånd 17,5 m. 3 skjutningar 
stående med stödhand och 3 skjutningar stående utan 
stödhand. From D/H 65 får stödhand användas vid alla 
stationerna.

Lagtävling
Mellan föreningarnas föranmälda tremannalag oavsett 
ålder och klass, med undantag för D/H 65 som är 
tvåmannalag.

Stafetttävling
Löpning 1 km per sträcka. Banan löps i en slinga på 
500 m med skjutning efter första och andra varvet. 
5 patroner per skjuttillfälle, totalt 10 patroner per 
deltagare. Skjutavstånd är 17,5 m. Stående med 
stödhand tillåten. För varje bom, efter att alla ordinarie 
5 patronerna avfyrats, löps en straffrunda för varje ej 
träffat mål. Straffrundan är ca 50 m. Löparen svarar själv 
för att rätt antal straffrundor löps. För få löpta rundor 
innebär tidstillägg på 2 min per missad runda.

Stockholmspolisens Skytteförening har,
på uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet,
glädjen att inbjuda er till:

Svenska Mästerskapen
i Springskytte 2013

Klassindelning
Individuellt:
Hjun –20 år Djun –20 år
H 21 21–34 år D 21 21–34 år
H 35 35–49 år D 35 35–49 år
H 50 50–59 år D 50 50–59 år
H 60 60–64 år D 60 60–64 år
H 65 65–69 år D 65 65–69 år
H 70 70– år D 70 70– år

Stafett:
Djun – 2 delt, D 21 – 2 delt och D 50 – 2 delt
Hjun – 2 delt, H21 – 3 delt och H 50 – 2 delt

Vapen
Endast vapen i kal. 22 med blykula får användas. Vapnet 
skall vara proppat och bäras i någon form av hölster.

Vapenkontroll
Skall vara godkänd och utförd i god tid före start.

Tävlingsjury
Anslås på tävlingsdagen.

Priser
Svenska Pistolskytteförbundets mästerskapstecken 
samt hederspriser till bästa fjärdedelen.

Servering i Grimstastugan

Övrigt
Omklädning i Grimstastugan och bad i Mälaren (ca 
500m). Logi exempelvis på Ängby Camping, Hässelby 
slotts vandrarhem.

Upplysningar
Tävlingsledare Sune Söderström, mobil 0708-69 46 31, 
sune.soderstrom@telia.com

Stockholmspolisens Skf hälsar alla varmt välkomna!
Besök även vår hemsida på www.spolskytte.se.
Här kommer resultatlistan läggas upp.
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FÄLTSKYTTEN

Av: Kent Kumpula, appälskare

Nya appar till iphones dyker upp som 
svampar ur marken. Kent Kumpula har 
hittat en app som gör livet betydligt 
lättare för både skjutledare och skyttar.

Jag har länge saknat en riktigt 
bra tidtagare till fältskyttet. 
Dels tycker jag att det är lite 
”meckigt” att räkna sekunder 
tyst i huvudet före skjutmo-
mentet, och nästan ännu be-
svärligare är det om man ska 
lägga till tio sekunder till alla 
skjuttider. Ja, för att se de ex-
akta tiderna, och sedan hålla 
reda på när det är dags för 
”Färdiga...” mitt i en löpande 
nedräkning.
 Och jag är förmodligen 
inte den enda som blir störd 
när tiderna inte stämmer... när 
”Färdiga” kommer för sent 
(eller för tidigt). Det liksom 
saboterar min interna timing 
inför skjutmomentet. Väldigt 
motsägelsefullt är det också, 
eftersom jag själv räknar sek-
under i huvudet lär jag inte 
ge så exakta tider själv heller!
 Men allra värst är det när 
”Eld-upp-hör” inte utropas 
under tre jämnlånga sekunder. 
Här tror jag att jag är ganska 
bra, men jag har fått bassning 
av mina klubbkamrater för att 
jag skriker med för låg röst...

Skräckexemplet för ”Eld-
upp-hör” fick jag höra på 
en ganska stor tävling för-
ra hösten... ”Eldup!” stres-
sades fram extremt snabbt, 

vilket fi ck mig att nästan pa-
nikartat slänga iväg det sista 
skottet. Sedan följdes kom-
mandot upp av ett utdraget 
”Höööööööööörrrrrr!” som 
varade i uppemot tre sek-
under! Jag var helt oförbe-
redd på den slutklämmen.

Men, gott folk, lösningen 
har äntligen kommit! 
Det är ett tidtagarur 
med en tydlig stapel 
som visualiserar ned-
räkningen av skjut-
tiden samtidigt som 
sekunderna räknas ner. 
Med tydliga färgmarke-
ringar som visar när det är 
dags för respektive kom-
mando.
 Det är dessutom valfritt 
att aktivera telefonens vibra-
tion, som ger ett kort ”surr” 
för fysisk feedback vid varje 
kommando som ska passeras. 
Det kändes lite onödigt, men 
vibrationen kan kanske vara 
användbar om man håller på 
att somna på stationen?

Det klart bästa är ändå att ap-
pen inte bara är en tidtaga-
re, den är en komplett liten 
skjutledare i miniatyr som 
någon stoppat in i telefonen! 
Den här timern kan nämli-

gen sköta alla förberedande-, 
eldgivnings- och efterföljande 
visitationskommandon med 
en inspelad röst. Och den gör 
det med perfekt timing varje 
gång! Varje ”Färdiga...” blir 
exakt tre sekunder före ”Eld”, 
varje ”Eld-upp-hör” blir ut-
draget under skjuttidens ex-
akt tre sista sekunder, och... ja, 
ni förstår nog hur jag menar.
 Dessutom är den helt per-
fekt som träningsredskap för 
fältskytte. Vill man träna på 

fältskytte på egen hand är det 
så gott som omöjligt att få in 
rätt ”känsla” på skyttet. Det 
blir inte samma tidspress, det 
är så gott som omöjligt att få 
en bra träning på timing utan 
en skjutledare. Ja, inte förrän 
nu då, när man kan börja träna 
med skjutledaren i luren. Det 
är bara att plugga in hörlurar 
i telefonen och ta på sig inn-
anför hörselskydden, och köra 
på. Jag har provat det en gång, 
och jag måste säga att det var 

Tydliga 
färgmarkeringar, kan 
kompletteras med vibrationer.

– en app att 
räkna med!
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fantastiskt givande att träna 
på korta skjuttider. Tidspres-
sen blir perfekt när man får 
”Eld-upp-hör” i öronen när 
skjuttiden börjar ta slut.

Ljudkvaliteten är riktigt bra, och 
grafi skt är appen ett nöje att 
använda. Vill man skrika kom-
mandona på egen hand, som 
skjutledare, kan man som sagt 
använda den ljudlöst. Då kan 
man dessutom få hjälp att se 
vilka förberedande (och ef-
terföljande) kommandon som 
ska komma i vilken ordning 
(väldigt användbart för ny-
börjare).
 Ljudmässigt måste jag på-
peka att även om ljudet är 
bra, så är kvantitet viktigare 
än kvalitet för vårt syfte. I alla 
fall om man ska använda ap-
pen som skjutledare på stör-
re fälttävlingar. Med passiva 
hörselskydd och ett unisont 
smattrande av handeldvapen 
behövs helt enkelt VOLYM 
för att alla kommandon ska 
höras klart och tydligt.
 Jag har provat med en bat-
teridriven högtalare för tele-
foner, ansluten med bluetooth 
(tilltänkt som musikspelare i 

min kommande laddbod...). 
Även om det låter högt och 
bra inomhus så blir det helt 
annat när man kommer ut, 
och när kommandona ska 
höras av åtta ettriga fältskyttar 
samtidigt. Det blir helt enkelt 
för klent.

Jag har en megafon hemma 
som blivit över från en sven-
sexa, men den har bara ka-
belanslutning. Och stackars 
jag som gillar trådlösa grejer... 
Jag letade med ljus och lykta 
efter en bluetooth-ansluten 
megafon, men hittade inget 
överhuvudtaget. Det är an-
tagligen en för udda kombi-
nation. Det fanns megafoner 
med både USB och min-
neskortläsare, men inte med 
bluetooth.
 Det är när jag snudd på 
resignerat och vant mig vid 
tanken att använda kabelan-
slutning för ljudet som jag får 
en snilleblixt! För även om allt 
kabelanslutet är stabilare och 
mer idiotsäkert så är allt tråd-
löst ack så mycket roligare. ;)

Nåja, snilleblixten jag får är helt 
enkelt att använda en separat 

Megafon med en 
kabelansluten 
”bluetooth music 
receiver”.

Inställning av 
skjuttiden.

Megafon på Promix – med 
kabelanslutning.

bluetooth-mottagare som i 
sin tur skickar ljudet vidare 
till den kabelanslutna mega-
fonen! Då får jag ju ha min 
telefon i fred, utan sladdar 
och kablar som hänger och 
slänger! Om sanningen ska 
fram, så är det en ganska sen-
färdig snilleblixt (ehrmm, då 
jag ju redan använder samma 
lösning för att lyssna på Spo-
tify i min bil, som för övrigt 
också saknar bluetooth!).

Min fi na orange-skrikande me-
gafon inhandlades på Conrad, 
men de verkar ha slutat sälja 
just modellen med 3,5mm 
kabelanslutning. Efter en 
Googling ser jag att det fi nns 
kabelanslutna megafoner 
att beställa från bl.a. www.
promixsweden.se , sök efter 
”Mp-15” i sökrutan så hittar 
ni rätt modell på en gång. Den 
kostar bara 290:- plus frakt-
kostnad att beställa, och den 

verkar ha den ack så viktiga 
3,5mm anslutningen.

Som ett litet sidospår är det 
helt sjukt egentligen. Varför 
ska allt vara så dyrt i Sverige? 
Ja, inte för att 290:- är dyrt, 
men i princip alla andra me-
gafoner jag sprang på kostade 
mångdubbelt mer. På Ebay i 
Tyskland fi nns spritt nya ka-
belanslutna megafoner från 12 
Euro, från handlare. Det ger 
en lite prisperspektiv, hmpff!

Musikmottagaren för blue-
tooth som jag använder i bi-
len minns jag inte ens var jag 
köpte, de fi nns överallt och 
kostar några hundralappar. 
Den kommer jag att använda 
tillsammans med megafonen.
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En vattentät armfi cka till tele-
fonen hade jag också sedan 
tidigare (ehh, den används 
alltid när jag är ute och cyk-
lar eller springer i regnet...). 
Kanske kommer den till slut 
till användning, om det blir 
regn på en fälttävling? Så jag 
kompletterade den med en 
vattentät påse till megafonen 
från sport- och fritidsbutiken 
XXL för 119 kronor. Då är 
all min elektronik redo för ett 
ösregn om vädrets makter 
skulle vilja bråka med mig!

Vi tar och går igenom förbe-
redelserna för appen steg för 
steg tycker jag. Jag vill dess-
utom betona det lämpliga i 
att sätta telefonen i s.k. ”fl yg-
plansläge” på tävlingar, för att 
undvika att telefonen ringer 
mitt i allting... Så steg 1 mås-
te då bli:
1. Sätt telefonen i ”fl ygplans-
läge” (stänger av all kommu-
nikation till/från telefonen), 
och återaktivera därefter 
eventuellt bluetooth (om ni 
vill använda det).
2. Anslut eventuell blue-
tooth-manick för ljudet, 
eller en ljudkabel från telefo-
nen till megafonen. Tips från 
coachen: Kabel är enklare och 
billigare, trådlöst är roligare. :)
3. Starta megafonen och 
stoppa ner den i ryggsäcken, 
häng den i axelremmen eller 
peta ner den i en vattentät 
påse som du hänger från bäl-
tet.
4. Starta appen och ställ in 
skjuttiden.
5. Klart!

Programmet kommer sedan 
att steg för steg ge förbere-
dande kommandon (Ladda, 
osv.), eldgivningskommandon 
(Tio sekunder kvar, osv.) och 
efterföljande kommandon 
(Patron ur, osv). Det hela är 
mycket enkelt att förstå sig på 
med stora och tydliga knap-
par och ikoner. Man kan ställa 
in skjuttiden från 4 sekunder 
upp till 99 sekunder, vilket 
borde täcka in de mest extre-
ma stationer som fi nns.

Vill man använda appen för 
träning på egen hand kan 
man aktivera träningsläget så 
slipper man alla förberedande 

och efterföljande kom-
mandon.
 Det fi nns en hemsida för 
timern där man kan lämna 
synpunkter och förslag, och 
den hittar ni på www.faltskyt-
ten.se

Appen är gratis att ladda ner 
och installera till att börja 
med, för att se om man kan 
leva med funktionen och 
röstläget på den lille skjutle-
daren i luren. Det går däre-
mot inte att ställa in tiderna 
fritt på gratisversionen, så den 
är mer att se på som en pro-
va-på-version. Fullversionen 
kostar 28:- att uppgradera sig 
till. Det är mindre slantar än 
en ask med .22 ammunition 
kostar att köpa, så priset är 
defi nitivt inget att bråka om.
 Appen fi nns för tillfället 
endast till iPhone, men kom-
mer enligt utvecklaren att 
släppas även till Android inom 
kort. Min förhoppning är att 
när den väl har släppts till An-
droid så ska användningen av 
den här appen mer eller min-
dre bli ”en standard” på våra 
skyttetävlingar.

Det vore riktigt skönt att alltid 
få korrekta tider, och att alltid 
få kommandon som utropas 
med exakt rätt tidsförskjut-
ning. Med lite tur kanske vi 
till och med kan få slippa fel-
betonade och fel-utdragna 
”eldup...-hööööööööööööö
ööööööööööörrrrrr” i fram-
tiden?

En 8 liters vattentät 
packpåse var lagom 
stor.

Stoppa in megafon och 
eventuell bluetooth-

mottagare i påsen.

Häng den i 
bältet i en 

karbinhake.
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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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Inomhusskytte 
utan begränsningar
Av: Ulf Hansson
Foto: Per-Arne Svensson

Att kunna utöva skytte
inomhus året runt utan

begränsningar vad gäller kaliber eller
ljusförhållanden låter härligt. Det har också

varit drivkraften bakom skapandet av Caliber 44 i
Varberg, en modern anläggning i internationell klass.

Del av den fräscha skjutbanan 
med elektriska taveltransportörer.
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Från vänster: Anders Åkesson, jägare och skytt som backar upp när det behövs, Victoria Pejle, dotter till 
Per-Arnes sambo och Rebecka Svensson, yngsta dottern. Bägge tjejerna har börjat skjuta pistol.

Ragnar Skanåker, till vänster, och 
entreprenören själv, Per-Arne Svensson.

Ragnar Skanåker sköt invigningsskottet.

Exteriör av anläggningen.
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Fakta om Caliber 44
Byggyta: 800m2. Tolv 25-meters banor med taveltransportörer, lounge, 
butik, konferensrum. Tillåtna vapen är armborst, svartkrut, hagelvapen, 
alla klass 1 vapen, alla pistol och revolverkalibrar samt automatvapen för 
myndigheter. Tfn: 0705-14 54 44.

Entreprenören bakom pro-
jektet heter Per-Arne Svens-
son som här berättar om idén, 
tankarna och visionen kring 
Caliber 44.
– Tanken är att anläggning-
en ska bidra till en positiv ut-
veckling av skyttet i Sverige, 
säger han, och jag har valt 
att utföra hela projektet utan 
inblandning från intresseor-
ganisationer. Anledningen är 
att ”gör man och tänker som 
man alltid har gjort får man 
alltid samma resultat”. Min 
ambition har varit att skapa en 
anläggning med lite nytänk.

Per-Arne har ritat anläggning-
en och styrt projekteringen 
i minsta detalj för att uppnå 
en kostnadseffektiv lösning 
och funktion. Med detta har 
man även byggt upp en stor 
kunskap om projektering och 
tillkomsten av en sådan här 
skytteanläggning.

På Caliber 44 kommer det att 
vara möjligt att prova ut sitt 
vapen (provskjuta) och också 
ha tillgång till de vanligaste 
vapnen mot en kostnad av 
200:-/vapen och gång.
– Hela kostnaden dras av 
om det blir ett köp, säger Per-
Arne.
Skytteanläggningen har redan 
rönt stort intresse.
– Det har varit över all för-
väntan, säger Per-Arne, från 
såväl myndigheter som vill 
använda banan som från skyt-
teklubbar. Det som har varit 
riktigt roligt är intresset ifrån 
dem som ännu inte har pro-

Inbjudande soffgrupp för samkväm och avkoppling.

Butik och café.

vat på skytte, det verkar som 
vi har väckt ett slumrande in-
tresse där.

Skytteanläggningen har facili-
teter helt i klass med till ex-
empel moderna bowling-, 
gym-, och racketsporthallar. 
Målsättningen har varit att 
kostnaden inte får överstiga 
vad man i regel betalar för 
ett gymkort i månaden. En 
timme kostar 180:- per bana 
och person (med eget vapen 
och licens). Medlem i C44 
skytteförening 350:-/mån/
två skjuttillfällen i veckan, tre 
timmar per gång.
 Premiummedlem med 
egen licens och vapen betalar 
400:-/mån och har då tillgång 

till banan minst 20 timmar i 
veckan och övrig ledig tid.
 Klubbar och grupper; 
söndag 09.00-12.00, 1 250:-/
gång, egna vapen och licens.

För att få fram en fungerande 
och godkänd anläggning har 
det förstås varit mycket jobb 
med att ta fram egna lösning-
ar, allt ifrån idé till tester.
– Hela familjen med kom-
pisar har varit delaktig i an-
läggningen, säger Per-Arne, 
de har varit med från att bolla 
idéer och bära byggnadsmate-
riel till att öppna butiken och 
anläggningen.
– Alla utom jag, min sambo 
och min syster är ungdomar 
mellan 17-30 år som hjälpt 

till, de fl esta utan byggerfaren-
het. Jag har talat om för dem 
hur de skall göra och vi har 
gemensamt utfört c:a 75% av 
allt arbete.

Avslutningsvis vill Per-Arne 
nämna några av dem som dra-
git det tyngsta lasset.
– Utan dessa hade det inte 
gått att förverkliga Caliber 44, 
säger han.

Stort tack till:
Susanne Hedberg
Paul Hedberg
Susanne Pejle
Andreas Pejle
Victoria Pejle
Christoffer Johansson
Rebecka Svensson
Lisa Svensson
Sion Berntsson
Patrik Henriksson
Anders Åkesson

NP önskar Caliber 44 lycka till!
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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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Försvarsinformation

Unik militärhistorisk 
fi lmsamling
Av: Ulf Hansson

I det stora huset på Östermalmsgatan 87 i Stockholm fanns tidigare bland 
annat Generalstaben, Försvarsstaben och Arméstaben under olika perioder. 
Nu är lokalerna uthyrda till olika företag, men av de gamla hyresgästerna 
fi nns Armé- Marin- och Flygfi lm kvar. Filmarkivet är ett av världens äldsta och 
innehåller över 30 000 rullar fi lm.

En trivsam liten 
biografsalong fi nns också 
för visning av fi lmerna.
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Svenska Pistolskytteförbun-
det är medlem i Frivilliga 
Försvarsorganisationernas 
Samarbetskommitté och är 
därigenom också med i styrel-
sen för AMF (Armé- Marin- 
och Flygfi lm). Representant 
för SPSF är biträdande gene-
ralsekreterare Bo Walger som 
tillsammans med NP:s redak-
tör nyligen besökte den anri-
ka föreningen.

 Anrik är inget överord, 
Armé- och Marinfi lm, som 
det hette i början innan Flyget 
tillkom (1926), startades redan 
1920 av några offi cerare som 
anade att fi lm skulle få bety-
delse i framtiden. Försvars-
makten ansåg dock inte att 
fi lm hörde till kärnverksamhe-
ten och AMF är, och har alltid 
varit, en ideell förening.
 Sedan starten har AMF 

haft hand om försvarets samt-
liga fi lmer som producerats, 
men arkivet rymmer även in-
köpt material från andra län-
der, företrädesvis England och 
USA. Idag innehåller arkivet 
över 7 300 titlar fördelade på 
cirka 30 000 askar fi lm.

Kanslichef och vd för AMF 
är Peter Nordström som tar 
emot oss med en efterlängtad 

morgonfi ka och färska bul-
lar. Han berättar att AMF har 
det äldsta militära fi lmarkivet 
i världen näst efter Frankrike.
– Vi är defi nitivt en av lan-
dets äldsta producenter av 
fi lm som producerar fortfa-
rande! säger Peter.
Han berättar vidare om hur 
verksamheten förändrats över 
tid. Fram till 1960 handlade 
det i princip enbart om 16 

Jobbet passar mig perfekt, säger Peter Nordström, kanslichef och vd för AMF, det är roligt 
och kreativt och jag har stor nytta av min tidigare erfarenhet från fi lmbranschen när det 
gäller produktion, logistik och allt som hör till.

Gunnar Dyhlén, 
grundare av AMF.

I fi lmarkivet fi nns också den här gamla 16 mm:s ljudfi lmsprojektorn från Siemens.
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Försvarsinformation

mm fi lm som hyrdes ut, fö-
reträdesvis till de olika för-
banden.
– Det var en omständlig 
procedur, säger Peter, fi lmerna 
skulle synas och spolas om ef-
ter visning och det skulle gö-
ras fl era kopior av varje fi lm 
plus en del annat tidskrävande 
pyssel, paketering med mera.

En vanlig fråga till AMF är om 
det fi nns något hemligt ma-
terial i arkivet, men det har 
man inte.
– Sådant material, i den mån 
det fi nns, förvaras på annat sä-
kert ställe, säger Peter, vi har 
visserligen ett antal fi lmer som 
vi inte visar, bland annat rena 
propagandafi lmer från olika 
länder eller begravningscere-
monier, där respekten för an-
höriga gör att vi avstår visning.

Vilken är den mest unika fi lmen 
i arkivet?
– Det är en fi lm från 1906 då 
detta var något helt nytt i Sve-
rige, säger Peter, fi lmen skild-
rar en manöver i Östergötland. 
Den är verkligen unik, men vi 
har också en udda fi lm som 
handlar om Försvarets försök 

med att använda sälar för att 
söka upp ubåtar.

Totalt arbetar tre personer på 
AMF. Ekonomin bygger på 
individuella medlemsavgifter, 
där huvuddelen kommer från 
kollektivt medlemskap, till ex-
empel hela förband som kan 
omfatta några tusen personer. 
Utöver detta fi nansieras verk-
samheten av arkivtjänsten som 
bland annat innefattar konver-
terings- och digitaliseringsar-
beten från de gamla 16 mm 
fi lmerna till exempelvis DVD.

Dagens verksamhet vilar i hu-
vudsak på två ben: Filmarkivet 
och den egna produktionen 
som till större delen omfattar 
militärhistoriska fi lmprojekt.
– Vi får beställningar från 
bland annat Försvaret och 
dess utbildningsenheter, sä-
ger Peter, vi producerar ock-
så unika fi lmer ur vårt arkiv i 
samarbete med Svenskt Mili-
tärhistoriskt Bibliotek. Senast 
om beredskapstiden från de 
olika vapenslagen. AMF har 
mycket egenproducerat ma-
terial, även i samarbete med 
andra entreprenörer.

AMF har besökare från alla 
möjliga grupper, ofta forskare, 
men det kan också vara männ-
iskor som söker släktingar och 
anhöriga som kan fi nnas do-
kumenterade på fi lm.
– Det kan även vara Sverige-
bilder som är intressanta i nå-
got sammanhang, säger Peter, 
allt har inte militär anknytning, 
här fi nns till exempel fi lmer 
om civilförsvarets övningar.
På kansliet fi nns arbetsplat-
ser för besökare som vill titta 
på fi lmer för olika ändamål. 
Som exempel berättar Peter 
om hur man förra året hjälpte 
högvakten på Kungliga Slot-
tet som hade olika åsikter om 
hur vaktavlösningen skulle 
genomföras.
– Vi fi ck fram ett femtiotal 
fi lmer som handlade om hög-
vakten och genom att titta på 
dessa kunde man skingra frå-
getecknen och få information 
om hur det skulle gå till.

Vi kommer in på tiden för an-
dra världskriget och åren som 
följde med ”kalla kriget”. Pe-
ter berättar att AMF då pro-
ducerade en del fi lmer där 
kända skådespelare som Stig 

Järrel, Sickan Carlsson, Thor 
Isedal med fl era medverkade.
– Det var en hederssak att 
ställa upp i fi lmer som hand-
lade om rikets försvar, förkla-
rar Peter.

Vare sig det gäller forskning, 
underhållning eller sökning 
efter fakta fi nns det oerhört 
mycket att hämta i arkivet 
på AMF. 
Peter tar oss med ned i käl-
larvåningen där de gamla fi l-
merna förvaras och det är en 
imponerande mängd film 
som ligger på hyllorna i pryd-
ligt märkta askar.
– Filmerna fi nns innehålls-
beskrivna och sökbara i en 
fi lmkatalog på AMF:s hemsi-
da. förklarar Peter, men hittar 
man inte det man söker kan 
man ringa eller maila en för-
frågan till AMF.

Peter berättar att Försva-
ret numera i stor utsträck-
ning själva dokumenterar sin 
verksamhet med ”Combat 
Camera”.
– Vi arbetar för närvarande 
med att dokumentera frivil-
ligrörelsens aktiviteter, för-

Allt i arkivet har inte militär 
anknytning. Här t.ex. 
”Socialtjänst i bombad förort”.

Längst ned i källaren fi nns det enorma fi lmarkivet. Pistolskyttar kan också göra fynd här, fl era 
militärmästerskap i pistolskytte fi nns bland rullarna.
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klarar Peter, och vi gör också 
tv-produktioner, den senaste 
handlade om kungaslupen 
”Vasaorden” som bland annat 
handlade om hur man tränade 
inför Kronprinsessan Victorias 
bröllop.

Tidigare arbetade Peter i eget 

företag som bland annat för-
såg fi lmindustrin världen över 
med kamerakranar och ka-
merarälsar.
– Lite egna innovationer 
blev det också, säger han, det 
har varit lite ”crossmedia” för 
min del med fi lm, bilder och 
affi scher.

En gammal 35 mm:s biografprojektor står utställd i entrén. Affi schen är typisk från tiden då 
militärfarser var synnerligen populära. I ”Flicka i kasern” från 1955 framträdde bland annat 
Åke Söderblom, pigga sångerskan Sonja Stjernquist och dansaren med mera, Egon Larsson.

Det gäller att ha maskiner 
som klarar alla format som 
förekommit under åren. Här fi nns 
allt från de riktigt gamla analoga 
muskedundren till de senaste 
digitala maskinerna.

Peter Nordström visar Bo Walger ett exempel på AMF:s 
nyproducerade fi lmer.

Under rundturen berättar Pe-
ter entusiastiskt om hur för-
eningen börjar synas mer och 
mer, bland annat har man nu 
en webbshop där man kan 
köpa fi lmer som AMF själ-
va gjort.
– Det känns faktiskt roligare 
och roligare, säger han, vi byg-
ger kontinuerligt ut verksam-
heten och målet är att skapa 
ett system där vi har fl era sam-
arbetspartners för produktion.

Ett stort mål nåddes då man 
lyckades få SVT intresserade 
av en fi lm om de svenska ve-
teranerna från kriget i Kon-
go som gjorde ett återbesök 
efter femtio år. Filmningen i 
Kongo startades av AMF och 
då man presenterade materi-
alet för journalisten och do-
kumentärfi lmaren Malcolm 
Dixelius och Afrikaexperten 

Margareta Griesel blev de ge-
nast intresserade.
– När SVT fi ck se den pro-
mofi lm vi gjort tillsammans 
gick de in i projektet, berättar 
Peter, och det är precis sådant 
vi vill åstadkomma.

Apropå att synas berättar Peter 
att föreningen nu också har 
sin givna plats vid Almedals-
veckan på Gotland.
– Vi är med och anordnar 
Försvarspolitisk Arena i Al-
medalen och där har vi nu 
möjlighet att visa fi lmer och 
få lite PR för verksamheten, 
berättar Peter och avslutar:
– Ännu mer publicitet fi ck 
vi då tv, dags- och kvällspres-
sen recenserade våra fi lmer, 
det var riktigt kul!

Gör gärna ett besök på AMF:s 
hemsida: http://amf-fi lm.se/
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Hur länge har du varit aktiv?
– Jag började 1986, då i 
Umeå PK. Jag vet egentligen 
inte varför jag började. Min 
far var aktiv skytt och jag fi ck 
skjuta pistol i militären vilket 
gjorde mig mer intresserad. 
Men det tog tio år från det 
att jag muckade tills jag gick 
med i en klubb.

Hur beskriver du dig själv?
– Lugn, behärskad. Jag gör 
inte så mycket väsen av mig. 
När jag tävlar är jag fokuserad 
på mitt och släpper allt annat.
Detta lugn har fungerat bra 
för honom. 1990, efter att ha 
skjutit i endast fyra år kom 
han med i det svenska skyt-
telandslaget. Året före var han 
endast en poäng ifrån att kva-
lifi cera sig.

Har du bra tävlingsnerver?
– Jo, det anser jag att jag har. 
Jag kan hålla koll skott för 
skott och räkna efter hur det 
går för mig. Men jag försöker 

även, om det går, hålla koll på 
andra skyttar. Det stressar mig 
inte att veta hur jag ligger till.

Är du en utpräglad precisions-
skytt?
– Mycket precision, men 
jag har även tävlat i fältskytte 
med viss framgång. Har vun-
nit tävlingar men inga mäs-
terskap. Men jag är även aktiv 
inom sportskytte. Det som är 
roligast är fripistol och luftpi-
stol. Det kan bero på att jag 
har haft störst framgångar där, 
men också för att det har varit 
lämpligt svårt.

Du har varit aktiv länge, vet du 
hur många nationella SM du 
deltagit i?
– 15-20 SM där jag tävlat 
i både fält och precision och 
lika många sportskytte SM 
och luftpistols SM. Jag har 
medalj i alla precisionsgrenar, 
däribland en guldmedalj i B 
som jag vann med en revol-
ver på 486 poäng, säger To-
mas, jag har även kommit tvåa 
fyra gånger i C. Antingen har 
jag bara varit några poäng ef-

ter, alternativt förlorat en sär-
skjutning.
 Tomas har för avsikt att 
delta igen i årets Pistol-SM i 
Boden och där tävla i precisi-
on. Första vinsten i luftpistol-
SM kom 1992 (han vann då 
över Ragnar Skanåker med 
endast 0,1 poäng!). Första 
mästerskapsmedaljen vann 
han 1989, då blev det silver i 
fripistol på SM.

Du sa att du varit med i lands-
laget, hur har det gått för dig 
internationellt?
– Mina främsta framgångar 
är trea på Nordiska Mäster-
skapen med både luftpistol 
och fripistol, samt en 17:e 
plats på EM i Manchester. I 
övrigt har jag deltagit i VM 
och världscupstävlingar.

Vid Vårmönstringen i Vännäs 
för några år sedan sköt du 565 
poäng, med en 100-serie, håller 
du fortfarande den nivån?
– 565 poäng var egentligen 
inte så märkvärdigt, den täv-
lingen i sig var relativt medel-
måttig med några serier som 

stack ut, som till exempel 
100-serien. De är inte så van-
liga i Sverige nu för tiden. Po-
ängnivån i Sverige har sjunkit 
på senare år. Genom åren har 
jag skjutit några 100-serier, 
kanske 20 stycken på tävling 
och 20 till på träning, berättar 
Tomas.

Hur känns det att precis ha mis-
sat SM-guldet fyra gånger?
– Jag har inga bekymmer 
med det. Som jag sa har det 
handlat om särskjutningar 
och någon enstaka poäng mot 
toppskyttar som bland annat 
Staffan Oscarsson och Sonny 
Lindberg och det är resulta-
ten som talar. De sköt bättre, 
helt enkelt.

Du anmäler dig fortfarande i 
seniorklassen, trots att du kan 
skjuta som veteran?
– Jag tycker man ska anmäla 
sig i den klass som motsvarar 
ens nivå, därför väntar jag lite 
med veteranklassen.

Vilka vapen har du just nu?
– Jag fi ck under femton år 

Jag gör inte så 
mycket väsen av 
mig
Av: Anna Ölund

Sitt första SM-guld vann Tomas Backlund 
i luftpistol 1992 då han besegrade 
olympiamästaren Ragnar Skanåker i en tät 
match. Nationellt har han bland annat SM-
guld i precision B och fyra SM-silver i C.

Snabbfakta:
Namn: Tomas Backlund.
Klubb: Vännäs Psk, där han är 
ordförande.
Ålder: 57
Familj: Sambo, 6 barn, 8 barn-
barn och 2 katter.
Yrke: Elektriker, men numera 
sjukpensionär.
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låna vapen från en av Sveriges 
större vapenhandlare, men då 
jag började trappa ned avslu-
tades även denna sponsring. 
Men jag har en Steyr LP10 
luftpistol. Min favorit bland 
krutvapnen har varit en re-
volver, Manurhin i kaliber .32.

Har ni både inomhushall och 
utomhushall i Vännäs?
– Vännäs har en inomhus-
hall som kan användas upp till 
50 meter med .22 samt även 
en utomhus för både 25 me-
ter och 50 meter. Vi har nyligt 
fått bygga om utomhusbanan 

på grund av förändrade krav, 
men nu fi nns den på plats. Bra 
banor behövs, tävlingsaktivi-
teten i klubben är stor.

Vad tycker du är det svåraste 
momentet när det gäller att 
skjuta ett bra skott?

Efter viss fundering säger 
Tomas:
– Avfyringen, men den i 
sig gör inte ett bra skott. Allt 
måste sitta, men fungerar inte 
avfyringen så spelar det ingen 
roll hur bra du gör de andra 
delarna.

Slutligen, varför tycker du pi-
stolskytte är roligt?
– Det är roligt att tävla och 
det passar bra för mig. Det är 
en sport för alla. Jag tycker det 
är roligt att skjuta, men jag är 
egentligen inte intresserad av 
vapen.

Tomas gillar luftpistolsskyttet.

Tomas har vunnit många priser 
genom åren. Detta är bara en 

liten del av allt han har hemma.

”Nationella” 
märkesskölden.

Tomas coachar nu dottern 
Ida, 15, som visar stor 
talang för pistolskyttet.

Tomas, Marika och Ida tränar ofta tillsammans på skjutbanan.
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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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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:-

Skyddsglasögon för skytte
För alla tävlingsgrenar. Helt kit i väska 
med ofärgade, gula, orange, bruna och 
grå fi lter. Hållare för styrkeglas ingår. 
Finns i olika utföranden.
Pris från 750 – 2 500:-

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: 750:-

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.
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Fältskjutningen omfattade sex 
stationer som var fördelade så 
att tre stationer låg sida vid 
sida på den stora precisions-
skyttebanan som har indivi-
duellt styrbara vändställ för 
olika sektioner (stationer). 
Två stationer i andra änden 
av samma bana var s.k. snabb-
stationer på kort håll och 
korta skjuttider. En sjätte sta-
tion (långhåll) låg strax intill. 
Genom att använda Le Mans 
start kunde sex patruller star-
ta samtidigt och bege sig till 
stationerna och sätta igång att 
skjuta. Efter markering för-
fl yttade sig samtliga patruller 
ett steg framåt i banan, patrull 
1 gick från station 1 till station 
2 och från station 2 till sta-
tion 3 o.s.v. Blixtlåsprincipen 
tillämpades vid station 1 där 

patruller fyllde på alltefter-
som nya skyttar anlände. Det 
låter som upplagt för kaos, 
men skjutningen gick som 
ett välsmort urverk och trots 
det stora antalet deltagare var 
hela skjutningen avklarad på 
tre och en halv timme.

Mycket bra, enligt min me-
ning, var också att banan inte 
var lagd för elitskyttarna utan 
var anpassad till ”vanligt folk”. 
Detta hade tävlingsledningen 
slagit på trumman för ordent-
ligt, såväl inom klubben som 
till de inbjudna gästskyttarna.

Reaktionen på förhandsrekla-
men blev kraftfull. Antalet 
starter blev 113(!), vilket är nytt 
rekord för denna klubbtäv-
ling. Om man räknar bort de 

11 inbjudna skyttarnas starter, 
återstår 94 starter som gjordes 
av klubbens egna medlemmar. 
Detta kan mycket väl vara 
deltagarrekord för klubbtäv-
lingar över huvud taget. Bil-
parkeringen var smockfull, 
och det var stundtals svårt att 
hitta en sittplats i den rym-
liga klubbstugan. Vimlet på 
tävlingsplatsen gjorde att det 
kändes mer som en stor natio-
nell tävling än som en klubb-
tävling.

Det anses allmänt att skickliga 
och erfarna fältskyttar är sär-
skilt lämpade att lägga banor. 
Och, visst, de funkar utmärkt 
när det ska läggas banor för 
mästerskap. Men sådana ban-
läggare har ofta märkligt svårt 
att förstå att mindre tävlingar 

av lägre rang ska läggas med 
en lägre svårighetsgrad.

Alltför svåra banor anser jag 
vara kraftfulla intressedödare. 
Jag vet inte hur många gånger 
jag har sett nybörjare lämna 
sin första fältskjutning med 
hängande huvud och kom-
mentaren: ”Nä, fältskjutning 
är för svårt för mig”. En så-
dan hink vatten över huvudet 
kan för alltid släcka intresset 
hos många förhoppningsfulla 
skyttar.

De ortodoxa banläggarna ur-
säktar sig ofta med att allt-
för lätta banor gör att många 

Fält med 
Le MansstartAv: Basti Naumann

Foto: Jim Forsberg

En söndag i mars inbjöds artikelförfattaren och några andra gäster 
att skjuta Upplands Väsbys klubbserie i fältskytte. För att patrullerna 
skulle komma igång snabbt och slippa vänta på varandra hade man 
infört en effektiv variant av racerförarnas ”Le Mans start”.
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skjuter fullt, och att det blir 
många och tidsödande sär-
skjutningar. Men för det för-
sta är detta aktuellt enbart för 
mästerskapstävlingar, och för 
det andra är faran överdriven. 
Upplands Väsbys klubbfält-
skjutning var en av de lättare 
jag deltagit i. Jag, som numera 
skjuter uselt och ofta kom-
mer sist, tappade bara två po-
äng (det var poängfält). Och 
ändå var det bara sex skyttar i 
vapengrupp C som sköt fullt, 
och i alla övriga vapengrup-
per tillsammans var det bara 
en som fyllde.

Nyckelpersonen bakom det 
här lyckade sättet att arrang-
era klubbfälttävlingar är Kaj 
Sjöberg. Till sin hjälp har 
han tagit den erkänt dukti-
ge skytten, tillika banlägga-
ren och tävlingsarrangören 
Jim Forsberg. Kaj säger att 
det har varit till stor hjälp att 
konsultera Jim om hur skjut-
ningen ska läggas upp för att 
passa allt från nybörjaren till 
den bästa skytten i klubben, 
samt hur strategin på hela ar-

rangemanget ska läggas upp 
för att få fl er klubbmedlem-
mar att delta.

För att snabbt komma igång 
och även ha möjligheten att 
skjuta fl er starter på kortare 
tid har Jims idé med Le Mans 
start testats och fallit väl ut. En 
fältskyttegrupp har bildats för 
att underlätta och rationalise-
ra riggandet och rivandet av 
stationerna och sköta skjutle-
darrollen via högtalarsystem 
på de tre första, automatiska 
stationerna.
 Kaj berättar att bildandet 
av gruppen blev ett lyft, nu 
vet alla vad de ska göra och 
känner en ära i att få hjälpa 
till att utveckla kunskaperna 
om fältskytte. Samtidigt ska-
par man god PR för klubb-
tävlingarna som resulterar i 
att rekordmånga medlemmar 
som deltar.
 Poängfältskjutning, säger 

Jim, är ett knep att tillfreds-
ställa fl er skyttar på alla nivåer. 
En bra poängfältbana ger val-
möjlighet att skjuta på de fi -
gurer man anser sig 
kunna träffa och 
på så sätt kunna 
gå en runda med 
många träffar, men 
med några bort-
valda fi gurer som 
inte ger toppresul-
tat men väl en till-
fredsställd skytt.

För att klubbtävling-
arna på bästa sätt ska 
förbereda skyttar-
na inför ”riktiga” tävlingar 
skjuter man samtliga vapen-
grupper, samt klubbens egen 
specialvapengrupp; historiska 
tjänstevapen (pistol och revol-
ver som måste vara tillverkade 
före 1945). Förutsättningslap-
par – som de ska se ut – de-
las ut till varje skytt före start. 
Ordentligt numrerade fi gurer 
och målgrupper är fl er detal-
jer som hör till upplägget.
 Jim, som själv håller elit-
nivå, hjälper då och då till 
som ”konsult” i olika klub-
bar. Roligt att nämnda her-

rar inte lägger ”värsta stuket” 
på en klubbfältskjutning utan 
anpassar den till en nivå som 
gör att även nya skyttar har en 
chans att hänga med, känna 
glädjen med fältskyttet och 
bli fortsatt intresserade.

Festligt, folkligt, fullsatt! kan man 
avslutningsvis säga om denna 
trevliga tävling. Jag åkte hem 
med den bestämda känslan av 
att det är just sådant här som 
behövs för att locka fl er skyttar 
till fältskyttet – det nationella 
skyttets paradgren!

Två polistjejer passade på att 
skjuta fält.

Närmast kameran Timo Valkama (vä) och 
Kaj Sjöberg.

Flera patruller beredda samtidigt.

”Är vi klara nu, så vi kan börja 
med korven?” undrade NP-
redaktören till höger.

Långhållet.

Även grillen uppskattades 
starkt.

Kaj Sjöberg.

Jim Forsberg.

Foto: Peter Siegel
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Guy Persson har avgått ef-
ter att ha arbetat 21 år som 
sekreterare och kassör i or-
ganisationskommittén för 
Sydsvenska Mästerskapen 
(SSM). Bertil Johansson och 
John-Åke Andersson avgick 
samtidigt. Alla tre har formellt 
avgått men herrarna är svåra 
att ersätta och är kvar till ef-
ter årets SSM i fält då den nya 
konstellationen, efter ett extra 
möte i maj, planeras bli klar.
Här en intervju med Guy 
som nu trappar ned efter fyr-
tio år som pistolskytt.

Vad tycker du har förändrats 
mest inom pistolskyttet 
sedan du började?
– Mycket handlar idag 
om miljö, buller, och inte 
minst hårdare regler vad 
gäller vapenförvaring och 
hantering. Det har blivit 
lite ”tuffare” att vara skytt. 
 Den trevliga tiden då 
det var folkfest och social 
gemenskap på skjutbanorna 
har till viss del försvunnit. 
Idag åker man, kanske några 
stycken, från en klubb till täv-
ling, men då man är klar, ja, 
då åker man hem direkt. Ing-
en stannar kvar och har det så 
viktiga sociala umgänget. Det 
saknar jag.

Hur ser du på pistolskyttets 
framtid?
– Jag är lite orolig, och det 
beror på alla de olyckliga hän-
delser som sker ute i världen; 
skolskjutningar, terrordåd 
med mera.
Händelserna får konsekvenser 
för oss här hemma just med 
hårdare regler. Förbundet 
kommer att få ägna mycket 
tid åt att jobba med detta re-
gelverk som regering, riksdag 
och polisen kommer med.

När det gäller utbildning har 
det varit en käpphäst länge 
inom Förbundet. Det har gått 
lite i vågor, men jag tyck-
er att man nu är på bra väg 
med mycket nytt material, 
liksom nyutbildning av riks- 
och kretsinstruktörer. Det lo-
var gott!
Men även om man satsar på 
dessa utbildningar och nytt 
material är ju ändå tillgången 
på funktionärer begränsad. 
Själv tillhör jag den grupp 
som har arbetat mycket ide-
ellt, idag är det inte så många 

kvar av den stammen. Det är 
svårt att idag rekrytera funk-
tionärer bland yngre många 
gånger beroende på att ung-
domar idag är väldigt fl yttbara 
– och måste så vara – för att 
hitta arbete. Detta är nog den 
svåraste nöten att knäcka. När 
man väl gjort det, ja, då kan 
också föreningarna fokusera 
på kärnverksamheten.

Många minns ”rekordslakten” 
på tidigare SSM, nu verkar re-
sultaten bli sämre, varför tror 
du det är så?
– Mycket tror jag det beror 
på att de som satte dessa fan-
tastiska rekord har blivit äldre 
och med stigande ålder sjun-
ker ju ofrivilligt resultaten. 
Sedan är det som sagts tidigare 
en inte allt för stor återväxt av 
yngre skyttar och här ser man 
direkt att juniorklassen mins-
kar drastiskt, tyvärr. Vi får nog 
vänta en tid innan vi kan no-
tera rekordresultat igen.

Vad har jobbet med SSM gett 
dig personligen?
– Visst har det ibland inne-
burit mycket jobb, men det 
har också varit väldigt roligt 
och spännande. Glädjen har 
som sagts tidigare varit den 
stora rekordslakten som in-
träffade i slutet på 90-talet 
och början av 2000-talet. Jag 
har även fått lära känna skyt-
tar från hela landet, vilket har 
varit mycket stimulerande 
och roligt. Jag har också fått 
många goda vänner genom 
åren tack vare mitt engage-
mang inom skyttet på olika 
nivåer; klubb, krets, SSM och 
inte minst inom Förbundet.
Jag har hela tiden varit mån 
om skyttarna och skyttet. Har 
lyssnat på de som kommit 
med olika förslag och jobbat 
med dessa för att om möjligt 
få fram nya tävlingsmoment 
eller regelverk med mera.
 Under min tid inom SSM 
har jag också varit med om att 

Ny konstellation i Sydsvenska Mästerskapen.

Av: Ulf Hansson
Foto: Ing-Marie Åkerö

Bertil Johansson (till 
vänster) och Guy Persson 
avtackas.

John-Åke Andersson hade inte 
möjlighet att närvara vid tillfället.

Bertil, Guy och
John-Åke tackar för sig
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Myggbett är otrevliga, liksom 
kärnkraftsolyckor. De förstäm-
da är mycket vanliga men helt 
ofarliga, de senare är mycket 
farliga men desbättre mycket 
ovanliga. Utifrån dessa två fak-
torer, hur vanligt och hur far-
ligt, får man avgöra vad som är 
den tolerabla risknivån.

Efterbrännare, på engelska 
hangfi re, är ett potentiellt far-
ligt men normalt mycket 
ovanligt ammunitionsfel. Vad 
det rör sig om är en märkbar 
fördröjning i antändningen av 
en patron efter det att tänd-
hatten eller hylskanten har 
träffats av slagstiftet. Fördröj-
ningen är oftast mycket kort, 
bråkdelar av en sekund, men 
kan också vara fl era sekunder.
 När en patron inte antänds 
omedelbart vet man först inte 
om det är en efterbrännare 
eller en klick. Ytterligare ett 
möjligt, och vanligare am-
munitionsfel är den så kallade 
pysaren, eng. squib load, som 
uppstår när en patron utveck-
lar ett lägre gastryck än nor-
malt och som kan leda till att 
kulan inte lämnar mynningen 
utan sitter kvar i loppet eller i 
hylsan.

När en pysare uppstår på trä-
ning eller under precisions-
skjutning bibehåller man 
vapnet i säker riktning. Rå-
der det ingen tvekan om att 
det är en pysare (rekyl, myn-
ningsfl amma och/eller knall 
har noterats), gör patron ur och 
stoppa därefter in en läskstång i 
pipan så lång att den kommer 
ut i andra änden (fortfarande 
med pipan i säker riktning) för 
att säkerställa att loppet är fritt. 
Klart att fortsätta.
 Uppstår en misstänkt py-
sare i snabbare skytteformer 
där omladdning inte hinner 
ske under skjuttiden måste 
skytten naturligtvis ändå av-
bryta skjutningen och anmäla 
eldavbrott. Visar det sig i gre-

nar med omskjutning att det 
sitter en kula i hylsan eller i 
loppet är det naturligtvis god-
känt eldavbrott. Är omskjut-
ning inte tillåten eller att det 
faktiskt inte fi nns någon kula 
kvar i loppet, ja då är kvar-
varande skott i serien tyvärr 
borta. Ett lågt pris för säker-
heten och för att slippa öde-
lägga sitt vapen, trots allt.

Hur hanterar man då en klick 
som kan vara en presumtiv 
efterbrännare? NRA råder 
skyttarna att hålla kvar vap-
net i säker riktning i minst 30 
sek innan man öppnar meka-
nismen föra att avlägsna den 
klickade patronen. Detta för 
att konsekvenserna av att pa-
tronen antänds när man öpp-
nar slutstycket/trumman kan 
bli allvarliga.
 I många tävlingssituatio-
ner står skytten inför ett di-
lemma. Att vänta minst 30 
sekunder innan man kan på-
börja åtgärdandet av eldav-
brott förstör den tävlingen 
för deltagaren. Att i alla gre-
nar medge ett oändligt antal 
omskjutningar eller att besluta 
att ett eldavbrott innebär fär-
digskjutet i serien är åtgärder 
som regelskrivarna har be-
dömt inte står i proportion 
till sannolikheten för att en 
efterbrännare skall uppstå.

Så har vi efter ett långt prelu-
dium kommit fram till frågan; 
ska man behöva räkna med 
efterbrännare? Det visar sig att 
de är mycket ovanliga. Några 
faktorer verkar öka risken; ge-

värspatroner, mycket gammal 
ammunition och i synnerhet 
om den lagrats felaktigt, ber-
danhylsor och hylsor som av 
någon anledning inte varit 
torra när de laddats (kom-
mit direkt från tvätten). Hos 
omladdad ammunition kan 
fenomenet uppstå främst om 
tändhål i hylsbotten är igen-
satta av föroreningar (dålig 
rengöring eller kvarvarande 
rester av rengöringsmedel el-
ler olja). I en patron där tänd-
hattens låga opåverkad når 
oskadat krut är en efterbrän-
nare osannolik.

Så, om ammunitionen som an-
vänds är oskadad (gäller även 
skadad av ålder och lagring), 
central- eller kantantänd, av 
känt ursprung och fabrikslad-
dad eller omladdad med rena 
och torra hylsor, är risken för 
efterbrännare försumbar, men 
inte obefi ntlig.
 Skjuthandbokens regel (i 
B.1.2.1) säger ”Använd ald-
rig annan ammunition än den 
vapnet är avsedd för. Använd 
inte ammunition som är ska-
dad, vars ursprung är osäkert 
eller handladdad ammunition 
om osäkerhet råder om dess 
egenskaper”. Följer man den 
och övriga regler är risken för 
efterbrännare tolerabel inom 
SPSF skytteformer. Gör man 
det inte är såväl minst 30 se-
kunders väntan med stängt 
vapen vid klick som skyddan-
de glasögon att rekommende-
ra. Kanske också en skottstol 
och ett snöre från avtryckaren 
till baksidan på skjuthallen.

Efterbrännare
– ovanligt otrevligt
Av: Nils-Anders Ekberg

Här har 
det hänt.

ta fram tävlingsbestämmelser 
och införande av två nya gre-
nar; Militär Snabbmatch och 
PPC.

Vad ska du ägna dig åt nu?
– Jag har sagt vid något 
tillfälle att då jag slutar med 
skyttet ska jag ha det lugnt 
och skönt i hängmattan! Nej, 
skämt åsido, jag kommer även 
i fortsättningen att jobba med 
och för skyttet, dock inte i 
några framskjutna positioner. 
Kommer väl att hjälpa till lite 
här och var, till exempel hos 
Förbundet och kretsen.
Jag kommer dock att ägna 
mig mycket mer åt mitt andra 
stora intresse; släktforskning, 
som också är spännande. Lite 
ironiskt kan man säga att ar-
betet med skytte har gjort att 
man blivit lite av en detektiv. 
Detta har man helt klart nytta 
av vid släktforskning.

Ordet är fritt!
– Min skyttekarriär började 
för länge, länge sedan. Det var 
min morbror som tog mig 
med till skjutbanan någon 
gång i början på 60-talet, där 
jag skulle lära mig att skjuta 
gevär, mauser 96. Jag tyckte 
det var intressant och deltog 
vid några tillfällen och vann 
min första tävling efter ”bara” 
tre träningstillfällen. Vinsten 
bestod av en liten tennbägare 
som än idag pryder bokhyllan. 
Jag som många andra pojkar 
lekte som barn cowboys och 
hade naturligtvis en knall-
pulverrevolver. Detta intresse 
fanns hela tiden och därför 
sökte jag efter en förening 
som sysslade med pistol/re-
volverskytte. Hösten 1972 
hittade jag en sådan förening 
strax utanför Simrishamn och 
på vårkanten då föreningen 
hade sitt årsmöte blev jag in-
vald i styrelsen som sekrete-
rare och på den vägen har det 
varit under dessa 40 år.
 Efter mina 21 år som 
SSM-sekreterare och kassör 
vill jag tacka alla skyttar och 
före ningar för den tid som 
varit. Samtidigt tackar jag er 
alla i hela landet för det stöd 
och den hjälp ni gett mig, och 
som jag förhoppningsvis kun-
nat ge er under de 23 år som 
jag var med i Förbundet.
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Av: Kent Kumpula, nöjd revolverägare

Köpa ny revolver? Genom att köpa 
begagnat och anlita en skicklig 
vapensmed fi ck Kent Kumpula 
sin kvalitetsrevolver för betydligt 
mindre pengar än vad en sprillans 
ny skulle kostat.

Det hela började med mina 
funderingar kring en revol-
ver. Det var dags att köpa en 
till R-fält och PPC ... men 
vilken modell ska man köpa? 
För PPC har jag förstått att 
det fi nns värstingmodeller att 
beställa från olika vapenhand-
lare, kanske skulle det bli en av 
Merkles modeller? De verkar 
onekligen populära.

Tyvärr har tysken inga priser på 
sin hemsida, men ett email se-
nare får jag reda på att en dylik 
tingest kostar över trettiotu-
sen kronor! Dels är det nog 
mer än jag hade tänkt mig, 
och dels så är ju den model-
len för tung för R-fält, så det 
skulle bara bli en revolver för 
PPC i så fall. Med bekymrad 
min skjuter jag mina Merkle-

Revolvern i 
originalutförande.

Revolverbesök hos 
vapensmeden – 
värt pengarna?
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planer åt sidan, det är för dyrt 
och för smalspårigt. Jag vill ju 
ha en revolver som fungerar 
för fl er grenar, inte bara en.

En S&W 686 ska det nog bli 
i alla fall, de är både snygga 
och ska ha relativt bra trycken. 
Men jag vill ju ha en riktigt 
bra 686:a ... Kanske får det 
bli en 686 av modell ”Target 
Champion”? De är snygga 
som sjutton, och de måste ju 
vara bättre än originalet. Det 
hör man ju redan från nam-
net, ”Target Champion”, en 
mästare på precision!

Jag surfar, läser och begrun-
dar ... Det visar sig att många 
anser den glasblästrade ytan 
vara ett elände att hålla rent, 
och dessutom sågas till viss 
del vapnets prestanda i rela-
tion till det högre priset. Inte 
så att de skulle vara dåliga på 
något sätt, bara att de inte 
nödvändigtvis är så mycket 

bättre än originalet heller. I 
alla fall inte om man skulle 
fi xa trycket på en standard-
modell av 686:a.

Fixa trycket? Nog för att jag är 
en vän av gör-det-själv-lös-
ningar, och jag gillar att hitta 
på MacGyver-lösningar på 
både det ena och det andra. 
Men att fi xa till trycket på en 
revolver ... Jag vet ju faktiskt 
ingenting om mekanismen i 
en revolver, är det så lyckat 
att ge sig i kast och börja fi la 
på trycket då? Jag Googlar 
vidare ... Hittar referenser till 
folk som kan hjälpa mig med 
tryckesjobbet, men ingen som 
verkar ha sina tjänster offent-
ligt ute på internet och jag 
hittar inga priser.

Undrar hur mycket det kos-
tar att anlita en vapensmed, 
egentligen? Är de så dyra 
i drift allihop att slutpriset 
hamnar skyhögt även om man 

Trumfrigörare – originalutförande.

Polerpasta, för det lilla extra..

Stommen slipas till.

Förstoringsglas – modell mindre.

köper en begagnad revolver 
som ska fi xas till och PPC-
trimmas? Jag hittar återförsäl-
jare av trelägessikten ... Och 
kommer fram till att bara det 
där trelägessiktet kostar fl era 
tusenlappar i inköp! Sicket ki-
lopris för de plåtbitarna alltså! 
Lite småsurt, men det måste 
ju bli bra så det är väl bara att 
betala och se glad ut tänker 
jag. Det är i alla fall billigare 
än en Merkle-pang för tret-
tio tusen...

Men vad hamnar slutnotan på 
då, om jag ska köpa en revol-
ver, betala nästan 4 500:- för 
bara siktet, och sedan betala 
vapensmeden utöver det för 
montering, tryckesjobb och 
allmän service av en begag-
nad pang? Jag börjar krafsa 
ner siffror på ett papper och 
svettas ymnigt, men jag vill ju 
inte skjuta PPC utan ett tre-
lägessikte. Då är man ju i un-
derläge direkt, och kommer 

ofelbart att skylla på avsakna-
den av trelägesiktet.

Ska det vara så svårt att hitta 
en vapensmed på nätet? Skyt-
tar och hela skyttebranschen 
lider defi nitivt av sen utveck-
ling rent IT-mässigt. Vapen-
handlare har hemsidor som 
både rent designmässigt och 
informationsmässigt ser ut 
som ... något som inte lämpar 
sig i tryck. För att inte tala om 
hur dåligt uppdaterade sidor-
na ofta är, det är rent pinsamt.

Det är någonstans mitt i den-
na Googlingsorgie som jag 
springer på en sida som får 
änglakörer att sjunga sällsamt 
vackert, samtidigt som dator-
skärmen liksom lyser upp lite 
extra ... jag har hittat Ohlsson 
Tuning: www.ohlssontuning.
se Det är ju så här en hem-
sida ska se ut, se och lär skyt-
tesverige!
 Här fi nns det bilder och 
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Invägning med digitala mätredskap.

Arbete med ett av vapensmedens 
specialverktyg. Ett fi nt sandpapper 
fastlimmat på en trekantig träpinne.

Reboundfjädern klipps av.

Slagfjädern slipas till.

Oket undersöks 
med hjälp av en 
tolk.

Ändring av searvinkeln i en special-jigg.

Stjärnan 
undersöks – 

Förstoringsglas 
modell större.

Mätning och uppmärkning av borrhål.

det finns information, till 
och med mycket informa-
tion! Och Jan Ohlsson skri-
ver detaljerat om vad han kan 
göra och hur han arbetar, det 
presenteras fasta priser för de 
vanligaste tjänsterna och all-
ting. Efter att ha insupit hem-
sidan skickar jag iväg ett ivrigt 
email, och förklarar mina pla-
ner på att köpa en begagnad 
revolver som ska fi xas till. Den 
måste anpassas med ett bra 
trycke, ett trelägessikte, den 
ska trimmas efter konstens 
alla regler och jag ska ha den 
till både fält och PPC.
 Ett svar kommer ganska 
snabbt, ett både långt och 
engagerat svar med förslag 

på vad som skulle göras. Fast 
grejerna jag ville få monte-
rat (trelägessikten och annat) 
skulle jag köpa själv och ta 
med mig.

Så jag Googlar vidare ... och 
springer på Hunters House, 
en Dansk vapenhandlare. Här 
hittar jag något som jag inte 
ens visste existerade, nämligen 
ett fl ertal begagnade 686:or 
med ett fyrlägeskorn! Det är 
ju till och med bättre än tre-
lägesikten, och inte är vapnen 
dyra i inköp heller!

För att göra en lång historia 
kort (för sent...), så slutar det 
med att jag beställer en 686 

Practical (686:a med fyrlä-
geskorn) från Hunters House 
i Danmark, tillsammans med 
en förlängd trumfrigörare, ett 
nytt LPA-sikte och en Nill-
kolv. För originalkolven som 
sitter monterad vid leverans 
ser inte så ergonomisk ut, om 
vi säger så.

När revolvern till slut anländer 
så känner jag att DA-trycket 

är tungt ... jag väger det till 
klart över fem kilo. Och inte 
går det mjukt och jämnt hel-
ler, motståndet liksom ändrar 
sig på vissa punkter ju mer 
jag kramar avtryckaren. Värt 
att notera är kanske att det är 
min allra första revolver, så jag 
har ingen aning om hur det 
ska kännas egentligen, eller 
kanske ens vad som är bra? 
Jag lyfter på luren och bokar 

Stjärnan fi las till under kraftig förstoring.
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Gängning av borrhål.

Gängning av hål 
för triggerstop.

Fasning av 
partonlägen.

Ultraljudstvätt – för en riktigt grundlig 
rengöring.

Revolverlektion i 
fi nmekanik.

Borrning av det första hålet. Borrning av hål för triggerstop.

tid hos Ohlsson Tuning, jag 
vill ju se hur mycket bättre 
trycket går att få. För med 
den här prestandan lär det inte 
bli några världsrekord denna 
sommar...

Ytan på revolvern är ganska 
matt och smårepig, så jag 
undrar om herr Ohlsson kan 
polera upp den också, så min 
nya ögonsten blir både bra 
att skjuta med och en fröjd 
för ögat. Men det visar sig 
att en revolver har så bökiga 
ytor, med konkava och kon-
vexa delar, så den lämpar sig 
inte för maskinpolering. Och 
att betala någon för handpo-
lering, ja det blir helt enkelt 
för dyrt, tycker Jan. ”Köp po-
lermedel och polera upp den 
själv istället” får jag som för-
slag, och jag ser en liten glimt 
av McGyver tändas i ögon-
vrån. Klart jag kan polera 
upp revolvern på egen hand, 
nemas problemas! Och äntli-
gen får jag visa hur duktig jag 
kan vara också, poleringen är 
ju nästan det viktigaste steget 
i hela fi xandet av revolvern! 
Ehrmm ... vi går vidare!

Innan jag åker till Ohlsson tu-
ning monterar jag faktiskt 
själv den förlängda trumfrigö-

raren och Nill-
kolven, det enda 
som behövs till det 
är en vanlig spårskruvmejsel. 
Onödigt att betala en vapen-
smed för så enkla uppdrag, 
tänkte jag. Sedan visar det sig 
att han, såklart, var tvungen 
att montera av allt det första 
han gjorde ändå, för att kun-
na komma åt mekanismen. Så 
mitt lilla för-fi xande gjorde ju 
varken till eller från ...

När han väl har monterat ner 
hela revolvern i beståndsdelar 
påbörjas fi landet. Med sand-
papper, diamantfi lar och olika 
specialverktyg för guldsmed 
sätter han igång. Det börjar 
med att stommen ska slipas 
till, jag får känna hur raspigt 
och ojämnt det är före slipan-
det, och hur mycket lättare 
delarna glider mot stommen 
efteråt.
 Vissa delar poleras internt 
med polerpasta, andra filas 
med specialverktyg i allt fi -
nare kornstorlek.

Något som verkar vara ge-
nomgående i allt han gör är 
att kontrollera och kika på 
ytorna med förstoringsglas, 
både en och två gånger. Det 
kan jag verkligen förstå fullt 

ut, det är inga stora ytor det 
handlar om i upphaksmeka-
nismen och jag får kika med 
lupp jag med. Utan försto-
ringsglaset skulle man inte se 
mycket av den minimala yta 
som ska slipas till.

Sedan är det dags för kontroll 
och justering av fjädringen. 
En del fjädrar byts ut mot 
mjukare versioner, någon böts 
ut eftersom den blivit för trött 
och slapp och någon annan 
klipptes av bit för bit tills öns-
kad effekt var uppnådd.
 För att få ner kraften i 
DA-trycket slipas bredden på 
slagfjädern ner, vilket enligt 

Ohlssons erfarenhet ska hålla 
bättre än utbytesfjädrar.

Med hjälp av en tolk kommer 
han fram till att oket på min 
revolver är lite skevt, något 
som ger onödigt mycket frik-
tion och gör det svårt att få 
till DA-trycket på ett bra sätt. 
Som tur var kunde han rikta 
in oket med en minimal an-
strängning, så det bakade han 
in i priset för allt annat som 
skulle göras. Plånboken tackar 
ödmjukast!

Trots att ytan på revolvern var 
ganska matt, trött och småre-
pig, så ser stjärnan på revol-
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vern nästan oanvänd ut. Den 
har knappt nötits in.

Fast de små ytorna på stjärnan 
är väldigt ojämna, något som 
S&W får sig en känga för. 
Ojämna ytor på stjärnan gör 
att DA-trycket blir ojämnt 
och ”hackigt”, precis det jag 
upplevt och beklagat mig 
över. Ytorna fi las noggrant till 
under ett ännu större försto-
ringsglas. Trumman monteras, 
torrklickas, avmonteras och 
fi las vidare på. Allt upprepas 
tills smeden till slut är nöjd 
med resultatet.

Delarna monteras än en gång, 
torrklickas, och DA-trycket 
är nu både mjukt och jämnt. 
Efter en invägning är det dä-
remot långt ifrån att den väger 
in för R-fält ... Det gjorde den 
förvisso inte före besöket hos 
vapensmeden heller (vet inte 
vad de har för gränsvärden i 
Danmark?), men nu var ju 
meningen att den skulle väga 
in efter fi landet...?

Jan Ohlsson är däremot inte 
det minsta förvånad. Han är 
bara klar med DA-trycket, 
justeringen av SA-trycket har 
han inte ens påbörjat än. På 
en speciell jigg monterar han 
fast avtryckaren och ändrar 
på searvinkeln med speciella 
slipstenar, det ändrar på SA-
trycket samtidigt som det 
mjuka och fi na DA-trycket 
kan bibehållas.
 Här ska även ett varning-
ens fi nger höjas. McGyvers 
i all ära, men gå inte in och 
fi la och ändra på vinklar om 
ni inte absolut vet vad ni gör. 
Med jämna mellanrum får 
Ohlsson in vapen från huga-
de hemmapulare som gjort 
sitt bästa, men inte fått till 
det. Ofta har de dessutom 
avverkat för mycket material, 
så det går inte ens att rädda 
upp arbetet. Vilket betyder att 
nya delar måste köpas in, och 
dessutom innebär det mycket 
extrajobb att passa in nya va-

pendelar i en gammal revol-
ver. Det hela känns väldigt 
välbekant från min tid som 
snickare, det värsta som fanns 
var att komma till ett jobb och 
ta över efter hemmapulare el-
ler andra klåpare som gjort allt 
grundarbete helt fel ... Det är 
bedrövligt.

Med en ny vinkel på sear mon-
teras trycket ihop igen, och 
den här gången väger det lätt 
in för R-fält på SA. Lite mar-
ginal är bra att ha, när ytorna 
nöts in efterhand kan vikten 
ändras lite grand.

Då är vi klara med tryckesjob-
bet, och det är hög tid för fi ka! 
Efter lite djuplodande diskus-
sioner kring skytte, komman-
de regelverk och vapenlagar 
över en kopp kaffe är det dags 
att ge sig på monteringen av 
mitt LPA-sikte.

Med en nyare modell av 686 

hade det bara varit att skru-
va fast siktet på en gång, men 
med min sedvanliga tur har 
jag självklart hittat en såpass 
gammal modell av 686 att 
skruvhålen inte passar. Man 
måste borra och gänga två 
hål i stommen för att kunna 
montera siktet. Och det är ett 
väldigt svårjobbat och ”segt” 
material, efter att ha sett hur 
han brottades med stommen 
med sina fi na maskiner vågar 
jag påstå att det inte är något 
man bör ge sig på som hem-
mapulare, absolut inte.

Triggerstop var något jag också 
ville ha, ska man göra något 
så ska det göras ordentligt. Så-
här i efterhand kan jag tycka 
att för fältskytte kanske det är 
overkill, för så himla mycket 
förkortas inte avtryckarens 
transportsträcka trots allt. 
Men för PPC, där man kan 
justera triggerstopp kortare 
så SA-upphaket försvinner, ja 
där är det nog mer menings-
fullt. Dessutom har man mer 
tidspress på sig i PPC. Jag vet 
inte om jag skulle gå så långt 
och säga att man har tidspress 
på sig vid fältskytte även om 
skjuttiden är begränsad.
 För PPC kan man även 
fasa ur patronlägenas mynning 
i trumman, för att underlät-
ta vid snabba omladdningar. 
Det görs för hand med en 
speciell brotch, inte lika gla-
mouröst och ”fl ashigt” som 
användning av stora fi na fräs-
maskiner ... Men det fungerar 
tydligen, och det är ju det som 
är huvudsaken.

När allt fi lande, borrande och 
fräsande är gjort får hela vap-

Meguiars Metal Polysh.

Polering av stommen – 
främre delen polerad.

Polering av 
revolvertrumma.
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net ett varmt jacuzzibad med 
lite industritvättmedel och 
ultraljud. De är viktigt att få 
bort alla småspån och metall-
fl isor, smuts och jox som letat 
sig till alla skrymslen och vrån.
 Efter ultraljudstvätten 
doppas alla delar i ett oljebad, 
överfl ödet torkas av och allt 
monteras ihop en sista gång. 
Efter kontroll, invägning, 
torrklickanden och breda le-
enden från det mjuka DA-
trycket är det bara att packa 
ihop grejerna och bege sig 
hemåt.

Som en liten refl ektion i efter-
hand ... Det är självklart be-
kvämast att få jobba i lugn 
och ro, oavsett vad man har 
för yrke. Men för artikelns 
skull fi ck jag sitta med när 
min revolver behandlades, 
och jag måste säga att det 
var fantastiskt intressant. Jan 
Ohlsson förklarade ingående 
steg för steg vad han gjorde, 
och varför. Han gick detal-
jerat igenom funktionsprin-
cipen för hela mekanismen, 
vad alla delar hette och vad 
de hade för funktioner, osv.

För en total newbie som jag 
själv var det väldigt intressant, 
och väldigt lärorikt. Jag hade 
bara ägt revolvern i en vecka, 
och aldrig ens öppnat sido-
plattan. Så jag gick från noll i 
revolverkunskap till i alla fall 
godkänt med ett plus i kanten 
på en förmiddag. Det tackar 
jag för, och jag skulle gladeli-
gen betalat ett par hundralap-
par extra för en kombinerad 
”Tryckesjobb & revolverlek-
tion” där man som kund får 
vara med och se och lära allt 
det jag precis varit med om. 
Kanske är det något att ta upp 
som ett extra tillval framöver?

Väl hemma är det dags att visa 
vad jag går för, på vägen hade 
jag stannat till på Mekono-
men och köpt en burk med 
”Meguiars NXT genera-
tion All Metal Polysh”, till 
ett överkomligt pris på 98:- 
svenska riksdaler .
 Varför just den här sorten, 
hör jag läsarna undra? Tja, det 
fanns tre olika sorter att välja 
mellan, och personalen hade 
ingen aning om vad det skul-

le vara för skillnad mellan al-
ternativen. Och jag visste om 
möjligt än mindre, så de är väl 
bara att köpa en och chansa, 
tänkte jag.

Jag köpte även polerduk, jag 
tror inte att frugan skulle upp-
skatta om jag tog våra lakan 
till revolverpolering ... Så det 
var värt 55:- för en packe po-
lerduk utan krusiduller. Du-
karna var dessutom så pass 
stora att jag tyckte de var 
mer lätthanterliga efter att ha 
klippt varje duk i fyra delar.

Arbetsfl ödet är väldigt enkelt, 
egentligen. Ta lite medel på 
polerduken, och gnid och po-
lera revolvern tills duken blir 
svart. Ta en ny fl äck på poler-
duken, och repetera, repetera 
och repetera ...

Revolvertrumman tyckte jag 
var lättast att polera genom 
att lägga själva polerduken på 
bordet, hålla i revolvertrum-
man med ena handen och 
gnida den mot polerduken 
som hålls plant mot bordet.
 Det är bara att ta stommen 
bit för bit och gnida med po-
lermedel och polerduk. När 
du gått igenom hela stom-
men, börja om från början 
och polera vidare...

Hur blev resultatet då? Efter åt-
skilliga timmar blev revolvern 
förvånansvärt blank och fi n. 
Det är svårt att få bra bilder 
som motsvarar hur det ser ut 
i verkligheten, alla som för-
sökt ta bilder av blanka ytor 
kan nog känna igen sig i fak-
tumet att blankt är besvärligt 
att avbilda på ett rättvist sätt.

Det nya siktet från LPA tycker 
jag gav ett bra lyft av siktbil-
den, den är bred, plan och ger 
en ”lugn siktbild”. I jämförel-
se med originalet som är min-
dre, smalare och där siktbladet 
liksom ”sticker upp” ovanför 
en bredare underdel.

DA-trycket gick ner från över 
fem kilo, till ungefär fyra kilo. 
Med ett DA-trycke på runt 
fyra kilo klarar revolvern av 
köpe-ammunition. När jag 
sedan kommer igång med 
handladdning visade Jan en 

Här har vi en bild efter polering av revolvertrumman, innan stommen 
blivit polerad. Notera skillnaden i färg, stommen ser nästan ut att 

vara grå i jämförelse med den högblanka trumman.

Originalsiktet till vänster, LPA siktet till höger.

Före polering och 
modifi ering.

Efter polering och modifi ering.
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skruv för mig där jag kan lätt 
justera ner DA-trycket ännu 
mer, ungefär tre kilo brukar 
räcka för tändhattar från Fe-
deral. Då har jag fått ner DA-
trycket från fem kilo till tre, 
vilket betyder enormt myck-
et. Och fortfarande kommer 
revolvern att väga in på SA, 
utan att något behöver slipas 
eller justeras.
 Och vi ska inte glömma 
att trycket är jämnt och fi nt 
nu också (det var det inte 
från början), det är minst lika 
viktigt som ett lättare trycke. 
Förmodligen till och med 
viktigare? Det är väldigt svårt 
att mäta hur mjukt och jämnt 
ett DA-trycke är (eller ojämnt 
för den delen). Men vi är fl er 
som provat revolvern före och 
efter, och alla är överrens om 
att det är en stor skillnad.

Om vi leker med tanken att 
jag bara hade nöjt mig med 
tryckesjobbet, så hade det 
kostat 1 200:- , vilket jag anser 
vara ett rent kap. Sedan blev 
det någon hundralapp dyrare 
för just min revolver, då det 
var lite reservdelar som be-
hövdes med trötta fjädrar och 
en extractor rod som var lite 
skev och behövde bytas ut.
 Tryckesjobbet är väl 

egentligen det enda som ”är 
ett måste” från vapensmeden, 
om man bara ska köra fält-
skytte. Men Nillkolven och 
det nya siktbladet tycker jag 
gör en hel del, så de skulle jag 
också lista som ett halvt ”mås-
te” för fältanpassningen. Just 
siktet blev även det en slant 
dyrare för just min revolver, 
eftersom man behövde bor-
ra och gänga hål i stommen 
för monteringen. Det fi ck jag 
reda på från början, från Hun-
ters House, så det kom inte 
som en överraskning för min 
del.

För fältanpassningen då, med 
tryckesjobb, inköp av LPA 
siktet och Nillkolven samt 
montering av siktet, hamnar 
slutnotan på 3 350:-
 Lägger vi till PPC-an-
passningen med fasning av 
patronlägen, förlängd trum-
frigörare och triggerstop, så 
tillkommer 1 565:- för de bi-
tarna.

Revolvern kostade mig 7 300 
svenska kronor, inklusive frakt 
från Danmark. Slutpriset då, 
för en komplett tillfi xad re-
volver med fyrlägeskorn, med 
inköp av vapen, alla delar, re-
servdelar och allt arbete in-

räknat (utom min polering, 
den bjuder jag på ;) ), hamnar 
på sammanlagt 12 398:-
 Visst, det är en slant mer 
än om jag nöjt mig med re-
volvern i originalutförande. 
Men jag vågar påstå att jag 
har ett helt annat vapen i han-
den nu. Nillkolven passar min 
hand perfekt, jag bara älskar 
det breda och fi na siktbladet 
på LPA-siktet, och DA-tryck-
et är mjukt och jämnt efter 
besöket hos vapensmeden. De 
få tusenlapparna som det trots 
allt handlar om, det är ingen-
ting.

När jag börjat handladda, så 
kommer trycket att bli ännu 
bättre, med ytterligare ett kilo 
avkapat på DA-trycket.

Så ... var det värt pengarna?
Enligt mig är den frågan väl-
digt lätt att svara på. Det var 
helt klart värt pengarna. Att 
få en komplett revolver i det 
skick den är nu, för strax över 
tolvtusen kronor, det är ing-
et annat än ett suveränt kap i 
mina ögon.
 Jämför gärna med en 
Merkle-revolver för över tret-
tiotusen kronor, eller med en 
ny S&W Target Champion 
för tolvtusen kronor. Och på 
Target Champion får jag inte 
med Nillkolv, ingen förlängd 
trumfrigörare, inga fasade pa-
tronlägen, inget fyrlägeskorn, 
ingen triggerstop och med 
all säkerhet ett mycket sämre 
DA-trycke.

Vill jag få min revolver än mer 

Kalkyl fältanpassning
Nillkolv 1 005:-
LPA sikte 840:-
Montering LPA 305:-
Tryckesjobb 1 200:-
Fältanpassning 3 350:-

Kalkyl, tillägg för
PPC-anpassning
Triggerstop 460:-
Fasa patronlägen 435:-
Förlängd trumfrigörare 670:-
Tillägg för PPC 1 565:-

Inköp revolver + frakt
Danmark 7 300:-

Och vi avslutar väl med några bilder på hela härligheten, 
det blev både snyggt och mycket mer lättskjutet, med en 
bra siktbild och ett jämnt och fi nt trycke.

PPC-vänlig kan jag bara köpa 
till en pipvikt. Då får jag även 
den tunga rekyldämpande ef-
fekten från en PPC-revolver 
när jag behöver den, och kan 
montera av pipvikten för fält-
skytte med samma revolver 
när jag känner för det.

Fotnot:
MacGyver, amerikansk tv-serie.
MacGyvers improvisationer ska-
pade ett nytt begrepp: ”Mac-
Gyverism”. ”Det finns inga 
situationer som inte går att lösa 
med en schweizisk armékniv, sil-
vertejp och en gnutta genialitet”.
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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
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Patruunaa
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Cartridges
Cartouches

.32 S&W LWC   
6.35 g / 98 gr LWC
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Patruunaa
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Cartridges
Cartouches
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Plats:
Hacksjöbanan i Tullinge söder om Stockholm. För 
vägbeskrivning och övrig information om bl.a. 
rekommenderade boenden se. www.ppcsm2013.se

Tider:
Fredag den 26 juli klockan 08.00-17.00
Lördag den 27 juli klockan 09.00-17.00
Söndag den 28 juli klockan 09.00-15.00
Ett skjutlag på lördagen kommer att vara reserverat för 
High Master Pistol 1500.
Ett skjutlag på söndagen kommer att vara reserverat för 
High Master Revolver 1500.
(Detta som en sista uttagning för landslagskyttarna)
Prisutdelning söndagen kl.15.00.

Anmälan:
Webbaserad anmälning öppnar 20 maj 2013 på
www.ppcsm2013.se
Anmälan är öppen fram till den 1 juli 2013.
Betalning måste vara registrerad på PG 124477-1 senast 
en vecka efter det att starttider bokats för att få behålla 
bokad tid. Skriv namn, WA id nr, klubb och SM2013 på 
inbetalningskortet.

Klasser:
High Master, Master, Expert, Sharpshooter, Marksman. 
Oklassifi cerade skyttar klassas som Master.
SM-Medaljer till de bästa tre skyttarna i varje 
vapengrupp, och de tre främsta lagen.
Swedish Open priser till de bästa tre skyttarna i varje 
vapengrupp och klass även lag.

Avgifter:
150 skotts matcher: 230 kr
60 skotts matcher: 120 kr
48 skotts matcher: 100 kr
Lagmatch: 100 kr

Swedish Championship & Swedish Open PPC 1500
26–28th July 2013 Stockholm

På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet och
Stockholms Pistolskyttekrets inbjuder härmed Grödinge Pistolskytteklubb

till Svenska mästerskapen och Swedish Open i PPC 2013.

Matcher:
– Revolver 1500, 7-50 yards, 150 skott, inskjutning 50 

och 25 yards.
– Pistol 1500, 7-50 yards, 150 skott, inskjutning 50 

och 25 yards.
– Open 7-50 yards, 60 skott, inskjutning på 50 yards.
– Standard Pistol 5”, 7-50 yards, 60 skott, inskjutning 

på 50 yards.
– Standard Revolver 6”, 7-50 yards, 60 skott, 

inskjutning på 50 yards.
– Standard Revolver 4”, 3-25 yards, 48 skott, ingen 

inskjutning.
– Standard Revolver 2,75”, 3-25 yards, 48 skott, ingen 

inskjutning.
– Standard Pistol 5” FR, 3-25 yards, 48 skott, ingen 

inskjutning.
– Lagmatch Revolver, Match 5 från Revolver 1500
– Lagmatch Pistol, Match 5 från Pistol 1500
– Deltagare i lagmatcher skall tillhöra samma klubb/

förening.
Obs! Obligatorisk föranmälan för alla lag.

Regler:
Gällande PPC 1500 regelverk kommer att tillämpas.
Notera särskilt:
• Det åligger samtliga skyttar att känna till gällande 

regelverk.
• Det är obligatorisk vapenkontroll!

Festligheter anordnas på lördagskvällen.
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Mer från fototävlingen!

Min fru Janita skjuter 45:a för första gången, en Colt MK IV. 
Såväl mynningsfl amma som rekyl och hylsavgång hanns med 
under exponeringen. Foto: Jürgen Raudva.

Även fotografen behöver 
hörselskydd. Roger 

Björkmans dotter Johanna 
i fotograferingstagen. 

Foto: Janne Hjertqvist.

Gunnar Karlsson, ordförande i Eskilstuna 
Handeldvapenförening, brassar iväg en serie på 
Magnum-SM i Åby 2007. Bilden visar tydligt varför 
det är viktigt att skydda knäna vid magnumskytte. 
Foto: Pehr Johansson

Den 
stämningsfulla 

bilden är tagen 
av Magnus 

Dagmyr vid 
Karlshamns PK:s 

årliga klubbtävling 
”Tomteskjutet” i 

december. Upplägg 
som en vanlig 

mörkerfältskjutning, 
fi gurerna har julmotiv.

Motiv från skjutbanan 
i Österåker (D) en tidig 

morgon i oktober. Bilden är 
tagen av Ingrid Alverén.

Träningskväll och 
Nina provar på att 
skjuta grov revolver. 
Platsen är Bredånger i 
Västernorrland. Nätra 
Skyttegille heter klubben. 
Foto: Peter Näslund.

En nebulosa? Nej, det är Stockholmspolisens 
Lennart Rehnström, fl erfaldig mästare i åtskilliga 

tävlingar, såväl precision som fält, som har 
varit på synundersökning. Hans bidrag till 
fototävlingen består av bilden på hans 
näthinna. Huruvida bilden bringar någon 
klarhet i varför just Lennart är så skicklig är väl 
tveksamt, men vackra färger är det

”Moas första SM”. Stolt fader är 
Thomas Dahlberg, Atlas Copco 
Pk. Plåtade på förra årets SM 
gjorde klubbkompisen Arturo 
Miranda.

Här sotas det korn 
minuterna innan 
tävlingsstart i Dvardala. 
Foto: Robert Holmberg, 

LSKF.

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!
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NP:s tävlingsreporter Peter 
Siegel inbjöds att tävla med 
antika or iginalvapen hos 
Upplands Väsby Psk. Roligt, 
men svårt, sa Peter som upp-
skattade tävlingen, det sociala 
umgänget och inte minst tre-
rättersmenyn i pausen.
 I Upplands Väsby Psk 
fi nns det pistolskytteentusi-
aster som skjuter med antika 
vapen. Till skillnad från många 
andra samlare av vapen använ-
der de sina gamla godingar i 
praktiken.
 Under ledning av ordfö-
randen Ulf Eriksson bilda-
des först en liten grupp på 
tre skyttar som skulle skju-
ta och tävla med sina anti-
kviteter. Den idén nappade 
många andra skyttar i klub-
ben på och idag är det cirka 
tjugo medlemmar som år-
ligen tävlar i den så kallade 
Bastogne cup, en serietävling 
i sex omgångar som äger rum 
på tisdagkvällar från oktober 
till mars.

Bastogne-cupen består av tre 
serier precision på den riktigt 
gamla nationella pistoltavlan 

med sex skott på fem minuter. 
Eftersom man skjuter efter 
”kontorstid” är måltavlorna 
upplysta av strålkastare.
 Vid allt skytte laddas vap-
net med sex patroner vilket 
skiljer sig från dagens stan-
dard, men som gällde tidigare. 
Klubben lägger stor vikt vid 
säkerheten, hanteringen av 
vapnen är rigorös.

Det var inte bara skjutning-
en med dessa antika vapen 
som var en kul upplevelse. I 
pausen mellan skjutningarna 
serverades en trerätters meny, 
bestående av Toast Eggeby 
(en variant på Toast Skagen), 
en härlig köttgryta med ris, 
samt kaffe och kladdkaka. 
Glada, mätta och belåtna gick 
skyttarna sedan över till nästa 
skjutmoment som för dagen 
var fältskytte.

Det var sista deltävlingen i mars 
och därför lite ljusare än mitt 
i vintern och temperaturen 
höll sig nästan på plussidan. 
Några kommentarer hördes: 
”Det var för ljust!”, sa någon, 
”Det var för varmt!” sa en an-

nan. Ursäkterna för dåliga 
skott var många och kreativa.

Lätt är det ju inte att tävla med 
antika vapen. Kornen är oftast 
mikroskopiskt små och tryck-
et kan kännas som tre ton! 
Från tryckpunkt till skott är 
det oftast en seg evighet.

”Antikskyttarna” anser dock 
att man bara ska få tävla med 
originalvapen som inte har 
genomgått någon förbättring 
av varken tryck, riktmedel 
eller annat! Man får helt en-
kelt göra det bästa man kan 
av det hela.
– Att tävla i precision med 
en pistol i originalskick från 
tiden mellan 1900 till 1950 
och samtidigt uppvisa bra 
resultat är en utmaning och 
bedrift! sa Ulf Eriksson, som 
själv tävlade med en Colt mo-
dell 1911 A1 (läs den intres-
santa historien om den här 
intill). Receptet för succé är 
som vanligt: Träning – träning 
– och åter träning!

Årets totalsegrare erövrar ett 
speciellt vandringspris (se sid. 

Bastogne CupBastogne Cup
NP:s AntikrundaNP:s Antikrunda

45) tillverkat i mässing smält 
av gamla hylsor som fyrats av 
i slaget om Bastogne i Belgien 
i andra världskrigets slutskede.
 I år var Robert Blom den 
lycklige skytten som får ställa 
Bastogne-cupens vandring-
pris på en framskjuten plats 
hemma.

Av: Peter Siegel
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”Kvastskaftet”, Mauser C-96 
9mm para från 1917.

”Järnspisen”, modell 
Lahti L35 1944-45 9x19.

Colt 1917 från 1918 45 ACP 
med snabbladdare.

Walther PP med 
originalhölster.

Luger P08 1941 9mm. FN mod 1903 – 
Pistol m/07.

Härligt, sa Uffe 
Eriksson om 
trerättersmenyn 
som serverades i 
pausen.

Omvänd värld på 
antika tavlan – vita 

skott är jättebra – 
svarta sämre.
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Historien om en Historien om en 
Colt 1911 A1 .45 ACPColt 1911 A1 .45 ACP

stupat. Det var förstås svårt 
att säga exakt var då strider-
na hade böljat fram och åter, 
men inom ett område på ett 
par hundra meter kunde han 
visa mig.
 Troligen var det under 
framryckning och under gra-
nateld Alexander slutade sina 

Av: Ulf Hansson
Foto: Peter Siegel och Ulf Eriksson

Company B. Alexander Gaydon inringad, näst högst upp.

Bastogne Cup forts. Bastogne Cup forts. 

Ulf Eriksson köpte en Colt 
1911 A1 till vilken hörde vissa 
uppgifter om tidigare ägare. Ulf 
blev nyfi ken på mer bakgrundshistoria 
och hamnade så småningom i Belgien 
och staden Bastogne som belägrades 
under andra världskrigets slutskede.

Ulf Erikssons Colt modell 
1911 A1 har en speciell his-
toria. Ulf spårade pistolen 
tillbaka till andra världskri-
gets slutskede och den ame-
rikanske soldaten Alexander 
Gaydons öde i den belgiska 
staden Bastogne under andra 

världskrigets slutskede. Det är 
också härifrån tävlingen ”Bas-
togne cup” fått sitt namn. Ulf 
berättar:
– Genom kontakter i USA 
letade jag efter olika 1911 A1 
pistoler för samling. Den vi 
ser på bild här intill var den 

första jag fi ck tag i med ”pro-
veniens” (ursprungshistoria). 
I informationen som följde 
med fanns bland annat upp-
giften om var pistolen hittats 
och att det var en soldat vid 
namn Alexander Gaydon som 
haft den.
 Efter lite letande i arkiv 
fick jag fram lite mer om 
Alexander. En viktig uppgift 
var att han avlidit en bit ut-
anför Bastognes centrum.

Jag och ytterligare några kam-
rater i Bastogne-cup-gänget 
bestämde oss i höstas för att 
åka till Bastogne för att med 
egna ögon få se området där 
Alexander Gaydon och hans 
kompani stridit. Via nätet ord-
nade vi en fantastisk guide, 
Henri Migon, som tog väl 
hand om oss.
 Henri hade mycket att 
berätta om slagfälten och oli-
ka möten med överlevande. 
Jag var självklart intresserad 
av ägaren till min pistol och 
hade tidigare skickat all info 
till Henri, som sedan hade 
forskat lite åt mig. Henri tog 
oss till området där Alexan-
der Gaydon troligen hade 
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dagar. Henri visste också var 
hans grav fi nns, nämligen i 
Luxemburg, och vi tog en 
biltur dit för att hedra hans 
minne och lägga blommor på 
graven.

Det var något alldeles speciellt. 
Där stod jag som inte kände 

honom alls men som ändå 
på något vis kände ett 

slags samhörighet 
genom hans pistol 
som jag nu ägde. 
Jag tror hela gäng-

et kände sig tagna 
och ödmjuka av tanken på att 
Alexander var en av dem som 
dog för att vi skulle få ett bra 
liv. Som alla förstår betyder 
den här pistolen något alldeles 
extra för både mig och mina 
kamrater.

Fotnot:
Den 16 december 1944 iscen-
satte Hitler sin sista offensiv i 
hopp om att ändra krigslyck-
an. Tyskarna kallade operatio-
nen Wacht am Rhein (Vakt 
vid Rhen) och syftade till 
att strypa de alliera-
des försörjning och 
underhåll genom 
att avancera fram 
till floden Meuse o c h 
inta Antwerpen. Om tyskarna 
kunde inta Antwerpen skul-
le de allierades stridsförmåga 
avta avsevärt och Hitler skul-
le kunna ingå en separatfred 
med de västallierade. Flera 
generaler motsatte sig opera-
tionen eftersom styrkor togs 

från den alltmer desperata si-
tuationen på östfronten.
 Tyskarna stötte på hård-
föra, vältränade amerikanska 
förband, men när operatio-
nen inleddes den 16 decem-
ber rådde det för tyskarna 

gynnsamma väderförhållan-
den. Dimman och det mulna 
vädret omöjliggjorde västal-
lierade fl ygoperationer. När 
dimman lättade kunde man 
dock inleda attackerna mot 
de tyska styrkorna från luften 
och fl yga in underhåll till den 
belägrade staden Bastogne i 
sydöstra Belgien. De tyska 
trupperna drabbades snart av 
bränslebrist och hamnade i 
en desperat situation. Slaget 
om Ardennerna, eller Batt-
le of the Bulge som den har 

kommit att kallas i västvärl-
den, varade fram till 25 janu-
ari 1945 och var Hitlers och 

Tysklands sista militära 
offensiv.
 Bastogne försvara-
des av 101 Airborne 

(The screaming eagles). När 
tyskarna begärde kapitula-
tion svarade divisionschefen 
Mc Auliffe: ”Nuts!”. Tyskarna 
förstod ingenting, hur mycket 
de än slog i de engelsk-tyska 
lexikonen.

Ulf Eriksson vid 
Alexander Gaydons 

grav i Luxemburg.

Alexander Gaydons 
pistol, nu i Ulfs ägo.

Det mycket speciella vandringspriset i 
”Bastogne Cup”. Divisionschefen Mc 
Auliffes svar på tyskarnas begäran om 
kapitulation fi nns med på mässingsplattan; 
”Nuts!”.
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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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I förra numret av NP fanns en 
artikel om gamla skjutbanor i 
Stockholm. Där fi nns jag med 
på två av bilderna från Stora 
Skuggan. Jag gick med i den 
sedan länge nedlagda Skarp 
Pk i mitten på 1970-talet när 
jag började vid Skogshögsko-
lan i Stockholm. Året innan 
hade jag tränat pistol själv 
under de första terminerna 
i Garpenberg i Dalarna. Det 
blev många skott och jag var 
mycket bra när jag började i 
Skarp Pk.

Jag sköt nästan varje dag och 
när det blev dags för klubb-
mästerskap frågade jag om det 
var olika klasser i mästerska-
pet. Jag var ju den ende som 
sköt .22, de fl esta sköt med 
Neuhausen. Jag fick svaret 
att på klubbmästerskapet sköt 
man med valfritt vapen.
 När vi skjutit klart stod jag 
som ganska överlägsen segra-
re. Detta kom uppenbarligen 
som en chock för de övriga 
och när resultaten var räknade 
sa man att ”så här kunde det 
inte gå till”. Det var alldeles 
för lätt att skjuta med en .22:a 
eftersom en nybörjare hade 
vunnit.
 Snabbt beslutades att va-
penklass A fick 3 poäng i 
handikapp per serie, klass B 2 
poäng och klass C inget han-
dikapp. På så vis hamnade jag 
utanför medaljplats.
 Som ung och väluppfos-

trad blev mina protester alltför 
vaga. Jag knöt näven i fi ck-
an och bestämde mig för att 
skjuta i klass B på nästa klubb-
mästerskap.

Jag stannade kvar i klubben 
ytterligare ett år, enbart för 
att ta klubbmästerskapet. Jag 
ställde upp med en lånad 
Walther GSP .32.
 Jag hade inte provat den, 
men räknade med att fem 
provskott skulle räcka. Jag 
sköt runt 475 poäng och till-
sammans med de två handi-
kappoängen per serie blev 
det 495 poäng. Hade jag an-
vänt min .22:a hade jag varit 
tvungen att slå Svenska re-
kordet med fl era poäng för 
att vinna.

Prisutdelningen skedde direkt. 
Någon gick in i klubbstu-
gan och hämtade en ograve-
rad, anonym guldmedalj från 
en skokartong och gav mig. 
Klubbens riktiga guldmedalj 
med gravyr fi ck tvåan, trean 
fi ck silver och fyran brons. 
Jantelagen hade trätt in; ”här 
ska inte en ung spoling kom-
ma och göra sig märkvärdig”, 
tyckte gubbarna.
 Jag tog därefter kontakt 
med Mälarhöjdens Pk som 
var Sveriges bästa klubb på 
den tiden. Där blev jag mot-
tagen med öppna armar och 
jag är tacksam för alla trevli-
ga minnen tillsammans med 

skytteprofiler som Lennart 
Jegelius och Gunnar Dahlin.

Nu är jag själv en sur gammal 
gubbe som ännu inte kommit 
över oförrätten. Samtidigt vill 
jag säga att det är mitt enda 

Den anonyma 
guldmedaljen
Av: Hans Jacobæus, Hörby Psk

Man får verkligen hoppas att Hans Jacobæus 
skräckexempel från sin nybörjartid i en 
Stockholmsklubb på 1970-talet hör till det 
förgångna.

Hans Jacobæus anonyma 
guldmedalj. En raritet med 
bedrövlig bakgrundshistoria.

skytteminne som inte är po-
sitivt. Efter ett uppehåll i pi-
stolskyttet på drygt trettio år 
är jag nu igång igen.

Avslutningsvis vill jag säga:
Ta väl hand om nybörjarna!
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Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa

Av: Peter Siegel Av: Peter Siegel

Samanthas specialtårtor

Ytterligare förhöjd stämning blev det på Katarina Psf:s årsmöte i Stock-
holm när man till kaffet efter middagen serverade två stora tårtor med 
skyttemotiv. Det var Samantha Regnström, svärdotter till klubbens 
”ständiga revisor” Ulla Stolt, som skapat konstverken.
– Min svärdotter är fantastisk! säger Ulla, hon är egentligen journalist, 
men kan baka tårtor och cookies som få. Hon är en riktig mästarinna 
i konditoribranschen!

Klubbar som fi rar något jubileum eller har årsmöte och vill ha en rolig 
och speciell tårta eller cookies får gärna vända sig till Samantha och 
beställa bakverk med vilka motiv som helst. Beställ gärna på engelska 
eller spanska för Samantha är född i Venezuela. Samantha Regnström 
kan nås via telefon 076-256 39 00.

Militariamässan i mars i Stockholm bjöd inte på så mycket vad gäller 
skytte och vapen, däremot hittade Matti Henriksson denna samlare 
av svenska mil-radio utrustningar. Radion till höger med sprayburken 
på är troligen ”Militär radio 200” (RA200) och den vänstra ”Radio-
station 110” (Ra 110).

Magert för NP på 
Militariamässan

Det är ont om juniorer. På senaste 
kretsmästerskapet i Stockholm, 
fält C, på Vällinge deltog bara 
två skytteungdomar. En av dem, 
Oliver Jensson från Salems Pk 
verkar ha en bra skyttekarriär 
framför sig. På ”Mälarskottet”, 
en precisionstävling om sex se-
rier, sköt Oliver hela 284 poäng. 
Serierna var 47, 48, 48, 49, 47, 
45, vilket även resulterade i ett 
standardsilver. NP följer förstås 
Olivers framfart på skjutbanorna 
och önskar honom all framgång!

Välkommen junior!

Walther har tagit fram ett elektroniskt avtryck till sin SSP (Standard 
Sport Pistole), med beteckningen SSP-E. NP kommer att prova den 
så snart den kommit till Sverige (Staffans Vapen). Finesser som tillver-
karen framhåller är t.ex. att avtrycket kan ställas som två-stegs,- eller 
direkttryck. Det laddningsbara batteriet uppges klara c:a 6 000 skott 
på en laddning och LED-indikatorer informerar om system och bat-
terinivå. Pistolen uppges hålla det inställda tryckmotståndet exakt för 
minst 500 000 skott. Bland fi nesserna framhålls också en ”realistisk” 
torrklickningsfunktion.

Walther nu med 
elektroniskt avtryck
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Mikael, fi rma Hmk – Läder, syr jättefi na kvalitetshölster efter person-
liga önskemål. Här har han sytt ett hölster med svenska fl aggan på 
som kan vara intressant för både landslagsskyttar som ska represen-
tera Sverige och andra. Bilden visar ett kort hölster (utstickande pipa) 
anpassat till en Feinwerkbau AW93.
Mikael nås på mail: info@hmkholster.se

Handsydda 
hölster

Anders Turebrand, själv pistolskytt i Atlas Copco Pk i Stockholm, har 
länge hjälpt skyttar med deras vapen då de behöver repareras, trim-
mas eller är i behov av nytillverkade delar. Hittills har jobbet som va-
pensmed varit en bisyssla, men nu satsar han fullt ut och har startat 
den egna fi rman ”Innertian” (se annons sid. 27).

NP-redaktören, som fått fl era utmärkta precisionsarbeten gjorda 
av Anders, kan till fullo bekräfta sanningshalten i fi rmans ledord: 
”Med passion för precision”. Anders nås på tel: 070-765 89 81.

”Innertian” vapensmed

Text: Peter Siegel
Foto: Peter Siegel och Matti Henriksson

Upprustningen fortsätter

Hacksjöbanan i Tullinge, sö-
der om Stockholm, var tidi-
gare nedläggningshotad, men 
med hjälp av Botkyrka kom-
mun rustades den upp inför 
VM i PPC 2011. Förra året 
utökades banan dessutom 
med en lufthall i anslutning 
till den nyrenoverade serve-
ringen. I maj 2013 avslutades 
arbetet med att på tre helger 

skrapa, grundmåla och till 
sist måla byggnaden i en ljus, 
fräsch, gul färg.

Det fina resultatet kan man 
tacka de många ideellt arbe-
tande skyttarna från olika för-
eningar för.
 I höst blir det dags att riva 
den gamla, sneda och vinda 
25-metershallen som dessut-

På årets ”Majtävling” i 
precision på Grimsta, 
Stockholm, hade man 
en extra ”nostalgitävling” 
för gamla puffror och 
den antika måltavlan. 
Förbundets biträdande 
generalsekreterare 
Bo Walger passade 
på att lufta sin gamla 
Parabellum.

Nostalgiskt värre

om blev illa åtgången av den 
gångna vintern.

Roger Lundqvist, medlem i 
Hacksjöbanans föreningsråd, 
tillika kassör i Katarina Psf, 
säger till NP:

– Vi har planer för en ny 
och större hall, det är ”bara” 
pengarna som fattas. Men 
upprustningen pågår och vi 
ska nog komma på ett sätt att 
förverkliga detta också!

Många ställde upp då Hacksjöbanan rustades upp.

Nymålad servering och lufthall på Hacksjön.

Här passar Anders in ett 
slagstift på en Korth-revolver 
i kaliber .357 Magnum.
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Platsen är Sundbyanläggning-
en på Livgardets skjutfält i 
Kungsängen där man kortat 
av fältskyttebanan genom att 
ha två dubbelstationer.

Första omgången gick del-
vis i blåsigt snörusk, men re-
dan i andra omgången var 
det bättre och varmare väder. 
Skyttarna anmälde sig på plats 
och betalade med kort(!). Ef-
tersom patrullerna måste åka 
ut och hämta alla fi gurer och 
rigga stationerna själva tog det 
lite tid, närmare bestämt två 
timmar, innan första patrul-
len kunde gå ut. När man sköt 
andra omgången fanns dock 
tavlorna redan på tävlingscen-
tret och man kunde krympa 
”komma-igång-tiden” med 
en halvtimme.

Här får nog arrangörerna tänka 
om och kanske sätta upp sta-
tionerna i förväg som på en 
vanlig fältskjutning. Att man 
sedan ”sparar in” på stations-
personal och låter skyttarna 
själva sköta kommandon och 
resultatskrivning är ju helt ok, 
förutsatt att alla håller sig till 

bestämmelserna i skjuthand-
boken.

I omgång två avverkades själva 
fältskyttebanan ganska snabbt 
och deltagarna kunde därför 
skjuta flera vapengrupper. 
Skyttarna verkade glada och 
entusiastiska och kan arrang-
ören fi nslipa arrangemanget 
ytterligare så kan denna serie 
som ”basic fi eld shooting”, 
alltså ett litet enklare arrange-
mang, fungera bra i framtiden.

Skyttarna får själva medföra 
kaffe, smörgåsar och dricka, 
men det lär väl knappast hin-
dra en inbiten fältskytt! Dess-
utom går de sex omgångarna 
på lördagar för att inte krocka 
med andra större tävlingar. 
Framtiden får utvisa om Eken-
serien blir ett stående inslag i 
Stockholms tävlingskalender.

Lycka till! Det är alltid roligt 
med nya grepp och fl er täv-
lingar!

EKENSERIEN – ”basic fi eld shooting”
Av: Peter Siegel

Nybildade Ekens Psf i Stockholm har 
nu kommit igång med att anordna en 
serie fältskjutningar där skyttarna själva 
fungerar som funktionärer. ”Ekenserien” 
är namnet och tre deltävlingar ska 
arrangeras på våren och tre på hösten. 

Clas Simmerud hälsade alla välkomna.

Skjut bort metallplattan först så kommer målen fram.

Första omgången i vinterlandskap. 
Clas Simmerud skjuter, Kenneth Garp tar tid.

Daniel 
Kron 

betalar 
med kort.På väg till SM i Boden?

Ta chansen till en sista genomkörare i precision, 
fält och militär snabbmatch!

Bollnäs pistolskytteklubb inbjuder till

BOLLNÄSFEJDEN
Precisionsskjutning, vapengrupp A, B, C

lördag 29 juni
Fältskjutning, vapengrupp A, B, C, R

söndag 30 juni
Militär snabbmatch, vapengrupp A, B, C

måndag 1 juli
Max tre starter/dag

Startavgift 100 kronor/start

B

OLLNÄS PS

K

1958

Välkommen!
Se vidare information och anmälningsblankett på vår

hemsida www.bollnaspistolskytteklubb.se samt
Förbundets hemsida www.pistolskytteforbundet.se
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Grängesbergs Pk håller nu-
mera till på skjutbanan Gräs-
mossen nära Ludvika. Under 
åren som gått har underhållet 
och skötseln på skjutbanorna 
varit eftersatt, men det ska 
man ändra på nu.
– Intresset för pistolskytte 
har ökat igen, säger Örjan, 
och banan renoveras nu för 
vår första kretsprecisions-
skjutning om sju serier den 1 
maj. Just nu bygger vi ett tak 
över tavelställen.

Grängesbergs Pk har haft en 
stor tillströmning av nya med-
lemmar de senaste tre åren, 
över 30 nya medlemmar har 
tillkommit som utbildat sig 
och fått pistolskyttekortet.
 Skjutbanan Gräsmossen 
byggdes i början av 80-talet 
och var en modern anlägg-
ning då. Fyrtio skjutplatser 
25-meter pistol, 20 banor för 
50-meter (med taveltranspor-

törer) och banor för 200, 
300 och 400 meter gevär.
 Under de första åren 
arrangerades flera pistol-
tävlingar på banan. Sedan har 
decennierna gått och intresset 
för skytte sjunkit och endast 
klubbtävlingar har arrange-
rats.

Klubben började träna på Gräs-
mossen1992 och har haft en 
rätt stor verksamhet. Un-
der mitten av 90-talet hade 
klubben framgångsrika Mag-
numskyttar, men i övrigt har 
tävlandet utanför klubben 
varit sparsamt. Man har dock 
under de senaste åren känt 
att det är dags att arrangera 
tävlingar på f.d. Ludvika Pk:s 
skjutbana. Bland annat för att 
Grängesberg vill erbjuda sina 
medlemmar en chans att ut-
vecklas i sitt tävlingsskytte.
 Klubben känner även en 
skyldighet att ”ge tillbaks” nå-

got till de eldsjälar som fi nns 
i klubbar runt om i Sveri-
ge som gjort det möjligt för 
Grängesbergs skyttar att vara 
ute och tävla under åren som 
gått.

De senaste åren har Gränges-
bergsklubben prioriterat job-
bet med att höja vallar och 
utföra underhåll som varit 
eftersatt.
– Förra året var det skjut-
förbud på pistolbanan under 
några månader, just för att val-
len var för låg. Samtidigt som 
vi höjde vallen har vi byggt 
en bana som det går att skjuta 
PPC och IPSC på. Vi hoppas 

att på så sätt kunna erbjuda 
våra medlemmar möjligheter 
att hitta ”sin” skyttegren, säger 
Örjan Johansson.

De två bästa skyttarna på för-
sta precisionstävlingen, Alex-
ander Lindberg, Grängesbergs 
Pk (C-vapen) och Ronny 
Ryttare, Gagnef Mockfjärds 
Psk (B-vapen) sköt båda 328 
poäng och fi ck dela på pris-
summan för ”dagens bästa 
skytt”.

Första tävlingen gick bra och 
dessutom i strålande sol med 
nitton tävlande och tjugosex 
starter. Elva deltagare var ”ut-
socknes”.
– Ett lagom arrangemang så 
här i början, säger Örjan, vi 
fi ck ”blodad tand” och kom-
mer med stor säkerhet att an-
ordna fl er tävlingar framöver. 
Hjärtligt välkomna igen till 
Ludvika!

Återuppstånden skjutbana i Ludvika
Text: Peter Siegel
Foto: Örjan Johansson

Ludvika Pk fi nns 
tyvärr inte längre och 
skötseln av skjutbanan 
Gräsmossen har 
varit eftersatt. Nu 
ska det bli ändring 
på det, säger Örjan 
Johansson, ordförande i 
Grängesbergs Pk.

Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa

Bästa resultaten sköt Alexander 
Lindborg (vä) och Ronny Ryttare.

Grängesbergs skjutbana Gräsmossen. Ordf. Örjan Johansson

Hela gänget samlat.
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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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På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet
och Stockholms pistolskyttekrets har Ekens psf
äran att inbjuda till

Svenskt Mästerskap i 
Magnumfältskjutning 2013

Omfattning:
Lördag  Söndag
M1 SA Rev .41-.44 Mag M3 SA Rev .357 Magnum
M2 DA Rev .41-44 Mag M4 DA Rev .357 Magnum
M6 Pistol 9 mm- .455 M5 Frigrupp
RM M7 Revolver .357-.44 Magnum, piplängd max 165 mm (6.5”)
Detaljerade vapenbestämmelser, se Skjuthandboken kapitel E.4.

Lagtävling: Föranmält tremannalag vapengrupperna 1, 2, 3, 4, 5 och 6.
Fler lag än ett kan anmälas av en förening. Se SHB C.3.5.6.2

Priser: Svenska Pistolskytteförbundets mästerskapstecken, individuellt 
och i lag, till de tre bästa. Graverade priser enligt SHB C.3.3.3 till 
minst 1/4 del av de deltagande.
Dessutom koras förstås på sedvanligt sätt Mr & Mrs Magnum.

Prisutdelning: Resultatlistor anslås snarast efter att samtliga patruller gått i mål 
och eventuell särskjutning genomförts. Prisutdelning inleds cirka 
30 minuter efter anslåendet.

Servering: Serveringen är öppen under hela tävlingsdagen

Övernattning: Hittar du enklast på www.booking.com resp. www.camping.se.
Vi kommer även försöka hjälpa till med tips på boende och anslå 
på vår hemsida.

Tävlingsledare: Clas Simmerud clas@ekenspsf.se

Tävlingssekreterare: Niklas Dahlin niklas@ekenspsf.se

Tidpunkt: 10-11 augusti
Tävlingscentrum (TC): Kungsängens skjutfält. Från E18 Stockholm-Enköping, ta 
avfart mot Tibble, Brunna och följ därefter skyltning mot Livgardet tills särskild 
vägvisning ”SM Magnumfält” möter. Missar du av någon anledning skyltarna för 
Magnum SM så kör mot Gällöfsta så kommer du rätt. GPS-koordinater hittar du på 
vår hemsida.

Anmälan oss tillhanda senast 2013-07-01, på tävlingens hemsida
www.ekenspsf.se\magnumsm. Efteranmälan tas emot på tävlingsdagen i mån av 
plats. Startavgift: Individuellt 250 kr. Lag 250 kr. Inbetalas på Ekens Psf:s bankgiro 
nr: 154-9963 senast 2013-07-01 (obligatoriskt för att anmälan skall behandlas).

Tävlingen är öppen för alla skyttar som tillhör förening ansluten till SPSF,
under året fyller lägst 18 år och innehar Pistolskyttekort.
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Gråstarr/grönstarr/grumli-
ga linser och andra krämpor 
försvårar precisionsskyttet på 
gamla dar, ett bra alterna-
tiv då är Militär snabbmatch. 
Till saken. I Charlottenbergs 
PK:s styrelse har vi som leda-
mot Nils-Anders Ekberg som 
också är ordinarie ledamot i 
SPSF:s styrelse. Jag, som älskar 
pistolskyttet, frågade vad han 
tyckte om mitt förslag att testa 
en militär snabbmatch inom-
hus. ”Kör Bengtsson!” sa han 
och på den vägen blev det.

Det fi nns endast åtta banor och 
hur skulle jag lösa problemet 
om det kom många? Jo, föran-
mälan. N-A föreslog en serie 
under vintern med tre bästa 
resultat av fem serier. Okej, 
då kör jag.
 Inomhusbanan är visserli-
gen godkänd för ammunition 
upp till .38 special, men i detta 
första test fi ck det bli en be-
gränsning till endast C-vapen.

Förankrade planen i kretsen 
och fi ck godkänt. Inbjudan 

skickades ut och förhopp-
ningarna kanske inte var så 
stora när avstånden till Char-
lottenberg är 12 mil till Karl-
stad och 9 till Sunne, vinter 
och halkiga vägar.
 Lördagar blev tävlings-
dagar och föranmälan senast 
måndag kväll före tävlings-
dagen. Skjutlagen lades se-
dan ut på vår hemsida senast 
torsdag. Satte tre skjutlag med 
hänsyn till att ju längre bort 
skytten bodde skulle han/hon 
få komma hem i skaplig tid. 

Tre skjutlag med starttider-
na 11.00 , 13.00 och 15.00 
(hemmaskyttar). Detta fung-
erade ypperligt under vin-
terns tävlingar.

Nu är allt avklarat, prispeng-
arna och Norma 2:orna ut-
delade. Vid varje deltävling 
lottades även en tavla eller ett 
fotografi  ut bland skyttarna, 
det gillades skarpt ...
 Alla inblandade tyckte om 
tävlingsformen och jag var 
inte sämre än att jag lovade 

”Hurtigskyting”, eller 

Av: Lennart Bengtsson CPK

Militär snabbmatch inomhus blev ett 
uppskattat arrangemang i Charlottenberg.
”På äldre da’r vill man ju skjuta lite 
snabbare”, säger Lennart Bengtsson (69), 
”man ser ju ändå ingenting”.

VINTERMA
i Charlottenberg

Spridda skurar 
men Torbjörn 

Johnsson 
var glad 

ändå.

Stilstudie på MS skyttar.Koncentration.
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nya 

ANÖVERN

ytterligare en omgång nästa år 
med start i januari. Fem om-
gångar C vapen och minst tre 
med B vapen. Dock ska inte 
C och B skjutas samtidigt 
utan på separata tävlingsda-
gar.

Snabbmatchserien blev en 
bra generalrepetition för dem 
som ska delta i denna gren på 
SM senare. När du läser denna 
NP i maj, så kolla inbjudning-
ar framåt jul ifall du vill testa, 
hit till oss i Charlottenberg är 
du alltid välkommen.
 Ni som bor inne i landet 
vet kanske inte att vi gräns-
bor skjuter både i Sverige 
och Norge. Bra norska skyt-
tar tävlade även i vår Militära 
snabbmatch som i väster heter 
”Hurtigskyting”.

Ha rä gött! alla skyttar uti vårt 
avlånga land, och lycka till ni 
som skall delta i SM!

Ute!

MS fi nlirare.

MS 
grovjobbare.

Norge mot Sverige. 
Trond och Henrik.

H-P Sörensson och 
Torbjörn Johnsson 
myser.

Vad gjorde jag för 
fel? undrar Daniel 
Frykestam.

Resultaten kollas.

Totalsegraren 
Lars Dahlström 

tar pengarna.

”Jag höll 
ju så här.”



56 NP2 ’13

Jag och redaktören sökte för 
många år sedan svar på frå-
gan om det skulle vara möj-
ligt att göra pistolskytte till en 
tv-sport. Vi intervjuade någ-
ra av landets auktoriteter på 
området och en av dem var 
legendaren inom tv-sporten, 
förre journalisten, författaren 
och bordtennisstjärnan Bengt 
Grive.
 Vid den här tiden, i mitten 
på 1990-talet, var han pensio-
nerad från Sveriges Television, 

men fortfarande yrkesverk-
sam. Han var rådgivare och 
chef för de svenska kommen-
tatorerna på Eurosport som 
då var under uppbyggnad i 
Norden. När vi träffade ho-
nom var han just hemkom-
men från en resa till Bryssel 
och även Paris, där Eurosports 
huvudkontor fi nns.

Intervjun ägde rum i Eu-
rosports lokaler på Öster-
malm i Stockholm, där Grive 

hade sitt tjänsterum. Vi ställer 
själva kärnfrågan: Tror du att 
det fi nns utsikter att lyckas 
med att göra pistolskytte till 
en publiksport?
– Absolut! svarar han tvär-
säkert, vi visade ju en hel del 
skytte från förra OS (läs 1992) 
och det gjorde sig alldeles 
utmärkt i TV! Det blev ut-
omordentligt spännande och 
dramatiska bilder, bland annat 
av ryssen som kämpade mot 
klockan och höjde pistolen 

fl era gånger utan att lyckas få 
iväg skottet. Pipan darrade ju 
enormt. Man såg en hel del av 
Skanåker också, vill jag min-
nas.

Vi berättar om hur man skulle 
kunna göra särskjutningarna i 
fältskyttet till regelrätta fi naler, 
i form av utslagstävlingar med 
samma upplägg som exem-
pelvis i tennis. Skyttarna möts 
parvis, självmarkerande mål, 
förloraren slås ut, vinnaren går 

Det kan ju inte 
vara någon konst 
att träffa tian med 
en sådan här!

Av: Basti Naumann
Foto: Ulf Hansson

TV:s legendariske 
sportkommentator 
Bengt Grive ställde upp för 
en exklusiv intervju i NP 
för många år sedan. Frågan 
till legendaren var ”kan 
pistolskytte bli en tv-sport?”.
Det ansåg han absolut.
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vidare, och slutligen blir det 
en tät och bildmässigt raffl an-
de uppgörelse mellan de två 
sista skyttarna, på samma sätt 
som bågskyttefi nalerna.

Grive funderar en stund innan 
han svarar. Han låter verkligen 
engagerad.
– Er idé med fältskyttefi na-
ler kan ju bli riktigt bra tv! 
Hur många skott skjuter man? 
Kan man ha olika typer av 
mål? De bör helst vara själv-

markerande eller elektroniska 
så att man omedelbart ser vem 
som vinner duellerna, det är 
bildmässigt en fördel. Den tv-
teknik som fordras kan liknas 
vid den som används vid golf-
tävlingar. Den är inte alls spe-
ciellt märkvärdig.

Det blir en hel del prat om tek-
nik, kameravinklar med mera 
och när det blir dags att av-
sluta intervjun säger Bengt:
– Jag tycker ni ska kontakta 

Sveriges Televison och pre-
sentera idéerna. Jag tror abso-
lut ni kan få gehör för detta.

Innan vi går frågar vi om han 
kan tänka sig att ställa upp på 
bild med pistol i handen. ”Ja-
visst”, säger han och reser sig, 
”hur vill ni ha mig?”. Vi visar 
att Pardinin är oladdad och 
han får känna på den. ”Ska 
jag sikta mot skåpet där bor-
ta?” undrar han, ja det blir bra.

När vi fått våra bilder betrak-
tar Grive pistolen, skrattar till 
och säger:
– Vilket grepp! Det kan ju 
inte vara någon konst att skju-
ta tior med en sådan här!

Handslaget då vi skiljs, och or-
den ”Lycka till med den nya 
publiksporten!” känns bra. 
Ute på gatan igen säger vi till 

varandra: ”Kanske ändå… ja, 
det var väl tusan om det inte 
ska kunna lyckas!”

Vad som hände sedan beskrevs 
i en artikel i NP nr 1 år 2000, 
men eftersom det sedan dess 
har tillkommit många nya lä-
sare är här kortversionen:
 Efter en del turer fick 
redaktör Hansson kontakt 
med Lennart Jelbe, tidigare 
sportproducent på Sveriges 
Television. Han hade bland 
annat spelat in en mästarträff 
i snabbpistol mellan Ragnar 
Skanåker och Ove Gunnars-
son som sändes i tv i slutet av 
1970-talet. Han ingick också 
i arbetsgruppen som utveck-
lade skidskyttet till den fan-
tastiska tv-sport det är idag.
 Jelbe, som startat eget pro-
duktionsbolag med kontrakt 
på all travsport i nystartade 

Artikelförfattaren och Bengt Grive.
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TV4, såg potentialen i speci-
aldesignade pistolskyttetäv-
lingar.

Efter att vi utarbetat ett för-
slag där Sveriges bästa skyt-
tar, givetvis inklusive Ragnar 
Skanåker, skulle mötas man-
mot-man (och kvinna) i 
korta, täta dueller i precision 
(samma upplägg som bågskyt-
tarna införde till OS 1984) lät 
Jelbe på egen bekostnad göra 
en pilotinspelning; ”Swedish 
Masters”.

Med starkt stöd av Eskilstuna 
Pk och sponsring av SPSF 
spelades tävlingen in i Munk-
tellarenan i Eskilstuna. Det 
blev en drömfi nal i precision 
mellan mästerskyttarna Mo-

Tävlingsformen i 
”Swedish Masters” 
gillades också 
starkt av SVT:s 
sportchef, Kjell 
Andersson.

Grive fi ck ett 
exemplar av NP 
och uttryckte sitt 
gillande.

Team Jelbes 
projektledare 
Göran Öberg (vä) 
och Lennart Jelbe 
gillade idén med 
utslagstävlingar 
i pistolskytte och 
bekostade en 
pilotinspelning.

nica Rundqvist, Vårgårda, och 
Sture Larsson, Jokkmokk. Bäst 
av tre femskottsserier gällde 
och efter ställningen 1 – 1 
var Monica starkast och vann 
den gastkramande och avgö-
rande sista serien. Att Monica 
knäckte allt manligt motstånd 
var givetvis ett önskescenario 
för inspelningsteamet.
 När videon ”Swedish 
Masters” visades för sportche-
fen på SVT utbrast han: ”Kan 
ni göra ett sådant här upplägg 
är vi klart intresserade!”.

Så långt hade Bengt Grive 
haft rätt. Tyvärr skulle det 
visa sig att skytteorganisa-
tionerna inte var lika entusi-
astiska. Bengt Grive gick ur 
tiden 2003.

Vi upptäckte vid fältskjut-
ningar i terrängen att det fi nns 
många människor i landet som 
inte har Svenska som moders-
mål. Att då sätta upp ett av-
spärrningsband med en skylt 
där det står ”Skjutning på-
går” är inte det mest effektiva. 
”Sche”-ljud är extremt svårt 
för dem som inte är jättebra 
på svenska och ordet ”pågår” 
är väl inte heller det mest mo-
derna ordet. Då vår sport är 
förenad med livsfara om nå-
gon kommer in i riskområdet 
funderade vi på hur vi skulle 
kunna göra det enklare och 
framförallt kristallklart för en 
person som är tveksam under 
sin skogspromenad; ”hit men 
inte längre!”.

Vi tog fasta på att vi inom Eu-

ropa har en mycket lång his-
toria i att bland annat inom 
trafiken använda symboler 
istället för text, då vi pratar 
många olika språk. Jämför 
med till exempel USA där 
symboler inte fi nns alls i tra-
fi ken utan all information är 
textad. Förstår man då inte 
språket kan det gå väldigt fel.

Efter lite experimenterande tog 
vi fram skylten och fi ck den 
tillverkad av Blinkfyrar AB i 
Staffanstorp. Vi försökte med 
ett gevär, men det blev så 
plottrigt att det inte gick att 
se vad bilden föreställde. Pi-
stolsymbolen anger klart och 
tydligt vilken typ av verksam-
het som försiggår. Vi har testat 
och det fi nns ingen som inte 
förstår vad skylten betyder.

Skjutvarning!
Av: Kennet Nilsson, ordf. i Malmö Hemvärn Skytteförening

Malmö Hemvärn Skytteförening 
har tagit fram en ny varningsskylt.
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Alla Pistoler - både från Tyskland och USA.
Delar och alla tillbehör.

Säljes nu av:

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

Säljes nu av:

•
•
•
•
•

NYHET!
P210 Super Target
6” pipa

X-Five
X-Six
med flera..

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

SM 2011: 
Guld Fält A, Silver Bana A

Självklart stora framgångar för Sig 
Sauer på PPC VM
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Profi lprodukter, trycksaker och 
utbildningsmateriel

60 NP2 ’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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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

Nationell Idrottsutbildning

Närhet

Utveckling

GemenskapAmbition

Roligt

Sök till Skyttegymnasiet i Strömsund!
Samma kvalité som alltid!

Sista ansökningsdatum
1 dec 2012

För mer information:
Tränarna på Skyttegymnasiet, tel. 0670-162 16

e-post. skyttegymnasiet@stromsund.se
www.hjalmar.nu

 Samma kvalité som alltid!
   För mer information:   

Tränarna på Skyttegymnasiet, tel. 0670-162 16  
e-post. skyttegymnasiet@stromsund.se

www.hjalmar.nu
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Det var med stor chock och 
förtvivlan när beskedet om 
Per-Anders Lassons bortgång 
nådde oss inom pistolskyttet. 
Per-Anders var den som gjor-
de det omöjliga till möjligt 
när det gällde. Första gången 
jag träffade Per-Anders var 

på Ystads Psk:s ju-
bileumstävling 1988 

och det hade blivit fel 
i resultatlistan för min 

del. Jag hade hamnat ut-
anför på något vis, men det 

hade Per-Anders upptäckt 
och rättade till felet mitt un-
der prisutdelningen. Jag kom-
mer ihåg Per-Anders glada 
ansikte som han visade upp då 
och som han sedan har visat 
varje gång till sista gången vi 
träffades. Per-Anders var en 
hjälpsam person som ställde 
upp när det gällde, ibland var 
det så att han glömde bort 
sitt eget helt enkelt. Sen var 

det stunder som han kunde 
koppla bort skyttet helt och 
då åkte han iväg på sin mo-
torcykel med sin hustru Ann 
på bönepallen eller så var det 
några veckor i husvagnen 
med deras kattor.

Per-Anders gick in som ordfö-
rande i Ystads Psk 1989 och 
var det till 2005. Under den 
tiden så fi ck han fart på Ystads 
Psk:s tävlingsarrangemanget 
både inom och utanför klub-
ben. Han behärskade en stor 
kunskap inom data och gjor-
de ett anmälnings-och redo-
visningsprogram till SM 2000 
i Skåne, som arrangerades av 
Skånekretsarna och under 
denna tävling var han även 
SM-general. Han har även va-
rit med i kommittén för SM 

2008 samt SM 2012, då 
hade han fi nslipat 
dataprogrammen 

lite till.

Per-Anders blev invald 2009, 
som ordförande i Malmö-
hus Pistolskyttekrets, efter att 
suttit som ledamot i styrelsen 

i många år. Han var även ak-
tiv inom skyttesporten och 
hade även där olika poster 
inom styrelser, men han var 
mycket duktig på att hålla de 
olika skytteorganisationerna 
åtskiljda.

Det fi nns så mycket att säga om 
Per-Anders, men det bästa är 
att tänka på alla de trevliga 
stunder man hade med ho-
nom och det tror jag alla hål-
ler med om.

Vi kommer alltid att minnas 
Per-Anders som den trevliga 
och hjälpsamma pågen från 
Österlen. Tankarna går även 
till hans fru Ann och deras 
två pågar, Daniel och Tho-
mas, som visade ett så stort 
tålamod med Per-Anders ar-
bete inom skyttet.

Tack Per-Anders för dessa trev-
liga år tillsammans inom pi-
stolskyttet.

Bertil Johansson
Sekreterare Malmöhus Pistol-
skyttekrets

In memoriam

En av de första gångerna vi 
träffade Per-Anders var på 
SM i luftpistol som gick på 
Öckerö 2005.
 Efter att vi hade skjutit 
tävlingen kom Per-Anders 
fram till mig och sa att han 
tyckte sig kunna se en viss 
talang hos min fru Kristina 
och vår dotter Emma. Per-
Anders sa vidare att han själv 
hade haft så mycket glädje av 
skyttet under många år och 
nu gärna ville dela med sig 
lite av sitt kunnande och und-
rade om han fi ck hjälpa min 
fru och dotter. Jag blev natur-
ligtvis väldigt glad över detta 
men han nämnde ju inte mig 
... Jag försökte försiktigt påta-
la att jag också var pistolskytt 

och ville bli bättre. Per-An-
ders tittade då på resultattav-
lan och hittade till slut mig 
långt ner i listan. Han skakade 
lätt på huvudet när han vände 
sig mot mig men jag lyckades 
snabbt fi nna mig och produ-
cera en hundvalpsliknande 
blick. Det lyckades och han 
förbarmade sig över mig så 
jag fi ck också vara med.

Det följde sedan ett antal gång-
er där han tog sig an mig och 
min familj på skjutbanan i 
Ystad, vi fi ck mycket utbyte 
av dessa tillfällen och lärde 
oss mycket. Per-Anders och 
hans familj blev snabbt våra 
goda vänner.
 Historien visar nu att han 

hade rätt i sina iakttagelser 
2005, dotter och i viss mån 
hustru har erövrat en mängd 
medaljer medan jag fortfaran-
de ”är under utbildning”.

En annan händelse som jag 
gärna vill dela med mig visar 
en annan sida av Per-Anders.
 Kretsmästerskap precision 
i Helsingborg och Per-Anders 
står på skjutplatsen till höger 
om mig. (jag är vänsterskytt) 
Efter mitt första provskott 
tittar jag i kikaren och ser en 
välcentrerad 10:a, men… se-
kunden efter kommer det en 
10:a till? Samtidigt som jag 
undrar hur det gick till ser jag 
Per-Anders i ögonvrån som 
hoppar av skratt. Det visar sig 

Till minnet av Per-Anders Lasson
att när jag vänt ryggen till så 
har han vridit över min kikare 
mot sin tavla och han skjuter 
sitt andra provskott när han 
ser att jag tittar i kikaren efter 
mitt första skott. När jag nu 
vrider över kikaren till min 
tavla ser jag två åttor.
 Sådan var Per-Anders i 
våra ögon, allvarlig och seri-
ös när det krävdes och rolig, 
busig och charmig när det var 
plats för det.

En mycket god och engage-
rad vän har lämnat oss.

Bertil, Kristina, Emma och
Elias Nilsson
Sjöormens Pistolklubb

Till minne av Per-Anders Lasson, ordförande 
i Malmöhus Pistolskyttekrets.

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

Riksmästarklassen
Listan uppdateras kontinu-
erligt, i takt med att saknade 
årsrapporter kommer in. Sak-
nade årsrapporter är en an-
ledning till att en del skyttar 
inte får NP. Listan över Riks-
mästare återfinns i det nya 
dokumentarkivet (Förenings-
administration) på hemsidan.

Hemsidan
Som den uppmärksamme lä-
saren säkert har noterat har 
vissa förändringar skett på 
Förbundets hemsida, bl.a. har 
ett så kallat dokumentarkiv 
skapats. Arkivet är tänkt att 
underlätta för medlemmarna 
att hitta olika dokument. I ar-
kivet fi nns alltifrån dokument 
som hjälper kretsar och för-
eningar med sin administra-
tion till ren information om 
exempelvis vapenlagstiftning.
 Strävan är att merparten 
av dokumenten skall överfö-
ras till dokumentarkivet med 
några få undantag, exempelvis 
tävlingsresultat och protokoll.
 En annan förändring värd 
att notera är att det nu är 
möjligt att koppla informa-

tion såsom länkar och do-
kument direkt till en nyhet. 
Detta för att minska antalet 
knapptryckningar innan läsa-
ren kommer åt det bifogade 
materialet.

Tävlingsprogrammet
Förbundets strävan är att er-
bjuda medlemmarna ett så 
rikhaltigt utbud av tävlingar 
som möjligt. Vilket är viktigt 
inte minst i dessa dagar då det 
ställs krav på externa tävlings-
resultat oavsett om det fi nns 
något stöd i lagen eller ej.
 För att kunna erbjuda det 
rikhaltiga utbudet är det vik-
tigt att följa vissa enkla reg-
ler. Lämna in underlaget från 
kretsarna till kansliet senast 
30 september året innan täv-
lingarna skall gå samt att res-
pektera det av Förbundsmötet 
fastställda Stomprogrammet. 
Sedan kommer det alltid fi n-
nas krockar som inte går att 
undvika men för att kun-
na göra eventuella undantag 
måste det fi nnas ett regelverk 
att göra undantag ifrån.
 För att underlätta för täv-
lingsarrangörer kommer en 

enkel handledning att tas fram 
som sedan läggs ut i doku-
mentarkivet.

Nyhetsbrev
Som ni säkert har sett kan 
man nu på ett enkelt sätt läsa 
aktuellt nyhetsbrev direkt på 
hemsidan. Det fi nns också ett 
arkiv med tidigare nyhetsbrev. 
För närvarande fi nns det 440 

Lars Werner in memoriam
Vi har erfarit att kommen-
dörkaptenen Lars Werner av-
lidit den 25 mars 2013. Han 
skulle den 4 april ha fyllt 90 år.
 Lars valdes till suppleant 
i förbundsstyrelsen vid för-
bundsårsmötet 1970 och blev 
ordinarie ledamot 1972. Lars 
var besjälad av ungdoms- och 
utbildningsfrågor och var re-
dan vid invalet en förgrunds-
gestalt inom Skolungdomens 
Riksskyttetävlingar. Detta 
medverkade till att han re-
dan samma år (1972) också 
invaldes i förbundsstyrelsens 
verkställande utskott, där han 
kom att betyda mycket för 

förbundets utvecklingsar-
bete. Han var också förbun-
dets representant i samarbetet 
med övriga frivilligorgani-
sationer och Skytterörelsens 
ungdomsorganisation. Lars 
lämnade förbundsstyrelsen 
1980 på egen begäran och 
tilldelades i samband därmed 
förbundets förtjänstmedalj i 
guld.

En engagerad ledargestalt 
inom pistolskyttet har gått ur 
tiden. Vi minns honom med 
tacksamhet.

Gunnar Tysk

prenumeranter. Om ni inte 
har tecknat er för nyhetsbre-
vet, gör det. Här kommer den 
senaste informationen från 
Förbundet om exempelvis 
vapenlagstiftning.

Köp/byt och sälj
Lösenord: Riktmedel
Återfi nns framöver på sidan 2.

Sommarstängt!

Kansliet har sommarstängt fr.o.m.15 juli
t.o.m. 19 augusti.

Trevlig sommar!
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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



1:a Plats Bana A
SM 2011

1:a Plats Stock
Semi Auto 2010

1:a Plats IPSC Open 
Division 2010



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 Wasa Kredit AB

Ny generalagent i Sverige

1 1 0 3 3 1 2 0 0

Posttidning B
Svenska Pistolskytte-
förbundet
Box 5435
114 84 Stockholm


