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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

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

Att leda Svenska Pistolskytteför-
bundets styrelse är en uppgift som 
kräver både lyhördhet, ödmjukhet 
och ett betydande självförtroende. 
Oavsett om jag besitter dessa egen-
skaper eller inte är jag mycket glad 
över att ha fått uppdraget som för-
bundets styrelseordförande, och ska 
tillsammans med förbundsordföran-
den och den övriga styrelsen göra 
allt för att se till att det svenska na-
tionella pistolskyttet växer och ut-
vecklas i framtiden.
 Och om förbundets framtid är 
jag optimistisk. Under sommaren 
har jag besökt och på olika sätt del-
tagit i tre svenska mästerskap: pre-
cision/fält i Boden samt PPC och 
magnumfält i Stockholmsområdet. 
Alla arrangemangen var i stort ut-
omordentligt lyckade tillställningar. 
Särskilt glädjande är att både PPC- 
och Magnum-SM hade avsevärt fl er 
deltagare än tidigare år.

SPSF är ett välskött förbund, med 
sunda fi nanser och ökande med-
lemsantal. Både idrotts- och för-
enings-Sverige har haft en negativ 
medlemsutveckling överlag under 
det senaste decenniet – men inte 
SPSF! Detta tyder på att vår verk-
samhet är uppskattad och att våra 
tävlingsformer attraherar.
 I stort har vi också ett myck-
et gott renommé bland samhällets 
övriga aktörer, inte minst inom 
Försvarsmakten och det politiska 
etablissemanget. Satsningen på våra 
försvarsmaktsinstruktörer har varit 
värdefull i detta sammanhang. Ge-
nom att vi sedan länge upprätthåller 
kontakter med ett stort antal riks-
dagsledamöter och myndighetsper-
soner har vi också goda kontaktytor.

Modern forskning visar också att legala 
vapen ägda av laglydiga skyttar och 
jägare varken stjäls eller missbrukas i 
någon märkbar utsträckning. Det är 
de illegala vapnen i händerna på kri-
minella som är det stora problemet. 
Utvecklingen i främst Västra Göta-
land visar dock att det fortfarande 
fi nns aktörer som ser på vår verk-
samhet med misstänksamhet sna-
rare än förtroende. Därför används 
nytolkningar av gammal lagtext för 
att, som man säger, ”minska antalet 
vapen i samhället”. Denna inställning 
är förkastlig, eftersom den inte gör 
någon skillnad på legalt innehavda 
vapen och kriminellas missbruk av 
illegala vapen.

Under hösten kommer vi att arbeta 
intensivt för att se till att en even-
tuell vapenlagsproposition från re-
geringen resulterar i en rimligare 
vapenlagstiftning, och att begrep-
pet ”synnerliga skäl” ersätts med 
mer relevanta krav för innehav av 
enhandsvapen för målskytte.
 En förutsättning för att vi ska 
kunna tillvarata medlemmarnas in-
tresse är att vi behåller det goda re-
nommé vi har i samhället. Därför 
är det viktigt att endast personer 
som är pålitliga och lämpliga bevil-
jas medlemskap. Ansvaret för att så 
sker ligger på föreningarna. Vi in-
ser att detta inte är någon lätt upp-
gift och har därför, som framgick i 
förra numret av NP, tagit fram en 
handledning i medlemsantagning. 
Handledningen kommer att faststäl-
las vid förbundsstyrelsens samman-
träde i oktober och därefter sändas 
ut till samtliga föreningar. Jag re-
kommenderar er att läsa den noga. 
En handledning kan aldrig svara på 
alla frågor, så om ni har problem i 
konkreta fall står förbundskansliet 
till er tjänst för rådgivning.

Strategiskt är det styrelsens ambition 
att öka samarbetet med Försvars-
makten. Min personliga uppfattning 
är att vi borde överväga att skapa 
en tävlingsform för tjänstevapen-
skytte, med inslag av såväl fältskytte 
som PPC-skytte. Det skulle kunna 
göra oss än mer attraktiva för För-
svarsmakten och knyta förbundet 
närmare denna. Men det kräver 
givetvis ett intresse från våra med-
lemmars sida och ett noggrant ar-
bete för att skapa ett bra regelverk 
för en sådan gren.

Med detta vill jag tillönska er alla 
en riktigt fi n skyttehöst!

Mike Winnerstig
Styrelseordförande
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I en paus på årets SM i Bo-
den fi ck NP en intervju med 
Birgitta Rundberg som efter 
många år som styrelseordfö-
rande i SPSF nu lämnat över 
ordförandeklubban till Mike 
Winnerstig. Vi undviker den 
klassiska frågan ”hur känns 
det?” och ber henne istället 
inleda med en sammanfatt-
ning av åren i styrelsen.
– Det har varit roliga, men 
samtidigt jobbiga år då vi haft 
ett antal ödesfrågor att tackla, 
säger hon. Jag tycker dock att 

vi har hanterat dessa på ett bra 
sätt och fått ut ett relativt bra 
resultat. Men det kommer nya 
hela tiden vilket gör att det är 
viktigt för styrelsen att vara 
uppdaterad och ”på hugget”, 
vara aktiv och påverka.

Hur gjorde du själv?
– Det handlar om att vara 
aktiv och vilja ta reda på så 
mycket som möjligt, men 
det är den nära kontakten 
med kansliet och inte minst 
VU som står för den primära 

informationen och ser till att 
man är med ”på planen”.

Du är själv ute och tävlar en 
hel del?
– Ja, det tycker jag är viktigt, 
då har man möjlighet att höra 
vad skyttarna tycker och tän-
ker i olika frågor.

Vad upplever du har varit 
svårast under din tid som 
styrelseordförande?
- Det som slår mig främst är 
den oväntade och traumatiska 

händelse som inträffade för 
några år sedan då vi miste vår 
styrelsemedlem Åke Henriks-
son i en bilolycka när han var 
på väg till ett VU-möte. Åke 
var tävlingskommitténs ordfö-
rande och hade mycket av den 
löpande verksamheten i huvu-
det. Det är inte lätt att snabbt 
ersätta en sådan medarbetare. 
Jag är mycket glad att Nils-
Anders Ekberg så snabbt kun-
de åta sig detta uppdrag som 
han fortfarande innehar och 
sköter på ett förtjänstfullt sätt. 

Man måste vara 
med på planen

Av: Ulf Hansson

Birgitta Rundberg 
började arbeta i 
förbundsstyrelsen 
2001 och valdes till 
styrelseordförande 
2005. På årets 
förbundsmöte 
avtackades hon 
och lämnade över 
ordförandeklubban 
till Mike Winnerstig.

Birgitta och maken Sven Erik följde fi nalskjutningarna i precision på årets SM med stort intresse. 
Sven Erik uttryckte sin tillfredsställelse över att Birgitta nu får lite mer tid att vara hemma.

Av: Ulf Hannsson
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Oväntade händelser inträffar – 
det är en av anledningarna till 
att vi inom förbundet aktiverat 
ett krishanteringsprogram som 
jag hoppas att man inom för-
eningarna tar till sig och job-
bar med.
– Tråkigt är också att det all-
tid fi nns en hotbild mot vårt 
skytte, det har varit blyfrågor, 
bullerfrågor med mera, där 
mycket av vår verksamhet har 
ifrågasatts, senaste exemplet är 
den försvårade ärendehante-
ringen av licenser i Västra Gö-
taland där jag kommer ifrån.

Hur ser du på Förbundets 
utveckling?
– Det skulle vara väldigt ro-
ligt att kunna jobba mycket 
mer med att utveckla verk-
samheten, vi borde kanske till 
exempel utvärdera nuvarande 
tävlingsformer och se om vi 
kan hitta på något nytt. Vi vill 
ju helst koncentrera oss på 
själva skyttet, men tyvärr har 
vi tvingats lägga det mesta av 
vår tid på att ta hand om ödes-
frågorna som jag nämnde.
– En del har dock hänt, 
se bara på PPC-skyttet som 
vuxit sig stort. Däremot 
känns skid- och springskyt-
tet tveksamt. Åtskilliga av 
medlemmarna är äldre som 
av naturliga skäl inte är så 
intresserade av de grenarna. 
Även om det kommer in en 
del unga så känns det inte som 
det räcker till för att dessa gre-

nar ska nå någon större po-
pularitet. Det handlar om en 
helt annan målgrupp, skyttar 
som har den fysik som krävs 
och som tycker det är roligt 
att springa och åka skidor.

Militär snabbmatch verkar ha 
kommit för att stanna?
– Ja, det är jätteroligt! Den 
grenen verkar väldigt upp-
skattad. Att man lägger SM 
i snabbmatchen dagen före 
Pistol-SM som i år är också 
bra. Även om det inte blir på 
exakt samma ort är det ändå 
hanterbart om det inte blir 
alltför långa avstånd mellan 
arrangemangen. Det tycker 
jag man ska fortsätta med.

Vad säger du om årets SM?
– Boden är ju en fantastisk 
anläggning! Allting låg inom 
ett begränsat område med till-
gång till det utmärkta restau-
rangtältet och allt annat. Inte 
minst var det roligt att för för-
sta gången på ett SM skjuta på 
de elektroniska tavlorna i pre-
cisionen och snabbmatchen, 
ytterligare ett historiskt SM!

Ska damklassen vara kvar?
– Vi har ju ett stort antal jät-
teduktiga tjejer som verkligen 
ger killarna en match – och 
ibland vinner – i de öppna 
klasserna. Det märks att da-
merna mer och mer börjar 
tycka att det är roligt att delta 
i öppen klass. Det är ju ing-

Birgitta Rundberg håller inte i ordförandeklubban längre, 
men har fortfarande uppdrag inom SPSF.

en kraftsport och man tävlar 
ändå på samma villkor. Att 
damklassen skapades berodde 
på att man ville få in mer da-
mer till pistolskyttet, och det 
är möjligt att det underlättar 
rekryteringen, men faktum är 
att man nu börjar ifrågasätta 
damklassen betydligt mer än 
tidigare. Dock tror jag den blir 
kvar ett tag till, vi är väl lite 
konservativa i det fallet.

Har styrelsearbetet förändrats 
under din tid?
– Ja, när jag kom in i sty-
relsen upplevde jag att man 
inte gavs möjlighet att till-
föra särskilt mycket. De fl esta 
av ledamöterna hade inget 
specifi kt uppdrag och det har 
vi utvecklat. Vi ser nu till att 
alla antingen ingår i någon av 
kommittéerna eller får speci-
aluppdrag som man jobbar 
med och sedan avrapporterar. 
Det är bättre att vi inte har så 
många fasta kommittéer utan 
istället har tillfälliga projekt att 
arbeta med, beroende på vilka 
frågor som dyker upp. Det är 
viktigt att man känner att man 
bidrar med något, då blir sty-
relsearbetet mycket roligare. 
Jag fi ck till exempel ansvaret 
för att ta fram den motions-
ordning vi har idag och det 
gjorde att jag upplevde mitt 
styrelseuppdrag mer positivt.

Vad händer nu då?
– Jag är fortfarande med i 
styrelsen i min egen förening, 
Volvo Pk, och sitter i kretssty-
relsen i Göteborg. Jag kom-
mer dessutom att engagera 
mig i olika frågor. Jag har till 

exempel fått ett uppdrag som 
jag ska börja med i höst som 
handlar om hur våra kretsor-
ganisationer fungerar och ty-
värr ibland inte fungerar. Det 
behövs en översyn och kan-
ske nya idéer där. Generellt 
är det svårt att få folk att en-
gagera sig ideellt, vad det än 
handlar om för idrott. Det är 
en generationsfråga. Den ge-
neration jag tillhör blev upp-
fostrad till att vara med och 
bidra med egna arbetsinsat-
ser, men det gäller inte idag. 
Ungdomen säger sig inte ha 
tid och förväntar sig att allt 
ska vara klart när man kom-
mer till skjutbanan. Sedan 
åker man hem så snart man 
skjutit klart. Vi kommer aldrig 
att ha en sådan ekonomi att vi 
kan avlöna folk för att hålla 
ordning på skjutbanan, spika 
måltavlor, klippa gräset med 
mera och många föreningar 
lever ju på de få eldsjälar som 
fi nns. De som alltid ser till att 
allt fungerar. När de inte fi nns 
längre är väl risken stor att 
materielboden förfaller och 
gräsklipparen står oanvänd.

Ordet är fritt!
– Jag vill avsluta med att säga 
att vi har en bra styrelse som 
jobbar på ett bra sätt, och vi 
har ett utmärkt kansli som 
gör ett jättefi nt jobb! Visser-
ligen kommer det även fort-
sättningsvis att krävas mycket 
hårt arbete, men jag vill på-
stå att SPSF redan ligger i 
framkant för att påverka si-
tuationen så att vi ska kunna 
fortsätta med vår roliga sport 
och vidareutveckla vårt skytte.

Birgitta Rundberg 
tar emot Förbundets 
förtjänstmedalj i guld på 
årsmötet
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Statistik, framtidsfrågor och Alcatraz

Här sitter man på sitt tjänsterum en 
het sommardag och försöker pro-
ducera en spalt. Solen ligger på och 
svetten rinner och jag tänker att inte 
ens fångarna på Alcatraz hade det så 
illa. I själva verket hade de det av-
sevärt värre.

Statistik och vapenlagstiftning
Som framgår av ledaren ligger fo-
kus för närvarande på uppföljning 
av Vapenutredningen. Jag rekom-
menderar er att läsa vårt remissvar 
som fi nns på hemsidan. Det ger en 
klar bild av var Förbundsstyrelsen 
står i frågan. Det är alltid en fördel 
att veta hur verkligheten ser ut när 
man diskuterar en fråga och vi kan 
ta fram en hel del statistik ur kansli-
systemet även om vi inte kan få fram 
alla fakta. När det gäller medlemsut-
vecklingen kan vi konstatera att vi 
hade en nedåtgående trend till 2005 
då vi noterade 13 967 medlemmar. 
Sedan har det stadigt gått uppåt 
och 2012 kunde vi redovisa 16 426 
medlemmar. Detta är givetvis po-
sitivt. En fråga är hur hanteringen 
av licensärendena i Västra Götaland 
påverkat medlemsutvecklingen i be-
rörda kretsar. En jämförelse mellan 
2010 och 2012 visar att tre kretsar 
har minskat under det att den fjärde 
ökat medlemstalet sedan 2010. To-
talt rör det sig om en minskning på 
46 medlemmar. Alltså inget kata-
strofalt ras. Men man måste beakta 
att statistiken anger nettosiffror. Det 
är alltså fullt möjligt att fl er ”gam-
la” skyttar gett upp och slutat men 
ersatts genom en lyckad nyrekry-
tering. Kansliet har fått signaler att 

folk tröttnat och gett upp. Men nå-
gon statistik har vi inte. Likaså vet vi 
att många skyttar tvingats sälja vissa 
av sina vapen därför att polismyn-
digheten inte ansett att det förele-
gat ”tillräckligt synnerliga skäl” att få 
tillståndet förnyat. Mitt budskap är 
Ge inte upp! Som framgår av leda-
ren kommer Förbundsstyrelsen inte 
att lämna någon möda ospard för att 
få till stånd nödvändiga ändringar i 
vapenlagstiftningen. Ett annat gläd-
jande faktum är att deltagandet i 
Hemortens banor ökade med drygt 
500 starter 2012 och trenden håller i 
sig. I år ökade vi med ytterligare 300 
och passerade 5000 strecket. Vi har 
också fått signaler att deltagarantalet 
på externa tävlingar ökar generellt, 
inte minst i Västra Götaland. Visst är 
det positivt om fl er tävlar externt 
men faktum kvarstår att Förbundet 
i första hand är en breddorganisa-
tion där var och en skall kunna be-
driva pistolskytte på den nivå som 
passar honom/henne. Därför får vi 
aldrig ge upp vårt krav att verksam-
het inom föreningens ram (träning, 
klubbtävlingar) skall betraktas som 
behovsgrundande för vapenlicens.

Med blicken mot framtiden
Som alla noterat har Förbundet 
kontinuerligt ställts inför nya utma-
ningar (miljö, vapenlagstiftning etc.). 
Jag vill inte påstå att detta tvingat 
Förbundsstyrelsen på defensiven. 
Tvärtom har mycket uträttas, inte 
minst vad gäller miljöfrågorna. Vi-
dare har vissa förebyggande åtgärder 
vidtagits, exempelvis krishante-
ringsprogrammet och handledning-

en i medlemsantagning. Men 
faktum kvarstår att Förbunds-
styrelsen aldrig fått tillfälle att gå 
på djupet med framtidsfrågorna. 
Därför genomfördes december-
sammanträdet förra året som ett 
tvådagarsevenemang där lörda-
gen ägnades åt att modellera fram 
mål hur vi vill att pistolskyttet 
skall se ut 2022. Detta visade sig 
vara en lyckad idé varför koncep-
tet kommer att permanentas. Det 
är viktigt att Förbundsstyrelsen 
har blicken riktad mot framti-
den och det tas fram ett målsätt-
ningsdokument som kan ligga till 
grund för det dagliga arbetet. Jag 
vill påstå att Förbun-
det är på rätt väg.

Kulturhistorisk fotnot
Alcatraz (the Rock) ligger 
i inloppet till San Fran-
cisco. Internerna kallade 
det ”Uncle Sam’s Devil’s Island” el-
ler ”Hellcatraz”. The Rock var ett ”su-
perfängelse” för de fångar övriga fängelser 
inte klarade av. Break the rules and you 
go to prison, break the prisonrules and 
you go to Alcatraz. Den förste fängelse-
chefen hette James A. Johnston och han 
anpassade defi nitivt metoderna till kli-
entelet. Hit kom Al Capone i augusti 
1934 från en behaglig tillvaro i stats-
fängelset i Georgia där han kunnat röka 
sina Havannacigarrer, använda sina pri-
vata sidenunderkläder och tom kunnat 
fortsätta sin ”affärsverksamhet” som i 
fornstora dagar. Alcatraz blev en chock 
för honom. Han fi ck klä av sig, duscha-
des och kroppsvisiterades. Sedan fi ck han 
gå naken längs ”Broadway” (korrido-
ren mellan B och C blocken) till sin cell. 
I cellen låg en uppsättning fångkläder 
och fängelsets ”Rules and Regulations” 
Grundregeln var att fången hade rätt till 
mat, kläder, en säng och hälsovård. Allt 
annat (exempelvis rätten att ta emot be-
sök eller att delta i fritidsaktiviteter) var 
förmåner som måste förtjänas genom 
gott uppförande men som drogs in vid 
minsta förseelse. Sötebrödsdagarna var 
över för ”Ärransiktet”. Dock måste han 
ha skött sig hyggligt då han faktiskt fi ck 
ta emot besök av sin mor vid ett tillfälle. 
Tyvärr fastnade mrs Capone i metallde-
tektorn och fi ck, till sin harm, klä av sig 
och visiteras innan hon släpptes in. Det 
var metallen i hennes korsett som gett ut-
slag men något nytt besök blev det ald-
rig. Fängelset lades ner 1973 är numera 
öppet för allmänheten och klart sevärt.

”Superfängelset” Alcatraz.
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Pistol-SMPistol-SM
Av: Ulf Hansson
Foto: Peter Siegel och Ulf Hansson

Årets Pistol-SM i Boden blev ännu ett historiskt 
mästerskap och en milstolpe i Förbundets historia.
Det var första gången man sköt precision på 
elektroniska tavlor. Även SM i Militär snabbmatch, som 
bakats samman med Pistol-SM, sköts på dessa tavlor.

SM-tävlingarna i Boden, med stadens 
fästning och mäktiga kanoner i bak-
grunden, blev ett synnerligen trevligt 
och spännande arrangemang. Inte minst 
därför att man sköt precision och militär 
snabbmatch på elektroniska tavlor för för-
sta gången i nationella SM-sammanhang. 
Det visade sig också vara synnerligen ef-
fektivt då man helt eliminerade det tidsö-
dande markeringsmomentet där man ska 
gå fram efter varje serie för att markera, 
krita, byta speglar etc.
 Elektronisk markering innebär att 
skyttarna har en liten monitor på sin 
skjutplats och ser omedelbart träff och 
valör i denna efter varje skott. Resultatet 
redovisas fortlöpande på monitorn och 

Årets SM i Boden blev kanon! tyckte NP:s 
tävlingsreporter Peter Siegel och plåtade 
detta maffi ga kanonrör vid regementet.

Varje skytts resultat skrevs även ut på 
skrivare i skjuthallen. 

Peter Siegel 
”in action”.
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Så nära…
Vänster: ”Bland det värsta jag varit med om!” sa Veronica Ferdén, 
Luleå Pk, efter att ha förlorat bronset i precisionens öppna C med 
en poäng i särskjutning mot Sören Josefsson, Högsby Pk. Hon 
kunde ändå glädja sig åt att ha gjort en riktigt strong tävling.

Höger: Nära guld i damernas precision var det för Monica Busk, 
Transtrands Skf, som fi ck kasta in handduken i särskjutning mot 
Anna-Karin Bonander, Pk Hjorten. Monica, som skjuter med något 
så ovanligt i dessa dagar som en gammal FN Browning Challenger 
som hon ärvt av sin far, fi ck en uppskattande silverkram av Maria 
Prandl-Norrgård, Salem.

när skjutningen är klar vet 
man exakt sin poäng.

Strul får man räkna med på en 
stortävling, särskilt då man 
som i år använde sig av ny-
heter som elektronisk mar-
ker ing. Strulet uppstod i 
vapengrupp A. Det visade 
sig att de elektroniska tavlor-
na inte fungerade med lätt, 
snabb 9mm hålspetsammu-
nition och fi ck ”spader” på 
grund av kulor som fragmen-
terades och försvårade avläs-
ningen. Man fi ck gå fram och 
kontrollera träffarna manuellt 

och dubbelchecka mot bak-
tavlorna.

Mitt starkaste minne under 
detta mankemang som stund-
tals drog ut på tiden var in-
formationen från skjutledaren 
Bo-Göran Skarpsvärd (det 
norrländska lugnet personi-
fi erat). Från högtalaranlägg-
ningen fi ck otåliga skyttar och 
åskådare följande lugnande 
besked (ska läsas låångsaamt):
– Som ni märker har vi fått 
lite problem med markering-
en (paus), men vi håller på att 
lösa detta (längre paus), Dra in 

SPSF var på plats och delade ut priser m.m.
Från vä: Mats Stoltz, Bo Walger, Nils-Anders Ekberg, 
Stefan Kristiansson och Birgitta Rundberg.

Vita renen med fru 
återkommande gäster 

på station 1.
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några djupa andetag genom 
näsan och andas ut genom 
munnen så känns det bättre.

Och bättre blev det. I vapen-
grupperna B och C gick hela 
det elektroniska maskineriet 
som smort.
 Sekretariat, vapenkontroll 
och övrig service fungerade 
gnisselfritt, till och med prisut-
delningarna. Vad man i övrigt 
kunde önska sig fanns också på 
tävlingscentrum; vapenhandla-
re, café och restaurangtält med 
varierat (gott) utbud av både 
mat och dryck. Många herrar 
skänker nog också en tack-
samhetens tanke åt den geniala 
”Pisserian” (labyrintmodell) i 
skogskanten, en smidig och 
enkel lösning på ett ibland has-
tigt uppkommet behov.

En stor fördel på detta SM 
var att fältskyttebanorna låg 

i anslutning till tävlingscen-
trum och man slapp organi-
serandet av busstransporter. 
Rundorna blev inte heller 
så mödosamma att gå, vilket 
tilltalar en äldre veteran som 
undertecknad.

 Det hör till vanlighe-
ten att fältbanorna, som 
ofta bedöms efter egna 
tillkortakommanden, dis-
kuteras livligt efteråt. Nå-
got direkt ”gnällande” på 
banorna hördes inte i år, de 
fi ck högsta betyg från såväl 
erfarna och meriterade ban-
läggare som ”vanligt” folk.
 Själv blev jag varnad för att 
på en station ha skjutit på fi -
gurerna i fel ordning och var-
ningen var självklart helt i sin 
ordning. Jag borde ha varit mer 
uppmärksam då man informe-
rade om detta vid uppropet.
 Sex skyttar sköt fullt, sett 
till samtliga vapengrupper 
och klasser totalt, och tret-
ton deltagare hade 59 träff. 
Tjugotre skyttar sköt isär om 
me daljerna.

Under en pratstund med den 
allestädes närvarande orga-
nisationskommitténs Anders 
Khemi berättar han om yt-
terligare en detalj som gör 
årets Pistol-SM unikt. Delar 
av sekretariatet var nämligen 
förlagt på Åland.
– Johan Carlsson, en skytt 
från Luleå, hälsade på svärför-
äldrarna där och fi rade sam-
tidigt sin 40-årsdag, berättar 
Anders, därifrån jobbade han 
med resultatlistorna och gjor-
de i ordning ”skript” så att 
allt funkade så automatiskt 
som möjligt. Han var där nå-
gon vecka innan SM och vi 
hade regelbundna kontakter 
via nätet. Han gjorde också 
alla skjutkort som var anpas-
sade efter hur varje bana så 
ut. Sedan hade vi en ”drop-
box” där han la över fi ler och 
hämtade fi ler från oss. Han 
hade även regelbundna tele-
fonkontakter med dem som 
jobbade i sekretariatet och 
var uppkopplad för att kun-
na fi xa eventuella fel. När vi 
fi ck in efteranmälningar date-
rade han upp listorna som sen 
fanns hos oss dagen efter.
– Allt fungerade kanon, 
nästa gång kan vi ha hela se-

kretariatet på en helt annan 
plats och bara ha någon som 
tar emot skjutkort och töm-
mer skrivare på plats! skrattar 
Anders och tillägger:
– Nä, så blir det väl inte, 
men det skulle gå!

Titelförsvarare
Anna-Karin Bonander, Pk 
Hjorten, hade givetvis kom-
mit till Boden för att för-
svara sina mästartitlar i 
precisionens öppna C, 
respektive damklassen 
från förra året. Hon 
lyckades nästan. I dam 
blev det nytt guld, men 
först efter en gastkraman-
de uppgörelse ”in i kaklet” 
mot Monica Busk, Trans-
trands Skf.
 Anna-Karin gjorde en bra 
insats även i öppna C, men 
fi ck i år nöja sig med en fem-
teplats. Det hade så när ändå 
blivit en dam på den prispal-
len då Veronica Ferdén, Luleå 
Pk, var ytterst nära att besegra 
Sören Josefsson, Högsby Pk, i 
en duell om bronset.
 Försvarade guldet från 
förra året gjorde också junio-
ren Pontus Schmidt, Örebro 
Pssk, (fält), liksom ”fältskyt-

temaskinen” från Hagfors; 
Johan Nilsson, (fält B).

Årets SM-skytt
Titeln ”Årets SM-skytt” till-
ägnas Johan Ahlbeck, Torna 
Hällestads Pk, som tog två 
guld och ett silver i preci-
sionsklasserna.

Fotnot:
Elektroniska måltavlor användes 
faktiskt redan på SM år 2000, 
men då endast i en specialarrang-
erad ”10-skotts superfi nal” i C 
ovanpå den ordinarie tävlingen. 

Inga nya snitsiga dojor på 
Anders Khemi i år, närmare 
bestäm inga alls. Men 
glasögonen var nya.

Det norrländska lugnet 
personifi erat. Skjutledarna 
Mikael Walsås (till vänster) 
och Bo-Göran Skarpsvärd. 
Foto: Tomas Skarpsvärd

Mumsigt från cafeterian.

SM:s yngste.

Herrarna från Salem 
visade upp sig i 

specialdesignade 
kiltar.

Brigadchef Torbjörn Larsson 
och SPSF:s Mike Winnerstig var 

några av prisutdelarna.
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Norrbottens pistolskyttekrets vill 
rikta ett stort tack till sponsorer 

och samarbetspartners som med 
sitt stöd bidrog till ett lyckat SM-

arrangemang i Boden 2013.

NordChark AB, Luleå
Biltema, Luleå

Jaktbutiken, Boden
Storhedens Konditori AB, Luleå

Bodens kommun
Försvarsmuseum, Boden

Rödbergsfortet, Boden
HMK hölster Skellefteå

Svensk Cater, Luleå
Dell Sverige

Bodens garnison
Fortifi kationsverket, Boden

Ailis keramik, Hortlax
Kjell & Company, Luleå

Alterhedens Rabarberi och Gårdsbutik
Städakuten, Boden

Gunnar Elfving Skyttetjänst AB
Garageportexperten, Luleå

Bälinge vapen, Luleå
Trend bageri och café, Luleå

Fällkniven, Boden
Bodens bad och camping

Havremagasinet, Boden
Sydön AB, Umeå
Kassa/Våg, Luleå

Ricoh Sverige, Luleå
Bilkåren, Luleå-Boden

Tundra Slöjd och konsthantverk, Arjeplog
Fjällprodukter AB, Karesuando

Artic glas, Arvidsjaur
Jokkmokks korv och rökeri AB

O’Learys, Luleå

R
H

Fortifi

Kje

Under SM-tävlingarna i Boden blev det totalt 1739 
individuella starter och 249 starter i lag. De övervägande 
positiva kommentarerna som arrangörsstaben fått, såväl 
muntligt från deltagare som via Facebook, medför att vi 
vågar påstå att SM-arrangemanget 2013, trots störningar 
under första tävlingsdagen, blev en succé.

Norrbottens Pistolskyttekrets tillät 
efteranmälningar till arrangemanget 
utan extra kostnad. Totalt innebar det 
ytterligare 255 starter i tävlingarna. 
Det är ju i sig positivt med fl er delta-
gare och starter i SM, men samtidigt 
anmärkningsvärt att antalet efteran-
mälningar blev så högt som drygt 17 
% av starterna. Skälen till att många 
anmäler sig sent behöver analyseras.

Militär snabbmatch
I den nya SM-grenen Militär snabb-
match blev det totalt 256 starter. En 
erfarenhet fi ck vi redan den första 
tävlingsdagen. Det var direkt obra att 
lägga A-vapen först i tävlingsprogram-
met med tanke på de störningar som 
uppstod med resultatredovisningen.
 Med B- och C-vapen fungerade 
resultatredovisningen utan några som 
helst problem, även för de skyttar som 
använde sitt A-vapen och sköt i B-va-
penklassen. Ytterligare en erfarenhet 
som arrangören kommer att vidare-
befordra till förbundet är att de som 
ska delta i Militär snabbmatch på SM 
bör ha kvalifi cerat sig på något sätt för 
att få delta.

Precisionsskytte
Det var första gången SM i preci-

sionsskytte avgjordes på akustiska 
mål. Förutom att man slipper tidsö-
dande tolkningar av skott och klist-
ring av tavlor, så är den stora fördelen 
att skjuttiden för varje skjutlag kortas 
ned avsevärt jämfört med att skjuta på 
papperstavlor.

Fältskytte
Sett till resultaten och antalet delta-
gare i särskjutningarna var svårig-
hetsnivån på fältskyttestationerna 
sammantaget nära nog perfekt ba-
lanserad. Inför SM:et fi ck stations-
cheferna en repetitionsutbildning 

om fältskyttereglementet. Utbildning-
en bidrog sannolikt till att antalet jury-
fall blev väldigt lågt, de fl esta tvisterna 
avgjordes direkt på stationerna.

Information
De sociala medierna är viktiga in-
formationskanaler. Att lägga upp en 
gruppsida för SM:et på Facebook var 
något som vi tidigt beslutade oss för. 
Det har varit många inlägg, frågor och 
svar på sidan både inför men även ef-
ter tävlingarna.

Utvärdering i storforum
Dagarna efter att SM avslutats träffades 
organisationskommittén och snabbut-
värderade arrangemanget. Vi besluta-
de då att anordna en utvärdering med 
alla föreningar som ingått i arrangörs-
staben. Detta för att få diskutera och 
sammanställa vad som fungerat bra och 
vad som kan förbättras ytterligare. Vi 
ska även göra en återkoppling på ris-
kanalysen som gjordes före tävlingarna 
för att se vad vi kan ha förbisett. Ett 
exempel på risk som vi inte hade tagit 
i beaktande, var att motorcyklister från 
den närliggande motocrossbanan, val-
de att ignorera skjutvarningarna och 
köra in i det avlysta skjutområdet un-
der pågående tävling.
 Med den korta sammanfattningen 
av 2013 års SM i Nationellt pistol-

skytte vill Norrbottens Pistolskyttekrets 
tacka dig för att du kom till Norrbotten 
och Boden! Om turen är med oss får vi 
möjlighet att träffa dig i SM-sammanhang 
igen inom en ganska snar framtid.

U d SM ä li i B d bl d l 1739

SM i backspegelnSM i backspegeln
Av: Arrangörsstaben



12 NP3 ’13

Antal deltagare: 136 (förra året: 221)
Kvalgräns/fi nal: 331

Kristian Sjöberg, Torna Hällestads Pk, 
som år 2011 var i praktslag och vann alla 
tre vapengrupperna i precisionen, kom i 
år tillbaka igen och vann tämligen ohotad 
på 488 poäng. Närmast efter honom kom 
silvermedaljören och klubbkompisen 
Johan Ahlbeck, på 483. Sören Josefsson, Högsby Pk, placerar sig 
ofta bra och fi ck i år gå en hård match i särskjutning om bronset mot 
Veronica Ferdén från Luleå som hade fyra poäng till godo på Sören efter 
grundomgången. Med bland annat en stark femtiopoängare i fi nalen 
avancerade dock Sören och båda stannade på 482p. Efter en ganska 
nervös uppgörelse, vilket framgår av de relativt mediokra serierna på 
den här nivån, blev det 45 – 44 till Sören.

PrecisionPrecision
Antal deltagare: 109 (förra året: 138)
Kvalgräns: 328

Johan Ahlbeck och Kristian Sjöberg, båda Torna Hällestads Pk, i topptrion igen. Men 
här klämde sig en annan skytt in mellan de båda klubbkompisarna, nämligen Joakim 
Strömberg, SAAB Spk. Johan var ”outstanding” med sina 342p i grundomgången och 
kunde till och med kosta på sig en 46:a i fi nalen och ändå vinna guldet på höga 485 
poäng. Kristian, som presterat 335 i grundomgången, fi ck se sig passerad av Joakim 
som från start låg två poäng bakom med sina 333p, men som sköt formidabla 48-50-50 
mot Kristians 46-45-49 i fi nalen. Silver till Joakim med sina 481p och brons till Kristian, 
478. Även här var Mats Marmlund med och fi ghtades om medaljerna. Med sina 337 i 
grundomgången hade han till och med chans på guldet, men avslutade sämre i fi nalen 
och fi ck den förargliga fjärdeplatsen, endast en poäng bakom bronsmedaljören.

Antal deltagare: 116 (förra året: 156)
Kvalgräns: 330

Här blev det omkastade roller jämfört med C, men samma killar 
i toppen och det hela avlöpte tämligen odramatiskt. Johan 
Ahlbeck, Torna Hällestads pk, tog guldet. Han hade redan efter 
grundomgången satt hård press på övriga genom att skjuta 340 
poäng, hela nio poäng bättre än slutliga tvåan Kristian Sjöberg, 
samma klubb. Johan vann på 480p och det hjälpte inte att 
Kristian sköt upp sig med tre 49:or i fi nalen, det blev silver med 
478p. Bronset togs av Mats Marmlind, Elitskyttesällskapet, som 
efter grundomgången låg bättre till än Kristian (336p mot 331). 
Det blev dock en något svagare fi nal och Mats stannade på 477.

Särskjutning om 
guldet i damernas 
precision.

)

båd T
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Antal deltagare: 56 (förra året: 72)
Kvalgräns: 321

Det blev rejäla omkastningar efter grundomgången bland de äldre 
veteranerna. Den som i år slutligen fi ck kliva högst upp på pallen och 
få guldmedaljen lagd om halsen var Bengt Pettersson, Kullens Pk. 
Inför fi nalen låg han på tredje plats, men med en fi n avslutning (142p) 
slutade han på 466, en poäng före välmeriterade fripistolskytten 
Weith Andersson, Gävle Pk, 465. Weith ledde med hela sju poäng 
inför fi nalen och många trodde nog att han redan säkrat guldet, 
men det kom grus i det Anderssonska maskineriet och med tre 
44:or i fi nalen förpassades han till silverplats. Bronsmedaljen gick 
till Gunnar Samuelsson, Vårgårda Psk, som från en sjundeplats 
avancerade i listan genom att skjuta lika med Bengt i fi nalen (142p) 
och sluta på 463 poäng.

Antal deltagare: 32 (förra året: 46)
Kvalgräns: 328

Flera gånger har Tomas Backlund, Vännäs Psk, varit ytterst nära att 
ta hem SM-guldet i precisionen, men det har slutat med silver. I år 
gick han hela vägen genom att skjuta en stark fi nal. Han låg under 
med fyra poäng efter grundserien men sköt 50-48-48 = 146 i fi nalen, 
stannade på 476p och säkrade guldet med en poäng gentemot 
tvåan Hans Jacobaeus, Hörby Psk, 48-47-48 i fi nalen och totalt 475. 
Bronsmedaljen tog tidigare fl erfaldige guldmedaljören i både fält och 
precision, Lennart Rehnström, Stockholmspolisen, på 474. Lennart, 
som hade två poäng att gå på mot Hans och fyra mot Tomas inför 
fi nalen, sköt 46-48-46, vilket skulle visa sig ödesdigert i matchen om 
guld- och silver.

Antal deltagare: 9 (förra året: 23)
Kvalgräns: 276

Ingen av fjolårets medaljörer fanns med och försvarade titlarna i det 
magra startfältet där landslagsskytten i fält, Oskar Ekblad, Härryda 
Pss, sköt i en klass för sig och vann guldet komfortabelt på 470 
poäng. Närmast efter honom och på silverplats kom Cecilia Pohl, 
Grovskyttarna, på 458. Bronset bärgades av Thomas Friberg, SAAB 
Pk, på 448. Noterbart är att det blev en fjärdeplats (446p) för Ida 
Backlund, Vännäs Psk, som coachas av fadern Tomas (vinnare av 
precisionens VetY). Dottern verkar var på gång och förhoppningsvis 
får vi se mer av henne framöver.

Tomas med familj.

Antal deltagare: 33 (förra året: 49)
Kvalgräns: 326

Jag vill påstå att de två senaste årens SM-fi naler i damernas 
precision är pistolskytte då det är som bäst. Spänningsmomentet 
i fi nalerna, inte minst när duellerna avgörs i särskjutning, är fullt 
jämförbart med avgörande straffl äggningar i VM-fotboll och dito tie-
break i tennis.
 Förra året gick Anna-Karin Bonander, Pk Hjorten, en hård match 
som slutade i särskjutning mot Anna Möllberg, A4 Skf, innan guldet 
var bärgat. I år var Monica Busk, Transtrands Skf, ”runner up” i 
fi nalen. Anna-Karin ledde med en poäng efter grundserien (337 – 
336), men sköt en 45:a i sista fi nalserien och det blev lika då Monica 
var en poäng bättre (143 – 142), båda stannade på 479p och det blev 
särskjutning.
 Anna-Karin har visserligen tidigare visat prov på starka nerver, 
men det svåraste är alltid att ”knyta ihop säcken” i en avgörande 
serie. Men, återigen visade hon prov på ”bäst när det gäller” och 
avslutade duellen med en skoningslös 50-poängare. Monica kunde 
inte svara upp mot denna och det blev silver för hennes del.
 Hemmahoppet och bronsmedaljören Maria Öberg, Bodens Ssk, 
sköt en stark fi nalserie på 144 poäng och hade haft chans på både 
guld och silver om grundserien varit lite bättre (333).
 Allra bäst fi nalserie (145p) sköt Kristina Nilsson, Sjöormens Pk, 
men även för henne grusades chanserna till en topplacering av en 
sämre grundserie, det blev den förargliga fjärdeplatsen.
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Antal deltagare: 273 (förra året: 432)

Om det var ett utslag av perfekt banläggning, eller skyttarnas formkurva låter jag 
vara osagt, men i år var det i alla fall bara en skytt som sköt fullt i denna den största 
av vapengrupper som oftast resulterar i ett eldorado av särskjutningar. Lars Hagman, 
Hedemora Pk, förra årets silvermedaljör och den ende som alltså sköt fullt, kunde 
i år lugnt se på när övriga gjorde upp om resten av glittret. Tre skyttar på 59 träff 
samlades till särskjutning och segrande ur den bataljen gick Robert Råsbo, Råsbo Pk, 
som tog silvret före årets ”ständige” bronsmedaljör Christian Johansson, Lidköpings 
Pf, som alltså fi ck kliva upp på pallplats tre igen. Noterbart är att ”omöjlige” 
fältskytteexperten och fl erfaldige guldmedaljören Johan Nilsson visade sig helt 
mänsklig genom att tappa tre träff och hamna på en femtonde plats.

Antal deltagare: 164 (förra året: 201)

Det blev dacapo på förra årets dueller mellan ”fältskyttemaskinen 
från Hagfors”, Johan Nilsson, Hagfors-Uddeholm, och övriga 
deltagare. Två hade skjutit fullt, Johan och Henrik Käck, Varbergs 
Pk, och de fi ck skjuta isär om guldet. Som vanligt, är man benägen 
att säga, stod koncentrationsfenomenet Nilsson som slutsegrare när 
krutröken lagt sig efter den duellen. Även om det inte räckte hela 
vägen var Henrik ändå nöjd med sin prestation, bara att skjuta fullt 
på SM är en merit. Tre skyttar hade tappat en träff och gjorde upp 
om bronset. Den som gick segrande ur de duellerna var återigen 
Christian Johansson, Lidköpings Pf, som alltså kammade hem 
ytterligare ett brons (se vapengrupp A).

A l d l

A

O

Antal deltagare: 203 (förra året: 257)

Fält- och PPC-specialisten Thomas Beck, Salems Pk, behövde i år 
inte ställa upp i särskjutning. Han tappade visserligen en träff på 
sista stationen, men 59 träff blev ändå oöverträffat av övriga och 
guldet var bärgat. Thomas kunde lugnt njuta sin segercigarr och 
betrakta uppgörelsen mellan de fyra skyttar på 58 träff som låg efter 
honom. När särskjutningen var klar stod Jens O’Konor, Atlas Copco 
Pk, framgångsrik ”allround” skytt inom fält, PPC och precision, som 
silvermedaljör. Bronsmedaljen erövrades av landslagsskytten, förra 
årets guldmedaljör och fl erfaldige svenska mästare i såväl fält som 
magnumskytte, Christian Johansson, Lidköpings Pf.

FältskytteFältskytte
Johan missade ett 

skott. I ringen, alltså ...

Antal ddeltag
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Noterbart är att äldste 
deltagaren sedan många år, 
Gösta Alexandersson, FOK 
Borås, fortfarande håller 
igång fältskyttet. På nästa 
födelsedagstårta kommer det att 
fi nnas 94 ljus (!) och även om han 
för ovanlighetens skull kom sist 
på årets SM tycker han fortfarande 
det är lika roligt att skjuta. Grattis till 
denne kämpe!

Antal deltagare: 53 (förra året: 95)

I motsats till många av de andra 
skjutklasserna blev det idel nya 
ansikten på pallen i veteran äldre jämfört 
med förra året. Högst upp med 58 träff 
fi nner vi guldmedaljören, Eilert Lantto, 
Luleåpolisens SoIK. Därefter, med 57 träff, kom 
silvermedaljören Gunnar Samuelsson, Vårgårda Psk.
Arne Larsson, Skurups Psf, Arnhold Lindbäck, Luleå och Urban 
Rutström, F21, hade alla 56 träff och fi ck gör upp om bronset genom 
att skjuta isär. Arne Larsson gick segrande ur den duellen och kunde 
inkassera bronset.

Antal deltagare: 60 (förra året: 63)

Bland de yngre veteranerna behövde man bara tillgripa särskjutning 
om bronset. I toppen blev det en omkastning av guld och 
silvermedaljörerna i år, annars samma namn som förra året. I år var 
det Sören Rehn, Tidaholms Psk, som med sina 59 träff tog guldet och 
Våge Stråhlin, Arvika Pk, silvret med sina 58 träff. Två skyttar, Bengt 
Svensson, Sandvikens Pk och David Norling, Rundviks Pk, hade 56 
och fi ck göra upp om bronset. Här avgick Bengt med segern och 
kunde kliva upp på bronsplatsen vid prisutdelningen.

Antal deltagare: 10 (förra året 23)

Skralt deltagarantal. Även om det var långt att resa känns tio 
deltagare på ett SM dystert. Hursomhelst, även på juniorsidan var det 
några landslagsskyttar och tidigare SM-guldmedaljörer som kommit 
till Boden för att försvara sina titlar och kämpa om medaljerna. När 
alla patruller kommit i mål hade topptrion skjutit exakt lika, 56 träff, 
och det var dags för särskjutningar igen.
Det blev Pontus Schmidt, Örebro Pssk, som för tredje året i rad tog 
hem mästartiteln(!). På silverplats David Svensson, Härryda Pss, 
(bronsmedaljör 2011). Klubbkompisen Oskar Ekblad, vinnare av SM 
2011 och silvermedaljör 2012, förpassades i år till bronsplatsen. Han 
kan nu pryda sin medaljsköld med alla tre valörerna.
Positivt att tre tjejer deltog, Cecilia Pohl (silvermedaljör i 
precisionen), Rebecka Parkkila, Grovskyttarna och Ida Backlund, 
Vännäs Psk (4:a i precision).

 Antal deltagare: 191 (förra året: 236)

Tre revolverskyttar hade skjutit fullt och fi ck göra upp om medaljfördelningen 
i särskjutning. Curt Johansson, Atlas Copco Pk, som varit med länge i 
pistolskyttet och även stått högst upp på pallen individuellt i ett SM visade 
i år mental styrka och tog guldet före Johan Nilsson, Hagfors Uddeholm 
Pk, som än en gång visade sig möjlig att besegra. Den återstående 
bronsmedaljen gick till Mattias Thomsson, Johannishus Psk. Fjärdeplatsen 
med en träff borta gick till ”årets SM-skytt” Johan Ahlbeck som tog två 
guld och ett silver i precisionen. Revolvervirtuoser som Tomas Hämäläinen, 
Thomas Beck och Thomas Karlsson hade också tappat en träff och 
förpassades därmed till platserna 5,6 och 7.

Antal deltagare: 37 (förra året: 51)

Sveriges landslagsdamer var på plats i Boden och det kanske 
inte var så konstigt att det blev ett derby mellan dessa då årets 
fältskyttedrottning skulle koras. Några av dem hade dessutom 
tidigare erfarenhet av att kliva högst upp på pallen och motta 
folkets jubel. Linda Svensson, Råsbo Psk, tappade en träff på första 
stationen, men sköt fullt i övrigt och avgjorde vem som skulle ha 
guldet direkt med sina 59 träffar.
Inte mindre än fem tjejer hade 56 träff och det blev särskjutningar 
så det stod härliga till. När smällarna klingat av från dessa var det 
Lindas klubbkompis och landslagsskytt Monica Hjertqvist som 
hållit bäst kontroll på nerverna och tog silvret. Tredjeplatsen och 
bronset gick till Maria-Prandl Norrgård, Salems Pk. Fjärdeplatsen till 
klubbkompisen Anna Karlsson, även hon landslagsskytt, och svensk 
mästare sedan förra året.

A l d l 37 (fö å
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SM Militär 
snabbmatch

Det blev ett dubbelt historiskt 
SM i Boden, inte bara för att 
man för första gången sköt 
precisionen på elektroniska 
tavlor, det blev också första 
året man arrangerade SM i 
Militär snabbmatch.
 Alltsammans skedde i an-
knytning till ordinarie SM 
och snabbmatchen hölls da-
gen före ordinarie Pistol-SM, 
vilket känns som ett bra upp-
lägg även fortsättningsvis. SM 
i Militär snabbmatch blev på 

sätt och vis dubbelt historisk 
då även den disciplinen sköts 
på elektroniska tavlor för för-
sta gången.

Liksom i precisionens tjänsteva-
penklass A uppstod lite man-
kemang med markeringen i 
det elektroniska systemet ef-
tersom detta inte är byggt 
för den hålspetsammunition 
som många använder sig av. 
Funktionärerna fi ck springa 
en del fram och tillbaka och 

Av: Ulf Hansson
Foto: Ulf Hansson och Peter Siegel

Intresset för Militär snabbmatch har ökat 
kraftigt sedan det introducerades. Förra året 
arrangerades riksmästerskap och redan i år 

fi ck snabbmatchen SM-status i samband 
med Pistol-SM i Boden.

Antal deltagare: 16

I gruppen yngre veteraner 
behövde man inte heller tillgripa 
särskjutningar. När allt var klart 
stod John-Erik Rustas, Orsa Pk, 
som segrare och guldmedaljör 
på 563 poäng. Närmast honom 
kom Tomas Ånhed, FOK Borås, 
på 557p. Bronsmedaljen med 
resultatet 549 poäng gick till 
Christer Willman, SJ Pk Luleå.

Antal deltagare: 17

Det blev en välförtjänt 
guldmedalj till hemmahoppet 
Maria Öberg, Bodens Ssk, som 
sköt bäst och stannade på 557 
poäng. Silvret erövrades av 
Jenny Thomsson, Johannishus 
Psk, på 549 och bronset gick till 
Anna Nilsson, Forsa Pk, 546p.

Antal deltagare: 57

Några särskjutningar behövdes 
inte heller i vapengrupp B. 
När alla skjutit klart stod Lars 
Hagman, Hedemora Pk, som 
segrare och guldmedaljör med 
sina utmärkta 576 poäng. Tvåa 
med 573p blev Hans Granath, 
Västerås Pistolskyttar och 
bronsmedaljen gick till Crister 
Larsson, Mariestads Pk, 572.

Antal deltagare: 40

Medaljerna kunde fördelas 
utan särskjutningar och guldet 
kammades hem av Henrik Käck, 
Varbergs Pk, på 564 poäng. Tvåa 
och silvermedaljör på 557p blev 
Mikael Bergner, Forsa Pk och 
bronset gick till Hans Reschke, 
Harplinge Pk, som sköt 555.

kontrollera tavlorna fysiskt 
då märkliga resultat visades 
på monitorerna, men någon 
katastrofal försening blev det 
inte. Med norrländskt lugn in-
formerade Bo-Göran Skarps-
värd från skjutledarbåset om 
vad som hände och dämpade 
skyttarnas smärre grymtanden.

Innertior
Som avslutning har jag roat 
mig med att kora de tre bästa 
skyttarna sett till antalet skjut-

na innertior. På plats ett, med 
19 innertior kommer Tommy 
Ek, Lunda Skf pistolsektion. 
På delad silverplats med 18 
innertior vardera kommer 
Jens O’Konor, Atlas Copco Pk 
och hemmasonen Ted Gran-
bom, Bodens Ssk. Bronsplat-
sen delas av Per Hjellström, Pk 
Ena, och Joackim Norberg, Atlas 
Copco Pk, som båda hade 16 
innertior, en extra applåd för 
Hjellström som hade samma 
antal i både B och C.

Guldmedaljörer

Anders Khemi kontrollerar 
baktavlorna på de elektroniska.

A l d l 17

Antal deltagare: 16A l d

Antaal delta
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Antal deltagare: 16

Guldmedaljören i fältskyttets 
revolverklass, Curt Johansson, 
Atlas Copco Pk, gjorde om bedriften 
i snabbmatchen och kunde gotta sig 
åt två guldmedaljer på detta SM. Med 
549 poäng var han två poäng före 
silvermedaljören Urban Amrén, F21 
Skf, som hade 547p. Bronset togs av 
Rune Nyberg, Eskilstuna Pk, på 546.

Antal deltagare: 7

Samma topptrio som stod på pallen efter fältskyttet på ”vanliga” 
Pistol-SM visade sig även här vara bra på det snabbare skyttet. 
Något omkastade placeringar på prispallen jämfört med fältskyttet 
dock, här var det David Svensson, Härryda Pss, (silver i fält) som sköt 
bäst och vann guldet på 554 poäng. Silvret gick till Pontus Schmidt, 
Örebro Pssk, (guld i fält), och Oskar Ekblad, Härryda Pss, fi ck 
ytterligare en bronsmedalj runt halsen, 549p.

Antal deltagare: 100

Här blev det inte oväntat störst deltagarantal och då resultaten var 
klara hade två skyttar i toppen skjutit lika. I en klass för sig stod dock 
guldmedaljören Hans Granath, Västerås Pistolskyttar, (silver i B) med 
sina formidabla 588 poäng. Hans slutade hela 12 poäng före tvåan 
och trean som båda hade 576. Särskjutning alltså och där sköt Per 
Hjellström, Pk Ena, till sig silvret med en 49:a och Joackim Norberg, 
Atlas Copco Pk, som skjutit 42 slutade som bronsmedaljör.

De elektroniska tavlorna 
var inte riktigt med på 
noterna i vapengrupp 
A och behövde 
kontrolleras mellan 
varven.

A t l d lt 7

A t l d
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Vad ska man då göra när höst-
mörkret faller? Packa in skjut-
järnet i vapenskåpet, inbäddat 
under tjocka lager vapenfett? 
Ska vi låta det slumra in och 

vila i väntan på att våren och 
värmen anländer? Absolut 
inte! Med de mörka årstider-
na kommer nya utmaningar, 
och möjligheten till en skyt-

teform som enligt mig är 
väldigt underskattad, nämli-
gen mörkerfält.
 För att få ut det mes-
ta ur dessa mörka men ack 

så trevliga täv-
lingar gäller det att förbe-
reda sig. Både mentalt och 
utrustningsmässigt, och kan-
ske även kunskapsmässigt? Vi 

Mörkret faller...
är du beredd?
Av: Kent Kumpula

Sommarens ljus räcker inte längre 
än sommaren själv, och vi vet 
ju alla hur kort den svenska 
sommaren är. Alldeles för kort för 
pistolskyttar i alla fall! Petzl TacTikka 

XP Adapt.
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börjar med det mentala och 
kunskapsmässiga, så tar vi ut-
rustningsbiten sist. Den som 
väntar på något gott... ;)

Det här kanske är gammal 
skåpmat för en del läsare, men 
det fi nns säkert en hel del 
skyttar som inte har ägnat allt-
för många tankar åt hur ögat 
fungerar vid mörker (vi skju-
ter ju trots allt för det mesta 
under bra ljusförhållanden).
 Det tar tid för ögat att få 
ett bra mörkerseende, efter 
ungefär 10 minuter i totalt 
mörker ser man hyggligt. Då 
har tapparna (delar i ögat som 
ger detaljer och färger) anpas-
sat sig helt till mörkret, och 
stavarna (delar i ögat som ger 
ljuskänslighet) har börjat ak-
tiveras. Efter 30 minuter har 
ögat anpassat sig helt, och man 
har uppnått ett fullgott mör-
kerseende.
 Med stigande ålder sjun-
ker tyvärr mörkerseendet, 
man bländas lättare och det 
tar längre tid för ögat att få 
ett bra mörkerseende. Det tar 
också längre tid att återställa 
mörkerseendet efter att ha 
bländats.

Vad ska vi då göra för att mi-
nimera saboteringen av våra 
ögon som anpassat sig till 
mörker? Hur ska vi kunna 
markera och skriva ner re-
sultat utan ljus? Det är enkelt, 
om vi hjälps åt och använder 
magiskt ljus. Rött ljus är näm-
ligen lite lagom ”magiskt”, 
eftersom det inte förstör mör-
kerseendet! Vitt ljus är elakt 
och borde totalförbjudas un-
der fälttävlingar i mörker. I 
alla fall för annat bruk än un-
der markering.
 Om ni nu måste använda 
vitt ljus, försök att bara använ-
da det under kortare perioder. 
Efter 15 sekunders ”bländan-
de” återfår man relativt snabbt 
ett bra mörkerseende. Efter 
ett par minuter i stark belys-
ning tar det ett par minuter 
för en 45-åring att återfå full 
mörkersyn. Ett knep är att 
blunda med höger öga vid 
markering (om du siktar med 
höger öga), för att rädda ögat 
du siktar med från bländandet. 
Om du eller din patrullkam-
rat använder vitt ljus oavbru-

tet mellan stationerna... Ja, ni 
kan säkert själva räkna ut vad 
det gör med mörkerseendet.

Hur ska vi då kunna trolla fram 
lite magiskt rött ljus, för att 
bespara våra ögon fl ackandet 
mellan halvdassigt och kasst 
mörkerseende? Det är gan-
ska enkelt, genom att använda 
fi cklampor eller pannlampor 
med ett rött fi lter. Jag är en 
stark förespråkare av pann-
lampor, då slipper man fumla 
runt med en fi cklampa under 
armen när man ska fylla ma-
gasin, osv.
 Tänk på att det röda fi ltret 
stjäl en hel del av ljusstyrkan, 
så det är bra om det fi nns or-
dentligt med kraft i lamp-ma-
skineriet. Även om det räcker 
långt med lite ljus (vid fullgott 
mörkerseende), så kan det be-
hövas ordentligt med ljus vid 
markering. Man vill ju inte 
missa de livsviktiga små hålen 
i pappskivan, för sjutton gub-
bar! Vid osäkerhet kan man 
tillfälligtvis använda vitt ljus 
vid markering, men då bör 
man varna sina medskyttar så 
de kan titta åt ett annat håll. 
Det är inte OK att slå på det 
vita helljuset och blända sina 
kamrater utan förvarning. I 
alla fall inte om man kom-
mit överrens om att använda 
magiskt ljus i största möjliga 
utsträckning.

Då har vi kommit till den ro-
liga biten om utrustning! Det 
fi nns säkert andra likvärdiga 
alternativ, men det fi nns de-
taljer i den här pannlampan 
som gjorde att jag klickade 
på beställ-knappen i nätbu-
tiken utan att tveka. Trots att 
den kostar en hel del slantar.
 Lampan i fråga heter Petzl 
TacTikka XP Adapt, och be-
ställdes från www.addnatu-
re.com, där den i skrivande 
stund kostar 735:- att köpa.
 Pannlampan har 5 oli-
ka ljusnivåer (varav en s.k. 
”boost-funktion”) och an-
vänder självklart LED-tek-
nik. Batteritiden uppges vara 
60-120 timmar (beroende på 
ljusnivå), och ljusstyrkan är 40 
lumen (vid boost, utan fi lter).
 Den har ett utmärkt röd-
fi lter som kan dras fram och 
dras undan som en liten lucka. 

Pannlampa med pannband 
och övriga tillbehör.
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Filtret behöver 
alltså inte av-
monteras helt, 
vilket minime-
rar r isken att 
man tappar fi l-
tret om det ska 
fumlas efter ful-
ljus framme vid 
markering. Ja, den 
har filter i flera 
andra färger ock-
så, men det strun-
tar jag fullkomligt 
i. Rött ljus är den 
enda intressanta fär-
gen för mig.
 Det medföljer 
ett hjälmfäste som 
kanske kan använ-
das på hörselkåpor-
na? Själv har jag valt 
bältesklämman, och 
klämmer fast det på 
min skyttekeps. Det 
fungerar helt perfekt, och 
man slipper remmar och 
sladdar runt huvudet (en del 
pannlampor har batterierna 
separerade från lamphuset).

Om ni köper en annan modell 
av pannlampa, se till att den 
har ett fi lter som dras fram 
eller monteras framför lam-
pan. Det fi nns modeller som 
har en svag röd ljusdiod som 
tänds vid användningen av 
rött ljus, vilket ger betydligt 
sämre ljus i jämförelse med 
ett fi lter i kombination med 
helljuset.

Då var lamp-biten avklarad, 
men det fi nns mer! Den med 
fl est prylar när han dör... ;). 
Det kan ju vara ohemult kallt 
under mörkerfältens isande 
årstider, och när solen har gått 
ner är det ju alltid som kall-
last. Och solen har med all 
säkerhet gått ner, om vi ska 
skjuta mörkerfält. Hur ska vi 
då göra för att inte förfrysa 
våra stackars små prinskorvar 
till fi ngrar?
 Ska vi ha handskar på oss 
mellan stationerna? Det är 
meckigt, tycker jag. På och av, 
fram och tillbaka, elände och 
knökande. Inte blir det lättare 
om man blivit lite fuktig om 
händerna och vadderingen 
i handskarna bromsar och... 
Handskar går helbort för mig.
 Eventuellt enorma stora 

vantar som man 
kan gömma händerna i, som 
är lätta att få på/av. Men det 
är inte optimalt, vad ska man 
göra av vantarna när man 
skjuter, och hur smidigt är 
det att klistra tavlor och skriva 
protokoll med enorma van-
tar på sig? Nej, ful-vantar går 
också bort, i alla fall i min bok.
 Så hur sjutton ska vi hålla 
händerna varma då, utan både 
handskar och vantar? Med 
handvärmare, såklart! Det ger 
oss dessutom möjligheten att 
köpa fl er prylar, bara det är ju 
en fördel i sig. ;)
 Handvärmare har jag in-
sett att det fi nns många olika 
modeller av, så det måste jag 
reda ut ordentligt, tänkte jag. 
Efter att ha sett en klubbkam-
rat kämpa och fi ppla med en 
variant som använder kolsta-
var som värmekälla bestäm-
de jag mig snabbt för att inte 
köpa handvärmare som an-
vänder kolstav i alla fall. Hans 
kol-manick slocknade ju hela 
tiden, helt värdelöst.
 Jag sonderade marknaden 
och hittade en intressant vari-
ant från Zippo, som använder 
fl ytande bränsle. Men, det bör 
absolut noteras, det är inget 
som brinner i handvärmaren, 
så det fi nns ingen risk för en 
brandgranat i fi ckan. Hand-
värmaren omvandlar bensin 
till värme genom en ”kata-
lytiskt förbränning”, vad det 
nu är. En förbränning utan 

eldslågor och brinnande 
jackfi ckor är det i alla fall.
 Glad i hågen stegade 
jag in på Teknikmagasi-
net och köpte på mig ett 
stycke Zippo handvär-
mare, och blev 300:- 
fattigare. Eller... snarare 
blev jag ännu fattigare. 
För det fanns även an-
dra varianter av hand-
värmare i butiken, och 
jag var ju tvungen att 
köpa en av alla va-
r ianter som fanns. 
Tänk om en av de 
andra handvärmar-
na var bättre, och 
jag gick miste om 

här tillverkaren var bättre 
(jag hade på omvägar hört 
att pulverpåsarna jag köpt på 
Teknikmagasinet var riktigt 
dåliga).
 Nu har jag grejer att tes-
ta... Eller nästan i alla fall. 
Zippo-värmaren behöver ju 
bränsle också. Enligt instruk-
tionerna ska man endast an-
vända äkta Zippo-bränsle 
(samma som till deras tän-
dare). På Teknikmagasinet 
skulle de ha 70:- för en liten 
pyttefl aska med 125ml. No-
tera måttangivelsen i millili-
ter, jag skojar inte. Det ger ett 
literpris på 560:-. Det kan de 
fet-glömma, det kostar ju hur 
mycket som helst!
 Jag skummade och läste på 
nätet, vad är det för magiskt 
bränsle, som kostar som en 

fl aska dyr fi n single malt 
Glenlivet? Tydligen är det 
i princip bara kemiskt ren 
bensin, med lite olja i el-
ler något sådant. Så den 

inte ska dunsta så snabbt 
från tändaren (bara ren ben-

sin dunstar snabbt).

Jag frågade en god vän som 
är ingenjör inom kemi, och 
han var övertygad om att ke-
miskt ren bensin (Heptan) 
skulle fungera. Kemiskt ren 
bensin, det låter bra. Använd 
för guds skull inte vanlig ben-
sin, den innehåller alla möj-
liga hälsovådliga ämnen och 
ångor. Vem vill ha en deciliter 
95-oktan i fi ckan, bara för att 
få cancer fem år senare?

  På Bauhaus hittade jag en 

den? Den variabeln kan inte 
accepteras!
 Jag fi ck med mig en tjusig 
liten handvärmare i formen 
av ett hjärta, för 29:-. Den ska 
ge värme i 30 minuter, och är 
återanvändbar.
 Jag fi ck också med mig 
Hot Spot värmepåsar med 
något pulver i. Man får 6st 
engångsvärmare för 50:- 
riksdaler, och de uppges 
värma mina förfrusna 
fi ngrar i hela sex tim-
mar.
 Innan jag hann 
genomföra mitt lilla 
test sprang jag dess-
utom på en annan 
variant av handvär-
mare (som visade 
sig använda samma 
teknik som Hot 
Spot), på sportbu-
tiken XXL. Inte 
kunde jag motstå 
att köpa på mig 
en förpackning 
där och då. Jag 
måste ju veta... 
tänk om den 
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liter kemiskt ren bensin, spe-
cifi cerat som bensin av Hep-
tantyp, till det facila priset av 
56:- för en liter. Det är helt 
exakt en tiondel av vad Zip-
po-bränslet kostar att köpa... 
Gissa vilken jag köpte?
 Själva hanter ingen av 
bränslet är väl inte det smidi-
gaste med 1-litersfl askan från 
Bauhaus. Så det var ju perfekt 
att jag hade en bränslefl aska 
för tankning av bensindrivna 
RC-bilar hemma. Den har 
en lång fi n pip, och är nume-
ra en fl aska för tankning av 
min Zippo-handvärmare. En 
snabb Googling senare hittar 
jag likvärdiga fl askor på www.
hobbex.se för 59:- , men de 
fi nns säkert i allehanda hob-
by-butiker.

Äntligen är det då dags för tes-
tet... På förpackningar och i 
reklam lovas ofta guld och 
gröna skogar, så det skulle bli 
riktigt intressant att se hur de 
olika alternativen presterar.
 Vi börjar med Hot Spot 
från Teknikmagasinet. Enligt 
tillverkaren ska den bli 68 
grader, och den ska värma 
under minst sex timmar. Efter 
ungefär tio minuter har den 
faktiskt redan blivit varm, och 

det per påse, och de går inte 
att återanvända.

Nåja, över till det lilla hjärtat! 
Den här handvärmaren är av 
en modell som går att återan-
vända (återaktiveras i kokande 
vatten). Den är inte särskilt 
stor, men den är lite gullig. 
Min yngsta dotter Elin tyck-
te att den var snyggast, så lite 
stilpoäng kan den få. Hand-
värmaren aktiveras genom 
att man bryter en liten me-
tallplatta, varpå handvärmaren 
blir stenhård och varm. Det 
går väldigt snabbt, tempera-
turen stiger omedelbart till 
hela 53 grader! Även om det 
är lägre temperatur än Hot 
Spot-påsen, så värmer den be-
tydligt bättre. Hela hjärtat blir 
varmt, och det leder värmen 
betydligt bättre än tygpåsen 
med pulver.
 Tyvärr håller den inte vär-
men särskilt länge, efter fem 
minuter är temperaturen re-
dan nere på 51 grader. När 20 
minuter har passerat är den 
nere på 46 grader, efter 45 mi-
nuter 39 grader, och efter en 
timme är temperaturen endast 
34 grader.
 Det lilla hjärtat går för-
visso att återanvända, och den 
värmde på bra i början, men 
man får ha ett helt gäng med 
hjärtan i fi ckan om de ska 
räcka en hel fälttävling.

Då tar vi XXL-varianten av 
handvärmare. Här lovar till-
verkaren värme under hela 
tio timmar, och upp till 63 
grader. I förpackningen fi nns 
två påsar, som båda exponeras 
för syre och aktiveras när man 
öppnar förpackningen. Det 
går alltså inte att använda en 
handvärmare åt gången! På-
sarna har en självhäftande yta 
på ena sidan, och tanken är att 
man ska fästa de på kläderna. 
Nåja, jag tar den ena påsen till 
testet och slänger den andra i 
soporna.
 Efter tio minuter känns 
det att värmen sprider sig, och 
efter 45 minuter är tempera-
turen uppe på 52 grader. Sam-
ma fenomen gäller här som 
för Hot Spot, det är en fl äck 
som ger hög temperaturavläs-
ning, medan resten av påsen är 
betydligt svalare. Maxtempe-

raturen på 54 grader uppnås 
efter 3 timmar, och efter sju 
timmar är temperaturen fort-
farande densamma, 54 grader. 
Imponerande! Efter åtta tim-
mar droppar dock tempera-
turen till 49 grader, efter nio 
timmar 47 grader, och efter 
tio timmar har den sjunkit 
som en sten ner till 32 grader.
 Som värmekälla var den 
uthålligare än Hot Spot, även 
om maxtemperaturen var 
något lägre. I alla fall om vi 
frågar IR-termometern, i 
handen kändes de likvärdiga. 
Priset... vete sjutton. Jag har 
slarvat bort kvittot, helt en-
kelt. Men jag antar att den 
kostade ungefär som Hot 
Spot, då det är en likvärdig 
produkt som använder samma 
teknik.

Sist, men inte minst, har vi Zip-
pos variant av handvärmare. 
Jag använder alltså inte Zippos 
originalbränsle, vilket enligt 
Zippo gör att jag förbrukar 
min garanti (oh, nej, hemska 
tanke!). Med de pengar jag 
spar på bränslet kan jag gott 
köpa mig nya brännare, om de 
skulle förbrukas snabbare. Det 
är förresten något som kanske 
ska påpekas, brännaren (själva 
tänd-huvudet) kan användas 
75 gånger enligt tillverkaren, 
och en ny brännare kostar 
120:- att köpa.
 Vill man spara på sop-
pan så kan man ge handvär-
maren en halv tank, men till 
testet har jag fyllt på med en 
hel tank. 17 milliliter går det 
i om man tankar fullt, vilket 
ger en bränslekostnad på un-
gefär en krona per tankning. 
Om vi räknar med att brän-
naren räcker 75 gånger blir 
brännarkostnaden 1:60 per 
tändning.
 Den totala kostnaden av 
förbrukningsartiklarna till 
Zippon blir då 2:60 per full 
tank, vilket är betydligt läg-
re om vi jämför med en-
gångsartiklarna! Visserligen 
är startkostnaden högre, men 
jag hoppas att den ska ge mer 
valuta för pengarna också.
 Efter tio minuter är Zip-
pon varm, den värmer be-
tydligt mer i jämförelse med 
tygpåsarna. Efter 45 minuter 
är den riktigt varm, 46 grader 

maxtemperaturen på 58 gra-
der nåddes efter 45 minuter. 
Nu är maxtemperaturen en 
sanning med modifi kation... 
Den blev så varm på en li-
ten fl äck, resten av påsen var 
betydligt svalare, typ 40 till 
50 grader. Det är dessutom 
en ganska liten påse, så den 
värmde inte särskilt mycket, 
även om det låter mycket med 
58 grader.
 Efter två timmar hade 
maxtemperaturen sjunkit till 
50 grader, och efter sex tim-
mar höll den faktiskt fortfa-
rande 48 grader. Alltså den 
varmaste fl äcken (resten av 
påsen var betydligt svalare). 
Sedan sjönk temperaturen 
med ungefär två grader i tim-
men, för att efter 11 timmar 
droppa till 36 grader. Och när 
man kommit under 37 grader 
anser jag inte att det är intres-
sant med fortsatta mätningar.
 Om Hot Spot måste jag 
säga att jag blev positivt över-
raskad, den höll värmen gan-
ska länge, även om den inte 
blev supervarm. Några 68 
grader blev den definitivt 
inte. Sedan känns det väl inte 
direkt miljövänligt med en-
gångsprodukter, och inte blir 
det billigt heller. 8:30 kostar 

Zippo med 
påfyllningskärl.

Zippo i påse.

Zippo med
påfyllningskärl.

l k k b

Zippo i påse.
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att ”svetsa på” lite på båda si-
dorna om brännaren på Zip-
pon så den glöder, sedan är det 
strax fullt fräs på värmandet. 
Tändaren är otroligt ergono-
misk också, jag gillar vinkeln 
på brännaren, så slipper man 
luta tändaren och få eldslågan 
upp mot tummen.

Med en bra pannlampa med 
magiskt ljus, och med en skön 
handvärmare i fi ckan... Ja då 
fi nns det inga ursäkter läng-
re. Det är bara att ställa sig i 
kön och anmäla sig till första 
bästa mörkerfält! Vi ses ute 
på banan!

enligt IR-termometern, men 
i handen värmer den betyd-
ligt mycket mer än tygpåsar-
na. Dels är Zippon större, så 
den har mer yta som avger 
värme. Men dessutom är den 
mer jämnvarm, den har vis-
serligen en varm fl äck i mit-
ten men hela handvärmaren 
blir varm och skön.
 Vill man ha hard-core-
värme kan man ta ut den 
metalliska Zippon ur sin tyg-
påse. Tillverkaren varnar för 
brännskador, och det är inte 
helt obefogat. Ur tygpåsen 
är Zippon RIKTIGT varm, 
så varm att den blir nästin-
till obehaglig att hålla i. I alla 
fall om man trycker den hårt 
i handen, och håller den där 
den är som varmast. Metall le-
der värme betydligt snabbare 
än tyg, så skillnaden är väldigt 
stor. Själv väljer jag att stoppa 
tillbaka handvärmaren i den 
medföljande svarta tygpåsen, 
det ger nog trots allt behagli-
gare värme.
 Hur länge håller då en 

fulltankad Zippo värmen? 
Efter 45 minuter var den 
som sagt fullvarm, visserligen 
varierar mina läsningar lite 
under de följande timmarna, 
allt från 50 till 54 grader sä-
ger tekniken, riktigt varmt 
säger handen. Betydligt mer 
än engångsartiklarna, trots 
att de tekniskt sett håller en 
högre maxtemperatur. Och 
faktiskt... efter 20 timmar är 
Zippon fortfarande 55 grader 
varm! Sedan somnar jag ifrån 
mitt test, efter 27 timmar när 
jag vaknar har Zippon kallnat, 
den har slocknat någon gång 
däremellan.
 Enligt tillverkaren ska 
handvärmaren ge värme un-
der 12 timmar, så 20 timmar 
är med beröm godkänt. En 
full tank kostar en krona, så 
en halv tank kan nog räcka 
för en fälttävling om man 
vill spara 50 öre på soppan. 
Det gäller vid tankning med 
kemiskt ren bensin från Bau-
haus. Använder man Zippos 
originalbränsle kostar en full 

tank tio kronor, och en halv 
tank 5 kronor.

Jag höll nästan på att glöm-
ma... En annan attiralj jag 
kan rekommendera, till Zip-
po-värmaren, är en stormtän-
dare. Alltså en tändare med 
en ”svets-låga”. Den ger bra 
skjuts i tändandet, och den 
slocknar inte i första taget. 
Faktum är att jag har haft lite 
problem att tända Zippo-va-
rianten med en vanlig tändare 
ett par gånger. Kanske beror 
det på att jag tände under för 
kort tid? Är temperaturen för 
låg? Är den kemiskt rena ben-
sinen från Bauhaus svårare att 
tända? Kanske beror det på att 
jag är kass? Hursomhelst ku-
rerades det genom inköp av 
mer prylar...
 Jag köpte en Pr imus 
– Power Lighter från Na-
turkompaniet för 199:-. Tem-
peraturen på den svetslågan 
är hela 1300 grader, med den 
har jag aldrig haft problem att 
tända Zippo-värmaren. Bara 

Stormtändare.

Zippo antänds.

Specialbränsle 
blev dyrt, det 
går lika bra 
med denna.

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

Ställbar Rinkkolv i 5 storlekar
Ställbar Nillkolv i 3 storlekar

P44

P11

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

Vi tar andra vapen i byte. Även delbetalning.

Ställbar Rinkkolv i 5 storlekar
Ställbar Nillkolv i 3 storlekar
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Årets SM i PPC och Swedish Open ägde 
rum i strålande väder och under bästa 
förutsättningar. Tävlingen arrangerades 
på Hacksjöbanan i Stockholm, även kallad 
”World Championship Range” efter
VM-succén 2011.

Av: Peter Siegel

Bästa Bästa 
PPC-SM PPC-SM 

hittills!hittills!
Åtta SM-guld delades ut, va-
rav hela tre gick till Torben 
Rundqvist, Vårgårda, och två 
till Jens O’Konor, Atlas Cop-
co Pk. Övriga guldmedaljörer 
blev Jim Forsberg, Rosersberg 
Pk, Thomas Svensson, Lin-
köping, och Anders Eriks-
son, Hagfors/Uddeholm Pk. 
Dessa herrar blev alltså årets 
svenska mästare i PPC, ett 

mästerskap där Torben blev 
bästa skytt totalt.

Klassindelningen var High 
Master, Master, Expert, Sharp-
shooter, Marksman i följande 
vapengrupper:
– Revolver 1500, 7-50 yards, 
150 skott,
– Pistol 1500, 7-50 yards, 
150 skott,
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Open Match, 7-50 yards, 60 
skott
– Distinguished Pistol, 7-50 
yards, 60 skott
– Distinguished Revolver, 
7-50 yards, 60 skott
– Service Revolver, 3-25 
yards, 48 skott
– Off Duty Revolver 2,75”, 
3-25 yards, 48 skott
– Stock semi auto pistol, 
3-25 yards, 48 skott

Den till VM 2011 ombyggda 
skjutbanan har två banor i 
B-hallen för kortare matcher, 
samt en 50-yards bana för Pi-
stol 1500 och Revolver 1500 
och passar alltså mycket bra 
för tävlingar av den kalibern.
I Swedish Open deltog också 
skyttar från både England och 
Norge. Den även i Sverige 
välkände PPC-skytten Neil 
Jones från Storbritannien var 
som vanligt på plats och hade 
en stor ”Union Flag” på bilen.

Prisutdelare var Michael Ax-
ell, tillika ordförande i Hack-
sjöbanans Skytteorganisation. 
Till sin hjälp hade han SPSF:s 
nye styrelseordförande Mike 
Winnerstig, samt Stock-
holmskretsens ordförande 
Nils-Anders Ekberg, som 
även är ordförande i SPSF:s 
tävlingskommitté.
– Som representant för 
SPSF kan jag säga att detta 
var det bästa och största SM i 
PPC som arrangerats hittills! 
sa en nöjd Axell.

Nämnas ska också att resulta-
ten sändes i realtid på web-
ben så att man kunde följa 
hur skyttarna låg till i match-

erna direkt, var i landet man 
än befann sig.
 Stämningen på årets PPC-
SM var alltså på topp och allt 
fungerade perfekt. Arrangö-
ren Grödinge Psk med täv-
lingsledaren Michael Axell i 
spetsen kunde pusta ut och 

känna sig nöjda efter tre hek-
tiska dagar med hela 436 star-
ter totalt. Resultaten fi nns på 
www.ppcsm2013.se.

Nästa år går SM i PPC och 
Swedish Open i Hagfors i Sköna 
Värmeland.

Trefaldige guldmedaljören 
Torben Rundkvist med hustrun Monica. 

Torben vann P 1500, SR2, 75 (Off Duty 
Rev) och SR4 (Service Revolver).

Jens O’Konor hämtar guld.

Så skjuter en 
mästerskytt.

Fina priser i glas.

Thomas Svensson vann 
SP5 (Standard Pistol).

Jens O’Konor vann R 1500 och 
SP5FR (Semi Stock Auto).

Tävlingsledaren Michael Axell 
”in action”.

Anders Eriksson vann 
SR6 (Standard Revolver)

Jim Forsberg vann Open.
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Den första överraskningen 
var att SM arrangerades inom 
Stockholmskretsen. Denna 
krets är i och för sig landets 
klart största, men en dvärg 
just i Magnumsammanhang, 
där de tävlingsaktiva skyttar-
na skulle gå att pressa in i en 
Folkvagn. Och andra sidan, 
kön av villiga arrangörer ut-
anför SPSF tävlingskommittés 
dörr var och är kort, och till 
slut kände man att det nog är 

dags att ta sitt ansvar. Ganska 
spännande utmaning, dess-
utom. Den antogs av kret-
sens tävlingssekreterare, tillika 
ordföranden i Ekens PSF, Clas 
Simmerud.

Näst i tur att bli överraskade 
var just Ekens PSF och ”ban-
läggarkonsortiet”. Redan 
från början var inriktningen 
Kungsängens skjutfält, och 
den permanenta Sundbyba-

Magnum
Av: Nils-Anders Ekberg

Väl inskjutet på station 1.

nan där, även om det blev 
100%-igt klart betydligt se-
nare. Snabbt skissades bana… 
för att få veta att lokalerna 
vid Sundby skulle renoveras 
under sommaren. Valet föll 
istället på Tranbyggeområdet, 
även om där saknades såväl 
kök som målställningar. Med 
en kombination av Fortifi ka-
tionsverkets mycket hjälpsam-
ma personal, arrangörernas 
svett och kretsordförandens 
antika motorsåg blev det ändå 
fri sikt till slut.
 Arrangörens nästa över-
raskning var deltagarantalet, 
441 föranmälda, varav 403 
kom till start. Deltagarrekord? 
Kanske, men i alla fall det bäs-
ta på mycket länge.

Så var det då dags för banan 
att överraska skyttarna, och 
förutsättningarna för det var 
goda. Ingen hade skjutit Mag-
numfält i terrängen förut. 
Idén var att utnyttja banans 
möjligheter till långhålls-
skytte, och att välja mål med 
anknytning till platsen (mili-
tära mål och jaktmål). Vidare 
skulle förmågan till avstånds-
bedömning prövas. På hälf-
ten av stationerna användes 
radiomarkering, vilket, förut-
om att det var nödvändigt på 
grund av avstånden och ter-
rängen, dels eliminerar möj-
ligheten till stegning, dels inte 
ger skytten information om 
det exakta träffl äget. Dessut-
om sköts sju av åtta stationer 

Årets Magnum-SM blev 
överraskningarnas SM, såväl 
organisatoriskt som skyttemässigt. 
Men tack vare arrangörernas 
arbetsinsatser och kretsordförandens 
antika motorsåg funkade det till slut.

SMSM
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Bo Ragnarsson, Motala 
PK, i Autoklassen.

Tommy Sköld, Lidingö SSK, 
i 6 1/2”-klassen M7.

David Annertorn, 
Borås PS, i 44 DA.

Jano Mikaj, bäst i test, i 357 
SA och Fri, Mr Magnum och 

Meste Magnum.

Christian Johansson, 
Lidköpings Pk, i 357 DA.

Skytten verkar misstänksam. Claes Simmerud delar ut förutsättningar.

”Allt går att hölstra” säger 
förbundsstyrelseordförande 
Mike Winnerstig.

Dacapo från 2012: Mrs och 
Mr Magnum. Anita Olsson och 
Jano Mikaj.

Tommy Nässén, Kristinehamn, försöker träffa magnumfälthistoriens 
kanske svåraste mål; Rådjuret, 140 m.

Tommy Nässén: "Om det 
gick bra? Det är min första 
Magnumfält, vad tror du?"

i utförsbacke med olika lut-
ning och många över ojämn 
terräng.
 Obehagligt överraskade 
blev skyttarna på station 6, 
där rådjuren på lördagen stod 
på 140 meter, ett allt annat än 
jägarmässigt avstånd. Drygt 
hälften hade varit lagom. Hur 
blev det så? En skrivbordslös-
ning som faller på denna arti-
kels författare (råd till framtida 
banläggare, mät fi guren i verk-
ligheten, inte i katalogen). Mer 
positiva var skyttarna till den 
efterföljande handsupstatio-
nen. En björnfi gur i front på 
34 meter träffades av de fl esta, 
även om några fi ck björnfrossa 
och stressade för mycket.

Gunnar Karlsson, 
Eskilstuna HF, i 44 SA.

Som närvarande utan att skjuta 
var den största överraskning-
en att skyttarnas humör inte 
verkade påverkas av värme, 
hungriga insekter, långa dagar 
och den svåra banan. Med få 
undantag var inställningen att 
Magnumfält är roligt – alltid. 
Och funktionärerna – aldrig 
har så få gjort så mycket för 
så många.

Fanns det något som inte över-
raskade? Jo, att bäste man 
vinner. Banor i norr, söder, 
öst eller väst, lätta eller svåra, 
topplaceringarna besätts ändå 
av välkända herrar och Anita 
Olsson, alltså idel ädel mag-
numadel.

Guldmedaljörer
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Två eldsjälar och mogna da-
mer, Gun-Britt Lindskog och 
Ros-Marie Kneck, Lövsta Skf 
i Stockholm, har just skju-
tit klart kvällens klubbtäv-
ling när jag får en pratstund 
med dem.
 Vad som är speciellt med 
dessa damer är att de började 
med pistolskytte ganska sent i 
livet, då familj och barn blivit 
”avklarade”. Nu är de hängiv-
na pistolskyttar båda två.

Det är ju vanligt att föräldrar 
börjar intressera sina barn för 
skytte, men i Gun-Britts fall 
var det tvärtom.
– Vi bodde i Jämtland en tid 
och där började min son med 
bågskytte, berättar Gun-Britt, 
och i samma lokaler hade även 
I 5 Skytteförening i Östersund 

pistolskytte. En gång när jag 
satt och väntade på sonen blev 
jag inbjuden att prova på och 
tyckte det var jättekul!

Efter fl ytt till Värmland blev det 
även lite gevärsskytte innan 
familjen fl yttade till Stock-
holm där Katarina Psf blev 
hemmaklubb. Det är nu tret-
ton år sedan och det har hun-
nit bli en del medaljer.
– Mina bästa placeringar i 
större sammanhang har varit 
ett SM-brons i lag i luftpistol, 
ett guld i luftpistol och ett 
brons i sportpistol på veteran-
SM, minns hon.

För Gun-Britt är det precisions-
skyttet som gäller.
– Jag skjuter väldigt lite fält, 
förklarar hon, jag tycker själv 

att jag är en ganska ”fyrkan-
tig” människa som lätt blir 
stressad av de korta skjuttider-
na. Då är det lugnare i preci-
sionen.
Gun-Britt föredrar individu-
ella sporter och citerar han-
dikappidrottaren David Lega: 
”Eftersom jag är en dålig för-
lorare tävlar jag bara med mig 
själv!”.

Gun-Britt är socionom och 
jobbar som enhetschef inom 

funktionshinderområdet. Pi-
stolskyttet har hon stor nytta 
av även i sitt arbete.
– Pistolskytte är till stora de-
lar en mental sport och man 
får bra träning på att hålla fo-
kus och ha psykisk balans, för-
klarar hon.

Vi kommer in på damklassens 
vara eller icke vara och Gun-
Britt menar att det är lite 
”Hedenhös” att ha den kvar.
– Det här är ju en sport där 

Av: Ulf Hansson

Det blev både barn och barnbarn innan Gun-Britt och Ros-Marie 
kunde ägna sig helhjärtat åt egna intressen. Nu har de mer tid för 
sig själva och tycker pistolskyttet sätter guldkant på fritiden.

Personfakta
Gun-Britt Lindskog fyller i år sextiosju, har en son och en dotter samt 
barnbarn. Sonen är ISSF A licensierad coach och har bland annat tränat 
norska och danska skyttelandslaget.

Ros-Marie Kneck är sextiotvå och arbetar som arbetskonsulent åt funk-
tionshindrade som ska slussas ut i samhället. Tre vuxna barn och sju 
barnbarn utgör familjeskaran.

Pistolskyttet
ger guldkant!

ttaaaaaaaaa
Lindsndsndsndsndsdsdsdsdsdndsnd kkkkogkogkogkogogkogkogkogkokogkog ffyfy
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könet inte spelar någon roll, 
jag har även hållit på med 
Judo och där är det helt jäm-
likt, det är bara viktklasserna 
som avgör vilken grupp man 
tävlar i.

Ros-Marie infl ikar:
– I början anmälde jag mig 
per automatik i damklassen, 
men tyckte samtidigt att det 
var lite larvigt, varför ska man 
inte skjuta i öppna bland kil-
larna? Alltid slår man någon 
och huvudsaken man har ro-
ligt!

Både Gun-Britt och Ros-Marie 
vill slå ett slag för att få in fl er 
tjejer i verksamheten.
– Det är jätteviktigt, säger 
de, och det behöver bli mer 
jämlikt i föreningsarbetet. 
Med undantag för några få 
lysande exempel vill man of-
tast skyffl a in kvinnorna som 
hantlangare, ”köksbjörnar” 
eller städhjälp.
– Se till att fl er kvinnor väljs 
som klubbordföranden och 
jobbar som skjutledare, va-
penkontrollanter och banläg-
gare!

Gun-Britt använder cykeln fl i-
tigt och går dessutom på 
gym för att hålla kroppen i 
trim, det är ingen tvekan om 
att hon satsar på att hålla på 
länge än.
– Jag blev ju rejält klådd av 
Bertil Brink i Katarina senast 
och han är över åttio nu, så jag 
har att se fram mot ännu hö-
gre resultat på äldre dar! säger 
hon och skrattar, huvudsaken 
man håller sig i bra form och 
ögonen fungerar skapligt.

Ros-Marie Kneck, ”Rosie”, 
kommer ursprungligen från 
Linköping och har sedan 
uppväxten flyttat åtskilliga 
gånger. Rosie har alltid gil-
lat när det smäller och knal-
lar och när hon var åtta år 
hade hon sparat ihop till en 
tjusig blank knallpulverpi-
stol och ett stort antal rullar 
knallpulver.
– Jag var enda tjejen som 
lekte med grabbarna och vi 
hade väldigt roligt! minns 
hon.
– Killarna beundrade min 
pistol och vi lekte indianer 

och cowboys. Jag låg i bus-
karna och sköt hej vilt!

Även senare i livet handlade 
det om skytte. När tjejerna 
på midsommarfesterna för-
svann in i köket för att snacka 
över ett glas vin hängde Rosie 
hellre med killarna och sköt 
luftgevär.
– Det roliga var att jag ofta 
sköt bättre än dem, berät-
tar hon och skrattar, de blev 
impade och min självkänsla 
stärktes; ”jag skjuter ju riktigt 
bra!”.

Tidigare ville Rosie inte riktigt 
kännas vid tanken på att 
hon var lite av en 
”pojkfl icka”.
– Med åren har jag 
omvärderat det där, 
säger hon, det är nog 
så att jag ligger lite åt 
det pojkaktiga hållet.

Familj, barn och hus gjor-
de att tiden inte räckte 
till för Rosie att ägna sig 
åt skytte under en lång 
period.
– Man satsar på ungarna 
och får ligga lågt med egna 
intressen ett tag, säger hon, 
min dåvarande man ville att 
jag skulle ta jägarexamen, 
men jag kan inte tänka mig 
att skjuta på djur så det fi ck 
vara.

Rosies barn har också tyckt det 
är roligt att skjuta.
– På Grönan gällde det i 
första hand att avverka alla 
skjutbanor som fanns, berät-
tar hon.
Hon anmälde också sonen 
och två kamrater hos Luftvär-
net i Norrtälje som då hade 
en ungdomssektion.
– En av sönerna fortsatte 
med skyttet och blev riktigt 
bra, berättar hon, han avan-
cerade senare till gruppbefäl i 
Hemvärnet och fortsatte med 
pistolskyttet i Ballongberget i 
Stockholm.

Rosie har själv ett förflutet 
inom Hemvärnet som hund-
förare och där fi ck hon delta 
i stridsövningar med k-pist.
– Jag hade svårt att bara släp-
pa iväg ett skott i taget, oftast 
brassade jag iväg hela magasi-

Rosie och Gun-Britt tycker 
pistolskyttar är väldigt 

trevligt folk och pushar 
för en positiv stämning 

på skjutbanan. Bland 
mycket annat har de på 

eget initiativ fräschat 
upp klubbstugan till allas 

trevnad.

Rosie med sin 
fripistol.

net på en gång, säger hon och 
skrattar.

För tre år sedan gick Rosie 
med sin hund Zeus i närheten 
av skjutbanan på Lövsta och 
såg skylten om nybörjarkurs.
– Det här med skytte har ju 
varit typiskt ”manlig mark” 
som jag haft känslan av att jag 
inte skulle beträda, säger Ro-
sie – ”här kommer lilla jag, 
liksom” – men jag anmälde 
mig till nybörjarkursen och 
det ångrar jag inte. Jag blev 
medlem och nu skjuter jag allt 
jag har möjlighet till. Följer 
gärna med på fältskjutningar, 
i vintras gick jag två varv, både 
A och C.

Rosie poängterar att hon skju-
ter för att det är roligt och för 
att skjutbanan och klubben 
är en stimulerande del i hen-
nes fritid.

– Precis som för Gun-Britt 
ger det mig avkoppling från 
det vardagliga med alla mö-
ten och arbetsuppgifter. Det 
sätter helt enkelt guldkant på 
fritiden.

Nyligen köpte Rosie en fripi-
stol och har börjat träna med 
killarna. Ganska unikt kan 
man nog påstå. Hur många 
tjejer skjuter fripistol? Hon 
förklarar:
– Tanken med fripistolen är 
att jag tror pistolskyttet blir 
min sista hobby och för fri-
pistoler gäller inte tidsbegrän-
sade licenser. Så länge jag kan 
gå och stå och sikta kan jag 
alltså skjuta fripistol.

Rosie skrattar och avslutar:
– Fripistolen kan jag ta med 
mig i träfracken när det blir 
dags. Jag lovar, det ska inte bli 
någon ammunition kvar!
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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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Det blev nästan ”hat trick” 
för Johan Ahlbeck, Torna Häl-
lestads Psk, på årets SM. Två 
guld och ett silver i precision. 
NP grattar till framgångarna 
och undrar hur han gör för att 
hålla koncentrationen uppe 
ett helt SM, speciellt i de av-
görande fi nalskjutningarna.
– Tack så mycket! Ja, det var 
kul att det blev så otroligt bra 
utdelning på precisionsskyttet 
i år, säger han och ler brett, jag 
deltar ofta i fl era starter på alla 
tävlingar och jag tror det bi-
dragit till bra uthållighet. Jag 
har också svårt att vara nöjd 
med det jag redan gjort, foku-
serar ofta på hur jag kan göra 
det bättre.

Du hade chans att skjuta nytt 
svensk rekord i vapengrupp 
A, var du medveten om det?
– Jag visste att jag hade fyra 
poäng ned till Jan Helghes 
och Goe Nilssons rekordno-
tering, men var fullt uppta-
gen med att fokusera på att 
genomföra en bra fi nal.

Det blev en 46:a i andra fi nal-
serien. Med en 49 hade Jo-
han tangerat rekordet (488p) 
och med en 50-poängare 
hade han skjutit nytt rekord. 
Nervös?
– Första skottet i andra fi -
nalserien var en åtta och då 
far tankarna genom huvudet 
på en, det är lätt att börja jaga 
tior då. Jag sköt extremt of-
fensivt i fi nalen och när man 
ligger på lite för hårt så kan 
det bli så där. Jag var nervös 
hela fi nalen och även om jag 
var medveten om rekordet så 
kan jag inte säga att möjlighe-
ten att slå det störde mig, jag 
var nog för upptagen av att 
genomföra varje enskilt skott 
och ro hem fi nalen.

Johan förklarar att han får 
bästa träningen genom att 
delta i många tävlingar.
– Det är absolut bästa 
träningen, säger han, utö-
ver det behövs, förutom 
konditions- och styrketrä-
ning, egen tid för träning 
av teknik och avspänning. 
Det blir i snitt fyra gånger 
i veckan på skjutbanan. 
Jag tror också att det är 
viktigt att hitta komplet-
terande träning, till ex-
empel att träna motorik 
och avslappning eller 
koncentration och fo-
kus genom annat än just 
skyttet. Att stå och nöta 
hundratals skott själv på 
banan är inte alltid så 
kul, och att träningen 
är kul betyder mycket 
för motivationen.

I tonåren bodde Johan 
granne med vapenaf-
fären i byn och blev 
intresserad av skytte.
– Vid något tillfälle, när äga-
ren var trött på alla mina frå-
gor, fi ck jag ett skjutprogram 
och tog cykeln ut till skjut-
banan. Det var på våren 1990 
och jag har varit med i samma 
klubb sedan dess.
Efter några års medlemskap 
hade Johan eget vapen och 
började tävla.
– Jag gjorde väl inga större 
framsteg de första åren, men 
med envishet och tränings-
vilja kommer resultaten ef-
terhand, förklarar han, bästa 
titeln före årets guldmedaljer 
var i Skövde 2009, sedan dess 
har jag varit precis utanför 
pallen vid ett fl ertal tillfällen.

Johan skjuter i stort sett alla 
grenar, även sport och IPSC, 
men det är ingen tvekan om 

vilken vapengrupp 
han föredrar.
– Tveklöst vapengrupp A, 
säger han med eftertryck, 
jag skjuter ofta högre resul-
tat med tjänstevapnet än med 
22:an. Ibland är det svårt att 
ställa om sig mellan de olika 
grenarna, men variationen är 
betydelsefull. Jag tycker dess-
utom att fler inom skyttet 
borde prova de olika grenarna 
som fi nns inom de olika för-
bunden, dels för att det ger 
större insikt och förståelse för 
den gren som du inte kan så 
mycket om men också för att 
skapa mer kontakter mellan 
de aktiva skyttarna.

Någon särskild kost du före-
drar?
– Varm korv och sillamack-
or! säger han och skrattar, nej, 

skämt åsido, jag har ingen sär-
skild kost. Däremot har väl 
jag som många andra skyt-
tar provat mig fram för att se 
vilken typ av mat och dryck 
som påverkar mig på olika 
sätt. En mage i harmoni är 
en förutsättning. Vid tävling 
drar jag alltid ner på kaffe-
intaget till ett minimum och 
oftast innebär det att jag har 
en bättre stillahållning.

Hur kopplar du av från jobb 
och skytte?
– Att stänga av telefonen 
och läsa en bra bok funkar 
bra. Är det för mycket tankar 
i huvudet är fysisk ansträng-
ning bäst. Då blir det ut i löp-
spåret eller något liknande!

Segerintervjun
Jag fokuserar ofta på hur jag kan 
skjuta bättre, säger årets SM-skytt, 
Johan Ahlbeck.

Namn: Johan Ahlbeck
Klubb: Torna Hällestads Psk
Bor: Lund
Ålder: 39
Yrke: Ekonom

Av: Peter Siegel
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För några år sedan gick 
jag i samma fältpatrull 
som Ann-Kristin Jans-

son, Håtuna PSSK. Hon var 
väldigt engagerad i fältskyt-
tets upplägg och berättade att 
hon gärna skulle vilja lägga 
en fältskyttebana. Det där lät 

intressant, har någon kvinna 
över huvud taget lagt en fält-
bana tidigare? Om inte är det 
väl på tiden och en blänkare 
om detta i NP kunde vara 
befogad.
 Nu blev det mer än en 
blänkare.  Ann-Kristin, ”Anki”, 

och sambon Daniel ”Danne” 
Eriksson är nämligen inte bara 
hängivna pistolskyttar, de har 
också bestigit Kilimanjaro.

Jag träffar båda två och dottern 
Michaela i ett av cafétälten på 

årets SM i Boden. Anki berät-
tar att hon började skjuta hos 
Stockholmspolisen 1988 till-
sammans med sin pappa. Ett 
av de första skytteminnena 
är från Svenska ungdomscu-

Pistolskyttar på 
Av: Ulf Hansson
Foton Kilimanjaro: Privat

Det är en något annorlunda skyttefamilj jag 
intervjuar på årets SM i Boden. De jag känner 
sedan tidigare har i alla fall inte bestigit 
Kilimanjaro, förlovat sig på toppen och gått 
fältrundan med knallpulverrevolver.

Horombolägret skymtar i 
bakgrunden.Mawensi, en av tre vulkankoner 

på Kilimanjaro.
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Kilimanjaro

pen (80-iaden) i Avesta 
då hon tog silver i sin ål-
dersklass.
– Det var riksfi nal och 
man tyckte det var jätte-
häftigt! säger Anki, vi mar-
scherade in i värsta OS-stil 
med klubbjackor och skyl-
tar med våra städers namn 
på.

Tonåren gjorde entré och ef-
ter 1997 blev det inget skytte 
alls, men nu har hon kommit 
igång igen och det på allvar. 
Det är fältskyttet hon brin-
ner för.
– Jag vill skjuta alla grenar, 
förklarar hon, men det är oli-

ka tekniker och jag inser hur 
svårt det är att bli bra i alla. 
Fältskyttet är nummer ett.
Hon skjuter både A (lånar 
Dannes Tanfoglio), B och C.
 Danne har tidigare skjutit 
gevär, men det blev ändring 
på det när han träffade Anki. 
Nu är det pistol och revolver 
för hela slanten.
– Det är hennes fel! skrattar 
han och pekar på Anki som 
berättar vidare:
– När jag tog upp pistol-
skyttet på nytt sa jag till Dan-
ne ”Ska du träffa mig får du 
komma till pistolbanan!”.
Så kan det gå, Danne gick 
nybörjarkursen och bägge 

Berget Kilimanjaro har tre vulkankoner, Mawensi, Shira och 
Kibo som är den högsta. Uhuru peak (swahili för frihet) heter 
den högsta delen av Kibo som höjer sig 5 895 meter över havet. 
Anki och Danne gick till Uhuru peak via en rutt som heter 
Marangu-leden. Det tog fyra dagar med en stigning på c:a 
1 000 höjdmeter om dagen.
Berget bestegs första gången 1889. Ungefär 40 000 personer 
har hittills försökt nå toppen, varav c:a 50-75% vänder av olika 
anledningar. Höjdsjuka och lung-/hjärnödem är vanligt och c:a 
10 klättrare dör varje år. Det sägs att det dubbla gäller bärare 
och guider men det förs ingen statistik över detta.

Uhuru Peak, 5895 
meter över havet.

Nyförlovade 
på toppen.

Här tillsammans med en av guiderna, 
precis nedanför toppen.
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konstaterar att det har gått 
riktigt bra.
– Nu är det full fart! säger 
Anki entusiastiskt, det är ing-
en hejd på det!

Danne föredrar också fältskyt-
tet och går revolvervarvet 
med sin S&W 586:a. Bägge 
anser att poängmodellen är 
det bästa upplägget för en 
fältskjutning.
– Det är klart roligast, säger 
Danne, fördelen är att man 
själv kan välja nivå på skjut-
ningen och när man fått lite 
mer rutin känns det mentalt 
när man skippar någon fi gur 
och ”fegskjuter”.
Anki fl ikar in:
– Med poängfält väljer du 
själv om du vill skjuta en elit-
bana eller en lättare genom att 
välja bort några fi gurer här och 
där. Väldigt bra för till exem-
pel nybörjare som kan behöva 
positiv feedback med många 
träff på skjutningen för att inte 
tröttna och ge upp innan de 
utvecklats som skyttar.

Skyttefamiljen kompletteras av 
tolvåriga dottern Michaela 
som är minst lika engagerad i 
skyttet som Anki och Danne, 

även om hon än så länge får 
nöja sig med knallpulver när 
det gäller krutskyttet.
 Med knallpulverrevolvern 
snyggt hölstrad på höften del-
tar hon på fältskjutningarna 
och väger in den i vapen-
kontrollen för att allt ska gå 
riktigt till. Revolvern är till 
och med försedd med en sä-
kerhetsbricka som hon gjort 
själv.
– När vi sköt i Överum 
förra hösten fi ck Michaela 
stor uppmärksamhet, berät-
tar Anki, hon gick med i fält-
patrullen som skytt nummer 
elva och pangade på med sin 
knallpulverrevolver. Skjutle-
darna tyckte det var jättekul 
och när man markerade kun-
de man höra ”vänta! vi har en 
skytt på plats elva också! Två 
plus två plus två – fullt! Bra!”.

Michaela började skjuta luftge-
vär när hon var sju men tyckte 
det blev tråkigt.
– Det är roligare med luft-
pistol, säger hon.
Senast vann hon distrikts-
mästerskapet i klassen LP 11 
på 376 poäng och kvalade in 
till ungdomscupens rikstäv-
ling. Michaela har helt klart 

talang för skyttet. På årets 
SM placerade hon sig som 
tvåa i olympiamästaren Rag-
nar Skanåkers extratävling i 
snabbluft.
 Michaela har också fått 
prova på ”riktigt” krutskytte 
under överinseende av Anki 
och Danne.
– Svartkrut också! säger Mi-
chaela och ser extra glad ut, 
det var jättekul!
– Nästa år blir det förhopp-
ningsvis pistolskyttekortet för 
henne, säger Anki.

Men hur var det nu med be-
stigningen av Kilimanjaro?
– Det var i februari i år och 
det är ju verkligen en utma-
ning, säger Anki, men vi hade 
planerat det länge och det var 
en fantastisk upplevelse! Först 
ett dygn med fl yg till Tanza-
nia och sedan blev det till att 
gå fyra dagar i uppförsbacke 
och två dagar nedför!
 Upplevelsen till trots gick 
Anki och tänkte på pistolskyt-
te hela tiden. Tala om eldsjäl. 
Det gällde dock inte Danne.
– Jag blev så höjdsjuk så jag 
kunde inte tänka på någon-
ting alls! säger han.
– Det är ofrånkomligt, säger 

Anki, det är trots allt en höjd 
på närmare sextusen meter 
det handlar om.
– Det är ju ett stort projekt 
med år av förberedelser och 
träning, inte minst mentalt, 
innan man kan ge sig av, för-
klarar Danne.
När Anki och Danne stod på 
toppen passade de på att för-
lova sig.
– Vi visste ju inte om vi 
skulle nå toppen, säger Anki, 
och i första hand måste vi tän-
ka på säkerheten, men vi hade 
ringarna med oss och när vi 
väl stod där på toppen kändes 
allt rätt och vi förlovade oss.

Michaela var inte med på den 
expeditionen, men har trots 
sina unga år bestigit de fl esta 
av Sveriges högsta berg. Hon 
har också varit med upp på 
Teneriffas jättevulkan som är 
3 718 meter hög, en strapats 
som tog två dagar.

Årets Pistol-SM var det första 
som senior för Anki.
– Jag känner att jag inte är 
riktigt mogen att hävda mig 
på SM, även om jag haft en 
bra säsong, men det ger mig 
nyttig erfarenhet inför kom-

Pistolskyttar och bergsbestigare. Familjen samlad på årets Pistol-SM.
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Press stopp!
I pressläggningen kom 
resultatlistan från den nationella 
fältskjutningen ”Höstsaluten” 
i Salem. Anki vann den riktigt 
tuffa klassen 3 C genom att 
ensam skjuta fullt. Endast två 
till hade lyckats ”fylla” i denna 
tävling totalt och det var 
meriterade Thomas Hämäläinen 
och Robert Johansson från Atlas 
Copco i Revolverklassen.

mande tävlingar. Det är lätt att 
man blir besviken på sig själv 
när man missar, men långhåll 
med B-vapen och tre träff gör 
ändå att man går vidare med 
ett leende på läpparna därför 
att det är så roligt!

Anki är en tjej med ambitio-
ner, ”alldeles för höga för mitt 
eget bästa”, säger hon själv. 
Bland annat drömmer hon 
om att tävla i luftpistol på OS. 
Hon tror dock att kostnaden 
för skyttesportlicensen kan 
göra att många avstår från att 
tävla i sportgrenarna.

– Jag är ingen ”snålis”, men 
om en skytt som inte skjuter 
sport så ofta ändå vill anmäla 
sig till en tävling blir det, för-
utom startavgiften, trehundra 
kronor för att lösa licensen. 
Då kanske den skytten avstår 
och det vore ju synd.
Hon tycker också att skytte-
grenarna borde utvecklas, inte 
minst luftpistol.
– Många skjuter för den 
trevliga samvaron med andra 
som har samma intresse och 
då är det inte kul att stå i en 
lufthall och vara knäpptyst i 
över en timme. Jämför med 

nationell precision där man 
kan prata med varandra mel-
lan serierna.

Åter till fältskyttet. Anki avslu-
tar med en önskan.
– Jag har så många åsikter 
om fältskyttebanorna så jag 
skulle vilja prova på att lägga 
en riktigt bra bana själv, säger 
hon, det skulle vara jättero-
ligt!

Så nu vet ni det alla arrangörer! 
Här har ni tjejen som längtar 
efter att få lägga en fältskyt-
tebana!

Michaela får än så länge nöja sig med sin 
knallpulverrevolver på fältskyttet ...

... men revolvern ska vägas in i vederbörlig ordning. Här kontrollerar riksinstruktör 
Jan-Åke Nilsson att den håller trycket.

Michaela blev ”hot 
stuff” och fi ck visa upp 
sin knallpulverrevolver 
för fotograferna.

Egentillverkad 
säkerhetsbricka hör 

givetvis till.

Michaela kom tvåa i Ragnar 
Skanåkers extratävling i 
snabbluft och fi ck beröm av 
olympiamästaren.

Press stoppp!p!!p!p!
I pressläggningen kom 

nålis”, men 
nte skjuter 
vill anmäla 
lir det, för-
, trehundra 
a licensen. 

ytten avstår 
nd.

k

nationell precision där man
kan prata med varandra mel-
lan serierna.

Åter till fältskyttet. Anki avslu-
tar med en önskan.
– Jag har så många åsikter 
om fältskyttebanorna så jag 
k ll ilj å lä

Egentillverkad 
säkerhetsbricka hör 

givetvis till.
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Text: Peter Siegel
Foto: Peter Siegel och Thomas Bäverlid

Årets Spring-SM arrangör var 
Stockholmspolisen och täv-
lingsledaren Sune Söderström 
bad en stilla bön om bättre 
väder under själva tävlingen. 
Sune hörsammades tydligen 
direkt, lagom till första start 
blev det uppehåll och tävling-
arna kunde trots allt genom-
föras under bra förhållanden.

Snabbast av alla var unge Joa-
kim Jansson från Närkepolisen 
som därmed blev ny svensk 
mästare i H21. Sebastian Rås-
bo, Råsbo Pk, vann juniorklas-
sen och bästa dam och svensk 
mästarinna blev Helena Pol-
lack från PK Pricken. Helena 
sköt dessutom fullt vilket är 
en prestation i sig!

När skyttar med spring i benen samlades på 
Grimsta skjutbanor i Stockholm för att göra 
sig i ordning inför start i Spring-SM öppnade 
sig himlen och regnet vräkte ned.

Christoffer Hallqvist, 
Lövsta Skf.

Anders Beckman, 
Stocksholmspolisen,  

vann H35.

Conny Rosén, 
Stockholmspolisen.

Herrar i klassen ”lite äldre”, 
alltså i H 35, vanns av favo-
riten Anders Beckman från 
Stockholmspolisen. Ingen 
förvånades över Anders nya 

T t P t Si l

Spring-SM
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mästartitel. Thomas Bäver-
lid Stockholmspolisen blev 
guldmedaljör i H50 och Våge 
Strålin från Arvikapolisen i 
H60. Att man fortfarande kan 
springa och skjuta bra fast 
man är över 65 bevisade Kent 
Borlid från Gävlepolisen som 
vann klassen H65.

Stafetten genomfördes utan 
extra skott och löptes över 2 x 
500 meter. För varje miss fi ck 

skyttarna istället springa en 
extra sträcka på 50 meter. I2 
Karlstad lyckades vinna med 
3 sekunder före Stockholms-
polisen. Det blev en raffl ande 
och av publiken mycket upp-
skattad fi nal i stafetten.

Förbundets generalsekrete-
rare Mats Stoltz var på plats 
och prisutdelningen sköttes 
av tävlingskommitténs ord-
förande Nils-Anders Ekberg. 

Prisutdelningen ägde rum 
utomhus och i samband med 
ceremonin startade regnet 
igen, men det gjorde ingen-
ting längre för då var Spring-
skytte-SM avklarat och sju 
nya svenska mästare korade.

Segrarna från vä: Dam 35: Helena Pollack (Pricken pk), Jun: Sebastian Råsbo (Råsbo Pk), H21: Joakim Jansson 
(Närkepolisen), H65: Kent Borlid (Gävlepolisen), H60: Våge Strålin (Arvikapolisen), H50: Thomas Bäverlid (Stockholmspolisen), 
H35: Anders Beckman (Stockholmspolisen).

Nils-Anders Ekberg delar ut medaljer i regnet.

Sune Söderström erhöll SPSF:s 
standar för SM-arrangemanget 

av Nils-Anders Ekberg.
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I huvudet på en gammal I huvudet på en gammal 
pistolskyttegubbepistolskyttegubbe

NP:s AntikrundaNP:s Antikrunda

Av: Anders Lybeck

Redaktör Hansson med med-
arbetare har verkligen lyft tid-
ningen NP till nya höjder av 
läsintresse. Bland annat har jag 
med stort intresse läst (och 
också tagit del i) nostalgis-
palten ”Antikrundan”. I jul-
numret för 2011 hittade jag 
två mycket roande artiklar i 
ämnet, dels ”Historien om 
vapengrupp A” dels ”Nystart 
för Stockholms kvinnor”. 
Dessa båda artiklar lockade 
fram minnet av tidigare be-
sök på olika skjutbanor. Må-
hända kan dessa minnen även 
roa dagens skyttar.

”Dagens fältskytte är en tämligen 
blek kvarleva av hur det var en 
gång i tiden”, skrev Jan Kjell-
berg. Det så sant som det är 
sagt! För min del rör vi oss 
i tiden från 1950-talet och 
framåt, jag var sedan några år 
stolt innehavare till guldmär-
ket, och åkte på olika fält-
skjutningar från Uppsala till 
Zinkgruvan.

En av skillnaderna jämfört med 
idag var den totala dominan-
sen av tjänstevapen i kaliber 
9 mm och 7,65 mm, som 
det också framhålls i artikeln. 
Jag kan inte påminna mig att 
överhuvudtaget ha sett nå-
gon 22:a dessa första år. Mitt 
eget första vapen var en Pa-
rabellum, som jag övergav ef-
ter några år eftersom jag fann 
den vara för lätt för att snabbt 
hitta riktmedlen efter avlossat 

skott. Den nya pistolen var en 
fi nsk Lahti, som jag förblev 
trogen i många år, tills jag väx-
lade över till revolverklassen, 
(nej, jag har inte använt nå-
gon Neuhausen någon läng-
re tid, jag sköt den en kortare 
tid mellan Lahti och Smith & 
Wesson, men vi trivdes inte 
med varandra, särskilt släp-
trycket störde mig).

En annan skillnad var lättheten 
att få licens. Min första ”Bella” 
fi ck jag licens för t.o.m. före 
bronsmärket genom att jag 
låg i lumpen på ett student-
kompani och var offi cersas-
pirant. Förvaring? Ett skåp på 
logementet, respektive byrå-
låda hemma! För min andra 
”Bella” blev jag uppringd av 
en poliskommissarie som un-
der en halvtimme läste ige-
nom hela ansökan på telefon, 
och rad för rad frågade: ”Har 
ni skrivit så här?” Stämmer 
det?” och till sist: ”Ja, då var 
det klart då.”

De annorlunda tiderna kan 
också illustreras med följan-
de sanna historia. En kväll 
när jag kom hem från jobbet 
kom grannfrun och ringde 
på, vit som ett lakan i ansiktet. 
Raskt överlämnade hon ett 
paket i brunt omslagspapper 
och med en påskriven lapp: 
”Explosiv vara, transportklass 
D”, varpå hon fl ydde in till 
sin egen våning.
 Det visade sig vara en k-

pist M/45 med en ask patro-
ner, mitt tjänstevapen, som jag 
som nybefordrad fänrik skulle 
förvara i bostaden (i samma 
byrålåda som mina två ”Bel-
lor”). Brevbäraren som skulle 
överlämna det rekommen-
derade paketet hade ringt på, 
men då jag inte var hemma, 
ringde han på hos grannfrun 
istället.

En tredje skillnad var den helt 
annorlunda uppläggningen 
av fältskyttestationerna. Pre-
cis som Jan Kjellberg skriver, 
skulle fältskyttet utgöra en 
övergång från banskytte (pre-
cisionsskytte) till stridsskytte i 
terrängen. Detta är förstås ock-
så förklaringen till att man inte 
visade fi gurerna före skottloss-
ning. Det gick så långt, att man 
t.o.m. sökte lura skyttarna. Jag 
har fl era gånger upplevt hur 
patrullen med skjutberedda 
vapen står och tittar ut över 
en glänta med pistolerna in-
riktade mot en rishög till hö-
ger på fältet. Vid kommandot 
”eld” dök fi gurerna upp ur 
ett dike långt borta till vän-
ster! Vid ett annat tillfälle fanns 
målen bakom en barrikad av 
järnvägsslipers. Varje skytt hade 
fyra gluggar framför sig att be-
vaka, och målspelet var så att 
ansikten av och till dök upp i 
dessa gluggar i ett oregelbun-
det mönster.
 För det mesta rörde det sig 
dock om stora fi gurer. Men då 
var också skjutavstånden re-

jält tilltagna. En gång fi ck vi 
skjuta tvärs över en liten sjö, 
vilket försvårade avståndsbe-
dömningen.

Ovanliga skjutställningar före-
kom, t.ex. knästående. En po-
tentiellt farlig station innebar 
att vi stod på ett berg, och 
sköt rakt ner. Den gången 
var det noga med 45° mellan 
fötterna! En annan gång sköt 
vi uppför ett berg på fi gurer 
på toppen, varvid markörerna 
behövde ett rep för att kunna 
ta sig upp för sluttningen. En 
annan ovanlig station var bak-
om ett plank, så att terrängen 
framför oss var helt osynlig. 
Vid eldkommando öppnades 
plötsligt luckor i planket och 
avslöjade fi gurerna framför. 
Lika plötsligt stängdes luckor-
na när tiden var slut. Gissa om 
luckorna var fulla med hål.
 Visst förekom det även 
små mål. Det värsta var bun-
kerspringan med ett påklist-
rat soldathuvud i ena hörnet. 
En annan jobbig station var 
dold bakom en hög vall. Fi-
gurerna, bestående av ansik-
ten (huvudmål) fanns bakom 
vallen, monterade på ett rote-
rande hjul. Figurerna visades 
tre gånger. Kan läsaren förstå 
svårigheten att snabbt hitta 
just ”min” fi gur?
 Det fanns förstås också an-
dra förliga fi gurer. Jag minns 
särskilt en gång då fi gurerna 
var upphängda på en vajer 
mellan två träd. Likt Tarzan i 

När Anders Lybeck var ung var det inte ett 
dugg konstigt att bankernas chefer hade en 
laddad ”Husqvarnaspis” i skrivbordslådan.
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sin lian fl ög de förbi framför 
oss skyttar.

Som grymt orättvist upplevde 
jag en tävling där patrullerna 
uppgick till 15 man. Ett rör-
ligt mål med 15 fi gurer gick 
från höger till vänster på en 
räls. Tyvärr var fi gurerna en-
dast uppstagade på mitten. I 
båda ändarna flaxade figu-
rerna flera decimeter upp 
och ner – förutom rörelsen i 
sida, alltså. Jag var skytt num-
mer 14…

Så får vi inte glömma mörker-
fältskjutningarna. Dessa täv-
lingar släppte verkligen fram 
arrangörernas fantasi, och 
också skämtlynne. Vad sägs 
om att fi gurerna belystes av 
en roterande ”saftblandare” 
på ett biltak? Eller väl upp-
lysta helfi gurer på 20 meters 
avstånd – lätt mål, nu ska jag 
ha 6 träff! Men två sekunder 
före eld-kommando släcktes 
ljuset – var i all världen var 
det nu ”min” måltavla stod?
 Särskilt F 18:s mörkerfält-
skjutningar var kända för sina 
humoristiska inslag. En gång 
bestod måltavlorna av huvu-
den som skymtade i fönster-
öppningarna i ett litet tåg, som 
på räls drogs förbi skyttarna.

 En annan gång när patrul-
len klafsade fram i mörkret 
navigerandes med fi cklam-
por (som användes med stor 
försiktighet för att inte störa 
mörkerseendet), kom patrul-
len fram till ett plakat fastsatt 
på ett träd. Från trädet hängde 
ett rep ner, och texten på skyl-
ten uppmanade patrullchefen 
att dra i repet. Han gjorde så, 
varvid en hes ljudsignal ljöd, 
och en stark strålkastare lyste 
patrullen rakt i ögonen. Bak-
om en buske låg nästa station.
 Visst har jag varit med om 
stridsskytte med pistol också. 
Om inte minnet sviker mig, 
började det som idag är IPSC-
skjutningar i liten skala mot 
slutet av 70-talet på Livgardets 
skjutfält utanför Stockholm i 
regi av Magnumsällskapet.
 Inte heller här var det tal 
om att visa fi gurerna i förväg. 
Varje skytt sköt enskilt, precis 
som idag, men skjutningarna 
gick till så att skytten följde 
en snitslad bana över stock 
och sten och runt kullar och 
buskar. Figurerna var fasta 
och skulle beskjutas så fort 
man fi ck syn på dem. Enda 
begränsningen var att man 
inte fi ck skjuta mer än 90° 
åt varje sida. Bakom skytten 
sprang en kontrollant med 

skottsäker väst. Om det tog 
mer än två sekunder innan 
skytten bekämpade sina fi -
gurer, efter det att han borde 
ha sett dem, antogs fi guren ha 
vunnit och man fi ck ett rejält 
avdrag i protokollet.
 Det här var alltså verkligt 
taktiskt stridsskytte, kanske 
så som det var tänkt i För-
bundets och pistolskyttets 
barndom. Uppgiften kunde 
också vara att hoppa ner i en 
skyttegrav och följa gångarna 
framåt. Min första stridsskjut-
ning bestod av en mörker-
stridsskjutning där jag med 
en revolver kaliber .45 i ena 
handen, och en fi cklampa i 
den andra skulle rensa ett hus. 
Rum för rum, uppför och 
nerför stegar.

Jan Kjellberg skriver om att 
framryckning och skjuttid 
ibland kunde slås samman. 
Jag deltog en gång i en strids-
skjutning med tjänstepistol i 
Finland. Vi stod i en tät skog 
omgivna av smågranar. Det 
kommenderades ”ladda”. Se-
dan skulle man följa en snitsel 
fram genom skogen. Där snit-
seln tog slut var skjutplatsen. 
Var fi gurerna stod gömda, och 
hur många de var fi ck du inte 
veta. Framrycknings-, och 

skjuttid 60 sekunder. Förut-
om att hitta fi gurerna, gällde 
det att försöka komma ihåg 
vilka man beskjutit. Och inte 
blev det lättare av att kan-
ten skurits bort på fi gurerna, 
vilket verkligen gjorde dem 
svävande.

Andra halvan av 1950-talet ar-
betade jag på bank. Bank-
ledningen uppmuntrade till 
skytte. Medlemskap i ban-
kens skytteförening var gra-
tis, all ammunition likaså och 
erövrade skyttemärken bjöd 
man också på. På lunchrasten 
övningssköt vi på bankens 
vindsvåning med Walther PP 
med 4 mm instickspipa.
 Vi hade ofta tävlingar med 
övriga banker i Stockholm, 
såväl i precision som i fält-
skytte. Vintertid skedde fält-
skyttet mot miniatyrfi gurer 
på en inomhusbana med ett 
skott i taget.
 Riksbanken vann alltid. 
Deras tjänstemän fi ck öva på 
arbetstid, vi andra endast på 
lunchen. Skälet till banker-
nas stöd på den tiden var att 
banktjänstemän skulle kunna 
försvara sig mot rånare. Varje 
avdelningschef på kontoren 
hade en laddad ”Huskvar-
naspis” i skrivbordslådan!

Valmet, den fi nska 
varianten av 

”Husqvarnaspisen”, m/40.
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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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.32 S&W LWC   
6.35 g / 98 gr LWC
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Patruunaa
Patroner
Cartridges
Cartouches

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

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

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

• Vi hälsar nya svenska kunder välkomna
• Vi har reservdelar i lager
• Varor beställda före kl. 15.00 skickas samma dag
• Besök vår hemsida: www.karlslundesport.dk
• Skriv till oss: karlslundesport@mail.dk
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Återigen kan man konstate-
ra att kretskonferensen, som 
numera genomförs dagen 
före årsmötet, gör att årsmö-
tet kan genomföras på ett ef-
fektivt, men ändå lugnt sätt, 
utan stress.
 Styrelsen får på konferen-
sen möjlighet att i lugn och 
ro informera och ta upp frå-
gor till diskussion som ligger 
längre fram i tiden. På för-
bundsmötet kan man på så 
vis i lugn och ro behandla de 
frågor som förelagts mötet för 
beslut. Dessutom ges utrym-
me att under högtidliga for-

mer dela ut utmärkelser till 
förtjänta personer.

Efter att styrelseordföranden 
Birgitta Rundberg hälsat mö-
tesdeltagarna välkomna för-
klarade hon mötet öppnat 
vilket bekräftades med tra-
ditionsenlig fanfar. Birgitta
läste upp ett telegram från 
HM Konungen, där vår höge 
beskyddare sände sina bästa 
välgångsönskningar med an-
ledning av förbundsmötet.
 Då nationalsången kling-
at ut vidtog utdelning av för-
tjänsttecken (se här intill). 

Särskilt bör noteras 
att de båda tidigare 
förbundsordförandena 
Gunnar Tysk och Anders 
Björck tilldelades Förbundets 
förtjänstmedalj i järn. De två 
första i Förbundets historia.

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

Mötet godkände styrelseberät-
telsen (inklusive bokslut) för 
år 2012 och beviljade styrel-
sen och generalsekreteraren 
ansvarsfrihet.

Generalsekreteraren presen-
terade reviderad budget för 
2013 samt budget och verk-
samhetsplan för år 2014. 
Handlingarna fastställdes av 
förbundsmötet.

Förbundsmötet beslutade, på 
styrelsens förslag, om oför-

Av: Ulf Hansson

Inför årets förbundsmöte hade styrelseordförande Birgitta 
Rundberg efter åtta framgångsrika år avböjt omval. Även 
denna gång hade valberedningen gjort ett utmärkt jobb 
och funnit en värdig efterträdare i Mike Winnerstig.

... och ännu en vaktavlösning

Birgitta får en kram av Mike 
Winnerstig som önskades lycka 

till som ny styrelseordförande.

Förbundsmöte ...Förbundsmöte ...
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ändrade förbundsavgifter för 
år 2014, det vill säga:
Föreningsavgift: 600 kr per för-
ening. Avgift per aktiv medlem: 
260 kr. Avgift per aktiv familje-
medlem: 200 kr.
Beslutet innebär också att ti-
digare uttaxerad avgift (10 kr) 
för luftpistolskytt (ungdom) 
avskaffas. Dock ska dessa av 
försäkringsskäl även fort-
sättningsvis rapporteras som 
aktiva.

Sammanlagt två propositioner 
och sexton motioner stod på 
dagordningen. Dessa behand-
lades under lugn och saklig 
debatt.
 Störst intresse väckte pro-
positionerna som båda gäll-
de veteranfrågan. Den första 

propositionen gällde ändrade 
åldersgränser. Förbundssty-
relsen hade föreslagit att som 
veteran Y räknas skytt som 
under kalenderåret fyller 60 år 
eller mer och som veteran Ä 
skytt som under kalenderåret 
fyller 70 år eller mer.
 För att undvika retroak-
tiv omklassificering väckte 
Älvsborgskretsen ett tilläggs-
yrkande innebärande över-
gångsbestämmelser. Med 
röstsiffrorna 61 röster mot, 
57 för och 4 nedlagda beslöt 
Förbundsmötet att avslå till-
läggsyrkandet. Därefter biföll 
Förbundsstyrelsen propositio-
nen med acklamation.

Den andra propositionen gällde 
stödhand. Förbundsstyrelsen 

hade föreslagit att skytt som 
fyller 70 år eller mer under 
kalenderåret har rätt att skjuta 
med stödhand i fältskjutning 
och militär snabbmatch i va-
pengrupperna A, B, R. Med 
röstsiffrorna 85 för, 29 mot och 
8 nedlagda beslöt Förbunds-
mötet att bifalla propositionen.
 Båda besluten gäller från 
och med SHB upplaga 15 
(1/1 2014) Motionerna och 
förbundsmötets beslut fi nns 
på hemsidan.

Avslutningsvis tackade Stefan
Kristiansson Birgitta Rund-
berg för hennes insatser som 
styrelseordförande, varef-
ter han höll ett kortare av-
slutningsanförande. Han 
konstaterade att Svenska Pi-
stolskytteförbundet står starkt. 

Såväl medlemsantalet som 
verksamheten ökar och eko-
nomin är god. Det går alltså 
fortsättningsvis bra för För-
bundet som står väl rustat att 
möta de problem man kom-
mer att ställas inför i fram-
tiden.
 Stefan tackade också för-
bundsstyrelsen, kansliet och 
kretsarna för goda insat-
ser under det gångna året. 
Han avslutade mötet med ett 
klubbslag som inte låg förre 
Förbundsordföranden Anders 
Björck efter i styrka.

I likhet med förra året var För-
bundsmötet genomfört på en 
och halv timme och delega-
terna kunde därefter med gott 
samvete avnjuta en välförtjänt 
lunch innan det bar av hemåt.

GS Mats Stoltz avtackar Birgitta Rundberg för hennes insatser. 
Maken Sven Erik fi ck en present för att han hållit ställningarna på 
hemmafronten under Birgittas många resor till Stockholm.

Förbundsordförande Stefan Kristiansson ledde mötet för 
första gången.

Birgitta och Jan Kjellberg, Bollnäs, hade också en gåva att överräcka.

Medaljörer

Gunnar Tysk och 
Anders Björck.

Claes Linder 
tilldelades SPSF:s 
förtjänstmedalj i guld 
(kunde ej närvara).

Bertil Johansson

Birgitta Rundberg.

Karl-Johan Markström Rune Falk

SPSF:s förtjänstmedalj i guld och 
Förbundsstyrelsens plakett i guld:

SPSF:s förtjänstmedalj i silver:

SPSF:s förtjänstmedalj i järn:
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Claes-Håkan Carlsson
tfn: 054-56 62 04
tj: 054-13 50 48
mobil: 070-565 90 22

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

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

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

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

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

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

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

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

Lars T. Andersson
mobil: 0730-70 10 71

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

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

Stockholm

Vice styrelse-
ordförande

Halland Värmland
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Stefan Kristiansson
Förbundsordförande
Svenska Pistolskytte-
förbundet
Box 5435
114 84 Stockholm
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Mats Stoltz
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Suppleanter

Adjungerade

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

Susanne Svensson
tfn: 0515-71 10 07
mobil: 0763-38 02 07

Skaraborg Gävle-
borg

Verkställande utskottet

Ordförande: Nils-Anders Ekberg

Ledamöter: Mike Winnerstig
Anders Khemi
Claes-Håkan Carlsson
Lars T. Andersson
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tfn: 044-807 74
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Kristianstad
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Hur vill du beskriva dig själv?
– Jag har varit intresserad 
av skytte och försvarsfrågor 
sedan mitten av 80-talet, när 
jag gjorde militärtjänst och 
blev reservoffi cer. Civilt ar-
betar jag med liknande frågor 
fortfarande, som forsknings-
ledare på FOI där jag främst 
sysslar med säkerhetspolitisk 
analys. Till utbildningen är 
jag statsvetare, och skrev en 
avhandling om amerikansk 
säkerhetspolitik gentemot 
Europa för många år sedan.

Din kompetens har redan varit 
till stor nytta för SPSF, vad fi nns 
närmast i ”uppdragskorgen”?
– Just nu måste vi hantera 
vapenlagsutredningen och se 
till att de mindre genomtänk-
ta förslagen i den inte kom-
mer in i den proposition som 
regeringen sannolikt lägger 
nästa år. Samtidigt måste vi ta 
fasta på de av dess förslag som 
faktiskt var bra och se till att 
vi kan ha en dialog om dessa 
med främst riksdagsledamö-
ter och aktörer på RPS. Detta 
innebär att mycket av höstens 
arbete inom Förbundets ram 
kommer att handla om poli-
tisk påverkan och annan form 
av lobbying. Det är lite tråkigt 
att det ska behövas, men för 
pistolskyttets långsiktiga över-
levnad kan vi inte slarva med 
detta.

Du är aktiv pistolskytt sedan 
många år och deltar i de fl esta 
grenarna, men prioriterar gärna 
magnumskyttet. Varför?
– Jag gillar vanligt fältskyt-
te, PPC och precision också, 
men magnumfältskyttet passar 
mig bäst. Grenen kräver både 
mycket god precision och stor 
kunskap om handladdning 
och kulbanor. Samtidigt är 
det omväxlande målspel och 
samma trevliga samvaro un-
der varven som det vanliga 
fältskyttet ger. Att skjuta med 
enhandsvapen på upp till 180 
meter och träffa bra är dess-
utom väldigt tillfredsställande, 
eftersom så många tror att det 
är omöjligt. Tävlingsmässigt 
kom jag på tionde plats i au-
to-klassen vid Magnum-SM 
i Kungsängen i år vilket var 
min bästa placering någonsin 
i ett SM.

Vilken/vilka är dina hjärtefrågor 
som du vill driva?
– Vad gäller vapenlagstift-
ningen måste vi få bort be-
greppet ”synnerliga skäl”, 
som nu krävs för tillstånd för 
enhandsvapen men som ju-
ridiskt egentligen innebär att 
det ska vara nästintill omöjligt 
att få ett sådant. Det är det-
ta som det mesta av de stora 
problemen i Västra Götaland 
beror på. Att få ordning på 
vår dialog med RPS om för-

eningsintyg mm är också en 
viktig fråga.

Vad gäller vår verksamhet i 
stort skulle jag gärna se att vi 
kunde ta vara på de erfaren-
heter som gjordes i det na-
tionella mästerskap som vi 
anordnade för Hemvärnet 
förra året. Det var en ”till-
lämpad fältskjutning”, där 
hemvärnssoldater fick gå 
en fältrunda med tjänsteva-
pen (Glock 17) men med 
lite andra förutsättningar, 
som t ex drag från hölster, 
magasinsbyten och skytte 
från motorcykelattrapper. 
Rikshemvärnschefen var tyd-
ligt nöjd med denna tävling 
och en tävlingsform med 
det temat skulle kunna göra 
oss populära inom Försvars-
makten.

Hur ser dina tankar om 
Förbundets och pistolskyttets 
utveckling ut?
– Förbundet är i allt väsent-
ligt välmående och välskött, 
med god ekonomi och ökan-
de medlemstal. Men dessvärre 
hotas vi med jämna mellan-
rum av olika frågor som är av 
existentiell natur: vapenlag-
stiftningsfrågor, bly- och bul-
lerfrågor mm. Så vi måste både 
vårda vår befi ntliga verksam-
het och utveckla nya former 
för den, samtidigt som vi måste 

hantera den politiska omgiv-
ningens påhitt och samhället i 
övrigt. Det är ingen lätt match 
men som sagt, jag är optimis-
tisk vad gäller Förbundets för-
måga att lyckas.

Ordet är fritt!
– Jag vill citera vår över-
befälhavare, som på en fråga 
från oss i Sälen förra året om 
hur han såg på det civila skyt-
tet, kort och gott sa: ”Fort-
sätt skjut!” Pistolskytte är en 
enormt rolig tävlingsform 
och hobby och det vore väl-
digt kul om vi framöver lock-
ar lika många medlemmar till 
oss som vi hade på 1990-talet.

Möt Mike Winnerstig
Mike Winnerstig har tidigare varit vice styrelseordförande i SPSF och 
valdes i år att efterträda Birgitta Rundberg som ordinarie på samma 
post. Han är dessutom sedan länge Förbundets presstalesman och, 
jämte förbundsordföranden Stefan Kristiansson, SPSF:s representant 
vid kontakterna med Försvaret. Mike förekommer också som 
expertkommentator i försvarsrelaterade frågor i media.

Privat
Ålder: Snart 47.
Bor: Lägenhet vid St. Eriksplan 
i Stockholm och på en liten 
Sörmlandsgård strax utanför 
Malmköping.
Familj: Hustrun Frida och dött-
rarna Amanda, 9 och Miranda, 
snart 7, samt katten Tiger.
Fritidsintressen, förutom pistol-
skytte: Landstället i Sörmland 
samt jakt i olika former.
Favoritprogram på tv: Sopranos. 
Den serien påminner starkt om 
hur det går till i det politiska livet 
även i Sverige.
Senast lästa bok: Ragnar Skanå-
kers memoarer.
Favoritmat: Biff som man får den 
på amerikanska steakhouses.
Ogillar: Politiskt korrekta byrå-
krater har jag alltid haft väldigt 
svårt för.

Ny styrelseordförande
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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.

Hur ser din yrkesmässiga 
bakgrund ut?
– Den sträcker sig från gym-
nasieingenjör med arbete på 
Volvo till lärarhögskolan med 
examen som grundskollärare 
och, efter ett års komplette-
ring, som förskollärare. Jag ar-
betar sedan fem år i förskolan 
med Sveriges framtid, alltså 
barn mellan 1 och 5 år. Det 
trivs jag mycket bra med, ett 
fantastiskt roligt, utmanande 
och varierat arbete.

Din hemmaklubb?
– Det är Falköpings sport-
skytteklubb, en förening med 
såväl jaktskytte som pistol och 
sportskytte på programmet. 
Jag är uppvuxen i föreningen 

då min far var med och ut-
vecklade förening från tidigt 
70-tal. Jag är ansvarig för pi-
stolskyttet och sitter i styrel-
sen sedan fem år tillbaka. Jag 
känner också en kretstillhö-
righet i Skaraborgskretsen där 

Möt Susanne Svensson

Susanne privat:
Ålder: 47
Bor: Äldre villa i Falköping
Familj: Sambo, tre barn och 
hund.
Fritidsintressen (utöver pistol-
skyttet): Olika hantverk, spinner 
eget ullgarn. Friluftsliv.
Favoritprogram på tv: Ser säl-
lan på tv.
Senast lästa bok: ”I farans rikt-
ning” av Viveca Sten
Favoritmat: Lax
Ogillar: Nedskräpning

jag funnits med i kretsstyrel-
sen i närmare tjugo år och 
varit sekreterare sedan 2004.

Vad tycker du själv att du kan 
bidra med för kompetens i SPSF?
– Jag tror jag kan bidra med 
min pedagogiska och orga-
nisatoriska kompetens, som 
jag utvecklat både inom mitt 
yrke och inom skyttet. Jag 
har mer än tjugo års erfaren-
het som aktiv tävlingsskytt 
och arrangör av allt från små 
klubbtävlingar till SM.

Är du själv aktiv skytt och i så 
fall, vilken/vilka grenar gillar 
du bäst?
– Jag är inte lika aktiv nu 
som jag var i början av min 

skyttekarriär. Då kunde det 
bli mer än tjugo tävlingar un-
der en säsong, både fält och 
precision. Nu prioriterar jag 
och skjuter det som är roligast 
och går bäst, nämligen pre-
cisionstävlingar. Jag behöver 
tävlingsmomentet som anled-
ning att fokusera och prestera 
bra resultat.

Vilken/vilka är dina 
hjärtefrågor som du gärna vill 
driva?
– Som pistolskytt i Västra 
Götaland fi nns licensfrågan 
ständigt svävande som ett 
mörkt moln över verksamhe-
ten, men mina hjärtefrågor är 
snarare inom utbildning och 
information.

Ny i styrelsen
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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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Fotografi sk rättelse

Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa

Efter 40 års mörkerfält i okto-
ber, med ibland lite kalla, blåsi-
ga och regniga förutsättningar, 
har vi i Västerviks Pistolskyt-
teförening bestämt oss för att 
skjuta i dagsljuset en oktober-
söndag i stället. Tävlingen går 
under namnet Hubertusfälten.

Den 6 oktober arrangerar An-
karsrums PF en nationell 
fältskyttetävling vid anlägg-
ningen i Tjursbo ett stycke 
innan Ankarsrums brukssam-
hälle. Slingan är inte särskilt 
lång och har bra terräng. En 
bit av den löper längs ett gam-

malt järnvägsspår och man 
kan gå fl era varv.

I Västervik (20 oktober) blir 
det en varierad fältskjutning 
som börjar med promenad 
på vägen ner mot gamla ge-
värsbanan med stationer här 
och där. Sista biten går över 
en bergsklack ner mot skjut-
hallen. Därefter kan man, efter 
att ha försett sig med lite fi ka, 
gå ytterligare ett eller två varv.

Västerviks Pistolskytteförening 
blir 70 år ungt om några år, 
men anläggningen har inte 

mer än fyrtio år på nacken. 
Byggd till stor del av egen 
kraft av medlemmar under 
början av 70-talet. Det fi nns 
40 skjutplatser under tak och 
skogsterräng runt om.
 Vi bedriver någon form 
av skytte varje vecka från 
april till september. Därefter 
tar luftpistolsäsongen vid som 
skjuts på elektroniska tavlor i 
lokal inne i Västervik.

På annan plats i detta nummer 
kan du läsa om Propaganda-
tävlingen i luftpistol som luft-
pistolssektionen har hand om.

Välkomna till Västervik och 
skjutbanan vid Kejserslund!
Det är gott om P-platser.

Inbjudan hittar du på
www.vastervikpistolskytte.se

Ny tävling! Hubertusfälten i Tjust

Oktober månad bjuder på två fältskjutningar i 
Västerviks kommun, först i Ankarsrum och sedan 
i Västervik några veckor senare.

Anläggningen i Västervik under vår senaste större 
tävling, SSM i precision 2011.

Det blev ett missförstånd i artikeln ”Återuppstånden skjutbana i Lud-
vika” i förra numret. Gruppbilden och bilden på segrarna var fotogra-
ferade av Alexandra Hassblom och ingen annan. Alexandra, som går 
första året på NTI gymnasiet i Falun, medialinjen, har som målsättning 
att bli fotograf. Att döma av bilderna i förra numret och de fi na bilder 
hon skickat in till detta nummer kommer hon att lyckas med det.
 NP önskar Alexandra lycka till med utbildningen och beklagar 
misstaget. Här intill fi nns ytterligare några bilder som hon tagit. För-
hoppningsvis kommer Alexandra att plåta mer för NP om det händer 
något i hennes region.

Extratävling av det mer skojfriska slaget för ledarna i samband med 
Svenska ungdomscupen och Allans minne i Töreboda i år.

Glada skyttar i 
Grängesberg, Örjan 

Johansson (till vä) och 
Lennart Lindgren.

Alexandra plåtar 
sig själv.

Text: Ing-Marie Åkerö
Foto: Annika Gylling



NP3 ’13 49
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Många SM-deltagare åkte bil 
till årets SM i Boden, andra 
tog en sovvagnsplats på tåget 
och de som inte ville sitta i 
bil eller på tåg i många tim-
mar tog fl yget.
 Göran Wagner från Össe-
by Pk hade ingen brådska. För 
honom var nästan själva resan 
målet. Han seglade nämligen 
hela vägen från Stockholm till 
hamnen i Luleå. Det tog över 
en vecka, och väl framme 

hade han eget ”hotellrum” 
ordnat ombord.
– Det var en härlig seglats! 
berättar han, men det kun-
de ha gått riktigt illa, för 
nästan framme höll jag 
på att bli nerseglad av en 
större färja som inte ob-
serverade mig i dimman. 
Detta trots att jag gått ut 
på kanal 16 och talat om 
var jag befann mig. Fär-
jan bara körde på och jag 
var tvungen att kasta om 
rodret i sista ögonblicket!

Det hela slutade dock 
lyckligt och Göran kunde 
oskadd delta på årets SM.
”Navigare neccese est!” – 

För fulla segel till SM!
Av: Peter Siegel

Kapten Göran Wagner.

Det fi nns en samarbetsorga-
nisation som heter Svenskt 
Forum för Jakt, skytte och va-
penfrågor, där i stort sett alla 
skytteorganisationerna och 
företrädare för industrin och 
handeln ingår. Ordförande är 
förre ÖB Owe Wiktorin. Syf-
tet med Svenskt Forum är att 
ge bland andra regering, na-
turvårdsverk och polis korrekt 
information om bly, brottslig-
het där vapen är inblandade 
och därtill relaterade problem.

Sammanslutningen kan natur-
ligtvis inte drivas utan frivil-
liga insatser och pengar är en 
del av detta. Torbjörn Lind-
skog, VD för Norma Vapen-
fabrik, har varit ovärderlig i 
detta sammanhang. Det var 
han och Christer Holmgren, 
oberoende expert på bly- och 
vapenfrågor, som tog initiati-
vet till samarbetsorganisatio-
nens bildande 2010.

När Torbjörn nyligen avgick 

som VD för Nor-
ma anordnades ett 
extra arrangemang för att 
tacka av honom.
 Initiativet kom självklart 
från Christer Holmgren och 
jag bidrog med det jag kun-
de, ett fl ygplan för avancerad 
flygning med en uppvis-
ningspilot.

Med Torbjörn i framsits fl ögs 
först en s.k. ”kavaljerstart” 
som innebär att man efter att 
ha lättat ligger kvar några cm 
över banan och bygger upp 
fart, sedan hissar man kraftigt 
i en stigande sväng. Därefter 
gjorde vi en ”tunnelroll” som 
medför positiv G och man 
pressas ned i stolen genom 
hela rollen trots att man bit-
vis sitter med huvudet nedåt. 
Därefter en ”Hammer Head”; 
på full gas dyker man upp till 
högsta tillåtna fart, c:a 300 
kmh, och vänder sedan upp i 
en lodrätt stigning c:a 300m 
tills farten är noll då man ger 
fullt sidroder och låter detta 

med hjälp av propellerström-
men vända kärran över ving-
en så man övergår i en lodrätt 
dykning 300m och sedan en 
kraftig upptagning till plan-
flykt. Under upptagningen 
är G-kraften mellan 5 och 6.
 Avslutningsvis en vanlig 
looping och en störtspiral, 
därefter landning. Program-
met är på gränsen till vad 
”vanligt folk” klarar utan trä-
ning.

När pulsen nästan återgått till 
det normala blev det middag 
och utvärdering på värdshuset 
Vita Älgen i Åmotfors.

Vårt lilla äventyr kostade inte 
mycket men var väldigt upp-
skattat. Kanske ett tips till 
andra som vill visa sponsorer 
eller någon annan uppskatt-
ning för värdefulla tjänster 
de gjort.
 Själv skulle jag i alla fall 
föredra detta istället för ett 
standar med texten ”Tack för 
den här tiden”.

Av: Ragnar Skanåker

att segla är nödvändigt! Och 
fantastiskt! säger Göran Wag-
ner, men säger samtidigt efter 

den dramatiska upplevelsen 
att pistolskytte på land är säk-
rare än att segla på sjön!

tt 
med hjälp av propellerström-
men vända kärran över ving-

Flygande tack till Torbjörn Lindskog

Torbjörn Lindskog.
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Vi, artikelförfattaren, Peter 
Siegel och Basti Naumann 
tog fl yget till årets SM i Bo-
den och medförde varsin pi-
stol plus ammunition. Enligt 
informationen från SAS skul-
le vi betala 225 kronor/skytt 
vid incheckningen. Uppvi-
sande av vapenlicens är givet-
vis obligatorisk och vapnen 
skulle vara delade (om möj-
ligt) med slutstycket eller 
kolven (?) avlägsnade samt 
ammunitionen i separat väska.
 Allt detta hade vi förbe-
rett, men på olika sätt. Peter 
kunde inte ta isär sin pistol 
(skruvarna fixerade) utan 
hade valt att ta av kolven och 
ha alltsammans i skjutväskan. 
Basti hade plockat av slut-
stycket, i övrigt samma förfa-
rande. Själv hade jag pistolen 
i skjutväskan och slutstycket 
i handbagaget. Alla hade am-
munitionen i resväskan.
 Vid incheckningen visade 
det sig att personalen, en man 
och en kvinna, vid de två dis-
karna hade mycket dimmiga 
begrepp om hur proceduren 
med vapnen skulle gå till. Vi 
fi ck intrycket att de helt en-
kelt gissade sig fram.
 De av oss som hade alla 
vapendelarna i skjutväskan 
uppmanades att separera dessa 
och lägga dem i två väskor.
 Men nu fördubblades 
också avgiften med motive-
ringen att pistolerna fanns 
i två olika väskor, alltså 225 
kronor per väska, totalt 450 
kronor per skytt. En chock-
höjning på 100 %!

Peter påpekade att detta var fel 
och att vi följt instruktionerna 
från SAS som vi fått tidigare. 
Det blev ett väldigt velande 
hit och dit.

– Instruktionerna har änd-
rats, sa mannen plötsligt.

Nu vidtog en veritabel cirkus 
framför incheckningen då 
väskor måste öppnas och va-
pendelar omplaceras. Mina 
två medarbetare delade upp 
pistolerna så att Peters kolv, 
respektive Bastis slutstycke 
lades i resväskorna.
Jag förklarade att min resväska 
inte skulle gå att få ihop om 
jag öppnade den och frågade 
om jag kunde lägga slutstyck-
et i en av mina medresenärers 
väskor.
– Njaaeeej… sa mannen.
Jag fl yttade slutstycket från 
handbagaget till pistolväskan.
– Jag gör så här, sa jag till da-
men.
Hon nickade, tveksamt om 
hon visste åt vad.
Nu låg min pistol med slut-
stycke i samma väska.
Total förvirring.

Kvinnan började nu fundera 
på om inte ammunitionen 
måste läggas i en tredje väs-
ka. Det hade kunnat bli 675 
kronor totalt och Basti, som 
med stor möda fått ihop sin 
resväska igen, klippte av dis-
kussionen:
– Nu har jag gjort precis 
som ni vill, här är väskorna!
Damen svarade inte, men 
började ändå, rödkindad av 
stress, att sätta transportlappar 
på väskorna.
Vi ville visa upp våra licenser 
men detta viftades bort som 
onödigt.

Eftersom våra biljetter gällde 
tur- och retur utgick vi från 
att avgiften täckte även åter-
resan, men så roligt skulle vi 
inte heller ha det.

SAS dyrt för skyttar
Av: Ulf Hansson

När NP:s medarbetare skulle checka in vapnen på 
Arlanda för att påbörja resan med SAS till årets 
SM i Boden fi ck man en rejäl överraskning.

– Nej, det blir samma kost-
nad på återvägen, sa mannen. 
Niohundra kronor...

Vi hade varken tid eller möjlig-
het att åberopa högre makter, 
t.ex. ledningen för SAS, utan 
fi ck fi nna oss i att hosta upp 
pengarna.

En senare jämförelse med fl yg-
bolaget Malmö Aviation ger 
vid handen att de har en vä-
sentligt smidigare (och pris-
vänligare) hantering av vapen. 
En av våra bästa PPC-skyttar, 
som ofta fl yger till tävlingar, 

SAS blev ett 
snurrigt och dyrt 

alternativ.
Foto: Peter Siegel

berättar att han för en väska 
innehållande sex vapen (ode-
lade), vikt 23 kilo, betalar 100 
kronor. På fl ygbolagets hem-
sida står det visserligen att pri-
set är 100 kronor per vapen 
och sträcka, men i praktiken 
är man tydligen ännu kund-
vänligare.

Det gäller att välja rätt fl yg-
bolag när man ska ha puffror 
med sig.

Anm. På återresan fi ck våra pi-
stoler åka bil, genom generöst till-
mötesgående av en skyttekamrat.

Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa

Av: Peter Siegel

Vad skulle en vanlig medborgare tycka om 
de fältskyttar som reste uppåt 150 mil till 
årets Pistol-SM i Boden för att skjuta lite 
bly genom några papptavlor? Dessutom är 
skjuttiden per vapengrupp bara 10x10/15 
sekunder, alltså drygt två(!) minuter totalt. 

Är det vettigt?
Ja, visst! Det omvända gäller förstås när 
norrlänningarna reser till södra Sverige 
för att tävla. Men varför gör vi detta? 
Är vi dårar?

Nej, självklart inte! Vi åker för att SM är årets största skyttefest, 
det roligaste som fi nns inom pistolskyttet, och för att skyttesporten 

är så spännande och jättekul! Dessutom 
får vi träffa c:a ettusen likasinnade från 

hela landet.

Vi ses självklart på SM i Kvarn 
(Borensberg) i Östergötland nästa 
år!

Bly, vett och dårar?

Anders Khemi – 
guldmedaljör i egen klass.

har änd-
ligt.

n på
s 

– Nej det blir samma kost-

SAS
snur

altern
Foto: 

berättar att han fö
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Handikapplandslagets coach, 
Marcus Åberg, är mycket 
nöjd med skyttarnas resultat 
i Bangkok.
– Det gick över förväntan! 
säger han, de skulle ju ”bara” 
klara MQS-poängen för att 
få skjuta på EM i oktober. 
Joackim fi ck en individuell 
guldmedalj i standardluftpi-
stol (40 skotts snabbluftgren 
mot 1 prick 10 sek/5 skott), 
och laget i övrigt tog hem två 
gånger silver i luft- och sport-
pistol!

Alla klarade kvalgränserna i de 
grenar de har för avsikt att 
tävla i på EM, bortsett från 
Leif som var 3 poäng från 
kvalgränsen i luftpistol.

– Eftersom han har kla-
rat gränsen i sportpistol ser 
chanserna ändå goda ut att få 
skjuta den grenen på EM, sä-
ger Marcus. Joackim Norberg 
kvalifi cerade sig dessutom för 
fi nal i sport-, fri- och luftpi-
stol och avslutade tävlingarna 
med ett guld i standardluftpi-
stol.

Att tävla i Asien innebar givet-
vis vissa påfrestningar med 
bland annat resor för skyt-
tarna.
– Det var påfrestande men 
också oerhört spännande, sä-
ger Marcus, synen på tidspla-
nering är ju inte alltid vad vi 
är vana vid med svenska mått 
mätt och med en trafi kinfarkt 

på det så var valet lätt, det vill 
säga att alltid vara ute i god 
tid. Värmen, som över dygnet 
(trots regnperiod) låg mellan 
27-35 grader påverkade själv-
klart, men skyttarna acklima-
tiserade sig efter hand och 
kunde med hjälp av många 
fl askor vatten lära sig hantera 
även den.
– Någon av skyttarna fö-
reslog till och med att dessa 
temperaturer borde vara en 
förutsättning för att få arrang-
era en tävling! säger Marcus 
och skrattar.

Gänget var på plats fl era dagar 
innan tävlingarna startade för 
att bättre klara tidsskillnaden.
– Under vår sommartid är 
differensen fem timmar och 
det tycker jag skyttarna han-
terade riktigt bra.

Marcus kan ännu inte svara på 
om truppen är redo för EM 
i Alicante.
– Det ber jag att få åter-
komma till, säger Marcus, 
men förutsättningarna fi nns. 
Skyttetekniskt är killarna 
riktigt duktiga och de har 
en plan och tydliga mål inför 
EM. De har dock inte tävlat 
internationellt så länge och 
kan kanske inte förväntas vara 
helt redo än. I slutet av sep-
tember åker gänget till Bosön 
för att få mental träning och 
utbildning tillsammans med 
den stora trupp vi åker med 
(gevärsskyttar inkluderat) till 
EM. Det blir bra med den 
samlade erfarenheten som 
dessa skyttar har från pres-
sade tävlingssituationer med 
hög anspänning. Vi hoppas 
komma en bit till upp på den 

Succé i Bangkok bäddar för EM
Av: Peter Siegel

Handikapplandslaget i pistol med Joackim Norberg, 
Leif Mihkelsaar och Håkan Sköld är nyss hemkomna från en 
VC-tävling i Bangkok, Thailand. Det gick bra för grabbarna och 
snart är de på väg mot EM i Alicante i Spanien i oktober.
Sedan hägrar Paralympics i Rio de Janeiro 2016.

Fo
to

: M
ar

cu
s Å

be
rg

mentala barriär vi behöver ta 
oss över.

Vad gäller sevärdheter och 
nöjen i Rio påpekar Marcus 
att det första stora målet gi-
vetvis är tävlingarna.
– Linbanan upp till Socker-
toppen och besök på Copaca-
bana är bonusar, säger Marcus, 
det ligger fortfarande väldigt 
långt bort, både geografi skt 
och kvalmässigt. Nästa år på 
VM börjar kvotplatserna de-
las ut och vi måste fokusera 
på nuet och att klara varje li-
tet steg på tävling och träning 
för att nå dit.

NP fortsätter givetvis att följa 
skyttarnas fortsatta väg.
– Vi har fått fin respons 
på tidigare artiklar och vet 
att många följer oss! säger 
Marcus, skyttarna kommer i 
framtiden att gynnas av den 
publicitet de får idag. Stort 
tack från oss och vi lovar ge 
en utförlig rapport från EM!

En av skyttarna, Leif Mihkel-
saar, berättar om hur han upp-
levde det var att tävla i Asien:
– Det var min första kontakt 
med Thailand och att få tävla i 
en världscuptävling i Bangkok 
blev stort för mig! Den fukti-
ga värmen var besvärlig, men 
efter några dagar gick det allt 
bättre även om handsvetten 
var jobbigare än vanligt. Skyt-
tearenan låg mitt i Bangkok 
och var rymlig och välordnad. 
Mina egna prestationer var väl 
inte direkt lysande, men till-
sammans med mina lagkam-
raters resultat räckte det i alla 
fall till två lagsilver vilket ju var 
fantastiskt roligt!

Från vä: Joackim Norberg, Leif Mihkelsaar och längst 
fram Håkan Sköld.
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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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Till 25-årsjubileet av 
50-Lappen hade man 
alltså, förutom de van-
liga penningpriserna, 
valt att tiofaldiga bo-
nuspr iserna! Kanske 
darrade klubbens kassör 
lite och fruktade klub-
bens konkurs, men sty-
relsen tyckte att det skulle 
vara något utöver det van-
liga på 25-årsdagen.

Bonuspriserna höll sig dock 
inom rimliga gränser. Sju 
50-poängare registrerades 
totalt, vilket betydde 3 500 
kronor och kassören kunde 
andas ut.
 De skyttar som lyckades 
skjuta 50 ”på beställning” var 
favoriterna Joackim Norberg, 
Atlas Copco Pk, och Björn 
Bogfelt, Bromma Pk, som båda 
sköt två 50-poängare, samt 
Roger Carlsson, Mats Malmlind 
båda från Elitskyttesällskapet 
samt Kjell Sundell, Håtuna Pk.
Kassörens farhågor var kan-
ske inte helt obefogade, det 
registrerades nämligen hela 
trettiotre(!) serier på 49 po-
äng. Hade deltagarna lyck-
ats pricka in även den femte 
10:an hade klubben tving-
ats betala ytterligare 16 500 
kronor!

Joackim Norberg från At-
las Copco vann vgrp A med 
286 poäng, men utan någon 

50-poängare där, samt kom 
på tredje plats i C med 285 p. 
Ingen 50:a där heller! Då hör-
de man honom säga ”Nej, nu 
räcker det!”, varpå han bör-
jade vapengrupp B med två 
femtiopoängare i följd och 
äran var räddad.

50(0)-lappen50(0)-lappen
Av: Peter Siegel

I år fi rade Upplands Väsby 
Psk 25-års Jubileum med 
arrangerandet av den populära 
precisionstävlingen ”50-Lappen”. 
Normalt har man delat ut 
femtio kronor för varje skjuten 
50-poängare, men detta 
jubileumsår delade man ut hela 
500 kronor för varje ”bingo”.

Björn Bogfelt, Bromma Pk, bör-
jade knackigt i vgrp C (2 x 44 
p), men skärpte sig och pricka-
de sedan in två 50:or och sköt 
upp sig till en fjärdeplats.

I lagtävlingen kom Elitskyt-
tesällskapet på första plats, 

Handens Psk på andra och 
Katarina Psf på tredje.

Vem har sagt att det inte fi nns 
några pengar i pistolskytte? 
Tack, Upplands Väsby, det 
blev verkligen extra spän-
nande i år!

Femtio skrivs i rött.
Mats Marmlind sköt 
50 och fi ck 500.

Björn Bogfelt sköt första 
50-poängaren av två.

Liksom Roger 
Carlsson ...

... och Kjell 
Sundell.

Joackim Norberg 
lyckades 
2 gånger.
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Östergötlandskretsen bjöd 
in skyttarna till ÖSM i Fält 
i Linköping i maj. Varje gång 
det arrangeras tävlingar på 
”gamla” Linköpings Skytte-
centrum, som har varit ned-
läggningshotat i fl era år nu, 
kan det vara sista gången. Man 
har skjutit på ”dispens” de se-
naste åren, men 2014 ska SM 
i Militär snabbmatch arrang-

eras dagen innan Pistol-SM i 
Kvarn, så tydligen är det inte 
helt kört än.

Årets ÖSM var välbesökt, kan-
ske trodde många, som jag 
nämnde, att det möjligen var 
sista gången man kunde tävla i 
fält i Linköping och ville där-
för inte missa ”sista chansen”.
Det blev hela 335 starter dessa 

två tävlingsdagar. Lördag sköt 
man C och R och på sönda-
gen A och B. Tävlingsledaren 
och tillika banläggaren Elmer 
Jansson hade lagt en bra och 
inte minst färgglad och varie-
rad bana.

Favoriternas ÖSM kan man 
nog lugnt kalla årets mäster-
skap, det var många välkända 

och meriterade mästerskyt-
tar som tog hem medaljerna.

Tomas Hämäläinen, Atlas Cop-
co Pk, som vunnit kretsmäs-
terskapet i C i Stockholm 
för andra året i rad, visade att 
detta inte var någon tillfäl-
lighet. Hans toppform höll i 
sig och han sköt fullt i vgrp 
C och besegrade sedan sex 

ÖSM fältÖSM fält
Av: Peter Siegel

Det blev ovanligt många och spännande särskjutningar 
på årets Östsvenska mästerskap i fältskytte. Tidigare 
välmeriterade mästare fi ck skjuta isär bortåt femton 
gånger innan medaljerna var bärgade.

– eldorado i särskjutningar
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andra skyttar i en spännande 
särskjutning. Lars Hagman, 
Hedemora, fick silver och 
P-A Willners, Åby Sk, brons.
 Hämäläinen segrade även 
i vgrp A, där han sköt isär om 
guldet mot klubbkompisen 
Curt Johansson. Bo Ragnars-
son, Motala, vann kampen om 
bronset mot Roger Björk-
man, Råsbo Pk. Det krävdes 
inte mindre än fyra särskjut-
ningar innan man kunde skilja 
herrarna åt.

Roger Björkman tog dock re-
vansch och segrade i vgrp 
B där han sköt isär hela fem 
gånger(!) mot Thomas Karls-
son, Salem, och Robert Jo-
hansson, ACPK. Silvret gick 
till Thomas Karlsson och 
bronset till Robert Johansson.

Maria Prandl-Norrgård, Salems 
Pk, sköt ensamt fullt i dam-
klassen och säkrade guldet 
direkt. Monica Brunkvist, Sö-
dertälje, och Lena Lindgren, 
Västerås, sköt isär om silver 
och brons. Monica segrade 
med 12 poäng, mot Lenas 8 p, 
och tog silver.

Juniorerna var tyvärr inte så 
många. Segrare där blev Tho-
mas Friberg, SAAB Pk, och 
silvret gick till Johan Sköld 
från A 1 Skf.

Björn Nyberg, Eskilstuna Psk, 
segrade i veteran yngre, följd 
av Stockholmarna Lennart 
Rehnström och Per Bjur-
neliuz.

Lars Göran Larsson, Eskilstuna, 

vann veteran äldre. Tvåa blev 
Curt Ögren, SAAB Psk, och 
trea Ove Andersson, Stock-
holmspolisen. Ove var rege-
rande östsvensk mästare från 
2012, då tävlingen gick på 
Gotland, men fi ck nöja sig 
med brons i år.

Thomas Svensson, PPC-spe-
cialisten från Linköpings Skf, 

tog guld i revolver efter sär-
skjutning mot svenska mäs-
tarna Thomas Karlsson, Salems 
Pk, och Tomas Hämäläinen, 
ACPK. Det var en prestation 
att vinna över dessa två topp-
skyttar som brukar vara iskalla 
i särskjutningar. Vi får hoppas 
att Thomas Svenssons hemma-
bana, Linköpings Skyttecenter, 
kan bestå i många år till!

Banläggaren Elmer 
Jansson (vä) och 
vice borgmästaren 
delade ut medaljer.

Silver i juniorklassen tog Johan Sköld, A 1 
SKf och guld Thomas Friberg, SAAB Pk.

Medaljörerna i C från vä: silver Lars Hagman, Hedemora, guld Tomas 
Hämäläinen, Atlas Copco och brons P-A Willners, Åby Sk.

Maria Prandl-Norrgård, Salems 
Pk, vann damklassen.

Medaljörerna i R från vä: 
silver Thomas Karlsson, 
Salems Pk, guld Thomas 
Svensson, Linköpings 
Skf och brons Tomas 
Hämäläinen, Atlas Copco.

Medaljörer i VetÄ, silver till Curt Ögren, SAAB Psk 
och guld till Lars Göran Larsson, Eskilstuna.



56 NP3 ’13

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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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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Per-Olof ”P-O” Gustafsson, f.d. 
lärare på skyttegymnasium i 
Strömsund och en av Sveriges 
största pistolskytteentusiaster 
ville, trots pensioneringen, 
fortsätta med att vara enga-
gerad i pistolskytte.
– Jag kan inte låta bli! Det 
är för roligt! Sa P-O, när han 
redan för några år sedan till-
frågades av generalsekretera-
ren Mats Stoltz om han ville 
ingå i förbundets riksintruk-
törsgrupp.

Denna grupp, som på sin tid 
initierades av Cyril Falck, 

består förutom riksinstruk-
törerna (två per landsdel) av 
SPSF:s utbildningsansvarige 
Claes-Håkan Carlsson och 
Bengt Svensson från Sisu som 
främst svarar för framställning 
av utbildningsmaterial. En 
detaljerad lista över alla riks-
instruktörer finns på SPSF 
hemsida.

Under året 2012 utbildades 
hela femtiotvå (52!) kretsin-
struktörer och P-O var med 
om att utbilda samtliga. Dessa 
kurser har varit mycket upp-
skattade bland de nya krets-

52 Nya 52 Nya 
kretsinstruktörerkretsinstruktörer

Av: Peter Siegel

Svenska Pistolskytteförbundets 
satsning på riksinstruktörer som ska 
utbilda kretsinstruktörer, som i sin 
tur utbildar föreningsinstruktörer 
inom respektive pistolskyttekrets, 
ser ut att bli stor succé.

instruktörerna som har gått 
utbildningen. Utbildnings-
material i form av en ”tung”, 
numrerad pärm med tjugo 
kapitel delades ut till samtliga 
deltagare så att utbildningen 
skulle bli bra och likformig 
från norr till syd. Pärmen 
innehåller allt som en kret-
sinstruktör måste veta för att 
kunna utbilda föreningsin-
struktörer.

Under 2013 kommer förbun-
det att genomföra ytterligare 
en kretsinstruktörsutbildning 
i Stockholm den 18-20 okto-

ber. Syftet är att ”fånga upp” 
dem som inte hade möjlighet 
att gå utbildningen förra året. 
Viktigt att påpeka är att samt-
liga utbildade instruktörer 
(riks-, krets- och förenings-
instruktörer) har behörighet 
att utbilda och examinera för 
Pistolskyttekortet.

På Svenska Pistolskytteför-
bundet hoppas man att ut-
bildningarna för krets- och 
föreningsinstruktörer ska re-
sultera i många nya pistol-
skyttar och därmed hålla 
pistolskyttet levande.

P-O Gustafsson
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Under 2012 påbörjade För-
bundet en ”renovering” av sin 
utbildningsorganisation.
 Vi började med krets-
instruktörskadern som är 
nyckelkategorin. Det är kret-
sinstruktörerna som i sin tur 
svarar för utbildning av fören-
ingsinstruktörer. Målsättning-
en är att varje förening skall 
ha minst två utbildade före-
ningsinstruktörer som kan 
ge medlemmarna vägledning 
och även svara för utbildning 
och examination för pistol-
skyttekortet.

Vi började med att, i dialog 
med kretsarna, rensa krets-
instruktörsregistret. Detta är 
nu up to date och innehåller 
endast kretsinstruktörer som 
är aktiva. Dessa instruktörer 
inbjöds till en central krets-
instruktörsutbildning som ge-
nomfördes på tre tätorter. På 
så sätt utbildades sammanlagt 
52 kretsinstruktörer. Utbild-
ningen fick genomgående 
bra kritik av kursdeltagarna. 
Kursledningen som bestod av 
Utbildningskommitténs ord-
förande Claes-Håkan Carls-
son, riksinstruktörerna P-O 
Gustafsson, Jan-Åke Nils-
son, Jan Kjellberg, John-Åke 
Andersson, Bertil Johansson, 
Jonas Ek och Förbundets 

utbildningsmater ialexpert 
Bengt Svensson har all heder 
av sin insats.

Då vi har tolv aktiva krets-
instruktörer som inte hade 
tillfälle att genomgå utbild-
ningen i fjol och då det på 
sina håll fortfarande finns 
vakanser har Förbundssty-
relsen beslutat att genomföra 
en kompletterande kretsin-
struktörsutbildning i Stock-
holm den 18-20 oktober i 
år. Inbjudan har gått ut till 
kretsarna.

Om du fyller följande kriterier 
bör du kontakta din kretssty-
relse omgående
• Du har pedagogisk erfa-
renhet
• Du har erfarenhet av att 
verka som instruktör. Att vara 
en utbildad föreningsinstruk-
tör är en merit men inget 
krav.
• Du har intresse att bli 
kretsinstruktör.

Kretsinstruktörerna förväntas 
arbeta i nära samarbete med 
kretsstyrelserna varför det är 
kretsen som avgör vem/vilka 
man vill sända till denna ut-
bildning.

Mats Stoltz

Kretsinstruktörs-
utbildning 2013

Västerviks Pistolskytteförening 
inbjuder alla Sveriges 
luftpistolskjutande barn och 
ungdomar till Propagandatävling med 
luftpistol på hemmabana.

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

Inbjudan fi nns på hemsidan:
www.vastervikpistolskytte.se

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

Hjärtligt välkomna och lycka till!

Västerviks Pistolskytteförening, LP-sektionen
Mikael Karlsson

INBJUDANINBJUDAN

Planering ochPlanering och
TävlingTävlin

Svenska PistolskytteförbundetSvenska Pistolskytteförbundet

Skjutteknik

Svenska Pistolskytteförbundet

Förbundet har tagit fram två häften ”Skjutteknik” och 
”Planering och tävling”. Dessa är i huvudsak särtryck ur 
”kretsinstruktörspärmen” och kan beställas från kansliet 
(Yvonne Ericsson 08-553 401 64,
yvonne.ericsson@pistolskytteforbundet.se)

Priset är 50 kr per häfte.

Förbundet kommer att producera ytterligare två häften under 
våren 2014.

Mats Stoltz

Nytt utbildningsmaterial
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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.

Nu går det mot mörkare tider och det börjar ploppa i kulfången på 
10m banorna och det är hög tid att planera för klubb och distriktstäv-
lingar i Svenska Ungdomscupen Luftpistol, ett samarrangemang mel-
lan SvSF och SPSF. Anordna gärna en klubbtävling under enkla for-
mer, där skyttarna kan få en inblick hur en tävling går till. Nyttja gärna 
instruktionsfi lmerna som ligger på Skyttesportförbundets Youtube 
kanal för genomgång av skjutteknik och säkerhet. Väl förberedda så är 
det ännu roligare att tävla i pistolskytte!

Planera sedan in upp till 3 kvaltävlingar i varje distrikt (4 i Norr- o 
Västerbotten), där den sista räknas som Distriktsfi nal. Regionansvarig 
beställer medaljer och dekaler av undertecknad inför fi nalerna. Det är 
naturligtvis roligast för skyttarna att samlas på större tävlingar, men i 
mindre distrikt kan ett kval enkelt arrangeras en vardagskväll, se bara 
till att inbjudan fi nns ute på pistolsektionens tävlingsprogram i god 
tid, många skyttar vill resa på många tävlingar respektive studerar på 
annan ort. Att arrangera resor kan vara ett sätt att knyta föräldrar tä-
tare till verksamheten och få fl er ledare och tränare i föreningen. Detta 
hjälper också till att skapa en regional samhörighet bland ungdomarna 
och vilja att mötas igen på Riksfi nalen och andra tävlingar, och vikti-
gast av allt, att ungdomarna inser att tävlingarna är det roligaste med 
att skjuta pistol!

Konceptet har bara mindre ändringar, se reglementet som fi nns på 
pistolsektionens hemsida. Anmälningstiden inför fi nalen har upplevts 
som för kort, så därför är sista datum för tävling/resultatredovisning 
den 3 februari 2014. Viktigt att resultat rapporteras in snarast efter täv-
ling, gärna i Excel till ungdomscupen@skyttesport.se.

De bästa skyttarna i varje klass kallas sedvanligt till fi nalen som går 9 
mars 2014, plats är inte klar vid pressläggning.

Jan-Olof Olsson, tävlingsledare för Svenska Ungdomscupen Luftpistol.

Svenska Ungdomscupen 
Luftpistol 2013-2014
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Försvarsinformation

Preludium
År 1930 var Japan världens 
mest tättbefolkade land. På 
en yta motsvarande Danmark 
och Norge levde 80 miljoner 
människor. Dessutom hade 
man en befolkningstillväxt 
om en miljon per år. Landet 
saknade naturtillgångar och 
på grund av depressionen 
hade omvärlden infört höga 
skyddstullar som innebar ka-
tastrof för Japans industri och 
handel. I den situationen be-
slöt sig statsledningen att ge-
nom krig skaffa sig utrymme, 
naturtillgångar och nya mark-
nader. År 1931 ockuperades 
Manchuriet och 1937 anföll 
Japan Kina vilket ledde till 
ett utdraget utnötningskrig. 
USA svarade med totalt ol-
jeembargo mot Japan. Japan 
försökte med förhandlingar 
men USA ställde som villkor 
att Japan skulle lämna såväl 
Manchuriet som Kina. Ett 
villkor den japanska reger-
ingen inte kunde acceptera. I 
stället beslöt man att invadera 
Malacka och Holländska Ost-
indien (Indonesien) som var 
rika på olja och andra natur-
tillgångar. Förutsättningen för 
att lyckas var att man neutrali-
serade det hot den amerikan-
ska Stilla havsfl ottan utgjorde.

Amiral Yamamoto
Isoruku Yamamoto fi ck, som 
chef för den japanska fl ot-
tan, uppdraget att planera 
attacken. Han var en av de 
få som insåg att fl yget skul-
le spela en avgörande roll i 
framtidens sjökrigföring och 
agerade utifrån den insikten. 
Produktionen av slagskepp 

inställdes och i stället byggde 
man hangarfartyg. Pilotut-
bildningen prioriterades och 
kvalitén på fl ygplanen höjdes 
markant. När kriget bröt ut 
hade Japan den slagkraftigas-
te örlogsfl ottan i Stilla havet. 
Men Yamamoto såg med oro 
kriget närma sig. Han hade 
varit marinattaché i Washing-
ton och visste att USA:s in-
dustriella kapacitet var minst 
tio gånger större än Japans 
och insåg vad detta betydde.

Operation Z
Han döpte sin plan till Opera-
tion Z efter amiral Togos be-
römda signal Z (”Nationens 
uppgång eller fall står på spel 
i detta slag”) som han hissade 
dagen före förintandet av rys-
ka fl ottan vid Tsushima 1905. 
Operation Z gick ut på att 
från Kurilerna gå med samtli-
ga hangarfartyg genom norra 
Stilla havet till en punkt 280 
nautiska mil norr om Hawaii 
för att sedan slå ut fl ottbasen 
Pearl Harbor med torped- 
och bombfl yg. Målen var i 
angelägenhetsordning hang-
arfartygen, slagskeppen, fl yg-
baserna, hamnanläggningen 
och oljeförråden. Planen var 
svår men inte ogenomförbar. 
Yamamoto bedömde själv att 
chansen att lyckas var 60%.

To To To
I gryningen den 26/11 1941 
började operationsstyrkan sin 
resa. Vädret var idealiskt, med 
mulen himmel och dålig sikt. 
För att trygga radiotystnaden 
var radiosändarna förseglade. 
Det ”goda” vädret höll i sig 
liksom turen och i gryning-

en den 7 december nådde 
operationsstyrkan utgångslä-
get för anfall. Klockan 06.00 
lyfte första anfallsvågen under 
kommendörkapten Fuchidas 
ledning och styrde mot Pearl 
Harbor. Klockan 07.49 gav 
Fuchida anfallsordern To To 
To (Första stavelsen i det ja-
panska ordet för attack, Tot-
sugeki). Någon minut senare 
sände han lösenordet Tora 
(Tiger) till operationsstyrkans 
chef vilket betydde att man 
uppnått total överraskning. 
Klockan 07.55 slogs anfallet 
ut mot slagskeppen i ham-
nen och fl ygfälten Wheeler 
och Hickam med förödande 
effekt. Örlogsbasen förvandla-
des till ett inferno av eld och 
rök. En timme senare anföll 
andra vågen men nu hade 
amerikanarna hämtat sig och 
bet ifrån sig med allt de hade 
från gevär till tungt fartygs-
artilleri vilket fi ck chefen för 
operationsstyrkan att avstå 
från ett tredje anfall och börja 
återfärden. Ett beslut som vi-
sade sig få svåra konsekvenser.

Debet och kredit
Till priset av ett anfall som var 
avklarat på knappt två timmar 
hade japanerna tillfogat ör-
logsbasen ett förödande slag. 
Åtta slagskepp var försatta ur 
stridbart skick. Av 231 mi-
litära fl ygplan var endast sju 
i brukbart skick utan repa-

rationer. Förlusterna i män-
niskoliv var 2 335. Men den 
japanska triumfen var långt 
ifrån fullständig. Inget av de 
tre hangarfartyg USA hade 
stationerade i Stilla havet be-
fann sig i Pearl Harbor när 
anfallet slogs ut varför Japan 
inte vann det sjöherravälde 
man strävat efter. Vidare fi ck 
beslutet att inte genomföra 
det tredje anfallet till följd att 
hamnfaciliteterna och bräns-
lelagren lämnades intakta. 
Tack vare det kunde ameri-
kanarna bärga och reparera 
samtliga slagskepp utom två. 
Vidare kunde man, efter att ha 
röjt upp, fortsätta operera från 
Pearl Harbor. Men den vik-
tigaste konsekvensen var att 
det amerikanska folket i vre-
de slöt upp bakom Roosevelt 
som satte in USA:s väldiga re-
surser för att vinna kriget. En 
inställning som klarast fram-
går av amiral ”Bull” Halseys 
kommentar när han på efter-
middagen anlände till Pearl 
Harbor med sitt hangarfartyg 
och fi ck se förödelsen, ”när vi 
är klara med dem kommer det 
bara att talas japanska i helve-
tet”. Frågan är om inte VK II 
i praktiken avgjordes redan 
den 7 december 1941, men 
inte på det sätt japanerna hade 
hoppats på.

Pearl Harbor 1941
– krigets vändpunkt?
Av: Mats Stoltz
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Profi lprodukter, trycksaker och 
utbildningsmateriel

62 NP3 ’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 100:-

REGELBOK
PPC 50:-

Frakt tillkommer

SLIPSHÅLLARE 75:-
Med kopia av pistolmärket
i guldimitation.

SIDENSLIPS 
340:-

SIDENSCARF 340:-

KEPS 90:-
En storlek (inställbar)

BÄLTE 300:-

SKJUT-
HANDBOK

Svenska
Pistolskytteförbundet

Bilaga SPSF Skjuthandbok

REGELBOK

PPC 2012

Svenska
Pistolskytteförbundet

Svenska
lskytteförbundet

Extrapris!

KEPS 90:-
En storlek (in

BÄLTE 300:-

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

Nationaldagen – SPSF traditionsenligt på plats
Av: Martin Andræ

Deltagarna från SAPK var denna gång
fan-, skylt- och påsbärare Michael Löhf, 
Jan Michanek, med den svenska fl aggan, 
samt Martin Andræ.

Förbundsmötet 2013
Förbundsmötet avhölls på Scandic 
Grand Central (Stockholm) den 9 juni. 
Se artikel sid.42 samt protokoll på För-
bundets hemsida för vidare information.

Reviderad sammanträdesplan för hösten 
2013
Förbundsstyrelsen sammanträder den 
26-27/10 och den 30/11. Verkställande 
utskottet sammanträder den 16/11.

Tävlingsprogrammet
Underlag till tävlingsprogrammet skall 
ha inkommit till kansliet senast den 30 

september. Det är bättre att skicka in ett 
underlag som inte är helt fullständigt i tid 
än att inkomma med det fullständiga un-
derlaget i ett allt för sent skede. På så sätt 
är det möjligt att redan från början korri-
gera för eventuella krockar i programmet.

Arbetsgång för Nationella tävlingar
1. Läs stomprogrammet och respektera 
reserverade datum för KretsM, eget Lan-
delsM och SM.
2. Sänd in önskade tävlingsdatum till 
egen krets som kontrollerar och sam-
manställer.
3. Sammanställningen skall innehålla; 

namn på tävling, datum, arrangör, plats 
och gren. OBS! detta gäller samtliga gre-
nar, även PPC och Magnum.
4. I sammanställningen skall också 
Kretsmästerskapen fi nnas med.
5. Kretsen insänder sammanställningen 
till kansliet.
6. Om inga kollisioner etc. föreligger 
publiceras därefter tävlingarna på För-
bundets hemsida.

Skjuthandbok upplaga 15
Arbetet med den nya Skjuthandboken 
pågår och den beräknas vara klar för dist-
ribution i början på januari.

Vid årets nationaldagsfi ran-
de den 6 juni på Skansen i 
Stockholm representerades 
Svenska Pistolskytteförbun-
det av Stockholms Allmänna 
Pistolskytteklubb, SAPK, som 
numera har en viss vana av 
detta representantskap. Väd-
ret var som vanligt fullt tjän-
ligt med sol och lagom vind 
för fanorna.
 Nu är det inte några stör-

re uppoffringar som krävs för 
medverkan i denna samling av 
det offentliga Sveriges högsta 
potentaters samt ett antal ut-
ländska representanters med-
verkan. Samling c:a 16.45 i 
Kungsträdgården med våra 
två fanor (inte fl aggor!), den 
svenska och SPSF:s.
 Förbundets originalfa-
na måste snart anses vara väl 
värd en plats på ett museum. 

Vi använder därför ett nyare 
exemplar då blåst och annat 
otyg sliter hårt på den snart 
75-åriga originalfanan.
 Efter samling blir det fot-
marsch i sällskap med ett halvt 
dussin musikorkestrar och 
dussintals andra fanbärande 
föreningar via Strandvägen 
till ett av åskådare fullsatt Sol-
liden på Skansen.
 Väl framme bildar alla 

före ningarna en fanborg från 
vilken man har en utmärkt 
utsikt över stora scenen där 
kända artister medverkar 
och HM Konungen delar ut 
svenska fanor till förtjänta för-
eningar.
 Arméns musikpluton, 
dessa professionella musiker, 
står för det musikaliska stö-
det till artisterna, kungssång-
ens framförande med mera.

Nationaldagen fi rades traditionsenligt på Skansen som i år fått en utbyggd Sollidenscen.
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Lördagen den 7 juli 2013 nåd-
des Värmlandskretsen av bu-
det att förre kretsordföranden 
Mats Frödén natten före avli-
dit efter en längre tids sjuk-
dom. Budet kom inte som en 
överraskning men det kändes 
lika sorgligt ändå. Han skulle 
fylla 69 år drygt två veckor 
senare. Mats var under fl era 
år aktiv i Munkfors PK där 
han under lång tid även var 
föreningens ordförande. Han 

fi ck även det tvivelaktiga nöjet 
att lägga ner föreningen under 
2012. Han deltog även fram-
gångsrikt i åtskilliga SM och 
andra mästerskap.
 Mats var Kretsordförande 
1988-1990, vice ordförande 
1991-1993 och 1998-1999 
samt suppleant 1982-1986. 
När man träffade Mats på 
skjutbanan, vare sig det var 
precisionsskjutning eller fält-
skjutning så märktes han på ett 

positivt sätt. Det fanns alltid 
något att prata om eller dis-
kutera eller skratta tillsammans 
om. De är ju sådana, våra eld-
själar. Nu fi nns det en mindre 
i Värmlandskretsen.

Våra tankar går till hans anhö-
riga och vi delar sorgen.

För Värmlands pistolskyttekrets
Claes-Håkan Carlsson
Kretssekreterare

Till minne av Mats Frödén

Erwin Woldemar avled i sin 
bostad i Malmö i slutet av 
juli, åttiotvå och ett halvt 
år gammal. En profi l av 
ett slag som blir alltmer 
sällsynt har gått ur tiden.

Första gången jag hade 
kontakt med Erwin var 
någon gång i mitten av 
1980-talet då jag hade 
börjat skriva i NP. Jag 
hade i någon artikel 
nämnt en pistol och skrivit 
att den var förnicklad.
 När tidningen kommit ut 
blev jag uppringd av honom. 
”Är du säker på att den där 
pistolen du skriver om är för-

min första lektion i ytbehand-
ling av vapen.
 Vi fi ck bra kontakt med 
varandra och det blev en vän-
skap som varat alltsedan dess. 
Erwin var min främste kriti-
ker när det gäller pistol- och 
revolverkonstruktioner, sam-
lare och expert som han var.

Ett stort äventyr blev samar-
betet med den 
danska pistolkon-
struktören m.m. 
Bent Agner. Den-
ne hade tidigare 
tagit fram en rost-
fri standardpistol, 
M80, av vilka ett 
antal såldes i Sverige 
av Karl-Erik Lexne.
 Agner hade oför-
trutet jobbat vidare 
på en ny modell, M5, 
och Erwin som själv 
var av dansk börd såg 
tidigt potentialen i den 
nya M5:an. Det blev åt-
skilliga turer över sundet 
för att hjälpa konstruktö-
ren att få fram en konkur-
renskraftig produkt.
 Erwin åtog sig att säl-

ja pistolen i Sverige, men pi-
stolmarknaden är inte den 
mest lukrativa och efter att 
ha sålt ett mindre antal gick 

allt tyvärr i stöpet på grund av 
olyckliga affärs- och produk-
tionsmässiga omständigheter.
 Erwin bidrog också med 
intressant material till NP. 
Särskilt bör nämnas artiklar-
na om ”Kalibersoppan” samt 
Waltherfabrikens historia och 
deras modell GSP (Gothen-
burg Sport Pistole), som ska-
pades av silversmeden Thore 
Eldh i Göteborg.
 Det sista tidningsprojek-
tet, en artikel om denne sil-
versmeds fripistol hann tyvärr 
aldrig bli helt klart. Men det 
material som fi nns framtaget 
räcker till en artikel som kom-
mer så småningom. Stort tack 
Erwin!

Erwin Woldemar var den sor-
tens människa som blir alltmer 
sällsynt, en riktig hedersman, 
och jag saknar honom.

Ulf Hansson
Redaktör
Nationellt Pistolskytte

Till minne av Erwin Woldemar
In memoriamIn memoriam

Foto: Peter Siegel

nicklad?” undrade han på sitt 
stillsamma, vänsälla sätt. Jag 
hade naturligtvis haft fel, pi-
stolen var rostfri och jag fi ck 

Erwin Woldemar provskjuter 
ett av de första exemplaren 
av Agner & Sander som han 
började lansera i Sverige 1997.
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