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Framsidan:
Förbundets ordförande Stefan Kristiansson och styrelseordförande
Mike Winnerstig på väg in till ett möte med Justitiedepartementet.
Förutom att presentera SPSF var syftet att ta upp en för svenskt
pistolskytte central fråga vad gäller tillståndsärenden. Särskilt fokus
ställdes på begreppet ”synnerliga skäl” och missbruket av detta begrepp
som sker i Västra Götaland och några andra polismyndigheter.
Läs mer på sidan 15.
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Skriv några rader till NP och berätta om vad som händer i just din region! Kan någon
dessutom ta några bilder och bifoga är det ännu bättre.
Kanske har din klubb en annorlunda tävling eller aktivitet som kan vara ett tips till andra
föreningar. Säkert finns det också många vittnesmål om klubbmedlemmar som gjort sig
förtjänta av uppskattning i förbundstidningen. Skriv och berätta!

LEDARE

Den 15 oktober träffade vi statssekre-

teraren Martin Valfridsson på Justitiedepartementet (se artikel sid.
15) och fick då tillfälle att utveckla våra synpunkter på vapenutredningen. Det blev ett bra möte och
vår uppfattning är att man läst vårt
yttrande och att man lyssnade till
våra argument.
Kontakter har dessutom vid
olika tillfällen tagits med riksdagsÄnnu en ledare kommer att inle- ledamöter som intresserat sig för vadas med några ord om arbetet med penlagstiftningen.
vapenlagstiftningen. Detta kan känSammanfattningsvis har vi, på
nas tjatigt och jag beklagar i så fall olika nivåer och i olika sammandetta men frågan är viktig och det hang, logiskt och tydligt argumenfinns anledning att sprida kunskap terat och framfört våra synpunkter.
om hur förbundets ledning hanterar Nu återstår det för regeringen att
frågan. Jag vill här kortfattat redo- lägga en proposition på Riksdagens
visa något om vad vi gjort och hur bord. Därmed är vi inne i en ny
detta bemötts.
fas som präglas av en annan logik;
Förbundet har lämnat ett seriöst, den politiska. Förhoppningsvis har
balanserat och konstruktivt yttrande vi fått genomslag för vår linje men
över vapenutredningen. Detta har det kan inte uteslutas att regeringen
noterats.
har behov av att visa handlingskraft
I samband med bytet av länspo- och förorda en lagstiftning som inte
lismästare i Västra Götaland erbjöd gagnar oss.Vi får se, och vi kommer
förbundet en redovisning av vår oförtrutet att fortsätta att argumenuppfattning om deras hantering av tera så länge det behövs.
tillståndsärenden. Polisens intresse
var milt sagt svagt och det blev inget För drygt ett år sedan påbörjades armöte.
betet med en handledning i medVi, Mike Winnerstig och jag, har lemsantagning. Vid styrelsemötet
skrivit en debattartikel som publi- den 26 oktober fastställdes handledcerades på SvD Brännpunkt. I ar- ningen och den har skickats ut till
tikeln skriver vi att hanteringen av kretsar och föreningar.Vi tar givettillståndsärenden i Västra Götaland vis emot synpunkter och idéer om
är en regional skandal.Artikeln blev förbättringar.
uppmärksammad och kommenteDet ska påpekas att handledrad av många, dock inte av polisen. ningen syftar till att förbättra och

Miljöakuten
Det blir mer och mer vanligt att
föreningarna ställs inför miljörelaterade
problem (buller, bly, förelägganden
etc.). För att hjälpa föreningarna har
Förbundet (tillsammans med de andra
skytteorganisationerna) anlitat Janne
Kjellsson som miljökonsult.
I Jannes arbetsuppgifter ingår att
bistå föreningarna per e-mail eller
telefon med enklare rådgivning.
Denna rådgivning är gratis. Behövs mer omfattande konsultation
bekostas denna av föreningen.
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utveckla processen vid medlemsantagning men den ger naturligtvis
inga definitiva besked om hur man
ska besluta i en viss given situation.
Handledningen måste användas i
kombination med sunt förnuft och
omdöme i syfte att så långt möjligt
säkerställa att vi endast tar in lämpliga medlemmar i föreningarna. Vi
har här tillsammans ett stort ansvar
som är av yttersta vikt för förbundets trovärdighet.
Det kan i detta sammanhang påpekas att vi nyligen tvingats utesluta
en medlem i en av våra föreningar
på grund av att han samtidigt varit
medlem i en organisation som associeras med organiserad brottslighet.
Förhoppningsvis kan vi med en seriös prövning av blivande medlemmar undvika detta i framtiden.
Man skulle ju kunna tro att förbunds-

ledningens huvudsakliga fokus ligger på lagstiftning och liknande
frågor. Och det kanske ligger något
i detta. Men, under en lördag i oktober ägnade sig förbundets styrelse åt
att diskutera framtidsfrågor. Arbetet
inleddes för ett år sedan och vi har
siktet inställt på att våren 2014 ha
klart ett visionärt målsättningsdokument som svarar på frågan: Hur ser
pistolskyttet ut 2022? Målsättningen
ska diskuteras på kretskonferensen
nästa vår. Vad tycker du? Det finns
anledning att återkomma till detta.
När detta skrivs känns den gångna
sommaren rätt avlägsen. SM i Boden
är dock ett positivt minne som kan
plockas fram i novembermörkret.
Det sades mig att SM är förbundets flaggskepp och att det ska vara
en folkfest. Precis så blev det. Jag
vill passa på att tacka och gratulera
Norrbottenskretsen till ett synnerligen fint arrangemang.

Med detta tillönskar jag er alla en
fridfull jul och ett riktigt gott nytt år.
Stefan Kristiansson
Förbundsordförande

Köp/sälj/byt på
hemsidan

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

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

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

Aktuellt lösenord: Riktmedel
Mats Stoltz
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Norma Match 1
är utvalda precisionspatroner. Högsta kvalitet för
elitskyttar med hårda precisionskrav.

Norma Training 2
kvalitetspatroner till lägre
kostnad för träning och
tävling.
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A blev historisk
Av: Peter Siegel

Anna Karlsson, Salems Pk, blev historisk i höstas då hon sköt fullt och vann
Stockholmskretsens mästerskap i revolver. Efter några tuffa särskjutningar
mot några av Stockholms bästa skyttar var guldet bärgat.
NP:s tävlingsreporter Peter Siegel fick en intervju
med Anna efter tävlingen på
Lövsta.
STORT GRATTIS! Du är nu
kretsmästare i Revolver i Stockholm, det har ingen dam klarat
hittills!
– Tack! Ja, det var verkligen
roligt!
4

Hur kändes det att skjuta fullt
station efter station på denna
ganska svåra bana?
– Det var en fin dag, och
jag njuter alltid lite extra när
vi åker på ett kretsmästerskap
utan barnen, då lyckas jag fokusera extra bra på skyttet,
även om det fungerar bra att
ha dem med också. Efter näst

sista stationen blev jag nervös
och det var ju tacksamt att figurerna på den sista inte var
pyttesmå.
Det var bara du och din klubbkamrat Matteus Tuz som lyckades skjuta fullt. Alla andra
tidigare kretsmästare och revolverspecialister bommade ett och

annat skott, bland annat din egen
man som varit kretsmästare i R
flera gånger tidigare.
– Ja det var tråkigt, tänk om
jag fått möta honom i särskjutning, det hade verkligen
varit speciellt! Familjen skjuter isär om guld… Jag hoppas
faktiskt att vi får mötas en annan gång.
NP4 ’13

var därför jag gifte mig med
honom.
Du är ju även svensk och nordisk
mästarinna i fält i damklassen,
hur kommer det sig att du nu har
en sådan framgång i revolverklassen? Tränar du mycket revolver?
– C-vapen är grunden och
jag kämpade i tio år innan jag
lyckades ta SM-guld i DC
2012. Revolvern har däremot
alltid varit min favorit, det var
mitt andra vapen som jag började med efter C. Jag har skjutit revolver sedan 2003 men
förra året fick den stå tillbaka
för min A-pang som jag fick i
40-årspresent av Thomas och
grabbarna. I år har jag fokuserat på B-vapen i och med att
damer från och med i år skjuter även B i nordiska mästerskapen, men jag avslutar gärna
mina träningar med några omgångar med revolvern... bara
för att det är så kul!
Det är fält som gäller?
– I början provade jag på
olika grenar, men fastnade
för fält. Det är helheten med

Hur kändes det vid särskjutningen? Du verkade cool, men
lite nervös måste du väl ha varit?
– Jag var jättenervös! Som
alltid vid särskjutning, men
jag vet att alla andra är nervösa också och fokuserar
jag ordentligt så brukar jag
bli stadigare när jag hör ”10
sekunder kvar”, och precis så
blev det.Andra särskjutningsomgången blev jag lite ivrig
och fick en tankevurpa, men
lyckades ändå rädda skottet
som satt någon centimeter
innanför som tur var.
Vad säger din man Thomas om
segern?
– Toppen! Det är det första
NP4 ’13

Anna privat
Ålder: 41
Yrke: Logistik och Inköp
Bor: Edsbro
Familj: Framgångsrike skytten
och maken Thomas samt sönerna
Elias och Terje
Meriter: Uttagen till landslaget
fem gånger (2004, 2008, 201113) där damerna lyckades med
Lagguld 2008, 2011 och 2013,
Nordisk Mästarinna 2008 och
2012, Svensk Mästarinna 2012,
Östsvensk mästarinna 2011,
Kretsmästarinna 2004 och 2009
och så – inte minst – kretsmästarinna i revolver i år.

tet att attackera en station och
tidspressen är inspirerande, jag
gillar ju när det går undan rent
generellt.
Och nu är du även mästare i särskjutning!
– Särskjutning ligger mig
varmt om hjärtat, jag tycker det är kul, det har väl att
göra med att jag har stått där
så många gånger sedan 2003
då jag sköt isär om silvret mot
meriterade Monica Hjertqvist, Lena Sjögren och An-

Anna Karlsson är nybliven historisk mästare i Stockholms revolvermästerskap.
Silver till Matteus Tuz och brons till Thomas Hämäläinen.

han berättar när vi träffar vänner. Han har alltid varit mitt
största fan och uppmuntrar
mig alltid att träna och tävla.
Vilken revolver sköt du med?
– S&W modell 16, kaliber
.32 Magnum. Det är egentligen Thomas som äger den, vi
brukar skoja och säga att det

fältskyttet som gör det så kul
och jakten på att bli bättre
slutar aldrig. Detta kombinerat med att träffa likasinnade,
fika, gå en runda, snacka och
skratta mellan stationerna för
att sedan fokusera maximalt
på skyttet när vi är framme
på stationen tilltalar mig. Variationen, att lista ut bästa sät-

nika Wester i ÖSM DC. Jag
vann den gången och det
kändes som GULD! Men jag
har också fått min beskärda
del av förluster. Ibland vinner
man och ibland förlorar man.
Siktet är dock alltid inställt på
att vinna en särskjutning, annars har jag ju förlorat innan
jag ens börjat!
5
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För inte så länge sedan stod man
i ett visst gathörn i Sarajevo och
kände historiens vingslag. Nu sitter
man på tjänsterummet på Alla helgons dag och ska skriva en spalt till
julnumret av NP. Kontrasten kunde
inte vara större och snart ska jag ut
till kyrkogården och tända ett ljus på
Ruben Nilsons grav, så det är bara
att sätta fart.
De eviga frågorna

Under hela min tid som GS i Förbundet har vi haft avgörande frågor
att brottas med. Det började med
blyfrågan. Sedan kom organisationsfrågan och det kan knappast ha
undgått någon att vi nu har vapenlagstiftningsfrågan på agendan (se
ledaren och separat artikel). Dessa
frågor har tagit mycket av Förbundsledningens tid i anspråk. Tid
som med fördel kunde ha använts
till att utveckla kärnverksamheten.
Men frågan är om vi kommer att ha
någon kärnverksamhet att utveckla
om vi inte lyckas lösa dessa övergripande frågor. Och ett är säkert, vi
kommer ständigt att ställas inför nya
utmaningar av den sorten.
Koncept för framgång

Under resans gång har vi utvecklat
ett koncept som visat sig framgångsrikt. För det första måste vi bygga

vår argumentation på fakta. Därför
har vi, med hjälp av vårt Miljövetenskapliga råd tagit fram ett antal
vitböcker i blyfrågan. För det andra
måste vi disponera personer med
goda kontakter. Det gör vi. Men
viktigast av allt är att Förbundets
goda image och trovärdighet förblir intakt och det ansvaret åligger
oss alla. Om omvärlden inte uppfattar Förbundet som den seriösa och
ansvarsmedvetna organisation Förbundet faktiskt är så blir det mycket svårt för Förbundsledningen att
med framgång tillvarata medlemmarnas intressen.
Arbeta förebyggande

Det är alltid lättare om man kan
undvika problem än att rätta till
problem som väl uppstått. Därför
gäller det att och arbeta förebyggande. Mycket av ansvaret ligger på
föreningarna. Exempelvis att endast
pålitliga och lämpade personer blir
medlemmar. Detta är en svår uppgift och centralt gör vi vad vi kan
för att hjälpa föreningarna (se vidare ledaren). En annan viktig faktor i
sammanhanget är säkerheten. Säkerhetsfrågorna diskuteras fortlöpande
och förbättringar av regelverket förs
in i varje ny upplaga av SHB. Men
ett regelverk är värdelöst om det
inte efterlevs. SHB gäller och det är
var och ens skyldighet att följa dess
bestämmelser. Dock måste vi vara
medvetna om att oberoende av vilka förebyggande åtgärder vi vidtar
så kan det som inte får hända ändå
inträffa. Därför satsade Förbundet

för ett par år sedan på att ta fram
ett krishanteringspaket. Vi ägnade
också två kretskonferenser åt detta
varför det i varje krets finns minst
en styrelserepresentant som är väl
insatt i dessa frågor och kan föra
kunskapen vidare.
Värdet av utbildning

Så var det kärnverksamheten. Där
har vi valt att lägga kraften på att
rekonstruera vår utbildningsorganisation. Under året har kompletterande kretsinstruktörsutbildning
genomförts och vi har nu 59 utbildade kretsinstruktörer. I skrivande
stund ligger fokus på att förbereda den kretsinstruktörskonferens
som kommer att genomföras den
7 december. Huvudtemat blir utbildning av föreningsinstruktörer.
Detta är kretsinstruktörernas viktigaste uppgift och målsättningen
är minst två utbildade föreningsinstruktörer per förening. Det är i
föreningarna rekryteringen bedrivs
och då behövs utbildade instruktörer. En annan viktig uppgift för föreningsinstruktörerna är att utbilda
och examinera nya medlemmar för
Pistolskyttekortet. Detta är också en
viktig del av vår trovärdighet och en
garanti att varje medlem genomgått
en gedigen utbildning inte minst
vad gäller säkerheten.
Avslutningsvis vill jag
önska läsekretsen en
God Jul och ett Gott
nytt år!
Kulturhistorisk fotnot
Den 28 juni 1914 (årsdagen av det för
alla serber heliga slaget vid Trastfältet
1389) sköt Gavrilo Princip den österrikiske tronföljaren Franz Ferdinand
och hans hustru i hörnet av Appelkajen
och Franz Josefsgatan i Sarajevo. Möjligen de mest ödesdigra skott som någonsin avlossats då de ledde till första
världskriget. Det hela var en osannolik
kombination av slump och österrikiskt
”Schlamperei”. Bästa beskrivningen
finns att läsa i Jolos klassiker ”1914”.
Franz Ferdinands blodiga vapenrock
finns avbildad i min spalt i nr 3/2003.
Bilden här intill visar det lilla sevärda
muséet på platsen för brottet. Där kan
man bland annat beskåda gärningsmannens byxor.

NP4 ’13

Generalsekreteraren har ordet

Framgångskoncept och skotten
i Sarajevo
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NORDISKA MÄST
Av: Bo Walger

Skyttarna samlade inför uttagningen.

Det blev två guld och två silver för det svenska laget på årets NM i fält
som arrangerades i Norge. Individuellt knep svenskarna ett guld, ett silver
och två brons. Biträdande GS i Förbundet och ledare för juniorerna, Bo
Walger, rapporterar här om tävlingarna och hur förhandlingsläget närmade
sig situationen för unionsupplösningen 1905 innan Sveriges och Norges
seniorlag fick dela på lagguldet.
Uttagningen

Träningslägret

Inför varje nordiskt mästerskap skickas en inbjudan ut
till damer och seniorer som i
huvudsak baseras på stormästarpoäng, därav tjatet om att
skicka in resultat. Juniorerna
tas ut i samband med SM i
fältskjutning. Av ungefär 100
inbjudna skyttar bruka ca 50
infinna sig till uttagningen. I
år hade Örebro Läns Pistolskyttekrets fått förtroendet
att genomföra denna. I Örebrokretsen har man stor erfarenhet av utbyte med Norge,
vilket naturligtvis var ett av
syftena med att förlägga uttagningen dit.Tävlingsplatsen
var Munkhyttans skjutbanor
i Lindesberg. Tävlingen genomfördes nästan helt enligt
det norska reglementet, d.v.s.
poängfältskjutning, genomgående 45o utgångsställning,
varierande skjutställningar etc.

En dryg månad senare, onsdagen den 11 september,
anlände landslaget till Charlottenberg för att genomföra
träningsläger. Syftet med träningslägret är i första hand att
skapa lagsammanhållning och
att träna på vissa moment såsom norska kommandon t.ex.
Överföring av erfarenheter
från äldre skyttar till yngre
spelar naturligtvis också en
stor roll.

8

stigt att man uppförde dessa
befästningar. Tyvärr fick vi
inte möjlighet att besöka fortet som idag är ett populärt
turistmål.
Normalt brukar fredagen
inledas med tekniskt möte
och fr.o.m. 2012 även ledartävling. Det danska laget anlände emellertid inte förrän
sent på natten till lördagen
vilket medförde vissa förändringar i schemat. På lördag morgon startade själva
mästerskapet med en runda
Mästerskapet
före lunch då samtliga sköt
På fredagen lämnad vi Char- C-vapen och en runda efter
lottenberg för att fara till lunch då seniorer och damer
Mysen, Norges svar på Bo- sköt B-vapen. Det senare, att
den. Åren 1912-1917 uppför- damerna skjuter B-vapen, är
des ett fort som utgjorde en nytt för i år. Juniorerna sköt i
del i den s.k. Glommalinjen. vanlig ordning två C-varv.
Det här var inte långt efter
Arrangören, Mysen Piunionsupplösningen, 1905, stollag, hade lagt en kompakt
och sett ur det perspektivet bana som tog ca 1 timme att
var det kanske inte så kon- gå. På eftermiddagen genom-

fördes därför den s.k. ledarskjutningen som innebar att
ledarna sköt fyra stationer
ingående i tävlingen1. Varför
inte hela banan frågar sig läsaren? Svaret är helt enkelt att
det är svårt att få tiden att gå
ihop.
Efter ledarskjutningen genomfördes det tekniska mötet, det som normalt äger rum
på fredag kväll. Inför mötet
var läget följande; det svenska
seniorlaget hade förlorat med
någon enstaka innerträff mot
det norska. Då inser vi plötsligt att särskiljningen av lagen
har skett utifrån norska regler.
I princip är det alltid det arrangerande landets regler som
gäller sedan finns det vissa
gemensamma regler såsom
lagsammansättning m.m. Till
saken hör att just särskiljning
av lag skall ske med hjälp av
de gemensamma statuterna.
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ERSKAPEN I FÄLT

Station 4 under uttagningen.
Mot målen med
dragen borrmaskin.

Charlottenbergs Psk
tillhandahöll goda
träningsförutsättningar.

Exempel på förutsättningar under uttagningen.

Jörgen Person under träning.

Damerna tränar liggande
skjutställning.
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Naturligtvis påpekade vi det
och efter en ny genomlysning
av resultaten stod det svenska
seniorlaget som segrarare.2 I
samband med det svenska lagets samling inför banketten
meddelades det nya resultatet
varvid stort jubel utbröt.
Tio minuter innan vi skall
sätta oss till bords vill Nor-

ge ha ett nytt möte och där
meddelas att man vidhåller att
det första resultatet skall gälla.
Detta kunde vi naturligtvis
inte gå med på och förhandlingsläget närmade sig raskt
situationen år 1905. Då framfördes ett kompromissförslag
från en av de norska ledarna
om att låta lagen dela på gul9

Hela landslaget, inklusive maskoten Marlene, samlat för fotografering.

Stationerna var till största delen placerade utefter en väg.

Station 10.
Station 2.

det. Vi, de svenska ledarna,
kände att det enda vettiga var
att acceptera kompromissförslaget för lagets skull. För de
svenska damerna var, tack och
lov, situationen glasklar och
man stod som tydliga segrare.
Därefter genomfördes bankett
med prisutdelning där vi passade på att gratulera arrangören, Mysen Pistollag, som firar
fyrtioårsjubileum i år.
Nu har alla inblandade
tagit lärdom av detta och till
nästa år skrivs det in i statuterna att arrangerande lands
särskiljningsregler skall tilllämpas.
Stort tack till

• Våra duktiga landslagsskyttar.
• Örebro Läns Pistolskytte-

krets för sin väl genomförda
uttagningstävling.
• Charlottenbergs Pistolskytteklubb som vänligt nog
upplät sin anläggning för träningslägret.
• Ann-Marie Blomér och
P-O Andersson som ställde
upp som extra tränare i Charlottenberg.
• Gunnar Elfving för sin
generösa sponsring av landslaget.
• Marie Brunsson och JohnÅke Andersson för sina goda
insatser som ledare.
1 Ledarna skjuter revolver
kal.38.
2 För den intresserade läsaren
finns statuterna på Förbundets
hemsida under tävlingsverksamhet.

Exempel på sittande skjutställning.

10

NP4 ’13

Juniorpatrull skjuter sista station (10).

Foto: Linda Svensson

Markering av sista station.

Resultat – Lag

Arrangörens hemmabana.
Svenska laget
Damer
(ledare Marie Brunsson)
Linda Svensson, Råsbo Psk
Anna Karlsson, Salems Pk
Monica Hjertqvist, Råsbo Psk
Charlotta Nygård, Härnösands
Psk
Juniorer
(ledare Bo Walger)
Pontus Schmidt, ÖPSSK
David Svensson, Härryda PSS
Cecilia Pohl,
Grovskyttarna Luleå
Thomas Friberg, SAAB Pk
Seniorer
(ledare John-Åke Andersson)
Markus Andersson,
Hjälmseryds Pk
Johan Nilsson, HUPSK
Christian Johansson,
Lidköpings Psf
Robert Råsbo, Råsbo Psk
Jörgen Persson, Arvika Psk
Lars Hagman, Hedemora Psk
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Resultat – Individuellt

Damer
1. Sverige
2. Danmark
3. Norge

554 p
551 p
549 p

Damer
1. Anneli Jensen, Danmark
2. Wenche Solbakken, Norge
3. Linda Svensson, Sverige

188 p
185 p särskjutning (4/4)
185 p särskjutning (0/0)

Juniorer
1. Norge
2. Sverige
3. Danmark

553 p
517 p
471 p

Juniorer
1. Georg Aas, Norge
2. David Svensson, Sverige
3. Odd Emil Olsen, Norge

192 p
182 p särskjutning (3/3)
182 p särskjutning (1/1)

Seniorer
1. Sverige
1. Norge
3. Danmark

985 p
985 p
974 p

Seniorer
1. Jörgen Persson, Sverige
2. Lasse Hovd, Norge
3. David Larsen, Danmark

201 p
200 p särskjutning (4/4)
200 p särskjutning (3/3)

Ledare
1. Norge
1. Sverige
3. Danmark

142 p
128 p
121 p

Ledare
1. Anders Dingstad, Norge
2. Roy Baumann, Norge
3. John-Åke Andersson, Sverige

52 p
51 p
46 p

Lite ”kulturhistoria”
Överledaren och tillika författaren är som engelsmännen skulle
uttrycka det ”A serious petrol
head” och som sådan intresserad av Jaguarer. Till hans stora
glädje och förvåning ser han på
parkeringen en röd Jaguar, som
vid första anblicken ser ut att vara
en vanlig XJ-S. Märkligt nog har
den beteckningen XK-F på bakluckan. Det visar sig vara en prototyp, i endast ett exemplar, inför
lanseringen av modellen i USA.
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Ökat intresse för
Rikstävlingen
Av: Ulf Hansson/Yvonne Ericsson

Rikstävlingen på hemortens banor är äldre än Förbundet självt
och startade redan 1935. Glädjande är att intresset för att delta
i denna traditionsbundna tävling ökat de senaste fem åren.
Många har säkert hört talas
om den riksomfattande precisionstävlingen ”Rikstävlingen på hemortens banor”,
men har kanske inte riktigt
klart för sig vad den handlar
om och hur den är upplagd.
Yvonne Ericsson på kansliet
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arbetar bland annat med administration av Rikstävlingen och informerar här om
skjutklasser, genomförande,
klubbarnas redovisning och
reglerna för Rikstävlingsmedaljen. Dessutom har Yvonne
plockat fram statistik från de

senaste fem åren vad gäller
antalet starter och toppresultat. Som framgår av statistiken
har antalet deltagare glädjande
nog ökat.
Rikstävlingens historia

Svenska Pistolskytteförbundet

Rikstävlingsplaketten.

bildades 1936, men redan året
innan hölls den första Rikstävlingen. I en rapport från
tävlingen framgår följande:
Man sköt, individuellt och i
lag, endast två 5-skottsserier
på 30 meter på den äldre pistoltavlan där 10:an var 10 cm.
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Foto: Peter Siegel

797 skyttar hade anmält
start varav 682 fullföljde. Av
de 82 lagen fullföljde 78. Den
förste pristagarens poäng i de
olika vapengrupperna var 95,
94, 89 och 94.
Anledningen till att många
skyttar inte fullföljde berodde
på mycket dåligt väder med
svår blåst och regn. De uppnådda resultaten måste därför
anses vara mycket bra. I sydligaste Sverige var stormen
så stark, att tävlingen på flera
orter fick ställas in.
Ett undantag i ruskvädret
fanns dock, nämligen Boden, varifrån det meddelades
”lugnt, något besvärande solsken med tjugo grader i skuggan”.
Som pris utdelades i de
individuella tävlingarna, förutom hederspriser, en särskilt
NP4 ’13

instiftad plakett –
Rikstävlingsplaketten.
Den första Riks
tävlingen (som avhölls en specifik
dag, den 16 juni
1935), blev det dåliga vädret till trots,
en stor succé och
det allmänna önskemålet var att den skulle bli årligen återkommande.
Enligt skyttarnas önskan ökade kommittén året efter också
antalet skott från 5 till 6, d.v.s.
som vid den tidens vanliga
märkesserier, varigenom tävlingen också blev en propaganda för pistolskyttemärket.
Antal serier ändrades också
från 2 till 3. Maximalt kunde
man alltså uppnå 180 poäng.
Tävlingen blev riksbekant
och resultaten refererades i

Rikstävlingen har djupa traditioner, så här såg
det ut då man sköt tävlingen i Härlanda Pk 1949.

press och radio. På sextiotalet tillkom finkalibriga vapen.
Den gamla pistolskyttetavlan
byttes ut mot den internationella och avståndet minskades
till nuvarande 25 meter.
Det är nu snart åttio år sedan idén till Rikstävlingen på
hemortens banor fördes fram
och förhoppningen är att den
även i fortsättningen ska locka

många tusentals skyttar varje
år!
Omfattning

Tävlingen omfattar en provserie (skjuts på separat tavelspegel) samt sex tävlingsserier
precision på speglar som försetts med kontrollappar i mitten på baksidan.
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KLASSER
Klass 3: Skyttar tillhörande

riksmästarklassen i precisionsskjutning. Damer och Juniorer kan tävla i egen klass.
Klass 2: Skyttar som före ak-

tuellt tävlingsår erövrat pistolskyttemärke i guld men inte
hänförs till klass 3. Damer,Veteraner och Juniorer kan tävla
i egen klass.
1 S: Skyttar som före aktuellt
tävlingsår erövrat högst pistolskyttemärke i silver.
1 B: Skyttar som före aktuellt
tävlingsår erövrat högst pistolskyttemärke i brons.
1U: Skyttar som före aktuellt

tävlingsår inte erövrat pistolskyttemärke i någon valör.
Vet Y: Skyttar som under kalenderåret fyller 60 år eller
mer (gäller fr.o.m. 2014).
Vet Ä: Skyttar som under kalenderåret fyller 70 år eller
mer (gäller fr.o.m. 2014).

och rapporterade resultat, de
vi saknar skickar vi ut en påminnelse till. När allt är sammanställt läggs en preliminär
resultatlista ut på hemsidan,
den ligger ute i c:a tre veck- Rikstävlingsmedalj silver och guld.
or. Man har då möjlighet att
ha invändningar på resultaten,
efter den tiden är listan definitiv och kan inte överklagas.
Nästa steg är att räkna ut
och beställa plaketter och hederspriser. Resultat/prislistan Rikstävlingsmedalj med stjärnor.
läggs ut på hemsidan och i
november/december skickas
priser och plaketter ut till respektive förening.
Rikstävlingsmedaljen

Rikstävlingsmedaljen erövras Rikstävlingsmedalj, kvist, samt kvist och stjärnor.
av skytt som uppnått ett sammanlagt resultat som framgår i
inbjudan. Första gången man
klarar fodringarna har man
erövrat Rikstävlingsmedaljen i silver. Därefter måste
man klara fordringarna i 5 år,
för att erövra nästa valör som Rikstävlingsmedalj, emalj, samt kvist och stjärnor.
då blir Rikstävlingsmedalj i
guld. Man kan endast tillgoAntal starter de senaste fem åren
doräkna sig en inteckning per
År
2009
2010
2011
Anmälda starter
4883
5012
4967
tävling även om man skjutit
Genomförda starter
4133
4082
4232
fler starter.
Antal föreningar

Tävlingens genomförande

Tävlingsperioden är normalt omkring 15 maj – 6
juni.Tävlingen genomförs på
skyttarnas hemmabanor och
klubbarna redovisar resultaten till Förbundet.
Inbjudan och anmälan
skickas ut i föreningsutskick
och läggs även ut på Hemsidan. Anmälan ska vara förbundet tillhanda på fastställt
datum som bestäms för aktuellt år (info om gällande datum finns i inbjudan).
Därefter skickas skjutkort
och handlingar ut till föreningarna.
Efter tävlingen

Efter tävlingens slut skickas
resultaten in till Förbundet,
det finns två sätt att rapportera på:
Digital redovisning, där man
hämtar redovisningsprogrammet från hemsidan och manuell rapportering (korten skickas
in och registreras manuellt på
kansliet).
När alla inskickade resultat är behandlade, gör vi en
jämförelse mellan anmälda
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I resultatlistan ser det ut så här:
1:0* Skytten har erövrat

Rikstävlingsmedalj i silver aktuellt år.
1:0 Skytten har erövrat
Rikstävlingsmedalj i silver
1:1* Skytten har erövrat första inteckningen till Rikstävlingsmedalj i Guld aktuellt år.
1:1 Skytten har erövrat första inteckningen till Rikstävlingsmedalj i Guld.
(* betyder alltså att skytten erövrat sin inteckning aktuellt år).
Anm. Gunnar Johnson Pk Svea
Ing1, har den för närvarande
högsta inteckningen; Rikstävlingsmedalj med emaljkvist
och 2**.
Minimipoäng för
Rikstävlingsmedaljen

Vapengrupp
Poäng
A1
254
A2
248
A3
260
B
270
C
276
Veteran Yngre har 6 poängs
handikapp och Veteran Äldre
8 poäng.

257

265

257

2012
5490
4769
273

2013
5994
5124
276

Antalet startande juniorer har varken ökat eller minskat.

Toppresultat de senaste fem åren
2009 1:a
2:a
2010 1:a
2011 1:a
2012 1:a
2:a
2013 1:a

Håkan Landebring
Mattias Andersson
Krister Olsson
Gert Pettersson
Mattias Andersson
Patrik Skottke
Hans Eriksson

Telegrafverkets Psf
Sollefteå Psk
Arvika Psk
Karlshamns Psk
Sollefteå Psk
Lövsta Sf
Arvika Psk

295p
295p
294p
296p
294p
294p
295p

3C
3C
3B
3C
3C
3C
3B

Toppresultaten ovan ligger på 295 poäng i snitt (avrundat). Dessa
resultat är dock inte de högsta som skjutits. År 2003 sköt till exempel
Sonny Lindberg från Vimmerby i C-klassen alla skott i tian utom två
och noterades för 298 poäng.

Yvonne om
redovisningen
– Generellt tycker jag föreningarna sköter redovisningen bra, om jag ska
ha en åsikt om något är det att vi gärna vill ha in skjutkorten tillsammans
med redogörelsen, det gäller de som rapporterar digitalt.
– Många skickar in, men inte alla. Jag förstår att det kan tyckas onödigt
när man rapporterat digitalt och programmet har en del kontrollfunktioner, men det blir så mycket lättare för oss att ha korten tillhands om något
blir fel i filen eller är felskrivet på korten. De föreningar som anmält men
inte deltagit i tävlingen ”glömmer” ofta att skicka in sina redogörelser, det
underlättar väldigt mycket för oss om dessa kommer in, så slipper vi jaga
och påminna.
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Vapenlagstiftningen
Av: Mike Winnerstig
Foto: Peter Siegel

I mitten av oktober besökte Förbundets ordförande
Stefan Kristiansson och styrelseordförande Mike Winnerstig
Justitiedepartementet för att diskutera vapenlagstiftningsfrågor.

Stefan
Kristiansson

Mike
Winnerstig

Vi hade ansökt om besöket i
syfte att påverka departementets arbete med en ny vapenlagstiftningsproposition, som
torde komma under nästa år.
Att uppvakta ett departement är dock inte en trivial fråga. Den mest upptagna
personen på departementet
är statsrådet, som är chef och
som i regel aldrig är insatt i
detaljfrågor; sådana sköts av
hans eller hennes underställda.
Statssekreterare, som är politiskt tillsatta chefstjänstemän,
är nästan lika upptagna men är
avsevärt mer ”operativa”, d.v.s.
de leder processer och känner
till frågor även på detaljnivå.
I näringslivstermer kan man
jämföra ett statsråd med en
styrelseordförande och statssekreteraren med en VD. Formellt har styrelseordföranden
mer makt men en VD är den
operativa aktören med mycket
stort praktiskt inflytande.
Justitiedepartementet, som är

ett stort departement med
många ansvarsområden, har
inte bara två statsråd – justitieminister Beatrice Ask och
migrationsminister Tobias
Billström – utan också tre
statssekreterare, varav Martin
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Valfridsson är en. Han är den
som är ansvarig för vapenlagstiftningsfrågor, och det var
honom vi fick träffa. Med på
mötet var också det ansvariga departementsrådet för
vapenlagstiftningsfrågor, Helena Swenzén, och den politiskt tillsatta stabschefen vid
departementet, Karin Sedvall.

tio år framöver var begreppet
”synnerliga skäl” något problem för verksamheten. Det
definierades efter hand som
att vissa kriterier måste vara
uppfyllda för att tillstånd till
innehav av enhandsvapen
skulle kunna medges, som
ålder, skjutskicklighet och
medlemskap under viss tid
i skytteförening.
Därefter redogjorde
Under mötet fick vi tillfälle att
kort presentera oss och att ta vi för statssekreteraren
upp en för oss central fråga.Vi om hur man under 2010
hade innan mötet valt att helt började att drastiskt omfokusera på begreppet ”syn- tolka vapenlagen inom
nerliga skäl” och missbruket polismyndigheten i Väsav detta begrepp som sker i tra Götaland. Trots att ingen
Västra Götaland och några lagändring genomförts började nu tillståndsenheten där
andra polismyndigheter.
Vi började med att dis- att konsekvent inte erkänna
kutera den viktiga skillnaden föreningsintyg som styrkande
mellan legala och illegala va- av ”aktivitet” tillräcklig för
pen, till exempel det faktum vapenlicens. Endast externa
att vi har 618 000 legala va- tävlingsresultat godtogs som
penägare i Sverige som till- aktivitetsbevis, och en mängd
sammans äger närmare 1,8 ytterligare, ibland helt absurmiljoner vapen och vapende- da krav ställdes – som t.ex.
lar. Det antal grova brott som att tävlingsresultat med ”sökt
begås med dessa legala vapen vapen” ska uppvisas, även om
är omkring två per år, d.v.s. det gäller en förstagångsannästan inte statistiskt mätbart! sökan. Det säger sig självt att
detta är orimligt; man kan
Vad gäller pistolskytte så har ju inte tävla med ett vapen
lagstiftningen sedan 1934 haft man inte får inneha. Vi konett visst fokus på enhands- staterade också att den förra
vapen, d.v.s. pistoler och re- chefsjuristen vid Västra Gövolvrar. De ansågs – och anses talandspolisen själv uttalat att
fortfarande – som ”särskilt man vill ”hålla nere antalet vafarliga”, eftersom de är lätta pen i samhället” och att man
att bära med sig dolt. Men det medvetet använder begrepsom gjorde att man 1934 in- pet ”synnerliga skäl” för att
förde ett krav på ”synnerliga göra detta. I annan lagstiftning
skäl” för tillstånd för sådana innebär nämligen detta bevapen var dåtidens politiska grepp att verksamheten som
extremistpartier; man ville det krävs synnerliga skäl för i
helt enkelt inte att de skulle princip ska vara förbjuden.
kunna beväpna sig med s.k.
”fickvapen”.
Vi konstaterade avslutningsvis
att det är helt orimligt att en
Svenska Pistolskytteförbundet stor folksport skulle styras av
bildades emellertid 1936 och ett juridiskt uttryck för exvare sig då eller i närmare åt- tremt undantag. Därför, sa vi

till statssekreteraren, kräver
vi att begreppet ”synnerliga
skäl” måste strykas i vapenlagstiftningen och ersättas med
relevanta kriterier i enlighet med det som fortfarande
gäller i stora delar av landet.
Vi konstaterade också att en
proposition under våren 2014
ger möjlighet till förändring
av vapenlagstiftningen och att
SPSF gärna bidrar till processen så att vapenlagen kan bli
relevant i detta sammanhang.
Statssekreterare Valfridsson
avslutade mötet med att säga
att han inte var helt bekant
med dessa problem, att man
uppenbarligen måste titta på
dem och att departementet
måste återkomma i frågan.
Så där står vi nu. Det är inte
säkert att det blir någon proposition om detta i vår, men
SPSF:s ledning kommer under alla omständigheter att
bevaka frågan och göra allt
som står i vår makt för att lösa
den. Den situation som just
nu föreligger i Västra Götaland, Norrbotten och delvis
i Skåne hotar på sikt hela det
svenska pistolskyttets överlevnad.
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Hur
skjuter
DU
mentalt?
Text och bild: Anna S Törnqvist och Peter Carlsson

Marcus Lindskog är doktorand i
psykologi och en av sex personer
i världen som är ISSF-tränare
med A-licens på pistol. ISSF står
för International Shooting Sport
Federation.
Marcus Privat

Marcus började intressera sig för
träning under sin tid på skyttegymnasiet i Strömsund där han
bland annat hade den i skyttekretsar välkände Per-Olof ”PO” Gustavsson som tränare.
Efter att Marcus slutat gymnasiet började han att arbeta med
pistolsektionens ungdomsgrupp.
Där blev han uppmuntrad att
vidareutbilda sig till att bli en
licensierad ISSF tränare. Sagt
och gjort, han tog sin C licens
år 2001 och nådde nivå A åtta
år senare. Under denna period
tränade han bland annat svenska och norska seniorlandslaget
i pistol.
Lövsta Skytteförening har fått
ta del av Marcus kunskaper vid
två tillfällen. Första gången fick vi
en föreläsning med inriktning på
skjutteknik och vid andra tillfället
handlade det om mental träning.
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Namn: Marcus Lindskog
Bor: Uppsala
Ålder: 33 år
Yrke: Doktorand i Psykologi på
Uppsala universitet
Motto/ordspråk: ”Shooting is
about performing”.
Intressen förutom skyttet:
Multisport
Senast lästa bok: ”Ät och
spring” av Scott Jurek och Steve
Friedman
Lyssnar helst på: Bo Kaspers
orkester

Mycket givande och intressant.
Efter någon vecka ringde vi upp
Marcus för en kortare intervju
och frågade om vi fick förmedla
kunskapen han gett oss till våra
skyttevänner via NP. Det hade
han inget emot.
Varför är den mentala biten
viktig?

Den mentala delen är viktig i
alla sporter. Pressen finns i alla
idrotter men skyttar kan inte
bli av med anspänningen lika
lätt på grund av mycket stillastående. Därför är det viktigt
att förbereda sig väl och träna
på att kunna hantera anspänningen på bästa möjliga sätt.
Att försöka stänga ute det som
är oviktigt är inte alltid så lätt.
Du måste fokusera på det du
ska göra vid skjuttillfället. Det
viktiga är att hitta ett eget sätt

att orka hålla disciplinen, koncentrationen och vara närvarande i nuet.
Den somatiska anspänningen sitter i musklerna,
och visar sig som bland annat svettningar, ökad puls och
muskelspänning. Den kognitiva anspänningen finns i ditt
psyke, som till exempel oro,
oönskade eller negativa tankar
och rastlöshet. Det gäller hela
tiden att hantera anspänningen

för att kunna lägga energi och
koncentration på skyttet istället. Det handlar inte om att ta
bort anspänningen helt, utan
mer om att kunna hantera den.
Det finns många mekanismer som kan utlösa nervositet. Det kan t.ex. vara ett hot
eller en fara som kommer från
rädslan att misslyckas med de
krav du ställer på dig själv.Vi
har oftast ett stort kognitivt
glapp mellan den upplevda
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och den förväntade förmågan på oss själva. Detta glapp
måste vi minska för att inte
pressen på oss skall bli för stor.
Genom att skapa dina
egna rutiner och din egen
systematik så går det åt mindre kognitiva resurser som du
istället kan använda till skyttet. Det kan vara enkla saker
som att alltid ställa upp sin
skjutplats på samma sätt varje
gång, att packa sin väska dagen innan för minimera oron
över att glömma något. ”Variation kills” som Marcus själv
uttrycker sig.
Koncentration

För att uppnå full koncentration så måste vi stänga ute
det som är oviktigt. Typen av
koncentration förändrar sig
under skjuttiden. Från en yttre (omgivningen) till en inre
(kroppen) och bred (helheten) till smal (specifika), och
sedan tillbaka.

Det är viktigt att vara observant på vart man lägger koncentrationen under den tid
man skjuter. Kom ihåg att
skytte är en icke kompensatorisk
sport. Det vill säga att man inte
kan gottgöra ett dåligt skott i
efterhand. Därför är det så viktigt att vara fokuserad när det
händer.Varje skott är viktigt.
Människan är duktig på
att minnas, och även på att simulera framtiden. Det är därför vanligt förekommande att
man redan under tävlingen
börjar analysera ett resultat eller till och med förbereder ett
framtida misslyckande. Låt den
kognitiva energin gå åt till att
agera istället för att analysera.
Ett sätt att träna upp sin
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Marcus berättar om mental träning.

koncentration är att; Stå vid
skjutbänken och skjuta ett
skott utan att tankarna svävar
iväg. När du klarar ett skott
utan att tappa koncentrationen så fortsätter du med
två skott osv.
Om du svävar
ut i tankarna
så får du börja
om från början
med ett skott.
Under denna
övning så skall
du reglera din
anspänning.
Efter varje
omgång med
1,2 eller flera skott, ska
du träna på att
medvetet släppa fokus, för att
sedan återuppta fokus och
hitta koncentration igen inför nästa omgång.
Känslor

skjutbanan och tränar kan
du simulera situationer genom att tänka på ett tillfälle
då du fick darrningar, svettningar eller pulshöjning senast. Det är då du kan träna
på att bemöta och hantera
anspänningen genom att hitta
tillbaka till din koncentration.
Känslor kan också påverkas
av yttre faktorer som t.ex. personer i ens omgivning. Frågor
från andra skyttar om hur det
går mitt under tävlingen kan
vara ödesdigra för vissa skyttars känslomässiga tillstånd,
medan andra inte bryr sig om
kommentarer eller frågor. Men
några av oss skulle kanske må
bra av att oftare säga ”Jag vill
inte prata” och istället få vara
i sig själv under tävlingen. Vi
måste tillåta oss att kunna säga
nej till ”småprat” som stör vårt
fokus och vår koncentration.
Som allt annat inom sporten
så handlar det även här om att
träna in en handlingsberedskap
och förbereda sig på hur man
skall hantera sådana situationer.

Hur bemöter du själv dina
känslor? Det är bara du själv
som kan välja hur du ska hantera dessa.
Dela upp ditt skytte i flera mål.
Positivt: –”Åh, jag är anspänd.
Vad bra. Då är den här tävlingen viktig för mig. Då ska
jag prestera.”
Negativt: –”Åh nej, nu är jag
anspänd det kommer inte att
gå bra.”

Målsättningar

Man skall alltid se till att ha ett
mål med sin träning eftersom
det är detta som utvecklar oss.
Målet är vår slutpunkt för en
kort eller lång ansträngning.
• Målen hjälper dig att vara
fokuserad och disciplinerad
under träning och tävling.
• Mål hjälper dig att prestera.
• Mål hjälper dig att förbli
motiverad.
• Mål hjälper dig att peka ut
vad du ska göra.
Det gäller också att de mål
man sätter upp är på rätt nivå
och inte onåbara. Bygg upp
en struktur för vad du vill
åstadkomma. Du kanske inte
ska sätta målet SM guld innan
du tagit dig till kretsmästare
till exempel. Om man sätter
upp delmål som man sedan
också når, blir man mer motiverad att fortsätta utmana
sig att nå nästa mål. Du måste
också våga vara nöjd med din
prestation.

Det är bra att kunna träna på att hantera en negativ
anspänning. När du står på
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Skytteträning

Felet många skyttar gör när
dom tränar är att dom inte
tränar. Alltså man tränar oftast
hela skjutmomentet och inte
delmomenten i den aktuella
skyttegrenen. Många skyttar
pratar om antingen kvalitet eller kvantitet. Marcus förespråkar kvalitet i kvantitet. Det är
viktigt att ta reda på vad som är
viktigt att träna på för just dig.
Du måste rannsaka dig själv
och träna på saker du inte är
bra på. Hur ofta tränar Usain
Bolt ett helt 100 meterslopp
tror ni? Inte ofta, men däremot
tränar han starter, distanser och
andra tekniker.
Ett annat förekommande
fel är att man packar ner sina
olika vapen, åker ut till skjutbanan och tränar alla vapengrupper och grenar på en
och samma gång. Det man
bör tänka på, är att det är
mer effektivt att hålla sig till
en gren och vapengrupp i taget. Många skyttar skulle bli
ännu bättre om dom fokuserade på specifika grenar. Du
avgör själv om du vill uppnå
ett högt mål med skyttet eller om du bara vill ha en fritidshobby. Ditt syfte och din
motivation kommer att visa
sig i dina resultat.
För de som skjuter andra
grenar än rent banskytte så
finns det mycket att träna vad
gäller förberedelser. Fältskytte
t.ex. är en av de grenar som
kräver mycket tydliga rutiner.
Här gäller det att veta exakt
vad man ska göra när pistolen
lyfts. Vi kan därför t.ex. spara
förutsättningar från tävlingar
och kanske bygga upp en fiktiv
skjutstation i vårt vardagsrum
som vi kan träna på. Med en
sådan bana kan vi träna både
strategi, lyft och förflyttningar.
Drömmen vore att ha en
dedikerad tränare. Då kan du
fokusera på tekniken och din
tränare fokuserar på vad du
ska träna. För att anknyta tillbaka till Usain, så vet han inte
ens vilka tävlingar han ska
vara med på, om hans tränare
inte har berättat det för honom.
Vi måste hitta de moment
i våra skyttegrenar som är viktiga för att kunna bli en bra
skytt, och träna på dessa. Kom
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ihåg att träna på det du inte är
bra på och det du är bra på.

skap och ett SM. Om man inte
känner till miljön väl så kommer dina somatiska anspänningar för att du inte känner
Skottplan
Som en del i din träning kan dig hemma i vad som händer
du göra upp en egen plan om och hur saker ska hända.
När du känner till miljön
hur varje skott ska utföras.
En skottplan kan se ut enligt så ska du fokusera på att lösa
uppgiften, vilket är att tävföljande.
la. Sedan fortsätter
denna trappa ända
upp till du börjar
ta placeringar i tävlingarna.
Vid träning så är
det viktigt att du
gör saker som är
möjliga att genomföra på en tävling.
Sedan när du är klar
och känner att du
kan tävla som du
tränat, då är du redo
Ett exempel på en enkel skottplan.
att stämma av detta
När du bestämt hur din skott- på en tävling. Du skall hela tiplan ser ut så skall du genom- den träna på tävlingsutföranföra denna fem gånger utan det så att du kan prestera när
att frångå planen. Om du inte du väl tävlar.
kan följa din skottplan så pas- En tävling skall vara en utmasar den inte dig, utan måste ning och ge en möjlighet att
göras om. Skottplanen skall lyckas med det du tränat på.
sitta i din ryggmärg vid tävling. Det handlar om att slippa Behålla framgången i fokus
tänka på alla dessa saker under Inte bara tekniken och den
tävlingen och handla så auto- mentala förmågan skall tränas
matiserat som möjligt.
utan det är minst lika viktigt
Du skall tävla som du har att tänka på uppvärmningar
tränat! Inte tvärt om.
och kosthållning. Om vi ska
vara på alerten en tidig morgon så går det inte att ta en
Tävla smart
Att tävla handlar om att om- kopp kaffe, en kexchoklad
sätta sin träning till resultat och en varmkorv på caféet.
och att i slutändan nå sitt mål. Det handlar om att balansera
Därför ska man alltid ha ett vårt blodsocker på en bra nivå.
syfte och ett mål med en täv- Då är det viktigt att vi vet hur
ling. Om du inte hittar syftet vårt blodsocker fungerar så
med tävlingen, stanna hemma att vi kan förbereda oss. Lär
känna din kropp så att du kan
och träna istället.
Målet för din tävling får förbereda dig. Börja dagen
inte vara för högt. Man pratar med en bra frukost hemma.
här om en tävlingstrappa, där Du kan ta med t.ex. ett äppman i första steget kanske bara le, en sallad och kokt ägg som
lär känna miljön runt tävling- ger din kropp ett tillskott på
en. Det är en väldig skillnad energi under dagen, utan att
på att skjuta ett klubbmäster- proppa i sig snabba kolhydraExempel på en tävlingstrappa.

ter som gör dig speedad och
sedan trött. En bra vardagskost
där man inte överbelastar systemet för blodsocker är något
att sträva efter.
Hur ofta gör du uppvärmningsövningar innan
tävlingen? Det är viktigt att
förbereda kroppen på aktivitet för att sedan kunna minska
anspänningen i musklerna. En
uppvärmning kan vara en rask
promenad för att sedan stretcha armar och ben. Detta dels
för att få upp värmen i musklerna och dels för att få igång
din blodcirkulation i hela
kroppen. Musklerna kommer att jobba mycket bättre
och reaktionsförmågan höjs.
Vissa tävlingsdagar innehåller pauser mellan tävlingarna och då finns det
anledning att bibehålla fokusen genom att ta en promenad, torrklicka på något
avskilt ställe om det är möjligt. Det är viktigt att bibehålla fokus och stanna kvar i
nuet. Förbered dig i god tid
inför nästa moment.
Marcus tankar om svenskt
pistolskytte

Det finns helt klart ett allmänt
behov för skyttar att bli mer
strukturerade i sin egen träning. Om man har en struktur
och tanke bakom all träning så
kommer man mycket längre.
Dock så finns det väldigt få
att fråga. Jag tror att om man
vill nå riktigt långt så ska man
försöka knyta en tränare till
sig.Tränaren är en resurs som
man kan lämpa över mycket
av planeringen till. Det bör
finnas personer i våra klubbar och föreningar som tar
hand om skyttarna vad gäller deras framtida utveckling.
Barnträning för åldrarna 7-12
år är ofta mer strukturerad än
den träning vi ger våra skyttar
som kommit en bit på vägen.
Utbildning av din förening

Eftersom vi tyckte att Marcus
utbildning var så pass gedigen
och bra så vill vi slå ett slag
för att de föreningar som har
ett behov av vidareutbildning
kontaktar honom. Ni kan
skicka en förfrågan till hans
e-post adress som är marcus.
lindskog@gmail.com.
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BESKRIVNING

Pris/ask 50 st

Pris/1000 st

TÄNDHATTAR

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

140 kr
140 kr
160 kr
150 kr

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

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

.32 S&W LONG 98GR LRN
.32 S&W LONG 98GR LWC

190 kr
200 kr

3 300 kr
3 600 kr

.38 Spl 148GR LWC
.38 Spl 158GR LRN
.38 Spl 158GR LSWC

160 kr
160 kr
180 kr

2 700 kr
2 700 kr
3 200 kr

.357 Mag. 158GR SJHP
.357 Mag. 158GR FMJ FLAT
.357 Mag. 158GR SJSP FLAT

220 kr
210 kr
200 kr

3 900 kr
3 700 kr
3 400 kr

.40 S&W 165GR FMJ FLAT
.40 S&W 180GR FMJ FLAT

210 kr
210 kr

3 800 kr
3 700 kr

.44 Rem. mag. 240GR SJSP FLAT
.44-40 WIN 200GR LFN

270 kr
380 kr

4 800 kr
6 700 kr

.45 Auto 230GR FMJ
.45 Auto 230GR FMJ-SWC
.45 Auto 200GR LSWC
.45 Colt 250GR LFN
.454 Casull 260GR SJSP FLAT
.500 S&W 325GR SJSP FLAT

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

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

HYLSOR
Alla kalibrar.

KULOR
I alla kalibrar.

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

Kaliber

Fettade

Förkopprade
(HS)

.32 (314/100 WC)

85 kr

75 kr

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

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

90 kr
110 kr
110 kr

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

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

160 kr
150 kr

Alla priser inkl. moms.
Pris per 100 från:

Komplett prislista med
samtliga kalibrar finns på
vår hemsida!

Generalagent för Sverige:
Med reservation för prisändringar.

Besök vår hemsida: www.sportec.se
NP4 ’13

Box 25 232 02 ÅKARP 040-46 50 50
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Pistolskyttets bröde
Av: Peter Siegel

Hjärtat klappar för pistolskytte hos bröderna Johan och
Henrik Otterbeck i Atlas Copco Pk. Redan från starten för bara
några år sedan pekade deras resultat uppåt och de är nu också
kompetenta arrangörer av Stockholms KretsM i precision A,
Nationell helmatch och luftpistol, samt DM i luftpistol.
Bröderna är medlemmar i
Atlas Copco Pk och driver
företaget Snowcap AB tillsammans. Deras far och farfar sköt pistol och bröderna
ville prova på om det var något för dem också. De blev
genast intresserade och gick
klubbens nybörjarkurs 2010.
Redan 2012 kvalade de in
till sitt första SM. De bägge sjungande bröderna har
nu skjutit pistol i tre år och
20

tycker de har funnit sin ultimata hobby!
Henrik berättar:
– Roligast med pistolskytte
är tävlingsmomentet, klubbgemenskapen och variationen
av grenar. Just tävlingsmomentet är det som lockar mig
mest. Att mäta sig med andra (och sig själv) är en riktig krydda i livet. ACPK är ju
en klubb med många topp-

skyttar och svenska mästare
i nästan varje gren och att nå
deras nivå sporrar naturligtvis
mycket. Att stå bredvid dessa
mästerskyttar på träningen
och försöka matcha deras resultat (eller bättre!) är en utmaning och till stor hjälp i
utvecklingen som skytt. Det
är jättekul med nationellt
skytte som har så många grenar, men även sportskyttet är
intressant. Vill man bli bäst i

någon gren får man nog prioritera den i sin träning. Så
långt har jag dock inte kommit än, jag tycker än så länge
att allt är lika roligt!
Johan berättar:
– För mig känns precisionsskyttet mest spännande. Det är
roligt att hela tiden utvecklas
i sitt skytte och försöka höja
sina resultat. Man måste hela
tiden anstränga sig till max för
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”Vi har hittat vår
ultimata hobby!”
säger bröderna Otterbeck.
Johan (vä) och Henrik.

erna Lejonhjärta
Johan
Ålder: 44
Familj: Två barn, Oliver 6 år och Lova 4.
Skjuter helst: Precision
Titlar/medaljer: Kretsmästare i Nationell Helmatch 2013, brons
i kretsmästerskap i skidskytte 2013. Lagguld i luft 2012 och
kretsmästerskap prec. B 2013.
Favoritvapengrupp: B.
Favoritvapen: Pardini kal .32
Andra hobbyn: Spelar Flamencogitarr, sjunger, umgås med barnen,
vandrar i skogen och fixar på torpet i Östergötland.

att kunna hålla koncentrationen på topp under en hel tävling och – inte minst – kunna
hålla nerverna i styr! Efter en
hel dag på tävlingsbanan med
tre starter är man helt utpumpad mentalt. Jag försöker variera träningen, både fysiskt
och mentalt för att utvecklas som skytt. Jag deltar också
i skidskytte vilket är bra för
konditionen. Det är viktigt att
tävla så mycket som möjligt
NP4 ’13

och samla erfarenheter, samtidigt har jag inte bråttom med
att nå toppen. Det får ta sin
tid. Henrik och jag är nu även
med i klubbens tävlingskommitté och har arrangerat två
kretsmästerskap under året.
– Att arrangera tävlingar
och samtidigt träffa många
likasinnade från andra föreningar är också ett väldigt stimulerande och trevligt inslag
inom pistolskyttet.

Henrik
Ålder: 37
Familj: Sambo Pamela, dotter Lisa 3 år, hunden Lukas (Jack Russel).
Skjuter helst: Fält, men gillar även andra grenar.
Titlar/medaljer: Individuell 1:a på Nybörjartävlingen 2010 + 2011, 1:a
på Årets Rekryt, 7:a på SM 2013 i precision B och 3:a i C på KretsM
Militär snabbmatch 2013.
Lagguld på ÖSM fält A samt ÖSM Militär snabb 2012, KretsM
precision B och Nat. helmatch 2013. Silver på SM fält B och ÖSM
precision C 2013.
Favoritvapengrupp: B, men gillar även andra vapengrupper.
Favoritvapen: Pardini kal .32
Andra hobbyn: Målar, spelar gitarr, sjunger och lagar mat.
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RUGER
Pistol och revolvrar
Ruger MKIII512 - KMKIII512

Ruger GP 100

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

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

Ruger Redhawk

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

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

Ruger New Model Blackhawk

Ruger New Model Super Blackhawk

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

Ruger New Vaquero

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

22

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

Kaliber: .44 M, .45 Colt
Piplängd: 7 1/2 tum
Totallängd: 342 mm
Vikt: 1400 g
Avtryck: Single action
Stålstomme - mikrometersikte
Blånerad
Priser från: 8.100:-
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EM-medaljer till
Sverige
Av: Peter Siegel

Efter succén på WC-tävlingen i Bangkok
deltog våra svenska handikappskyttar och
landslag i både pistol och gevär på EM i
Alicante i Spanien. Glädjen var stor – samtliga
skyttar kom hem med medalj.
”Tävlingsklimatet var betydligt hårdare än tidigare”, berättar coachen Marcus Åberg.
– Relativt tydligt kunde
man se hur ledare ”tappade”
något i nära anslutning till någon som sköt bra och det var
tuffare för oss ledare i hävdandet av våra skyttars ”revir”,
d.v.s. skjutplatser. Gränserna
kränktes gärna för att få fördelar. Joackim Norberg fick
t.ex. en filmkamera med tillhörande kameraman riktad
emot sig, troligen en följd av
att han intagit en högre plats
på världsrankingen.

slog han sitt gamla rekord
med råge. Men inte bara det,
gevärslaget sköt också nytt rekord i 50 m liggande! Jonas
lovordar även pistolskyttarna
och menar att de har skjutit
sitt bästa stora mästerskap
hittills.
Joackim Norberg känner

att han börjar komma in
mer och mer i de förhållanden som råder i den internationella hetluften. Han
tycker att det var fantastiskt
roligt och spännande att få
åka till EM i Alicante tillsammans med de andra pistolPå pistolsidan vann Joack- och gevärsskyttarna.
im Norberg individuellt ett – Det är ett fantastiskt gäng
brons i standardluft (kan lik- att resa och umgås med, säger
ställas med tiosekundersse- han, flera av gevärsskyttarna
rien i standardpistol). De tre har också nått stora framgångsvenskarna Joackim Norberg, ar tidigare och har massor av
Leif Mihkelsaar och Håkan erfarenhet från stora tävlingSköld tog silver i lag i sport- ar och som ”färsking” i dessa
sammanhang är det extremt
pistol.
värdefullt. Men jag behöver
Den övriga medaljskörden kom fortfarande höja mig lite till
på gevärssidan, givetvis mest för att utmana om de ädlaste
genom den 17-faldige Para- medaljerna, framför allt i Fri
lympics guldmedaljören Jo- och Luft.
nas Jacobsson som slog sitt
eget världsrekord från 2008 i I luftpistol råkade Joackim ut
helmatchen 50 meter (40 för en störning som inte var
ligg+40 knä+40 stå). En höj- så rolig just då, men som ändå
ning med 9 poäng från 1163 gav nyttig erfarenhet. Det var
till 1172 poäng är ett resultat otroligt stökigt där Joackim
som heter duga!
stod på skjutplatsen längst till
vänster i skjuthallen där han
Guldmedaljören Jonas Jacobs- stod med kropp och ansikte
son säger att han varit ute ef- rakt mot publiken som hade
ter ett nytt världsrekord länge. invaderat de tomma skjutJonas visste att han hade det ”i platserna precis till vänster
sig” och nu i varma Spanien om honom för att kunna se
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Foto: Marcus Åberg

Från vä: Joackim Norberg,
Håkan Sköld och Leif Mihkelsaar.

Jocke menar att dynamiken

Jonas Jacobsson sköt nytt
världsrekord.

resultattavlan. Till slut kom
en jurymedlem och motade
bort dem, men då ställde sig
istället en kameraman där och
filmade, och sedan kom ytterligare en fotograf. Så kan det
vara internationellt och nästa
gång kommer Joackim säkert
att vara bättre förberedd på
liknande situationer.
”När vi summerar detta EM är
det givetvis succé”, summerar
Marcus Åberg.
– Vi kan inte kräva att våra
pistolskyttar utan större internationell erfarenhet ska
prestera på sitt första större
mästerskap, men de klarade
av den pressade situationen
väldigt bra ändå och det blev
ett lärorikt mästerskap.

och sammanhållningen i laget
har varit starkt bidragande till
de framgångar och prestationer man gjort.
– Vi gläds åt varandras framgångar, det var skönt att ha
tävlingen i Bangkok i ryggen
när jag kom till EM, även om
jag inte fick till den där riktiga
fullträffen visade jag ändå både
för mig själv och för konkurrenterna att jag kan bli att räkna med framöver. Jag tog mig
till final i allt utom luftpistol,
vilket var en stor missräkning
men också nyttig erfarenhet
inför framtiden.
Nästa stora mål är VM i Tyskland 2014, men innan dess
ser man fram emot flera andra tävlingar, bl.a. i Hannover,
Tyskland, och Fort Benning,
USA. Siktet är i alla fall inställt på Paralympics i Rio
de Janeiro 2016 där mer än
4 350 ”Paralympic Athletes”
kommer att delta i 22 olika
idrottsgrenar och tävla om
526 medaljer totalt.
Heja Sverige!
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Alliansen blir
nationell kretstävling
Av: Åke Nordin

Sedan många år tillbaka har fältskyttetävlingarna i
Göteborg arrangerats av en allians av göteborgsklubbar.
Samlingsnamnet för tävlingarna är ”Alliansen”. Nästa år
kommer tävlingarna med i det nationella skjutprogrammet.
”Alliansen”
startades på
initiativ av
Holger Johanson, för
de flesta pistolskyttar känd
som den som tog
fram HJ-målen.
Tävlingen arrangeras som poängfältskjutning sex
gånger om
året den sista lördagen
i månaden,
med tre tävlingar på våren, den första
i slutet av mars och med
24

tre tävlingar på hösten, den
sista i slutet av oktober.
Tävlingen brukar arrangeras i

verkas på drygt en timme. Det
gör också att man utan problem hinner med så många
starter man önskar.

Kallebäcksområdet. Tidigare
har Örgryte Pistolklubbs stuga och banor använts, men de
senaste åren har man arrangerat tävlingen vid Polisens
Sportcenter, där det finns en
servering, plats för sekretariatet och en samlingssal där
man förrättar prisutdelningen.
I närområdet finns förutom
Polisens banor även Härlanda
och Telegrafverkets skjutbana,
så det finns många lämpliga
skjutplatser. Promenadvägen
är mycket kort mellan stationerna. Ett varv på banan av-

I år har skyttar från Göteborgs Pistol- och Sportskytteklubb, Göteborgs Polismäns
Idrottsförening, Säve Pistolskytteklubb, Härryda Pistol
& Sportskyttar, Härlanda Pistolskytteklubb, Mölndals
Skytteförening, Volvo Pistolklubb och Telegrafverkets
Pistolskytteförening varit
funktionärer. Ansvaret för
banläggningen vandrar mellan föreningarna, som i sin tur
utser en banläggare för varje
tävling. Innan säsongen startar

har Alliansen-kommittén ett
möte och då fördelas arbetet.
Någon egentlig tävlingsledare finns inte, men samarbetet
fungerar ändå.
Anmälan t i ll tävlingen sker
individuellt via Internet. På
www.okrets.se/skytte kan
man logga in med hjälp av sitt
pistolskyttekortsnummer som
användarnamn. Har man inte
varit på sidan tidigare registrerar man sig först som användare. När man loggat in
kan man titta på de tidigare
resultaten, samt även naturligtvis anmäla sig till den aktuella tävlingen. Anmälan
brukar öppna några veckor
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På station 5 var Frey Leufvén,
Härlanda Psk stationschef.

Lennart Dovmyr, Mölndals Skf
var stationschef på den sjätte
stationen.

innan tävling, det gäller att
vara ”på hugget” om man
vill ha bra platser, startlistan
blir ofta fulltecknad. Sedan
den första tävlingen nu i höst
har man också kunnat betala
sin start direkt via hemsidan.
Det gäller bara att ha sitt betalkort och sin eventuella säkerhetsdosa tillgänglig då man
anmäler sig.

En patrull beskjuter målen på station 7.

Borås, med 74p och 52sp.
Bland dem som valt att tävla
i damklass sköt Yvonne Prelog,
Vårgårda Psk, klass D2 bäst
med 69p och 35sp. D1 och
D3 samlade bara en deltagare
vardera.
Näst störst var vapengrupp

A med 67 starter där ingen Gabor Buzsaky, Sjöormens Pk
lyckades skjuta fullt. Högsta var bäst i vapengrupp A.
resultatet återfanns i RiksmäsVästsvensk Vapenkonsult med tarklassen och den vanns av
Sven Erik Rundberg i spetsen Gabor Buzsaky, Sjöormens Pk,
brukar vara på plats. Skyttarna med 77p och 57sp. I A2 seghar då möjlighet att komplet- rade Lars Almér, Härlanda Pk,
tera ammunitionsförrådet och med 73p och 44sp. A1 vanns
köpa lite laddkomponenter av Elciel Leufvén, Härlanda Pk,
eller övriga skyttetillbehör. med 67p och 38sp.
Till sin hjälp har han hustrun
Birgitta som tidigare varit Revolvergruppen samlade 66 I veteran yngre var Per Ingloff,
Svenska Pistolskytteförbun- skyttar där Tomas Ånhed, FOK FOK Borås bäst.
dets styrelseordförande.
Borås, lyckades bäst med 78p
och 59sp i R3. Även i R2 I Västsverige har man ofta en
sköts det fullt, Fredrik Gustafs- vapengrupp som kallas ”SnubResultat
I den sista tävlingen för året son, Vårgårda Psk, lyckades få by”, där man tävlar med kortgjorde skyttarna sammanlagt 78p och 56sp. R1 vanns av pipiga pistoler och revolvrar, 5
282 starter. Störst var som Håkan Höglind, Göteborgs skott per station. Ingen klassindelning, alla tävlar mot alla.
vanligt vapengrupp C med Pssk, 69p och 37sp.
Den här gången deltog elva
totalt 128 starter. Allra bäst
i vapengruppen var Sonny Som så ofta hade vapengrupp skyttar. Bäst blev – återigen
Svensson, FOK Borås, i klass B lägst antal deltagare. Tio – Torben Rundqvist, Vårgårda
VetÄ med fullt, 78 poäng (p) skyttar hade anmält sig. Bäst Psk, som sköt fullt och samoch 67 särskiljningspoäng blev Åke Nordin, FOK Bor- lade ihop 68p och 47sp.
(sp). I C3 vann Torben Rund- ås, 78p och 64sp, tätt följd
qvist, Vårgårda Psk, med 78p av Anders Norgren, Grästorps Dags för prisutdelning. Unoch 66sp. C2 vanns av Johanna Psk, bara en poäng mindre i der året har priserna bestått
Amrén, Göteborgs Pssk (som särskiljningsmålen. I B2 var av glasskålar i olika storlevalde att tävla i öppen klass) Johan Samuelsson helt ensam. kar. Ju bättre placering desto
med 75p och 63sp. C1 vanns Han fick ihop 71p och 62sp. större skål. De som deltagit i
av Robert Börjesson, Partille I B1 var Johan Bengtsson, Gö- många tävlingar, varit hyfsat
Psk, med 75p och 66sp. Bäst teborgs Pssk, bäst av två skyt- framgångsrika och haft tur
med placeringarna, har kuni VetY blev Per Ingloff, FOK tar, 60p och 25sp.
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Torben Rundqvist, Vårgårda Psk,
bäst i C och Snubby.

Åke Nordin, FOK Borås, bäst i B.

nat samla ihop till en komplett serie med skålar i olika
storlekar.
När jag frågar förre styrelseordföranden i SPSF, Birgitta
Rundberg, varför tävlingarna inte finns i det nationella programmet svarar hon
att det måste vara ett förbiseende. Tävlingen samlar ju
skyttar från när och fjärran.
I tävlingen deltog inte bara
skyttar från Göteborgskretsen
utan även från Älvsborg, Skaraborg, Västgöta-Dal, Jönköping, Halland och Malmöhus.
Birgitta lovade att till nästa
år ska tävlingarna komma med
i det nationella programmet.
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Träna hemma
Av: Kent Kumpula
Webbkameran.

Kent Kumpula är ständigt uppmärksam på vad som finns på
marknaden för oss pistolskyttar. Den här gången tipsar han om hur
man kan träna hemma med olika tekniker till en rimlig kostnad.
Skytte tränar man bäst på
skjutbanan. Men om du, precis som jag, tillhör den stora
skaran skyttar som inte har
tillgång till inomhusbana vintertid är det inte så lätt. Jag
skaffade därför en luftpistol,
en begagnad Röhm Twinmaster Top från Sportec, för
3 500:-, och modifierade
kolven med modellera från
Panduro.
Därefter slängde jag upp ett
par strålkastare i garaget och
en värmefläkt, för att få upp
temperaturen till behagliga
nivåer. Strålkastarna är av
skyltbelysnings-

modell från Jula för 299:-/
armatur. Den ena riktade jag
rakt upp mot taket över skjutplatsen (för att få mjukt indirekt ljus över riktmedlen),
och den andra mot måltavlan.
Jag passade på att köpa billiga tavlor från Jula och upptäckte till min förvåning att
de var 12-ringade. Jag övergick till riktiga luftpistoltavlor från Sportec som

är något krympta, och avsedda för träning på 7,5 meter.
Mitt garage är inte större än
så, men det fungerar faktiskt
rätt bra.
Om ni väljer alternativet med
luftpistol, tänk på att inte snåla
in på denna. Jula-modeller för
några hundralappar
duger inte för seriös träning, och
allt som ser ut
som ”riktiga pi-

Twinmaster
luftpistol.
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stoler” är bara skräp. Jag vet,
jag har flera sådana leksaker
som det inte leks med alls
(det är inte särskilt kul om
grejerna inte har någon vettig precision). Lägg hellre till
några tusenlappar och köp en
begagnad luftpistol för tävlingsbruk.
Oavsett om luftpistolen väger

mindre än din riktiga pistol,
och oavsett om trycket känns
för lätt (500gr) jämfört med
krutvapnen kommer luftpistolträningen att ge resultat.
Dessutom är det väldigt kul
att träna när man ser hur träffbilden blir tätare.
Tänk på att en luftpistol
låter en hel del, trots att det
bara är luft man skjuter med.
Bor man i en lägenhet är det
förmodligen inte så populärt
NP4 ’13

hos grannarna när du sätter igång… Plånk! Plånk! i
kulfånget av plåt. Du dämpar ljudet en del genom att
klä insidan av kulfånget med
Unigum Sanitetskitt, förutom
smällen från skottet pluppar
kulorna in i smeten nästintill
ljudlöst.

att du inte har någon extern
hane kan det förstås bli lite
jobbigare när du måste göra
mantelrörelse för varje skott.

Att skjuta flera skott i rad med
laser, oavsett om du använder
en pistol med DA-funktion
eller en SIRT-pistol, känns lite
meningslöst om jag ska vara
ärlig. Det beror på den totala
Laserträning
För en del känns det fånigt att avsaknaden av rekyl.
Att skjuta en komplett
skjuta med laser, att det inte
kan räknas som ”riktig trä- fältserie med laser är inte på
ning”, medan andra kanske långa vägar detsamma som att
inte ens vet att det existerar. skjuta fältserien med en grovFör en billig peng kan man nu kalibrig pistol. Rekyl, uppträna med laserpistol hemma, kast, att återfå siktbilden och
och det fungerar ypperligt! få iväg nästa skott... det går
Antingen använder man en tyvärr inte att simulera på ett
laserpistol avsedd för träning, realistiskt sätt med laser.
eller så använder du en speciell laserpatron i kombina- Att använda en laserpatron i
tion med ditt befintliga vapen. kombination med din riktiOch du kan skjuta med laser ga pistol torde vara det bättre
hela natten lång om du vill, alternativet, om du har möjgrannarna och resten av fa- lighet till det.Vikten blir denmiljen kan ostört sova vidare. samma som på din riktiga
pistol, liksom riktmedlen och
En klubbkamrat köpte nyligen trycket. När du sedan komen laserpistol av märke SIRT mer till banan är smällen och
(Shot Indicating Resetting Pi- rekylen det enda som skiljer
stol). Han fick hem den från sig från laserträningen. LaEbay för bara 1 800:-, inklu- serträning kan dessutom vara
sive frakt till Sverige. Vapnet ett bra sätt att hitta felkällor
har double-action funktion, i avfyring m.m. Du ser hur
vilket betyder att varje gång pistolen beter sig i din hand,
du klämmer in avtryckaren rycker du till när hanen falskickas en laserstråle till må- ler? Kanske försöker du medlet. Om du håller in avtryck- vetet kompensera för rekylen
aren skickas en oavbruten genom att rikta ner vapnet
laserstråle, tills du släpper av- när skottet kommer? Om du
skjuter tätt och fint med laser
tryckaren.
Fördelen med SIRT-pi- borde du även skjuta tätt och
stolen är framförallt att man fint med riktig ammunition.
inte behöver ett riktigt vapen.
Man kanske är ”nykläckt” Det finns flera tillverkare av
skytt, har precis gått utbild- laserpatroner, en patron jag
ningen och står och nöter hittade tillverkas av Laserlyför att uppnå de efterläng- te. De har i princip två olitade guldserierna på banan ka grundmodeller för pistol.
en gång i veckan. Det kanske Antingen köper man en lainte vore så dumt att då kunna serpatron som ser ut som en
träna med laser hemma.
patron och som stoppas ner i
En annan funktion som patronläget på pistolen, eller
man får med SIRT-pistolen är så köper man en röd avlång
just DA-funktionen (double mojäng som stoppas in i piaction). Notera att jag skriver pan framifrån.
”en annan funktion”, inte ”en
Fördelar med den senaannan fördel”. Det beror på att re är att du kan använda den
jag egentligen inte ser det som med en revolver (roterande
en fördel. Om du råkar ha en trumma är ingen höjdare om
pistol utan DA så kan du ju man bara har en laserpatron)
bara spänna hanen, om du vill och dessutom kan du använda
använda en laserpatron med den med ett flertal olika kalidin befintliga pistol. Är det så brar, allt från 9mm till 45:or.
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Laserpatron.

Laserlyte
måltavla.

Laserpatronen som sitter i
patronläget är kaliberspecifik. Visst har de olika adaptrar till den, men i och med
att jag ändå vill kunna träna
med min revolver så föll valet på modellen som stoppas
in i pipan framifrån, LT-Promodellen. Den ”lyssnar” efter
vibrationer från den fallande
hanen och skickar en laserpuls
när ”skottet” går.
Enda nackdelen med LTPro modellen är att den inte
har någon knapp för att sätta
på eller stänga av manicken,
man får skruva isär den mellan
skjutningarna (annars är den
ständigt på, och batterierna är
döda när du tar fram den nästa
gång).
Laserlytes LT-Pro Laser
Trainer hittas på www.midway.se för 1 113:- modeller

som går in i patronläget på
pistolen kan fås för ungefär
samma peng från samma butik. Du får med en extra uppsättning batterier (bra där!)
och en insexnyckel som du
kan använda till justeringar
på laserpatronen.
Jag har dessvärre inte hittat något bra laseralternativ till
.22:an, annat än väldigt dyra
kompletta system för träning.
Vad sägs om SAM Funktrainer från Sportec, för 12 700:-?
Jag tror jag väljer en Laserlyte
för en tusenlapp istället... Det
finns säkert bra professionella
funktioner i SAM Funktrainer, men i dagsläget känner
jag inget behov av en så pass
dyr hemmaträning.
Måltavlor

Utöver laserpatroner tillver27

kar Laserlyte en konstig ”måltavla” för träning med deras
laserartiklar. Den ser bara
helt fel ut, som en leksak för
en femåring. Jag vill självklart
skjuta på korrekta måltavlor,
inte på leksaker. Om man vill
köpa något till ungarna att
plinka på finns det nyframtagna ”ölburkar” för laserskytte.
Det lustiga med burkarna är
att när man träffar inom markeringen hoppar de till och
trillar omkull. Verkar småkul,
man kan ju ta tid och se vem
som får ner burkarna på kortast tid?
Ställer man dem i olika
delar av rummet försvinner
lite av nackdelen med att inte
ha någon rekyl, eftersom man
ändå tvingas hitta en ny siktbild.
Men vad ska vi skjuta på,
om vi varken vill ha Laserlytes måltavla eller ölburkar?
Att skriva ut en måltavla på
papper och nåla upp på väggen blir för osäkert. Var det
en 9:a? Kan jag kanske tolka
upp den till en 10:a? Omöjligt att säga, särskilt som man
ju har skärpan på riktmedlen
och inte på tavlan.

lägena i mjukvaran o.s.v. En
student i USA har tagit fram
mjukvaran på egen hand (vilket kan ses på de lite amatörmässiga filmerna), därav också
det låga priset.
När jag beställde mjukvaran såldes den via Amazon, men den finns nu även
på Ebay och Gunbroker. Det
bästa är att programmet bara
kostar 388:- (Ebay), lägg på
en hundring för frakten till
Lösningen blir... mera prylar! Sverige så är totalkostnaden
Eller i alla fall mer mjukvara, för mjukvaran under en femom du redan har en webbka- hundring. Man får dessutom
mera och ett kamerastativ. En ett antal utskrivna pappersmål
dator behövs också, men det av olika slag.
Till detta behövs en
tar jag för givet att de flesta
har idag. Jag har hittat en yp- webbkamera som jag köpte
perlig programvara för detta på Mediamarkt. Några exkluändamål från www.accufire- siva funktioner behövs inte,
det blev därför en Logitech
systems.com.
Jag kan verkligen rekom- C270 för 219:-. Kamerastativ
mendera ett besök på hemsi- har jag redan ett flertal av. När
dan, det finns filmklipp som jag ska fästa kameran i stativisar exakt hur det hela fung- vet upptäcker jag att den inte
erar, beskrivning av de olika har någon stativgänga (kanske
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Laserlyte modell instickspipa.

något att tänka på för de som
tänker köpa webbkamera).
Själv löste jag det med några
gummisnoddar. Gummisnoddarna är kanske inte lika stabila som stativgängor, men det
handlar inte om några stora
krafter och det duger.
Något annat, inte helt
nödvändigt men väldigt bekvämt, är en förlängningskabel till USB. Då kan
webbkameran vara framme
vid måltavlan och du kan
ha din bärbara dator bredvid
skjutplatsen. Om du ska ha en
lång USB-kabel duger inga
vanliga ”dumma kablar”, det
ska vara en USB-kabel med
en s.k. repeater (signalförstärkare). Tio meter USB-kabel
med förstärkare kostar 389:på www.kabelgiganten.se.
Jag lyckas hitta en bra plats för

laserträningen hemma med
tio meter från skjutplatsen till
måltavlan. Om jag skriver ut
bilder av tavlor (som jag fotograferat) för precision och

militär snabbmatch måste jag
krympa ner storleken på tavlorna för att simulera ett avstånd på 25 meter. Spegeln
ska vara 60 x 60 cm på 25
meters avstånd och för att få
rätt storlek på tio meter måste jag skriva ut en 40% kopia
av spegeln, alltså 24 x 24 cm.
Har du ingen skrivare kan
jag rekommendera att beställa
förstoringar från www.crimson.se, de har bra priser och
snabb leverans. Du får gärna
ladda ner mina tavelbilder
från www.pistolteknik.se/
targets/prec_milsnabb_tavlor.
zip
Accufires måltavlor har en svart
balk under måltavlan (för att
kunna kalibrera systemet och
spridningen) vilket mina måltavlor saknar. Jag tycker inte
det spelar så stor roll om det
är ”rätt mått” i spridningen.
Jag har ju skrivit ut måltavlor
i något krympt storlek, och
spridningen motsvarar ändå
inte spridningen på tavlan på
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SIRT-pistolen.

rätt avstånd. Jag brukar bara
klicka på höger och vänster
kant i bild när mjukvaran
frågar efter den svarta balken,
och sedan i mitten av tavlan
när mjukvaran frågar efter det.
Att skjuta precision med laser

tycker jag fungerar ypperligt.
För milsnabb kan man träna
på lyft och första skottet, efter
det blir det helt ”fel”, eftersom vi inte har någon rekyl.
Men det är ju det första skottet som är viktigast att träna
på, kommer man rätt med det
blir det oftast en bra serie.
Att träna fältskytte kan också

vara kul. Då kan man med
fördel ha måltavlor utskrivna
i olika storlekar för att simulera olika avstånd till figurerna.
En bra idé som min
klubbkamrat med SIRT-pistolen kläckte ur sig är följande: Skriv ut en bild på en
tom vall och klistra upp på en
tunn plåtskiva. Skriv sedan ut
små fältskyttemål i valfri färg
och storlek, antingen direkt
på magnetiskt fotopapper (jo,
det finns, för att kunna göra
egna kylskåpsmagneter!), eller på annat papper som sedan
klistras fast på en kartongskiva, som det i sin tur limmas
magneter på.
Jag röstar för magnetiskt
fotopapper, du får ett gäng
från www.kjell.com för 39:90.
Sedan kan du flytta runt fältmålen bäst du vill, som kylskåpsmagneter, och skapa alla
möjliga olika stationer, bara
fantasin sätter gränser!
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För att simulera ”rekyl” kan

man kanske ta ner pistolen
till 45° mellan varje skott, då
tvingas man i alla fall hela tiden söka upp ny siktbild.

måste prestera för att vinna.
Kul!
En tät träffbild är ju dessutom det enda som är intressant ur ett träningsperspektiv.

Vi har nu en laserpatron, ut-

Ett annat användbart läge för

skrivna mål, förlängningskabel till webbkameran och
en bärbar dator att installera
mjukvaran på.
Tejpa eller nåla upp din
måltavla och placera webbkameran på ett stativ framför,
så nära som möjligt med hela
måltavlan i bild. En aning fel i
höjdled blir det alltid då man
ser måltavlan snett underifrån (annars täcker måltavlan
webbkameran), men det spelar ingen större roll. Man ser
lätt var träffarna hamnar.
Det finns flera olika lägen i mjukvaran, och det
är väldigt användbart och
genomtänkt. I tävlingsläget
(Competition Mode) kan
man vara ett valfritt antal
deltagare som skjuter valfritt
antal skott. Finessen här är
att det ur mjukvarans perspektiv inte spelar någon
roll om du träffar i mitten
av måltavlan eller inte, det är
spridningen som är intressant. Det gör att ni kan vara
flera deltagare som skjuter
med samma vapen och det
spelar ingen roll om siktet
är rätt inställt för en person.
Den som har den tätaste
träffbilden vinner. Spridningen presenteras och räknas om
efter varje skott, och när den
första skytten är klar får nästa skytt se vad han eller hon

milsnabb är ”Reaction Timing Mode”. Ner med din
pistol/revolver till 45° och
invänta ljudsignal. Lyft och
skjut! Ta ner till 45° igen, och
vänta på nästa signal. Lyft och
skjut! Repetera, repetera, repetera. När du är klar kan du
kika på datorskärmen och se
dels var på tavlan du har dina
träffar i nummerordning och
du kan se hur lång tid du tog
på dig till första skottet i dina
fiktiva milsnabb-serier. Utmärkt träning!
Om vi som avslutning ska göra

en jämförelse mellan luftpistol, laserpatron, SIRT-pistol
och ”riktigt skytte”, säger jag
följande:
Att skjuta med sin riktiga
pistol är ju självklart alltid bäst,
men det är tyvärr inte alltid
man har den möjligheten.
Prismässigt kan det faktiskt
vara det dyraste alternativet
för träning, om man räknar
med bränslekostnaden för att
ta sig till och från skjutbanan,
ammunitionskostnad o.s.v.
Luftpistol kostar inte
mycket per skott, men man
måste ju ändå köpa ammunition och tavlor. Köp inte
den billigaste skräp-ammunitionen du hittar hos diverse lågprisbutiker, det blir helt
meningslöst om du inte kan

lita på ammunitionen. 16 öre
per skott för bra tävlingsammunition är inte dyrt, om du
tar seriöst på träningen. Lägg
därtill en begagnad tävlingspistol för luft, kulfång och lite
måltavlor, och minimikostnaden blir säkert omkring fyra,
fem tusenlappar.
Totalkostnaden per skott
blir inte särskilt hög, eftersom
du förmodligen kan sälja den
redan begagnade luftpistolen
utan någon större förlust om
du skulle tröttna på det.
En SIRT-pistol (billigaste modellen) kan man hitta
på Ebay för 1 740:- inklusive frakt till Sverige. Lägg till
Accufire Systems mjukvara
och den totala kostnaden blir
2 230:-. Behöver du köpa till
webbkamera, stativ och USBrepeater, blir slutpriset ungefär
tre tusen kronor (beroende på
stativ och webbkamera). Sedan är det bara batterier som
kostar, vilket ger en väldigt låg
driftskostnad.
Laserlytes laserpatron tillsam-

mans med Accufire Systems
mjukvara hamnar på 1 730:inklusive alla frakter, vilket
blir det billigaste alternativet. Träningsmässigt tror jag
att det dessutom är det bästa,
bortsett från att skjuta ”på
riktigt” eftersom du faktiskt
använder dina riktiga vapen,
med rätt riktmedel, trycken
och allt.
Som träningsredskap tycker jag det är ett fullgott alternativ. I alla fall vintertid, när
det är både mörkt och kallt.
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Elektroniska träningssystem
Av: Ulf Hansson
År 2000 presenterades GESAB systemet ”CURT” i NP. Det var ovanligt
på så sätt att man genom Morini tog fram en särskild träningspistol
för ändamålet, exakt lika Morinis vanliga luftpistol, men med inbyggd
sensor i den förstorade pipdelen. En extern sensor att fästa på
andra vapen ingick också i paketet. Systemet har dock utgått ur
sortimentet.

Första artikeln i NP om ett elektroniskt
träningssystem gjordes 1998. Det var
SPORTEC som hade börjat marknadsföra
systemet ”SAM Trainer”. NP hälsade
på hos Kjell Olsson, framstående
pistolskytt i Katarina Psf vid den tiden.
Kjell använde SAM Trainer bland annat
för träning med fripistolen. Systemet
har utvecklats, är numera trådlöst och
kostar 12 700:-.

System för att träna hemma
med hjälp av elektronik har
presenterats tidigare i NP. De
har funnits ganska länge och
började dyka upp allt eftersom persondatorerna gjorde
sitt intåg. Dock har priset för
dessa utrustningar avskräckt,
åtminstone för personligt
bruk. För klubbar och föreningar borde det vara ett överkomligt och utmärkt redskap
att användas till exempel i
skytteutbildningen.
Grundprincipen för systemen är att en sensor fästs på
pistolen/revolvern och ansluts
till måltavla och dator. Ljudet
från den fallande hanen, eller

luftpistolens torrklick, utlöser
en puls som träffar tavlan och
återsänder träffen/valören till
datorn som visar resultatet på
skärmen.
En mer eller mindre avancerad programvara ger möjligheter att grafiskt, både på
skärm och papper, studera
skjutningens alla ingående
moment. Förutom själva resultatredovisningen kan man
studera rörelsemönster, optimal tidpunkt för avfyring,
uppföljning med mera.

Programmet visar rörelsemönster,
träff, uppföljning etc.
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Pistolattrappen i CURT
byggde på
Morinis luftpistol
Modell M 10.
Måltavlan hade
utbytbara matriser för
olika tävlingsgrenar.

2007 presenterade vi
systemet ”Scatt” i NP.
Det såldes tidigare
av Edman Precision,
nu av Staffans Vapen.
Det blev ett ”hemmahos” reportage hos
Anneli Johansson,
en av Sveriges mest
framstående skyttar på
damsidan. Anneli hade
svårt att få tiden att räcka
till träningen och genom
att skjuta hemma på
lediga stunder med Scatt
kunde hon ändå utveckla
sitt skytte.
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PPC WORLD CH

Av: Peter Siegel, Jens O’Konor och Erik Everbrink

VM i PPC gick i år ”down under”, det vill säga i Perth i Australien i
november. Exklusivt för NP skildrar Jens O’Konor tävlingen som gick
under extremt tuffa förhållanden och innehöll det mesta av spänning och
dramatik, inte minst då ammunitionen började ta slut för svenskarna.
Nio PPC-skyttar från
Sverige deltog i årets
VM som gick i
Perth, Australien.
SPSF:s tävlingskommitté hade tagit
ut två representationslag till Team-matchen.
Även Michael Axell,
Katarina ”Nina”

Lindblom och coachen Erik
Everbrink ingick i den svenska truppen.
I pistollaget P 1500 ingick
Thomas Svensson, Linköpings Skf, och George Ekström, Linköpings Skf, med
Conny Christensson, Grödinge Psk, som reserv.

Utanför skjutbanan väntade kängurur, giftormar
och krokodiler.
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När vi anlände till Australien skrev tullen, efter inspektion av vapnen, ytterligare ett
formulär per vapen samt ett
för ammunitionen. Efter avslutad tävling var vi tvungna
att åka till tullen på nytt för
Resultaten i lagtävlingen var att lämna in ytterligare ett forvisserligen inte fullt så lyckade mulär (nr. 7) för att få ytterlisom påVM 2011 i Stockholm gare papper.
Väl på flygplatsen var det
där våra skyttar vann guld i
både i Pistol och Revolver, dags för sista besöket i tullen
men Sverige erövrade i alla med den avslutande pappersfall silver i P 1500 och brons i exercisen och stämplarna.
Samtliga skyttar flög med
R 1500. Bra resultat med tanke på tidsomställningen (nio Quatar Airlines vilket var ett
timmar) och de ovana förhål- lyckokast. Vi tilläts ha trettio
kilo incheckat bagage samt
landen som rådde.
sju kilo handbagage. Vi fick
därmed precis med oss det vi
Jens O’Konor berättar:
Vi insåg tidigt att det var ex- behövde för tävlandet. Desstremt svårt att få in vapen till utom tog inte Quatar Airlines
Australien, före avresan var ut någon avgift för vapnen.
det sex olika formulär som
skulle fyllas i och skickas till Skytteanläggningen, Whiteolika myndigheter.
man Park, är fantastisk. Där
Revolverlaget R 1500 bestod

av Jens O’Konor,Atlas Copco
Pk, och Jonas Sjöberg, Linköpings Skf. Reserv var Anders
Er iksson, Hagfors Uddeholms Pk.
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HAMPIONSHIP

Foto: Allan Loszan

finns allt från Skeet, trapp,
och sporting till pilbåge, pistolskytte och en anläggning
för dynamiskt skytte. Banskötaren har eget hus på skjutbaneområdet där han bor med
sin familj.
Som ett exempel på storleken består en av skeetanläggningarna av tio skeetbanor.
Pistolskytteanläggningen omfattar tretton olika banor och
kostade c:a 10 Mkr att bygga. Banorna sträcker sig från
lufthall till 25, 50 och 100
meters-banor och banor med
stå- och rälsmål.
Det är dock ovant att som
svensk skjuta på en bana med
vit sand både på marken och
i skjutvallen under extremt
stark sol. Inte ens de mörkaste solglasögon hjälpte att hålla
ljuset på en rimlig nivå.

Deltagarna gjorde sitt bästa
för att vänja sig vid det extrema ljuset, värmen och så
mycket flugor att myggen i
Norrland mest känns som ett
mysigt tillbehör.
Under dagarna med officiell träning var det också
vapenkontroll, den mest rigorösa jag någonsin upplevt.
Licenser och vapennummer
kontrollerades. Trycket kontrollvägdes. Piplängd, kolvlängd och visirlinje mättes.
Alla säkerhetsdetaljer kontrollerads omsorgsfullt, även
magasin och hölster inspekterades.
Alla moment noterades på
speciella formulär för att inte
missa något. På detta formulär noterades även vapnens
nummer. Genomsnittstiden
för fyra vapen var 30 minuter.

Under två dagar , torsdag–

I PPC finns det krav på ammu-

fredag, pågår den officiella
träningen. Tavlorna för inskjutningen fick skyttarna
själva köpa och det pågick
skytte på ett flertal av skjutbanorna under dessa två dagar.

nitionen i fyra olika vapengrupper. Ett ovanligt grepp i
Perth var att alla skyttar i dessa
fyra vapengrupper fick skjuta
kronograf. Förutom ett tveksamt sätt att samla in ammu-

NP4 ’13

nitionen till skjutningen gick
testerna väldigt smidigt utan
längre väntan.
Mig veterligen var det
första gången man testade
att ammunitionskravet uppfylldes. Redan första dagens
diskades två skyttar, båda Australiensare, efter att inte ha
klarat kronografskjutningen.
En av dem missade en VM
medalj på diskningen.

Ett mästerskap i PPC är lite

speciellt eftersom alla grenar
går under alla tävlingsdagar.
VM sköts under sex dagar,
vilket innebar att inga resultatlistor blev klara innan sista
skytten skjutit sista skottet den
sista dagen.
Det kan innebära många
nagelbitardagar för de som
skjuter bra tidigt i tävlingen
och toppar resultatlistorna.
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Massor med medaljer.

Georg Ekström i pistollaget.

VM drog igång på lördagen.

Thomas Svensson ”in action” i pistollaget.

summerades gav honom en
silvermedalj. Dessutom sköt
Georg 1476p i P1500, vilket
gav honom ett VM brons.

och Anders till träningsbanan
för att skjuta några trummor.
Skjuter sex skott med stöd på
25 yard. De sista två skotten
känns betydligt klenare. Fyra
Så kom tisdagen. Dagen då sitter i X. Skott fem och sex
allt gick åt helvete! Jag skul- är en hög och en låg sjua till
le skjuta min huvudgren vänster, där kulan slagit in på
R1500 med Winchester Su- tvären i tavlan.
Panik. Vad göra! De anper Match.Vid tester hemma i
Sverige höll den ammunitio- dra svenska skyttarna gör en
nen utan problem X-et och heroisk insats och börjar jaga
med samma träffläge som min fram ny ammunition. Massor
Söndagen blev bättre och bjöd hemladdade ammunition. Nu med slattar som andra skytpå flera ljuspunkter. Thomas är det så att flygreglerna be- tar har kvar vaskas fram. Det
sköt 1485p i R1500 som till gränsar mängden ammuni- slutar med att jag skjuter tävslut efter många turer blev tion till 5Kg, vilket motsvarar lingen med fem olika sorters
till en bronsmedalj. I ”Open” c:a 400 patroner. Det blir un- ammunition, varav två olisköt Jonas och jag båda 593 gefär en tredjedel av den am- ka hemladdningar från auspoäng. Resultaten räckte till munition som skulle gå åt och traliensiska skyttar (en med
ett silver för mig och ett brons jag var tvungen att köpa am- 75grains kula laddad med
för Jonas. Det var väldigt tätt, munition på plats.
motsvarande 1,4gr 310, och
även fyran och femman hade
Under träningsdagarna den andra laddningen med
593p. Värt att nämna är att sköt vi med den ammunitio- 100gr kula laddad med motNina sköt personbästa i SR4. nen och fick täta träffbilder, svarande 2,2gr 310).
Jag hinner precis sortera
men vissa skott kändes väldigt
Måndagen var tävlingens var- annorlunda och resulterade i upp vilka ammunitionssorter
maste dag så här långt. Otro- dåliga träffar.
jag ska skjuta på vilka avstånd
ligt tuffa förhållanden. Ett
Min analys var att det be- och markera upp snabbladextremt skarpt ljus och en rodde på dåligt skytte som darna så jag ska hitta rätt innvind som kändes som om nå- resultat av den jetlag jag hade an matchen börjar.
gon blåste med en varm hår- under träningsdagarna.
Inskjutningen fick sedan
fön i ansiktet.
användas till att försöka skruTrots detta sköt Thomas Nu händer följande: Fyrtiofem va in riktmedlen för de olika
478p i SSA, vilket när VM minuter innan start går Jag laddningarna.
Som vanligt invigningstalade
ett antal höjdare, både från
Australienska skytteförbundet, lokala pampar och en
representant från regeringen.
Trettio grader varmt.
Flera av svenskarna började
tävla under dagen, men tyvärr
var prestationerna inte i paritet
med deras förhoppningar. Premiärnerverna var påtagliga.
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Så hur gick det? Tyvärr inte
tillräckligt bra. Det blev 1479
poäng och en niondeplats.
För att vinna krävdes 1486.
Besvikelsen över strulet var
naturligtvis total. Nu var
det dock bara att bryta ihop,
komma igen, och börja ladda
för tisdagens lagmatcher.
Det bestämdes att jag skulle skjuta landslagsmatchen
med en blandning av Georges, Thomas samt mina egna
pilar. Vi fick precis ihop till
inskjutningen och de 60 tävlingsskott som behövdes.
På onsdagen går landslagsmatcherna, vilket innebär extra
mycket prestige och nerver.
Revolverskyttarna börjar vilket innebär att Jonas och jag
gör oss redo. Vi har sedan tidigare bestämt att Jonas ska
inleda och jag avsluta. Jonas
inleder nervöst men avslutar
strålande och lämnar över till
mig med 589 poäng. Jag skjuter 591, vilket ger ett slutresultat på 1180p. Detta räcker
till ett brons efter Österrike på
1183p och Australien på 1182.
Dags för pistolskyttarna. Thomas inleder för Sverige med
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Thomas Svensson
tog 2 medaljer.

Jens O’Konor också.

Jonas Sjöberg en och Georg Ekström tog en
medalj och en plakett.

Katarina ”Nina” Lindblom fick medalj.

586p. George tar över och
skjuter 588, vilket ger slutresultatet 1174p.
Detta räckte nästan hela
vägen, det saknades bara en
pinne upp till guldet. Nu blev
det istället ett silver efter Australiens 1175p. På tredje plats
kom Tyskland på 1169p.

En australiensare
bjöd på öl för att få
vara med på bild.

ut på skyttarnas startnummer.
Det finaste var en S&W pistol.
på att skjuta en av de två spe- Döm om min förvåning när
cialgrenar som fanns som si- mitt startnummer drogs! Efdotävlingar på VM. Dessa tersom det skulle vara omöjgrenar, ”Service unrestricted” ligt att föra ut pistolen från
och ”Service 25”, är några av Australien fick jag i stället 500
de lokala grenar som skjuts i AUD (drygt 3 000 kr).
Australien.
Grenarna är en ännu mer Coachen Erik Everbrink åkte till
extrem mix av precision på 50 VM på eget initiativ tillsamyard och väldigt snabbt skytte mans med sin fru Kristina.
på 25, 10 och sju yard. Bland – Vi var totalt tre veckor i
annat skjuter man sex skott på Australien och hann med lite
tre olika tavlor på 10y på fyra sightseeing innan det var dags
sekunder. På 25 yard skjuter för VM, berättar han.
man sex skott på sex sekunder Erik tycker att det gick snabbt
på två olika tavlor, båda med att vänja sig vid tidsomställning och ljusförhållanden,
45° utgångsställning.
På sju yard gäller 12 skott värre var det med värmen.
på 15 sekunder ”unsighted”, – Man är ju inte direkt van
vilket innebär att skytten inte vid att det är fyrtio grader i
får lyfta vapnet över axlarna. skuggan.
Med andra ord riktar skytten
bara instinktivt utan att sikta. Erik berättar att arrangören
Bäst av alla utlänningar i den- hade ett av de svenska prona gren blir George som totalt grammen för resultatredovisningen.
hamnar på en elfte plats.
– Tyvärr en äldre version
Dags för prisutdelning. För- som inte fungerade fullt ut,
utom de fem VM medaljerna vilket medförde att de fick
vi svenskar vann tog Nina två komplettera en del utskrifter
tredjeplatser i Expertklassen i med Excelfiler.
vapengrupperna P1500 och
SR6. Sedan var det dags för Sista dagen före prisutdelningsponsorpriser som lottades en fick deltagarna en rejäl
Under torsdagen provade jag
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överraskning. Arrangörerna
hade bestämt att alla topp-3
resultat skulle scoras på nytt av
separata domare. Något som
inte gynnade svensken Tomas
Svensson.
– Det medförde en förändring i R1500 där vi såg fram
emot att Tomas skulle få motta
guldmedaljen, säger Erik, i stället hamnade han på 3:e plats.

Efter nationsmatchen på ons-

dagen bjöd arrangörerna på
barbeque, vilket var uppskattat. Erik konstaterar att skyttarna på detta VM var som
skyttar är mest.
– Det är glada, trevliga och
hjälpsamma människor, vi
knöt många intressanta kontakter och förhoppningsvis
kommer vi att träffas igen.

VM:s absolut bästa skytt var tysken Roman Hauber (mitten) från Feuerschützen Regensburg. Hauber, som var överlägsen redan på VM i Stockholm
2011, visade åter sin klass genom att vinna både R1500 och P1500 individuellt. Roman sköt 1486p med 100 X i R 1500 och hela 1493p med 107
X i P 1500(!). Dessutom vann han SP”5 (Distinguished Pistol) med 593p
och SR”6 (Distinguished Revolver) med 596p, samt kom på bronsplats
i SP”5 FR (Stock Semi Auto). Fyra individuella guld och en bronsmedalj
i sex möjliga vapengrupper är en enastående prestation. Men så är han
också en av världens absoluta toppskyttar i PPC.
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Lussestämning
i klubbstugan
Av: Ulf Hansson

Pk Örnen var en trivsam liten klubb
med mycket föreningsutbyte och med
många aktiva. Då skjutbanan lades
ned 2007 fick klubben tyvärr packa
ihop för gott. En av de minnesvärda
klubbtävlingarna är ”Lusseskjutningen”
då NP var på plats.
Den här artikeln kunde lika
gärna ha fått rubriken ”i huvudet på Bosse Beckman”,
det är nämligen han som
minns tillbaka då Pk Örnen,
salig i åminnelse, firade lucia
med allt som där tillhör i en
specialfältskjutning på den lilla skjutbanan i Barkarby.
De hembakta pepparkakorna till lussekaffet var utformade och dekorerade som
pistoler och revolvrar och
målen hade genomgående
julmotiv. Med stort artisteri
hade man tillverkat och färgsatt pappfigurer föreställande
grisar, lussebullar, julljus, granar, julklappspaket och pepparkakor.
Bosse tipsade NP om specialtävlingen som blev ett reportage i NP för tretton år
sedan. Det är från det reportaget en del bilder repriseras.
Pk Örnen var från början en

rent militär skytteförening
som startade verksamheten
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på Barkarby 1944 och hette
Kungl. Flygflottiljs Skytteförening (F8 Skf). Flottiljens
symbol var en örn och med
den symbolen fortfarande
som klubbmärke ombildades föreningen till Pk Örnen 1953. Den nu helt civila
klubben hade sin skjutbana bara några hundra meter
från det stora Ikeavaruhuset
i Barkarby.
Trots närheten till både
Ikea, Barkarby Outlet och andra affärsjättar i området fick
skjutbanan vara kvar ända till
2007 då nya bostäder skulle
byggas på området. Pk Örnen gick därmed i graven och
skyttarna fick söka sig till andra klubbar. Bosse Beckman
lämnade det sjunkande skeppet lite tidigare och blev medlem i Lövsta Skf 2003.
– Det var omöjligt att få något besked från kommunen
om byggplanerna I Barkarby
där vi hade skjutbanan, berättar Bosse, jag försökte på alla

Den lilla klubbstugan fylldes till
bristningsgränsen av skyttar som njöt av
kaffe, pistolpepparkakor och lussebullar.
Anna-Carin Betzén var Lucia.
Pepparkaksmålet,
vackert upphängt.

sätt med brev och telefon utan
att lyckas och man började
ana åt vilket håll det barkade.
– Pk Örnen var en trevlig
klubb, fortsätter Bosse, liten
och behändig och vi hade
tävlingar i stort sett varje lördag och söndag. Bra uppslutning var det också, vi var väl
ett fyrtiotal medlemmar varav drinkar med – om man vill!
hälften var aktiva.
säger han och skrattar.
Bosse minns också med glädje
tävlingsutbytet med Kallhälls
Pk i en närliggande kommun.
– Vi hade serietävlingar i
fält och precision. Bland annat
sköt vi om jättefina, äkta silverskedar som var numrerade
från ett till tolv, och man ville
givetvis försöka skjuta till sig
en nummerföljd. Det är sådana där skedar man kan blanda

Fältskyttet är den gren Bos-

se gillar bäst och han minns
särskilt utbytet med Nyköpings Psk.
– Fältskyttet är bäst! säger
han med eftertryck, Nyköping och vi turades om att
arrangera fältskjutningar i
många år, det var alltid lika
roligt.
Ett helt skåp fullt med priser
NP4 ’13

Julklappsmålet.

Några år
innan Pk
Örnen packade
ihop för gott
vann Bosse
den här vackra
guldplaketten i
en klubbtävling.

Stockholmaren Bosse Beckman har hunnit bli 83 år. Han började
skjuta redan 1944 i Pk Central, övergick senare till Taxi Pk varefter det
i början på 70-talet blev Pk Örnen. Nu är han medlem i Lövsta Skf.

Bra träff i julpynten, tyckte Eivind Viggen.

Bosse markerar ljusmålen ...

... julgrisen ...

... och lussebullarna.

hemma hos Bosse vittnar om
riktigt bra resultat en gång i
tiden. Nu funderar han på att
lägga av.
– Jag har funderat på det,
men jag får kanske tänka om
nu när vi gubbar tydligen ska
NP4 ’13

få ha stödhand i A igen, då
tänds hoppet på nytt!

– Det året var tjejerna väldigt engagerade. De la ned
hela sin själ i arrangemang”Lusseskjutningen” som förevi- et, med äkta lucia och allt!
gades i NP för många år se- Det blir nog mer så i en liten
dan var en engångsföreteelse, klubb, den får lite av familjekaraktär.
säger Bosse.

Innan vi skiljs plockar Bosse
fram en guldplakett med Pk
Örnens märke på, daterad
2004.
– Här är ett minne du kan
ha med i tidningen, säger han
och ler, det är ju en raritet nu.
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P44

Ställbar Rinkkolv i 5 storlekar
Ställbar Nillkolv i 3 storlekar

-Finns som kort och lång luftpistol 4,5
(vikt 870 - 950 g). Går att göra tyngre med
extra vikter.
-Rekyldämpning med inbyggd absorber
-Ställbar visirlinje, flyttbart sikte och
korn
-Ställbar Matchkolv i tre storlekar
-Ställbar kolvvinkel
-Nytt avtryck. Ställbar förtrycksvikt 220500 g, tryckpunkt 80-300g

P11
-Finns som kort och lång luftpistol 4,5
(vikt 690 - 730 g). Går att göra tyngre med
extra vikter.
-Universalkolv (höger/vänster)
-Ställbar kolvvinkel
-Ställbart tryck
Ställbar Rinkkolv i 5 storlekar
Ställbar Nillkolv i 3 storlekar

Vi tar andra vapen i byte. Även delbetalning.
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ÖSM Militär snabb
– Hagman suverän
Av: Ulf Hansson

Östsvenska mästerskapen i Militär snabbmatch
arrangerades i år av Gävle Psk på Älgsjöns
skyttecentrum strax utanför Gävle.
Militär snabbmatch är en gren
som ökar i popularitet och i
början av oktober arrangerade Gävle Psk årets ÖSM. Som
vanligt samlade vapengrupp
C flest deltagare och det var
också där den största dramatiken utspelades. Tre skyttar
hade samma slutpoäng, 569,
och man fick ta till särskjutning om medaljerna.
Den numera i stora mästerskap guldbehängde Lars
Hagman från Hedemora verkar bara bli stadigare och
stadigare. När tavlorna kontrollerades efter särskjutningen kunde markören
konstatera att han utklassat
allt motstånd med sina 49
poäng. Silvret bärgades av
hemmasonen Rickard Pettersson, Gävle Psk, med 44p. På
bronsplats med 43p kom Robert Råsbo, Råsbo Psk, som
suckade ”typiskt att jag skulle
skjuta dagens absolut sämsta
serie just i särskjutningen”.

stuna Pk, bäst och tog guldet
med sina 553p. John-Erik Rustas, Orsa, dök upp igen och
tog silver på 552. På tredje
plats kom välkände skytteprofilen Ove Granberg*, Eskilstuna, 541.
Endast tre äldre veteraner deltog och här blev det
Christer Ericsson, Ockelbo Pk,
som tog hem guldet med sina
547 poäng, ljusår före Basti Naumann*, Lidingö, 451
och undertecknad redaktör,
Ulf Hansson*, Lövsta, som i
princip undvek mittcirkeln
helt och sköt 431.
Slutligen ett stort tack för en
utomordentligt trevlig tävling!

*) För få deltagare för medalj.

Medaljörerna som
sköt isär:
Lars Hagman,
suverän vinnare i
både C och B.
Foto: Peter Siegel

Hemmasonen Rickard
Pettersson, Gävle Psk, silver i C.
Foto: Privat.

Robert Råsbo, Råsbo Psk, brons i
C silver i B. Foto: Peter Siegel.

Lars Hagman nöjde sig dock

inte med 569 poäng. I B gjorde han potatismos av resten
av skyttarna genom att skjuta formidabla 579, sju poäng
före silvermedaljören Robert
Råsbo, 572. Här blev det Kjell
Andersson, Eskilstuna, som tog
bronset på 559p.
I vapengrupp A sköt meriterade John-Erik Rustas, Orsa
Psk, 535 poäng och var därmed ohotad guldmedaljör.
Tvåa med 528p blev Kjell Andersson, Eskilstuna, som ökade
på dagens medaljskörd med
ett silver. Bronset gick till Mikael Bergner, Forsa Pk, 527.
Arrangörer/funktionärer i Gävle, från vänster: Simon Åsfjäll, Mikael Backlund, Jonas Lind,
Bland de yngre veteraner- Rickard Pettersson, Stig Rudeholm, Patrik Manlig och Göran Storm. Ej närvarande på bilden:
na sköt Leif Pettersson, Eskil- Ingela Manlig (som skötte skjutledarskapet på ett föredömligt sätt). Foto: Mika Kovalainen.
NP4 ’13
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Gunnar Elfving
Skyttetjänst AB

Målmateriel
från GES AB
Startat av skyttar för skyttar
5

Ombyggnads

REA!
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CANAXAOVALEN
Art nr 44 460
Canaxa Måltavlor AB
www.canaxa.se

CANAXA LURIFAXEN
Art nr 44 470
Canaxa Måltavlor AB
www.canaxa.se

1

Canaxa Ovalen

Canaxa Lurifaxen

2 kr/st vid köp av 50 st

2 kr/st vid köp av 50 st

Du vet väl om att din klubb/förening får
10% i RABATT på tavlor och fältskytteﬁgurer
när du beställer från oss.
Vi säljer
även
HJ-mål.

Det är vi som har de BLÅ fältskyttemålen!
Det behöver inte vara dyrt med hög kvalitet!
OBS! Du får fraktfri leverans om Du beställer tavlor eller ﬁgurer för minst 2 400 kr + moms!
Ring, faxa eller sänd ett e-mail till oss, så ordnar vi resten.
Tfn: 0176-20 82 80, Fax: 0176-20 82 81, e-mail: gesab@skyttetjanst.se
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Du kan även göra din beställning på vår hemsida
www.skyttetjanst.se
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VarioLens

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

Passar till de flesta skytteglasögonbågar.

1981-2013 – 32 år i branschen till glädje för många ...

Vi har försäljning och service för:

•
•
•
•
•

Vi hälsar nya svenska kunder välkomna
Vi har reservdelar i lager
Varor beställda före kl. 15.00 skickas samma dag
Besök vår hemsida: www.karlslundesport.dk
Skriv till oss: karlslundesport@mail.dk

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

Svensk silversmed
byggde egen fripistol
Av: Ulf Hansson
Idé: Erwin Woldemar
Gamla pressfoton: Kamerareportage AB

Kände silversmeden Tore
Eldh, (1906–1967), var också
passionerad pistolskytt och
skapade egna konstruktioner.
Walther GSP kom från
hans ritbord och han har
också skapat en egen
fripistol med patenterad
avfyringsanordning.
I NP nr 2, år 2000 fanns
en artikel av nyligen bortgångne Erwin Woldemar om
silversmeden och pistolskytten Tore Eldh och Walther
OSP/GSP. Idén och grundkonstruktionen till denna
världsberömda snabb- och
standardpistol var Tores. Han
hade presenterat sin konstruktion för Husqvarna vapenfabrik men de var inte
intresserade och idén snappades istället upp av Waltherfabriken i Ulm som insåg
potentialen i konstruktionen.
Efter några smärre ändringar
började de tillverka pistolerna. Enligt vad NP erfar fick
Tore dock aldrig något större ekonomiskt utbyte av sin
konstruktion.
Under åren 1939–1967 var

Tore Eldh huvudlärare vid
fackavdelningen för metall
vid Konstindustriskolan i Göteborg och konstnärlig ledare
för silveravdelningen vid Cesons Guldvaru AB. Tore hade
pistolskytte som hobby och
42

Tore Eldh med föregångaren till den nya pistolkonstruktionen.

var ganska framgångsrik. Under hela sin tid som pistolskytt
sysselsatte han hjärnan med
nya pistolkonstruktioner och
inte minst avfyringsanordningarna i fripistoler. Han fick
bland annat patent på ett sådant system och nedanstående
klipp från Göteborgs-Posten
1947 talar för sig självt. Rubriken är ”Silversmed i Göteborg
bygger egen fripistol”. Jag tycker
det gamla, lite omständligare
sättet att titulera och skriva
på har sin charm och återger
artikelns originaltext av signaturen ”Skg”.
Den kände silversmeden Tore
Eldh har byggt en egen fripistol med en nyuppfunnen
avfyringsanordning som han
sökt svenskt patent på och

har för avsikt att omsider söka
patent på även i andra länder.
Patentet ligger för närvarande under behandling i Patent- och registreringsverket.
Kombinationen silversmed–
pistolkonstruktör kan synas
egendomlig för den som inte
känner Tore Eldhs mångsidighet. Han har nämligen teknisk
utbildning och är god pistolskytt samt har hunnit göra ett
par, tre pistolkonstruktioner.
Det är hans speciella hobby,
då han slutat sitt lärararbete
och sitt silversmide för dagen.
Schweizarna har varit de framstående fripistolkonstruktörerna, och för ögonblicket är
det brist på fripistoler här i
Sverige. Och den dagen det
möjligen grundas en svensk
fripistoltillverkning kan man

vara säker på att fripistolskyttarnas antal kommer att
ökas. Det skyttet är nämligen
grundläggande för alla pistolskyttar av klass och med
fler fripistolskyttar skulle det
svenska sportskyttet gå avsevärt framåt.
Fripistolerna är försedda med

snälltryck, d.v.s. en utlösningsanordning som med en
ytterst ringa kraft frigör den
egentliga avfyringsanordningen.
Ett gott snälltryck kan
ställas så lätt, att man kan fyra
av vapnet genom att blåsa på
snälltrycket. I praktiken gör
man det visserligen inte, men
som ett mått på känsligheten
duger metoden.
Detta snälltryck har emelNP4 ’13

Fripistolen utan kolv.
Som framgår av gravyren fick Eldh
patent på avfyringsanordningen.
Tore Eldhs ritning
på den patenterade
avfyringsanordningen.
Slagstiftet rör sig helt
linjärt och rörelsen är
endast 2,5mm.

lertid en del svaga förslitningspartier, och hr Eldh
berättar, att de schweiziska
konstruktörerna bl.a. arbetar
med rubinplattor för att få
tillräckligt hårda ytor.
Hr Eldh har den uppfattningen att snälltryckskonstruktionerna inte går att
bättre på, utan att man i stället måste söka nya vägar. Själv
kallar han sig visserligen blygsamt amatör på området, men
det hindrar inte att han sett
problemet med riska ögon
och funnit den enkla och geniala lösningen.
Hans lösning är nämligen
mycket enkel. 20 grams tryck
avfyrar pistolen och de rörliga delarna i utlösningsanordningen är ett fåtal och de kan
synnerligen lätt ersättas.

med olika siktskåror, som kan
skruvas fram en efter en.
Hr Eldh berättar, att det
allra mesta arbetet i slutstyckslåsen är fräsningsarbete, och
det förefaller som pistolen
skulle bli ganska lätt att tillverka för någon verkstad som
redan sysslar med precisionsarbete.

Det var luftpistoler och luftgevär som kom hr Eldh att
syssla med avfyringsproblemet. Olägenheten med alla
sådana vapen är deras hårda
tryck, och detta gör i sin tur
att träningen med luftpistol
är utan betydelse för en skytt
då han väl lärt sig siktningstekniken. Finge luftpistolerna
ett lättare avtryck skulle de ha
mycket större betydelse vid
skjututbildningen och hemKolven på en fripistol måste maträningen.
Den nya avtryckaranordsnidas efter skyttens hand,
och det har sina svårigheter ningen är sådan att den kan
då en del av pistolens delar apteras även på luftpistoler
på vissa pistoler ligger inne och luftgevär, och hr Eldh tror
i själva kolven. Hr Eldh har på en revolution på området,
därför lagt samtliga anord- om hans avtryckaranordning
ningar ovanför kolven vadan kommer till användning i
kolven är ett helt trästycke dessa vapen.
med en fästanordning ovantill.
Snideriarbetet blir därigenom Vid Göteborgs Sportskyttars
avsevärt förenklat.
årsmöte i mars i år hade hr
Pistolen har en visirlinje Eldh en försöksmodell till avpå 350mm och den är försedd tryckare färdig, och den gick
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Konstruktören med pistolen isärtagen.
Kolven lossas behändigt från vapnet.

Tore Eldhs fripistol, sedd snett bakifrån med uppfälld mekanism.

ur hand i hand och beundrades vederbörligen av de församlade sakkunniga. Han fick
vid det tillfället rådet att också bygga en fripistol, och den
hade han färdig i juli månad.
Sedan dess har han prövat den
med tusentals skott och klickningar, och den har fungerat
till belåtenhet.
Hr Eldhs föregående pistolkon-

struktioner, av vilka han själv
är innehavare av de unika exemplaren, är dels en luftpistol
med dubbla luftcylindrar och
dels en repeterpistol för 4mm
ammunition. Denna har tidigare endast kunnat användas
för enskottsvapen, eftersom
den inte haft rekylstyrka. Hr
Eldh har gjort en genial kon-

struktion, som gör att pistolen vid första avtryckningen
laddas om och vid den andra
fyras av.
Det kan nämnas, att hr Eldhs
uppfinningar på skyttefronten
inte är slut med detta. Han
har dessutom till eget bruk
konstruerat en svängningsanordning för duellfigur, bestående av två grammofonverk.
De ger figuren exakta svängningstider både för visning
och bortsvängningsintervaller.
Hr Eldh har många ”järn i elden”, men hans mest aktuella önskan just nu är att få en
större lägenhet än tvårummaren. Han delar nämligen inte
sin sons intresse för jazz.
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Tändhatts
Av: Kent Kumpula

Kent Kumpula irriterade sig på att behöva ”pluppa” i tändhattar
i röret då han laddade sin ammo. Händig som han är tillverkade
han en egen automat för ändamålet, till en bråkdel av kostnaden
för en fabrikstillverkad.
Detta
behövs.

Få saker kan vara så enerverande som att sitta och ”småplutta” med någonting, gärna
på ett så ineffektivt sätt som
möjligt. I det här fallet har jag
irriterat mig på att behöva
”pluppa” i tändhattar manuellt då man laddar ammunition själv.
För att styra precisionen på

ammon och för att spara in
lite slantar har jag börjat med
handladdning. Jag köpte en
progressiv press, med både
hylsmatning och kulmatning.
Inte för att jag nödvändigtvis
måste producera så mycket
ammunition som möjligt i
timmen, utan mest för att det
är bekvämt. Jag återkommer
44

till laddapparaten i
en senare artikel, den här ska
handla om att effektivisera
tändhattarnas väg ned i tändhattsröret.
En automatisk påfyllning av

tändhattar måste ju bara finnas, var min första tanke när
jag på en kurs i handladdning

fick se hur man
satt och pillrade i tändhattarna en och en i röret. Jodå,
det finns automatiska tändhattspåfyllare, men till vilka
priser... Dillon har en Deluxe
variant som kostar 3 600:-. En
italiensk variant, ”Pal-filler”,
kostar ungefär 1 500:-. Det
höga priset förklaras med att
man fräser ut handtaget ur
ett solitt stycke aluminium.
Varför, när handtaget i prin-

cip inte har någon
funktion? Dumheter. En kopia av den italienska varianten
var betydligt billigare, ”Frankford Arsenal Vibra Prime”.
Hälften så dyr, men ständigt
slut i lager.
Efter att ha funderat på att
köpa den italienska dyr-varianten tänkte jag ett par varv
till. Hur svårt kan det vara att
bygga en egen auto-fyllare,
egentligen? Både Pal-fillern
och Vibra Prime såg ut att
NP4 ’13

Rita brädbit.

Bricka under plattan.

Borra bortre kanten.

Plastpipen fixerad.

Borra guidehål.

Borra 8 mm underifrån.

Fila plant.

Slipa plastflis.

Klippa förpackningen.

från något annat projekt i garaget, lite buntband, och skrider till verket! När jag tar av
locket på tändhattsvändaren
upptäcker jag att den sitter fast
med en plastplupp i mitten.
Verkar vara ett lämpligt ställe
Jag hittade en tändhattsvända- att skruva fast den i ekbiten.
För att i fortsättningen
re med en liten pip som sticker ut i ena hörnet, en RCBS kunna använda locket klipUniversal HPT Primer Tray per jag helt enkelt av plastbiAssy. Den kostade en femtio- ten som sticker ut (annars tar
lapp från www.opticsplanet. den i mot skruven).
Jag hittar en lagom lång
com. Det är säkert inte nödvändigt med den lilla pipen, skruv, sätter en bricka som
men det verkade som en bra distans under tändhattsvändamodell att utgå från. Sedan ren (så den inte ska bli skålgällde det att få tag på något formad) och skruvar fast den.
som vibrerar. Helst med fjärr- Den sitter fast bra, men rokontroll för av/på och juste- terar och jag borrar ett hål i
bortre änden och fixerar den
ring av vibrationerna.
Sexindustrin översväm- med ytterligare en skruv.
mas av den här typen av produkter och jag hittade en Nu upptäcker jag att den utlämplig variant ”Pink Star stickande pipen på tändEgg” på www.lustjakt.se för hattsvändaren är rätt fladdrig
99:-. Den saknar justerbara och lite vinklad uppåt ute i
vibbar, men det visade sig inte spetsen. Med en skruv, precis på utsidan, trycker jag ned
heller vara nödvändigt.
spetsen på pipen. Nu är det
Jag hämtar upp en spillbit ek rätt stabilt och bra!
fungera likadant. Man vänder
tändhattarna själv, och sedan
vibrerar allt i rasande tempo
ner i röret. Nog måste det gå
att bygga en tändhattsvibrator
för mycket mindre än 1 500:-.
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Dags att få in tändhattsröret
på plats. Jag tar först en mindre borr på 4,5mm och borrar ett guide-hål hela vägen
genom plast och trä uppifrån,
i mitten av den lilla rännan
från tändhattsvändaren. Sedan en borr på 8mm genom
hålet från undersidan, och jag
försöker borra så rakt jag kan.
Jag börjar försiktigt tills jag
kommit igenom brädan, sedan fortsätter jag ännu mer
försiktigt genom plasten, det
är noga med att inte borra för
långt och förstöra sidorna på
den lilla rännan. Obs! Jag använde 8mm borr eftersom det
stämde överens med tändhattsröret, kontrollmät med egna
rör innan du borrar upp hålet.
Att bara ta bort plastpluppen i

änden av tändhattsröret fungerade inte (den sitter instoppad i röret och det blir fel
diameter på insidan). Fram
med bågfilen, kapa röret och
fila till så det blir en plan och
fint snittyta. Det är trångt att
få in röret genom brädan, men

det är bara bra, då sitter det
fast ordentligt.
Det finns lite plastflis som
spretar och hänger runt kanten på borrhålet, det slipar jag
försiktigt bort med ett fint
sandpapper.
För att tändhattarna inte ska få
en chans att vända på sig då
de rasslar ner i röret måste det
finnas ett lock över röret. Jag
klippte till en bit av hårdplasten från Swift Bullet förpackningen och tejpade fast med
vanlig hushållstejp på sidorna.
Om tändhattarna skulle ta sig
förbi röret finns skruvhuvudet i änden som stopp.
Det vibrerande ägget buntade jag fast med buntband
mot tändhattsröret. Jag borrade några hål snett genom
brädan bredvid tändhattsvändaren för fjärrkontrollen, och
buntade fast den på samma sätt.
Kanske inte den snyggaste lösningen, men det är lätt, snabbt
gjort, och det fungerar. Klart!
Jag häller i lite tändhattar,
skakar så alla vänder på sig
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Röret färdigt utan tak.

Borra snett.

Ägg swift fastbuntade.

Tandpetarlösningen

Sänka taket.

Taket sänkt.

Tändhattsrör med bakvägg.

Tändhattsfällan.

Tändhattsfällan fixad med silvertejp.

och kör igång maskineriet.
Ett par tändhattar rasslar ner,
sedan fastnade en på sniskan.
Attans. Jag petar till den med
en tandpetare och kör vidare... nästa tändhatt fastnar
också.Vad i...?! De fastnar stup
i kvarten, det här duger inte.

Ur med tändhattsröret på nytt

och fram med filen. Jag tänker
att tändhattarna kanske behöver en bakre vägg som stöd
och filar ner halva tändhattsröret, ser till att ytan blir plan
och fin och låter halva röret
sticka lite högre upp som en
stödvägg.
Tredje gången gillt. TillJag försöker se vad som händer. Det verkar som tänd- baka med röret, på med plasthattarna tippar över lite när locket, bunta fast vibratorn, i
de kommer in halvvägs över med nya tändhattar. Nästan
röret, och hamnar på sniskan. alla rasslar ner. Det fastnar när
Hm…, plasttaket. Det är onö- jag i min iver lutar på vändadigt mycket luft mellan det ren så alltför många tändhattar
trycker på samtidigt mot den
och tändhattarna...
Fram med filen på nytt, som ska ner i röret. Jag konjag behöver få ned takhöjden trollerar så det är plant och
på rännan. Jag filar lite i taget fint i övergången från vändaoch provar mellan varven, det ren och in över röret. Plastgäller att inte fila för mycket. taket sitter fint i höjd. Kanske
Jag tejpar fast plasttaket på bara ett handhavandefel?
nytt, lägger i nya tändhattar
och kör. Ganska många tänd- Vid det här laget har jag desshattar kommer ner, men se- utom upptäckt en detalj på
dan är det en som fastnar igen. tändhattsvändaren som är
Alltså... det fungerar ju, men ganska irriterande. Hela botdet fastnar fortfarande tänd- tenytan är inte räfflad. Varför
hattar då och då.Vad sjutton... vet jag inte, men två av hör46

nen har ganska stora fickor
utan räffling. I nedre högra
hörnet, på kanten innanför
räfflingen, fastnar alltid en
tändhatt.
Jag klipper till en bit silvertejp som passar perfekt
i hålet och fyller upp det i
höjdled, och även om det alltid är en tändhatt som behöver ett extra ”knyck” för att
komma loss från silvertejpen
så går det mycket lättare. Att
en tändhatt stannar (den lossnar utan problem) beror troligen på att friktionen mot
silvertejpen är större än mot
hårdplastbottnen.
Jag gör några försök till
och studerar hur tändhattarna beter sig. Om de får rinna
ner i en fin liten rad och om
man lutar tändhattsvändaren
lite framåt samtidigt fungerar
det felfritt. För att vara säker
kör jag igenom 100 tändhattar mer än tjugo gånger utan
problem.

lefon med QR-läsare kan läsa
av QR-koden här intill, så
får ni se hur det ser ut. Övriga kan surfa in på Youtube
och söka på ”Tändhattsvibratorn”, så hittar ni filmen.
För er som inte surfar för att
se hur vackert tändhattarna
ringlar ner i röret kan jag tala
om att en hel ask färdigvända Federal åker ned i röret på
knappa tio sekunder! Gör om
det med plastpipen en-ochen om ni kan!
Den totala kostnaden för byg-

get blev ungefär hundrafemtio kronor. Buntbanden hade
jag redan, liksom spillvirket
och ett par skruvar. Det ska
bli grymt skönt att slippa sitta
och ”pluppa” i tändhattarna
för hand framöver!
För smart
telefon med
QR-läsare.

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

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

4 brons
13 brons

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

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

Box 80, 692 22 Kumla. Tel 019-57 86 68 - Fax 019-57 02 68
bo.karlsson@bgkskytte.se
NP4 ’13
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Parabellum med originalverktyg

Verktyget appliceras på
patronföraren och underlättar
därmed laddning.
Bosses Parabellum
med originalhölster
och originalverktyg.
Det lilla original- och universalverktyg som hörde
till Parabellumpistolerna (det enda som behövs) och
som en gång följde med från fabriken har en tendens att försvinna med åren. En som har verktyget
kvar är Bosse Beckman, Lövsta Skf. Verktyget är
även till för att underlätta laddningen av magasinet.

Vridbara trekantskorn

Pimpad Hämmerli

Vapensmeden Anders Turebrand, firma ”Innertian”, tillverkar
vridbara korn till vapen som saknar denna möjlighet. Förutom att
tre olika bredder kan ställas in finns även möjlighet att få korn med
snabbinställning för fält, respektive precisionsskytte. Siktet behöver
alltså inte justeras. Anders har tel: 070-765 89 81.

Anki Jansson, Håtuna PSSK, har gett sin
Hämmerli SP20 en personligt ”pimpad”
exteriör med propprosett i violett som
harmonierar perfekt till slutstycket och
– som ett extra utropstecken – avtryckaren.

Foto: Peter Carlsson

SAS betalar tillbaka
En SAS-pilot, tillika pistolskytt, reagerade på de dubbla avgifter som redaktionen
fick betala för vapnen på resan till SM i Boden (se förra numret av NP). Via en länk
vi själva inte lyckades hitta efter resan fick vi kontakt med SAS som så småningom
ursäktade sig och betalade tillbaka de felaktigt uttagna beloppen. Det tackar vi för!
Ulf Hansson, Redaktör
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Ny bok om Biggles

Vapenskåp i bilen

Av: Ulf Hansson

Mästerskyttarna Thomas och Anna Karlsson, Salems Pk, har säkrat
vapenförvaringen i bilen genom att montera ett rejält vapenskåp med
kodlås i bagageutrymmet. Det är fastmonterat i bilens chassi och låter
sig svårligen avlägsnas.
– Jag tror att man helst avstår från inbrottsförsök, säger Thomas.

ä
jor
t r på gång, ma
Bigglesworth?

Nya äventyr på

gång, major

BIGGLES WOR TH

?

en

Anders Lybeck

stid
der mellankrig
r och bovar un
Bland diktatore
och
kriget
der andra världs
Stridsﬂygare un
Anders Lybeck

Efter den förra boken om den fiktive flygarhjälten Biggles och
verklighetens ”luftens riddare” under första världskriget hade
Anders Lybeck, som även bidrar med artiklar i NP, inte tänkt
sig någon fortsättning. Men eftersom W. E. Johns hade fortsatt
att skriva böcker om Biggles även efter första världskriget kände
Anders att han ville fullborda verket. I den här rikt illustrerade
boken, med mängder av intressanta historiska utvikningar, slutför
Anders arbetet med att relatera Biggles fortsatta äventyr till de
verkliga händelserna i världshistorien. Biggles får med åren mer
karaktären av en föregångare till ”Agent 007”.
”Aldrig tråkig!” skrev jag om den förra boken. Detsamma gäller
den här, vilken tur att Anders tog fram sin gamla skrivmaskin igen!
Boken kostar 200 kr inkl. frakt och beställs direkt av författaren,
tel. 0155-28 71 18.

Detta visste ni inte ...
... skvaller och kuriosa från åtta olympiska
spel och livet däremellan.
plar
m
e
x
e
erat
n
g
i
S

Foto: Matti Henriksson

Alltid
på
plats
Militariamässan i
Solna i november
var som vanligt
välbesökt. Alltid på
plats är trevlige och
hjälpsamme Göran
Nordh, X-Reloading.
Han säljer
laddverktyg, kulor
och gjutformar för
pistolskyttets kalibrar.
Det mesta är nytt, till
halva priset.
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Ragnar Skanåker
Kostar 235 kr inkl. porto.
Beställ genom att sätta in pengarna på BG 5361-0085
och ange namn och adress dit boken ska skickas.

Flygvapnets mest berömde stridspilot och Sveriges bäste
sommarolympier senaste 50 åren.
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Av: Peter Siegel

Station 1 med grönt fallmål.

Katarinaträffen blev redan från början en av Stockholms mest
välbesökta och populära fältskjutningar. I år överraskade man med
självmarkerande mål på ett flertal stationer.
Katarina Psf slog på stora

trumman för några år sedan
då de första gången arrangerade Katarinaträffen och har
sedan dess räknat in över 300
starter årligen. Den interkommunala skjutbanan på Hacksjön i Tullinge har egentligen
bara plats för sex fältskyttestationer, men med en dubbelstation i början och slutet av
fältskytteslingan löste man
problemet.

Härligt, soligt höstväder och
bästa förutsättningar rådde på
årets tävling i oktober. Trots
att jaktsäsongen hade börjat
registrerades återigen över
trehundra starter.
Med hjälp av skyttevänner i

Ekens Psf och Pk Svea bemannade man de åtta stationer na med rutinerade I år hade man dock lagt ett
funktionärer.Tony Lundberg, långhåll på dubbelstationen
årets tävlingsledare och ban- 6–7, vilket inte var helt lyck-

Björn Bogfelt hjälpte
till i vapenkontrollen.
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läggare, ville lägga en lagom
svår bana så att även klass 1och klass 2-skyttar kunde åka
hem nöjda. Hela tre stationer
hade poängmål för att elitskyttarna skulle tvingas skjuta
extra centrerat. Ett roligt inslag var också fallmålen i plåt
på lika många stationer.

at. Det blev lång väg fram
och tillbaka till målen då vapenfel och påföljande omskjutningar måste åtgärdas
med förseningar som följd.
Det gick alltså inte, som tidigare år, att skjuta på båda
stationerna samtidigt. Något
som dock inte ska upprepas
nästa år.
Skyttarna i kön tog dock
det hela med jämnmod och
fällde den klassiska kommen-

Klockan är 08.00 och Clas Simmeryd,
Ekens Pk väntar på första patrullen.
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Eld på station 4 som hade rött fallmål.

Leende mål på
station 2.

Christina och Ingegerd
jobbade hårt i serveringen.

Vapenfel för skytt 3, Daniel Kron i vpgr A.
Katarinas skyttepar Bjurström sköter
årligen en station med den äran.

Station 7 – 6 x 3 sekunder.

taren: ”Vi hade i alla fall tur
med vädret!”.
Jim Forsberg, Rosersberg, sköt
bäst i den stora vapengruppen
C, men sedan var det Salemskyttarnas tur att vara bäst i
de resterande tre vapengrupperna.
Thomas Beck, Salems Pk, var
allra bäst och sköt fullt tre (3!)
gånger och vann R med högsta särskiljningspoäng. Thomas kom dessutom på andra

NP4 ’13
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Salems skyttar var
flest och bäst.

Jim Forsberg bäst i C.

Thomas Beck bäst i revolver.

Är jag nöjd?

Katarinas nye duktige junior –
Markus Gladh Tjernell.
Matteus Tuz var ensam om att
skjuta fullt och var bäst i vgrp B.

Björn Segendorff
bäst i vgrp A.

Långväga och årliga gäster –
Anders Hornvall och Carin Jansson,
Överums Pk.
Tävlingsledaren Tony Lundberg.

Sex mål på station 3.

plats i både vapengrupp A och
C. Ett strålande resultat!

world”! Står det lite kaxigt på
Salemskyttarnas kepsar och
när man tittade på resultatlisBjörn Segendorff, Salems Pk, tan var man nog benägen att
sköt fullt och segrade i vgrp A hålla med!
och klubbkompisen Matteus – Den här gången ja, men
vänta bara, vi andra kommer
Tuz var bäst i B.
igen! Hördes det bland övriga
”Probably the best club in the skyttar på årets Katarinaträff.
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Det var en härlig höstdag
med doftande löv och värmande sol. Det låg ett lugn i
luften ute på Hacksjön och
skyttar stod och småpratade
lite här och var. På plats fick
vi veta att det var förseningar på c:a 40 minuter. Skönt
tänkte jag, då kan man sitta
lite i solen och njuta.
Det blev dags för vårt
C-varv.Vi hade ingen aning
om att självmarkerande fallmål fanns på menyn. Vid
uppropet fick vi förutsättningarna och jag läste på station 1; ett fast/fallande mål
med 3 figurer. Spännande,
hur kan det se ut? Framme
vid skjutplatsen insåg jag att
det gröna var det självmarkerande fallmålet.
– ”Eld!” kommenderades
och plingande ljud hördes
genom hörselkåporna.

nya. Samma röda färg hade
jag av en tillfällighet på naglarna denna dag. Jag hade
dock ingen kjol på mig, som
jag med glädje och respekt
sett vissa män från Salem
bära på andra tävlingar.

Jag fick uppdraget att markera fallmålen, d.v.s. resa upp
de något tillbucklade metallplattorna. Jag lade märke
till att en del plåtar var mer
ostadiga än andra. Kanske
föll de lättare? Kunde typ
av vapengrupp och träffens placering påverka resultatet? Möjligen, men jag
tycker ändå att det var en
kul, utmanande och spännande tävling med fallmål.
Det triggar igång adrenaliMåste erkänna att jag troli- net när man hör ljudet av
gen ryckte till lite när fall- en bekräftad träff.
Det är inte ofta klubmålet försvann och fick lite
bråttom att skjuta vidare. Där bar använder sig av fallmål,
tappade jag tyvärr en träff. Jag egentligen är det ett enkelt
borde varit mer fokuserad. och roande sätt att variera
Hur var det med den mentala skyttet på. En rekommendaträningen? Ja, där har jag lite tion är att man sprayar fallatt tänka på. Nu var det bara målen efter varje patrull, för
att hålla i resten då. Sagt och att lättare kunna se eventugjort så gick det förvånans- ella kantträffar då målen inte
värt bra att skjuta vidare efter faller.
den där dippen på station ett.
Det var en bra bana, både Hur gick det nu för mig? Det
lätt och svår. Varierade sta- hela slutade med 77 poäng
tioner med figurer i olika av 78 möjliga. Jag vann damfärger och former som sig klassen och en standardmebör. På station 5 och 8 fanns dalj i silver. Är jag nöjd? Ja!
det ytterligare fallmål. De Det var fortfarande en härvar nagellacksröda och mar- lig höstdag.
kerades med sprayfärg efter
varje skjutning och blev som Anna Törnqvist, Lövsta Skf
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Kikare och stativ för
målskjutning
HK 12-36x50
29-39 cm och
endast 400 g.

– flera olika utföranden –

K&M
Teleskopstativ
10-107 cm

Endast 25 cm
och 500 g.

HK 3-ben stativ

DILLONS LADDPRESSAR
Allt finns för det
mesta i lager!
Haendler & Natermann
precisionsblykulor

Art.Nr

Tubkikare

KIK123650
KIK154560
KIK154577
KIK257570
CZ04
CZ05
CZ06

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

Pris

Art.Nr

Stativ

KIK25CM
CZ11
KIK2939CM
KIK12CM
STO60262
STO60291
STO60293
KIKÖ01
KIKÖ02
STO60269

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

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

Pris

– fettade –
– plastade –
– förkopprade –

Vihtavuori krut,
Magtech kulor
Magtech hylsor,
Magtech tändhattar

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

Generalagent för Sverige

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

Tel 040-46 50 50, Fax 46 18 58

www.sportec.se • info@sportec.se

Besök vår hemsida: www.sportec.se

Knoblock skyttebåge modell K1
37 eller 23mm ring. Fjädrande ridskalmar,
ställbar näshöjd. Kan förses med diopter,
täckskiva, sidoskydd, filter, filtersats m.m.
Pris: 1 700:-

Knoblock modell K5 ”Rapid”
Skyttebåge med skyddsfunktion. Fjädrande
ridskalmar, ställbar näshöjd, täckskiva. Kan
förses med filterglas i olika färger; gul, orange,
grå, grön, ametist. Lämplig för pistol, magnum,
PPC, dynamiskt, lerduveskytte och jakt.
Pris: 1 800:-

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

Stor sortering av filterglas,
med eller utan styrka.

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

Diopter
Steglös. Passande till
såväl skyttebågar som
vanliga glasögon.
Pris: 750:-

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

www.barksoptik.com
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Det sker blott e
r
en gång rets
Av: Basti Naumann
Intervjuunderlag: Peter Siegel

Å

Nybörjartävlingen Årets Rekryt är numera en väletablerad tradition.
Tävlingen är ofta den första externa tävling nybörjarna deltar i och
precis som hos erfarna skyttar kan nerverna spela spratt.
Årets Rekryt är en tävling
som enbart är öppen för skyttar som debuterat under året.
Det är en kombination av
fyra precisionsserier och två
tillämpningsserier, på samma
sätt som man skjuter för att
avlägga prov för guldmärket.
Skjutledaren för dagen, Uffe
Persson, Lidingö Sportskytteklubb, påpekar att Årets Rekryt är den tävling man bara
kan delta i en gång i livet.
– Ja, tävlingen är till uteslutande för nybörjare, säger
Uffe, och Lidingö Sportskytteklubb har arrangerat tävlingen de senaste femton åren,
hur länge den har funnits innan vi tog över den vet jag faktiskt inte. Men den hade nog
åtskilliga år på nacken redan
då. Kanske flera årtionden.
Man utgår från att en så anrik

tävling är välbesökt, men så är
det inte, enligt Uffe.
– Märkligt nog inte. I dag
hade vi tjugo deltagare, och
ungefär där har det alltid legat. Och det är för
lite. Det finns
en annan

”rekryttävling”, som är en
fältskjutning på Grimsta, och
de brukar ha kring hundra
deltagare.Vi tror att klubbarna är för dåliga på att pusha
sina debutanter, så
att de anmäler
sig till Årets

Rekryt. Och vi är inte ett
dugg bättre själva. I dag hade
vi en deltagare från hemmaklubben Lidingö SSK, och
vad jag vet var han den första.
Lövsta Skf, å andra sidan, föregick med gott exempel, de
hade sex deltagare.
Årets Rekryt är oftast delta-

garnas första externa tävling
och det kan lätt gå lite nerver
i skjutningen.
– Absolut, säger Uffe, så är
det ofta. Vid markering idag
efter första tillämpningsserien
kunde en av deltagarna konstatera att han hade en perfekt
träffbild med sex skott i tavlans mitt. Men det var i grannens tavla. Skjutledaren hade
ändå särskilt påpekat att skyttarna skulle se upp med detta.
Hade den olycklige skytten
skjutit på sin egen tavla hade
han kommit tvåa.
Man sköt inte bara på fel tavla,

det hände mer saker på Årets
Rekryt.
– När Markus Karlsson,
ACPK, tog fram sin lånepistol upptäckte han till sin
förskräckelse att kornet hade
fallit av, berättar Uffe, och
det gick förstås inte att
hitta.
Han riskerade att
missa tävlingen,

Emil Örberg,
Guld.
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men då inskred hans klubbkamrat Ott Riedberg och
förklarade att både han och
Markus skjuter precision på
kort tid. ”Vi kan väl samsas
om min pistol och skjuta tre
minuter var?”. Och så blev
det. Under den pressen blev
resultatet inte direkt lysande
för någon av dem – så starka
nerver är det inte många som
har – men de kunde i alla fall
båda genomföra tävlingen
och därmed erhålla den fina
minnesplaketten som alla deltagare får.
– Och, tillägger Uffe, nybörjarskytten Ott Riedberg
visade prov på fin och äkta
laganda, som till och med
många erfarna skyttar kan lära
något av.

bjöd folk att prova på och jag
bokade det största paketet de
hade för både mig och min fru.
Efter det var Emil ”fast” och

han sökte information på nätet om hur det gick till och
vad som krävdes då man vill
börja skjuta pistol.
– Jag hittade Gripen Pk:s
hemsida där det stod att man
tog in nybörjare från södra
Stockholm. De skulle dessutom just börja utbilda en
nybörjarkull och jag ansökte
direkt. Daniel Kron i Gripen
ringde snabbt upp mig och
berättade mer om hur allting
fungerade och de olika tävlingsgrenarna.

Skjutledare Uffe Persson, flankerad av tävlingsledare
Magnus Malmlund.

Emil testade en lördag och se-

dan dess har han inte missat
många av dessa under det se2013, Emil Örberg, Gripen naste året.
Pk, är 26 år och gift med – Danne ska ha en stor eloFranciska som också skjuter ge då han släpade med oss
pistol. Båda är med i Gri- nybörjare på fälttävlingarna
pen Pk. Bor med två katter nästan direkt efter att vi tagit
i lägenhet i Huddinge. Emil pistolskyttekortet och ordjobbar på Ryds Glas i Älv- nade fram lånevapen o.s.v. Jag
sjö där han är arbetsledare. trodde inte pistolskytte kunde
Anledningen till att han kom bli roligare än det redan var,
in på pistolskytte var brist på men efter att jag hade varit
hobbys/intressen. Sommaren på min första fältskjutning
2012 beslöt paret att de skul- i februari insåg jag att där
le testa olika saker under en hade jag fel! Sedan dess har
vecka och pistolskytte var en jag nästan haft tjugo starter i
fälttävlingar under 2013 och
av dessa.
– Jag hade ingen aning om jag jagar för närvarande stanatt det överhuvudtaget gick dardpoäng så man kan kvaliatt skjuta pistol som ”privat- ficera sig till SM nästa år.
person”, säger Emil, men jag
såg en annons på internet där Daniel Kron, utbildningsansva”The Target” i Västberga er- rig i Gripen Pk, tycker för-

Vinnaren av Årets Rekryt

Från vänster: Christian Falestål, Upplands Väsby Psk, silver,
Emil Örberg, Gripen Pk, guld, Johan Englöf, Grödinge Psk, brons.

stås det är kul att Emil blev
så intresserad av pistolskytte
och menar att han är en stor
talang.
– Jätteroligt att Emil vann
Årets rekryt! säger Daniel
med eftertryck, men jag är
faktiskt inte förvånad. Att
han är en talang märktes redan från början. Men Emil
förlitar sig inte på enbart det,
utan tränar, läser på och försöker hela tiden hitta sätt att bli
bättre. Han har rätt inställning

till skyttet d.v.s. han vill tävla
och utvecklas som skytt, men
alltid med glimten i ögat och
hela tiden med gott humör.
Extra skoj var det att han även
fick med sig sin fru Franciska.
Hon är också en duktig och
lovande skytt. Båda två är engagerade i klubben och hjälper till när det behövs.
– Nu har vi gott om lovande talanger i den här kullen,
avslutar Daniel, vi andra får se
upp!

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

Modell AW93 - Kaliber .22 LR

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

FEINWERKBAU - kvalitet
SPORTEC - service

MANURHIN

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

Modell MR 38 Match

Modell MR 73 Sport

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

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

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

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

•
•
•
•

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

Totallängd: 284 mm
Höjd: 145 mm
Vikt, oladdad: 1070 g
Visirlängd: 193 mm
Finns med 3”, 4”, 5 1/4”
eller 6” pipa
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SM 2011:

•
•
•
•
•

Guld Fält C
Guld Fält A
Guld Fält C Dam

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

Säljes nu av:

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

X-Five
X-Six
med flera..

NYHET!
P210 Super Target
6” pipa

Alla Pistoler - både från Tyskland och USA.
Delar och alla tillbehör.
Säljes nu av:
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Höstskottet på
Lövsjötorp – tuff
utmaning
Av: Åke Nordin

I slutet av oktober var det dags för årets upplaga av
poängfältskjutningen ”Höstskottet”. Tävlingen är ett
samarrangemang mellan de två Skövdeklubbarna Skövde
Sportskytteklubb och P 4 If och arrangeras på skyttecentret
Lövsjötorp strax söder om Skövde.

Målen beskjuts på station 1.

Den som deltagit i Pistolskytte-SM 1995, 2003 och
2009 känner till Lövsjötorp.
Vid de tillfällena har inte fältskjutningen arrangerats på
skjutbaneområdet, men väl
precisionsskjutningen och
fältskjutningens särskjutningar. På Höstskottet utnyttjades
skjutbaneområdet till fullo
och alla ställen det gick att
skjuta på användes.

re mål.Torben Rundqvist var
glad att han lyckades träffa det
liggande målet på sjätte stationen med ett skott, det var så
svårt att han lika väl kunnat
bomma båda skotten.
Med A-vapen blev det
väldigt svårt, mer än lovligt
många skott bommades. Det
hade kanske varit bättre om
man fått använda stödhand
oftare i den vapengruppen.

I skyttecentrets samlingsbygg-

RESULTAT
Totalt 147 starter genomfördes.

nad höll anmälan, sekretariat
och vapenkontroll till, liksom
servering och prisutdelning.
Lars Carlsson hade dukat upp
ett bord med krut och kulor
och övriga skyttetillbehör, så
det var bara att komplettera
förrådet inför vinterns arbete
vid laddbänken.

På station 2 var det sittande skjutställning.
Närmast i bild syns Torben Rundqvist, Vårgårda Psk.
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På station 2 var Emil Bergman,
P4 If stationschef.

Bäst i vapengrupp 3C med 67
deltagare blev Torben Rundqvist, Vårgårda Psk, med 83
poäng (p) av 84 möjliga och
27 särskiljningspoäng (sp), tätt
följd av Rickard Alvén, Mölndals Skf, med lika många poäng, men med 20sp. C2 vanns
av Marcus Christiansen, SkövBanläggare var Klas Svensson, P de Ssk, på 79p och i C1 segra4 If. Han nämnde att banan var de Joe Furborg, Borås Ps, 80p.
nästan identisk med den som Bästa dam blev Mona Rundskjutits vid Nordiska Militär- qvist, Lidköpings Psf, i D3,
mästerskapen. Uppenbarligen 79p. D2 vanns av Nina Smidvar det hans mening att lägga fors Mölndals Skf, 66p. Ensam
ribban högt, svårighetsgraden i klass D1 var Petra Ivarsson,
på tävlingen blev relativt hög, Alingsås Ksf, 60p.VetÄ vanns
i synnerhet på stationerna mot av Sven Samuelsson,Vårgårda
slutet av banan.
Psk, 76p och VetY av Sören
Ingen skytt lyckades skjuta Rehn,Tidaholms Psk, 75p.Två
fullt. Själv gillar jag utmaning- juniorer deltog, Rasmus Storm,
ar och de svåra målen lycka- Tidaholms Psk, och Albin
des jag träffa med C-vapnet, Larsson, Mariestads Pk. Båda
men slarvade på några enkla- hade 72p, men Rasmus hade
NP4 ’13

Bästa dam var Mona Rundqvist,
Lidköpings Psf.

Markering sker på den femte stationen. Banläggaren Klas Svensson,
P4 If var stationschef.

Rolf Hallman, FOK Borås
segrade i vapengrupp A.

Per Holm, P4 If välkomnar
skyttarna till station 6.

Markering på station 8. Jens Johansson, P4 If för protokollet.
Veteran yngre vanns av
Sören Rehn, Tidaholms Psk.

Damlandslagsledaren Marie Brunsson (röd jacka) på väg att markera på station 4.

Psk, 78p och 25sp. R2 vanns
av Fredrik Gustafsson,Vårgårda
Psk, 70p. Bäst i R1 blev HenVapengrupp A samlade 33 rik Vang, Tidaholms Psk, 62p.
skyttar. Bäst i A3 blev Rolf
Bland de tio B-skyttarna
Hallman, FOK Borås, 78p och sköt Martin Rehn, Tidaholms
22sp. A2 vanns av Tony Mar- Psk, bäst med 81p och 26sp.
tinovic, Vallebygdens Psf, 59p. B2 saknade deltagare, men i
Fredrik Rosevall, Örebro Pssk, klass 1 segrade Johan Bengtsvann A1 med 68p.
son, Göteborgs Pssk, 45p.
22 poäng i särskiljningsmålen
mot 11 för Albin.

I vapengrupp R deltog 37 skyt-

Priserna sponsrades av Pagtar. Bäst i klass 3 blev, återigen, oldhs Ur AB i Skövde och
Torben Rundqvist , Vårgårda Lidköping. När tiden var inne
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delades klockor ut till pristagarna.
Även om man denna dag kanske inte hade tur med skyttet så hade man i alla fall tur
med vädret. Mot eftermiddagen sken solen från en i det
närmaste molnfri himmel.
Väderprognosen var annars
inte så gynnsam med tanke på
den annalkande stormen, men
lyckligtvis hann den inte fram
till tävlingsdagen.

Martin Rehn, Tidaholms Psk var
bäste skytt i vapengrupp B.

Segrare i Juniorklassen var
Rasmus Storm, Tidaholms Psk.
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Profilprodukter, trycksak

SLIPSHÅLLARE 75:Med kopia av pistolmärket
i guldimitation.

BLAZERMÄRKE 125:70 x 90 mm
JACKMÄRKE 30:JACKMÄR
65 x 90 mm

DEN
NSCARF 340:SIDENSCARF

SIDENSLIPS
340:-

BÄLTE 300:-

Frakt tillkommer
Beställes genom Svenska pistolskytteförbundet
Tfn: 08-553 401 64 • Fax: 08-553 401 69
e-post: yvonne.ericsson@pistolskytteforbundet.se
Box 5435, 114 84 Stockholm
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KEPS 90:En storlek (inställbar)

Tolkar
Fält resp. Precision.
Komplett
plett sats i låda.
Pris pper låda: 400:400:
Enstaka
aaka tolkar: 75:-/styck
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Regis

70 år

1936

Grundutbildning

OLSK

PIST

UTBILDNINGSHÄFTE
Grundutbildning för
pistolskyttekortet. 120:-.

2006

Svenska
Pistolskytteförbundet

SäkB – Civilt skytte 50:-

Extrapris!
Bilaga SPSF Skjuthandbok

REGELBOK

Svenska
Pistolskytteförbundet

Kontrollprogram
– för kulfång

VITBOK
– Om bly i kulfång
Ulf Qvarfort, Per Lefﬂer, Jan Sjöström

SKYTTESPORT
FÖRBUNDET

FOI CBRN-skydd och säkerhet, Umeå

REGELBOK PPC 50:-

KONTROLLPROGRAM 50:-

VITBOK 50:-

Foto: Ulf Hansson

PPC 2012
Foto: Ulf Hansson

Svenska
Pistolskytteförbundets
jubileumshäfte, 50:-

Försvarsinformation

Tre nya Försvarsmaktsinstruktörer utbildade
Av: Bo Walger

Så tyckte de om utbildningen
Mats Karlsson, 39 år, är system-

utvecklare i Lunds kommun,
skjuter för Härlanda Pk, men
är på väg att bosätta sig i Lund
där det blir Malmö Skyttegille
framöver. Han skjuter alla discipliner, men mest fältskytte
och dynamiskt.

Tre nyexaminerade Försvarsmaktsinstruktörer, från vänster:
Mats Karlsson, Alexander Stankovic och Erik Lennmarken.

År 2005 uppdrog Försvarsmakten (FM) åt Förbundet
att utbilda pistolinstruktörer
med uppgift att stödja bl.a.
utlandsstyrkan. Sedan dess har
uppgiften förändrats något
och instruktörerna används
i huvudsak för att utbilda personal som bär pistol
och som skall krigsplaceras
inom Hemvärnsbataljonerna. Den personal som åsyftas
är hundförare, motorcykelordonnanser och flygförare.
Utbildningen sker i samband
med GU-F (Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal) och tar ca 40
timmar enligt den av FM fastställda övningsförteckningen.
Rekrytering och utbildning

Varje år genomförs rekrytering av nya instruktörer samt
repetitionsutbildning av övriga. Intresset för att söka till
utbildningen är stort vilket
62

gör att konkurrensen om
platserna många gånger är
knivskarp. Här prioriteras
kvalitet före kvantitet och en
ny instruktör förväntas, efter
lämplig handledning, kunna verka självständigt inom
ganska kort tid. Det ställer
naturligtvis krav på hög skjutskicklighet och en god pedagogisk bakgrund. Ett skäl till
att ställa höga krav på blivande
instruktörer är eleverna som
de förväntas arbeta med. De
flesta deltagare på en GU-F
har ringa eller ingen som helst
erfarenhet av att hantera vapen. Att då på fyrtio timmar
utbilda dem på det s.k. nödvärnsblocket är naturligtvis
en mycket krävande uppgift.
Årets nyutbildade instruktörer har, som ni kan se nedan,
en gedigen bakgrund och är
i vanlig ordning kvalitetssäkrade av Arméns vapenofficer
(MSS Kvarn).

Varför valde du att gå FMIutbildningen?
– Framför allt tycker jag det
är roligt att utbilda, dessutom
tycker jag att det nationella
skyttets koppling till Försvaret
är viktig. Bra att vi kan göra
nytta på det här sättet.
Hur upplevde du utbildningen?
– Mycket bra, det gav ytterligare en dimension till
pistolskyttet med lite andra
tekniker. Dessutom fick man
lära sig mer om pedagogik
vad gäller inlärning. Hoppas
jag får möjlighet att hålla utbildning framöver!
Alexander Stankovic, 40 år, är
civilingenjör.Arbetar med utveckling av mobiltelefonisystem på Ericsson i Linköping.
Klubbar är Saab Pk och Linköpings dynamiska skyttar.
– Jag gillar ordet ”marksmanship”, säger han, i det här
sammanhanget kan det översättas med att man ska träffa
det man siktar på, oavsett om
det handlar om att kasta snöboll, skjuta pilbåge eller pistol.

Varför FMI-utbildning?
– Jag tycker det är kul att
instruera. I det här fallet har
man dessutom att göra med

människor som anmält sig frivilligt, är ambitiösa och verkligen vill lära sig något. För mig
är det en självklarhet att ställa
upp för landet och samhället
oavsett vad det handlar om,
jag tillhör inte de som väntar
på att saker ska bli gjorda av
någon annan. Jag är hyfsat bra
på att skjuta och då lämpar sig
detta bra för min del.
Hur upplevde du utbildningen?
– Bra upplagd med mycket
”pang-på” och ”gör” istället
för att någon bara står och
pratar. Jag fick också klart för
mig att kopplingen mellan
SPSF och Försvaret är mycket
starkare än jag trott. Positivt
och kul! Det är ju så här en
frivilligorganisation ska fungera.
Erik Lennmarken, 31, är po-

lis vid Linköpingspolisen
och skjuter företrädesvis dynamiskt skytte hos Security
Group Dynamic.
Varför FMI-utbildning?
– Jag har vänner som redan
är instruktörer och som talat
väldigt gott om utbildningen
och sagt att den var mycket
givande. Så här i efterhand
kan jag ge dem helt rätt!
Hur upplevde du utbildningen?
– Den hålls i militär regi, alla
är engagerade, och det är alltid nyttigt att snappa upp nya
detaljer. Dessutom får man en
stor dos pedagogik som är lärorik. Jag hade en riktigt bra
vecka!
NP4 ’13

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

Förbundsmöte 2014

Äger rum söndagen den 1 juni och föregås av en kretskonferens lördagen den 31 maj. Plats: Stockholm.
Landsdelskonferenserna

Genomförs enligt nedan
Nord: fredag 17/1-lördag 18/1
Öst: lördag 25/1
Väst: lördag 1/2
Syd: lördag 8/2
Sammanträdesplan 2014

Styrelsesammanträden:
2 februari, 12 april, 1 juni, 1 juni (konstituerande), 27-28 september, 6 december.
VU-sammanträden:
26 januari, 29 mars, 20 september, 15 november.

frågor, Michael Normann eller Hans Drugge. För eventuella
pågående ärenden hänvisas till f.d. SSO. Från och med den 1
januari kommer det att finnas en ny, mindre organisation, som
hanterar dessa ärenden. Mer information om denna kommer
att läggas ut på hemsidan och skickas ut via föreningsutskick.
Observera att föreningen, liksom tidigare, är ansvarig för sin
verksamhet och detta beslut påverkar inte ansvarsfördelningen.
Vid osäkerhet läs SäkB Civilt skytte eller kontakta ovanstående.
Tävlingsprogrammet

De kretsar som inte har lämnat in underlag till tävlingsprogrammet uppmanas att göra det omedelbart, gäller samtliga
grenar!
Skjuthandboken

Den nya skjuthandboken, upplaga 15, beräknas vara klar
för distribution kring årsskiftet och gäller från och med
2014-01-01.

Årsrapportering

Programmet kommer som vanligt att läggas ut på hemsidan. Helgstängt
Lösenord har skickats ut till föreningarna i samband med årets Kansliet har stängt mellan 20 december och 8 januari.
sista föreningsutskick. Medlemmarna måste se till att rätt adress
är inrapporterad till sin förening. Det räcker inte att enbart anSvenska Pistolskytteförbundets valberedning 2013–2014
mäla adressändring till kansliet. Fel adress eller skytt som inte
Ordförande:
Sonny Svensson
033-27 08 48
är rapporterad som aktiv innebär utebliven NP.
Representant Syd:
Sven-Olof Sandberg 0709-54 28 90
Statens skytteombud (SSO)

Funktionen SSO har upphört fr.o.m. 1 september och t.o.m.
31 december svarar Svenska Skyttesportförbundets kansli på

Representant Väst:
Representant Öst:
Representant Nord:

Jens Vesterman
Kickie Svedberg
Eva Klint

0730-70 87 37
073-654 90 00
0920-26 19 40

Förbundets jurist, Claes Linder
(bild saknades i förra numret),
var förhindrad att närvara
på årets förbundsmöte då
utdelningen av förtjänsttecken
sker. I år tilldelades Claes
förtjänstmedaljen i guld.

Medaljutdelning på årets
Förbundsmöte.
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Minnesord
Jonas Lindberg
motivera personerna till framgångar långt större än de själva
kunnat ana.
Flata skytteutveckling var
Jonas Lindberg föddes i Tul- ett familjeföretag med Jonas
lingsås, Strömsund 6 juli 1927, ”vid rodret” de tillverkade
hans mor dog i barnsäng och bl.a. den mobila luftvapenfadern emigrerade till Kana- skjutbanan ”Flatabanan” och
da kort därefter. Jonas fick en sikten för synskadade skyttar.
mycket fin uppväxt hos sin
farmor, farfar och faster och Under de sista åren på 1970-tablev sin hembygd trogen ge- let började han forma landets
nom hela livet.
första skyttegymnasium och
Jonas kärleksfulla uppväxt 1981 stod den nya skyttehallen
präglade troligen hans sätt att klar. Uppförandet hade letts av
bemöta människor både i för- Jonas personligen och produkeningslivet, i verkstaden på tionskostnaden underskred
gården som liggande under budget med god marginal. Ett
sönderkörda skogsmaskiner faktum som är unikt än idag.
ute på kalla myrar i vinterklädda landskap. Hans för- Jonas växlade karriär och blev
måga som problemlösare var landets första skyttetränare på
vida känd. I unga år var Jonas heltid. Han byggde upp verken duktig idrottsman med samheten från grunden med
längdskidåkning som en av alla de beståndsdelar som ett
favoritgrenarna. En axelskada skyttegymnasium skall omsatte dock stopp för fortsatt fatta. Jonas blev skyttegymidrottande på hög nivå.
nasiets förgrundsfigur fram
till sin pensionering.
Under sent 60-tal väcktes intresset för pistolskytte och Hans unika förmåga att se
Jonas blev medlem i Ham- människan under skyttekläder
merdals pistolklubb 1966. och hörselkåpor bidrog till att
Några år senare var han del- överbrygga de unga skytteeleaktig i bildandet av Ström- vernas avsaknad av föräldrar
sunds Sportskytteklubb (SSK) och syskon samt övriga vänsom med åren blev en av lan- ner i hembygden. Jonas och
dets största både vad avser Evas hem blev även det ett
antal medlemmar och antal ”extra hem” för dem som unstartande i Svenska mäster- der olika perioder hade behov
skap m.m. SSK erövrade un- av ett extra stöd. Nästan 300
der dessa år flera medaljer av skytteelever genomförde sin
ädlaste valör både individuellt utbildning i Strömsund och
och i lag. Jonas var ordförande på Skyttegymnasiet under
och ”primus motor” under den tid Jonas fanns där som
klubbens glansperiod.
tränare m.m.
En stor profil, extrapappa och
ledare inom Svenskt skytte
har lämnat oss.

Intresset att hjälpa andra att

Under ett antal år var han även

bli duktiga pistolskyttar fanns
med hela tiden och hans ”tester” av blivande fästmän döttrarna och andra intresserade
är ett välkänt faktum och genomfördes ofta på den egna
skjutbanan längs verkstadsväggen på gården. Han hade
redan då en förmåga att på
ett pedagogiskt sätt leda och

ordförande i både Jämtland/
Härjedalens Sportskytteförbund och Jämtlands läns pistolskyttekrets samt Jämtland/
Härjedalens handikappidrottsförbund.
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Jonas intresse för naturfoto-

grafering och olika naturfenomen/strålningar som bl.a.

annat anses framkalla elallergi m.m. tilltog efter pensioneringen när tiden för detta
nu fanns.

år på äldreboendet Solbacken
i Strömsund och somnade
lugnt och stilla på kvällen före
sin 86:e födelsedag.Vi saknar
honom så mycket.

Efter makan Evas bortgång
2003 blev hunden Prins hans Mae Råkes
goda vän i huset i Tullingsås. Marie-Louise och
Jonas tillbringade sina sista två Staffan Oscarsson

Med framsidan till det första numret av
”Svensk skyttetidskrift” från 1899, en mycket tidig
motsvarighet till Nationellt Pistolskytte, vill NP:s
redaktion önska läsarna en riktigt

&

God Jul
ett Gott Nytt År!
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1:a Plats Bana A
SM 2011
1:a Plats Stock
Semi Auto 2010
1:a Plats IPSC Open
Division 2010

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

Ny generalagent i Sverige

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

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

Vi erbjuder räntefri avbetalning via Wasa Kredit AB

