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Framsidan:
Emmi Lind, Stockholmspolisens Skf, vann sin klass (LP15) på den
nya nationella luftpistoltävlingen Lilla Håtunaleken som nyligen
hade premiär. Arrangör var Håtuna PSSK som startade tävlingen med
huvudsakligt syfte att inspirera fler ungdomar till att skjuta pistol och
börja tävla. Läs mer på sid. 22.
Foto: Ulf Hansson

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

LEDARE

Svenska Pistolskytteförbundet lägger vikt vid interndemokrati och
transparens. Detta skrivs på väg till
en av fyra landsdelskonferenser, som
bland annat utgör en bra form av
informationsutbyte och förankring
av förbundsstyrelsens arbete på regional nivå. Från förbundsledningen
försöker vi också utnyttja dessa möten för att lyssna in vad som händer
ute i förbundet.

jakt. Vi vet i skrivande stund inte
vad den proposition som Justitiedepartementet kommer att presentera för riksdagen i april kommer
att innehålla, men vi kan inte utesluta att den innehåller för oss negativa inslag. Därför har vi försökt
påverka politiker och andra beslutsfattare så att propositionen riktas in
i huvudsak på vapenbrottsfrågor,
inte på legalt skytte. Inte minst har
vi arbetat för att begreppet ”synnerliga skäl”, som idag är ett krav
för licens för enhandsvapen, ska
utmönstras ur lagstiftningen och
ersättas av ”särskilda skäl” eller motsvarande begrepp. Det godtycke och
den rättsosäkerhet som nu föreligger vid vapentillståndshanteringen i
vissa delar av landet – särskilt Västra
Götaland, men även Norrbotten –
bygger på ett missbruk av begreppet
”synnerliga skäl” och måste stävjas.

Vi vet inte om vi lyckas med detta, men däremot vet vi att riksdagen med stor sannolikhet kommer
På central nivå har vi under det se- att votera om propositionen före
naste året tyvärr tvingats fokusera sommaren, vilket innebär att dess
på arbetet med vapenlagstiftningen förändringar av vapenlagen blir
som pågår i regering och riksdag. gällande lag per den 1 juli i år. Det
Jag skriver tyvärr, för det vore gi- innebär i sin tur att vi genom votevetvis bättre om vapenlagstiftningen ringen vet hur partierna ställer sig
och politikernas hantering av den- till dessa frågor, och det kommer att
na kunde fokusera på det accelere- ge god vägledning i termer av vilrande problemet med kriminellas ket parti man som pistolskytt bör
användning av illegala vapen, istäl- välja vid valet i september.Vi komlet för att riktas in mot civilt, legalt mer att återkomma till detta i NP:s
vapeninnehav för tävlingsskytte och Valextra-nummer.

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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I samtal med politiker, inte minst
riksdagsledamöter, har vi märkt att
vanliga skyttars och jägares mail
och telefonsamtal till dem faktiskt
ger betydande effekt. Jag skulle vilja
rekommendera samtliga medlemmar att ta reda på vilka företrädare
i riksdagen ni har, och därefter ta
kontakt med dem – i god ton och
med gott omdöme - för att fråga
om hur de ställer sig i vapenlagsfrågorna. Om en riksdagsledamot får
ett antal mail eller samtal om samma frågor från av varandra oberoende vanliga medborgare märks det
garanterat. Vi kommer att lägga ut
lite tips om vad man kan skriva om
på Förbundets hemsida. Men gott
omdöme är som sagt en förutsättning för all sådan kommunikation
med politiker.
Förbundsordföranden Stefan Kristiansson och undertecknad representerade som brukligt SPSF vid Folk
och Försvars rikskonferens i Sälen
i januari (se Försvarsinformation i
detta nummer). Vi fick möjlighet
att samverka med Försvarsmaktens
högsta ledning och kunde dessutom
ställa rikspolischefen mot väggen i
en offentlig utfrågning.
Med detta vill jag önska er ett fint
skytteår och en bra start på tävlingssäsongen!

Mike Winnerstig
Styrelseordförande, SPSF

Statens skytteombud
(SSO) har upphört
Myndighetsutövandet har sedan
länge upphört och Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) har valt att
lägga ned verksamheten i sin nuvarande form. Det finns emellertid fortfarande uppgifter som skytteorganisationerna måste driva och bevaka.
Läs mer under Förbundsnytt sid. 64.

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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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
160 kr

2 400 kr
1 990 kr
2 800 kr
2 700 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

200 kr
210 kr

3 500 kr
3 700 kr

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

160 kr
160 kr
180 kr

2 900 kr
2 700 kr
3 200 kr

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

220 kr
220 kr
200 kr

3 900 kr
3 800 kr
3 600 kr

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

220 kr
220 kr

3 900 kr
3 800 kr

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

280 kr
370 kr

4 900 kr
6 600 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

220 kr
220 kr
220 kr
260 kr
240 kr/ask med 20 st
280 kr/ask med 20 st

3 800 kr
3 900 kr
3 900 kr
4 600 kr
10 800 kr
12 400 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

65 kr

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

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

80 kr
100 kr
100 kr

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

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

150 kr
140 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
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Box 25 232 02 ÅKARP 040-46 50 50
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årets

SM

Precision
Fält
Militär snabbmatch

Av: Peter Siegel

Årets Pistol-SM kommer att arrangeras i Västra Husby,
ca 3 mil öster om Linköping. SM i Militär snabbmatch
genomförs i Linköping.

Precision anordnas i tält liknande SM 2002 i Stockholm (bilden) och 2007 i Sunne.

Östgötakretsen och Elmer
Jansson fick ta till plan B vad
gäller platsen för årets PistolSM, då deras första val, Kvarn
mellan Linköping och Motala, inte godkändes av försvarsmakten p.g.a. miljöskäl. En
privat markägare förbarmade
sig och upplåter nu mark till
arrangemanget.
Tävlingscentrum och matsal
kommer att finnas i Västra
Husby bygdegård. Inskjutning

kan ske på en skjutbana med
gångavstånd från tävlingscentrum. Till precisionsbanan,
som äger rum i ett tält med
60 platser, är det en bussresa
på 3 km. Där börjar också fältskytteslingan på 10 stationer. I
terrängen finns en dryckesstation och olycksfallsberedskap.
Efter sista stationen väntar en
1 km resa med traktor och
vagn till allmän landsväg. Därefter buss tillbaka till tävlingscentrum.

Närmaste logi finns förslagsvis i Norrköping och Söderköping.
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SM i Militär Snabbmatch ska
dock arrangeras på nedläggningshotade ”gamla skyttecenter” i Linköping. Efter
branden tidigare finns visserligen bara 40 skjutplatser
med duellställ kvar, men man
räknar med att det ska räcka.
Efter en regeländring hösten 2013 får nu alla skjuta
SM-generalen Elmer Jansson
vapengrupp A och R med
hälsar skyttar och anhöriga
stödhand, i C och B dock
välkomna till årets skyttefest!
fortfarande med en hand.
Skyttar som fyller 70 samma år, får använda stödhand i
samtliga vapengrupper. Kvalificerade i år är endast klass inte i Öppen C och Dam C
2 och klass 3-skyttar.
på SM.
I precision blir det fem
Nytt från 2014 är också att ve- minuter per serie på alla tävteranklasserna på nationella lingar, inklusive SM.
tävlingar ändrats. Man blir – Det ska bli ett bra SM,
nu veteran yngre från året då sommar och sol är beställt, så
skytten fyller 60 år och vete- varmt välkomna till SM 2014
ran äldre från 70 år. Observera hälsar Elmer Jansson. Så är det
att äldre veteraner nu får skju- ju också årets skyttefest med
ta fält med stödhand i samt- över 1000 deltagare och likaliga vapengrupper igen, dock sinnade från hela riket!

NP1 ’14

Press-stop!



För planeringen behöver
arrangören veta hur många som
vill äta lunch på tävlingscentrum.
Ange helst antal luncher för
varje dag och bifoga anmälan.
Tack!
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Så har ett nytt år inletts med de
sedvanliga landsdelskonferenserna.
Fyra sådana, ett VU sammanträde
och ett FS sammanträde på en månad innebär att man bara har två
lediga helgdagar och det är nog i
minsta laget. Man är ju ingen ungdom längre, även om man vägrar att
inse det. Men kretskonferenserna är
viktiga och jag skulle inte vilja vara
utan denna möjlighet att ”besöka
verkligheten”. Inte för allt smör i
Småland. Till årets Förbundsmöte
har sex motioner inkommit jämfört med fjolårets sexton. Dessutom
har styrelsen förelagt Förbundsmötet
tre propositioner. Motioner & propositioner har lagts ut på hemsidan.
Vidare är bokslutet klart och vi kan
glädja oss åt att vår ekonomi är stabil.
Det innebär att vi kan fortsätta den
utbildningssatsning vi inledde 2012.
Kretsinstruktörskonferens med vissa
förhinder

vart femte år om ekonomin tillåter det. På årets konferens väcktes
tanken att riksintruktörerna under ”mellanåren” skulle samla sina
kretsinstruktörer årligen för regional konferens. Tanken är god. Man
skulle på det sättet kunna få till stånd
en effektivare utbildningsverksamhet till lägre kostnad. Vi kommer
att ta upp denna fråga på årets riksinstruktörskonferens och se om vi
kan göra ett ”vinnande koncept”
av denna idé. Utbildningen utgör
en hörnsten i Förbundets verksamhet och nu har vi verktyg i form av
nyutbildade kretsinstruktörer och
utbildningsmaterial av modernt
snitt. Det är bara att
smida medan järnet
är varmt. Eller som
Cromwell uttryckte sig; smida järnet
varmt.

Kulturhistorisk fotnot
Den 7 december genomförde Jag hade förmånen att fira nyår i DuFörbundet sin första kretsinstruk- blin och resans absoluta höjdpunkt var
törskonferens i Stockholm. Tyvärr besöket vid Michael Collins’ grav ute
visade det sig att vi valt fel dag då SJ, på Glasnevins begravningsplats. Det
med anledning av en försenad höst- var han som ledde Irlands befrielsekrig
storm, stängde av södra stambanan. 1919-21. Enligt legenden var han en
Deltagarantalet blev alltså mindre äventyrens man som, med ett charmigt
än vi räknat med. Nå, man
rår inte över väderleken och
Vid Mick Collins grav.
konferensen var uppskattad
av dem som lyckades ta sig
fram. Den stora vinsten var
att riksinstruktörerna fick
grepp om ”sina” kretsinstruktörer och att dessa fick lära
känna ”sin” riksinstruktör.
Vår utbildningsorganisation
bygger ju på att riksinstruktörerna utbildar och sedan
stöttar kretsinstruktörerna
inom sin landsdel och att
dessa sedan utbildar och stöttar föreningsinstruktörerna
inom sin krets.
Regionalisering av
utbildningsverksamheten

Centrala konferenser av den
här typen fyller definitivt en
funktion och kommer att genomföras även i framtiden.
Dock tillåter inte ekonomin
att det sker årligen.Vi har sagt
NP1 ’14

leende, ledde kampen växelvis från sin
cykel och baren på Vaughns hotell. I
verkligheten var han en totalt hänsynslös och kallt beräknande terrorist. Det
fanns död i ”Micks” leende. Hans taktik
var en kombination av gerillakrigföring
och terrorism. Första åtgärden var att
infiltrera administrationen. Han hade
kunskapare över allt. Därefter lät han
kallblodigt skjuta ner två konstaplar i
den irländska polisen RIC. Övriga poliser fick en diskret vink att det var dags
att ”byta jobb”. De som inte hörsammade rådet togs om hand av hans specialstyrka ”The Squad”. För att ersätta
RIC rekryterade engelsmännen en ny
kår bestående av frontveteraner som inte
kunnat anpassa sig till fredliga förhållanden med inslag av rent kriminella typer. Denna kår fick efter
sin uniformering (vapenrockar av
khaki och svarta polisbyxor) öknamnet ”Black and Tans”. Våldet
trappades upp successivt och kulminerade ”den blodiga söndagen” den
21/11 1920. Engelsmännen hade tagit in underrättelseexperter som just
krossat den egyptiska frihetsrörelsen.
Dessa infiltrerade Micks organisation.
Men han hade i sin tur infiltrerat ”the
Cairo Gang” och slog till först. Klockan 09.00, när kyrkklockorna ringde
till andra mässan, steg på fjorton adresser män i vit trenchcoat, keps, rakhyvel i bröstfickan
(IRA:s igenkänningstecken)
och revolver i höger rockficka in
genom porten. Tre minuter senare existerade inte ”the Cairo
Gang” längre. Black and Tans
hämnades genom att samma eftermiddag slå till mot finalen i
Gaelic football varvid 14 åskådare och Limericks vänsterytter
fick sätta livet till. I juni 1921
ingicks vapenstillestånd och i december undertecknades fredsavtalet. På Irland utbröt inbördeskrig
mellan dem som godkänt fredsavtalet och dem som motsatte sig
det. Mick Collins utsågs till befälhavare för regeringstrupperna.
Den 21/8 1922 mötte Michal
Collins sitt öde i ett bakhåll i
Beal na Blath. Men hans minne lever på Irland och det finns
alltid blommor på hans grav i
Glasnevin.

Generalsekreteraren har ordet

Konferenser, utbildning och
Michael Collins
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Elektriska
Walther
Av: Ulf Hansson

”Elektronisch! High-tech!” utropar den ansedda vapentidningen
Deutsches Waffen Journal entusiastiskt efter att ha provat den
nya silvereloxerade Walther SPP-E med elektroniskt avtryck.
NP engagerade två skickliga skyttar för att prova den.
NP presenterade Walthers nya
pistol SSP (Standard Sport
Pistole) redan 2006 då fabriken släppte ett antal testexemplar för utvärdering. Den
fick mycket gott betyg av
8

skyttarna som ansåg att pistolen hade potential att bli
något riktigt bra, förbehållet
att några smärre ”barnsjukdomar” avhjälpts.
Provskjutningarna gjor-

des utomhus vintertid och
jag minns att det var ganska
kallt vid tillfället. Det, eller fel
ammunition, kan möjligen ha
bidragit till några eldavbrott
som bland annat berodde på

att slutstycket kärvade och
inte orkade mata in patronerna ordentligt i patronläget.
En optimal tävlingspistol som

Walther SSP behöver kanske
NP1 ’14

Jim Forsberg provsköt
inomhus i Danicahallen.

Anna S.Törnqvist provsköt
utomhus på Grimsta skjutbana.

dahl, Vetlanda, vad man behöver tänka på; ”det går att
klämma hylsor och få eldavbrott i SSP, men då får man
missköta underhållet, använda
fel ammunition eller ställa in
rekyldämpningen fel”.
lite mer kärlek och omtanke än gamla ”järnspisar” som
Vostok, FN, High Standard
med flera.
I NP nr 4, 12, beskriver
en nöjd ägare, Anders LinNP1 ’14

Nyligen släppte Walther sin nya

version, SSP-E, med elektroniskt trycke. Den bygger helt
på den mekaniska SSP och
har endast fått en tillbygg-

nad för batteri och elektronik
framför varbygeln.
Elektroniskt avtryck som
via en elektromagnet utlöser
slagstiftet har sysselsatt konstruktörerna länge. Redan på
1980-talet kom Hämmerli
med en fripistol (modell 152)
som hade ett sådant system.
Morini har också tagit fram
modeller med elektronisk avfyring, till exempel fripistolen
CM 84E och den ”winches-

terladdade” 22:an CM 102E
som kom 1985. Pardinis standardpistol SP1 Rapid Fire
finns också i ”elektriskt” utförande.
Tidigare var batterikapacite-

ten ett bekymmer, men under
åren har bättre laddningsbara
batterier utvecklats och Walthers SSP-E har ett batteri som
ska klara 6 000 skott på en
laddning, dessutom signalerar
9

Fikapaus i provskjutningen. Jonny Hedberg, ordförande i
Lidingö Ssk, var också nyfiken på den elektriska Walthern.

Jim väger avtrycket som var lite
onödigt hårt ställt.

Rekylen går ”rakt in i armen”.

Det enda som skiljer SSP-E från den mekaniska SSP exteriört
är påbyggnaden undertill framför varbygeln där elektroniken
finns. Laddat vapen/slutstycket i framskjutet läge markeras
med röd signal på slutstyckets sida. Totalvikt med extra pipvikt
(44 gram) och fullt magasin (5 patroner): 1070 gram.

Den blå lysdioden ger
signaler om pistolens
olika status. Manuell
avstängning av
systemet sker genom
det lilla hålet till höger
om lysdioden.
Batteriet kan laddas
via USB i datorn, eller
med adapter.

Jims tavlor uppifrån och ner:
Snabbskytte, sex serier, 288p.
Precision, sex serier, 285p.
Sex 10-sekundersserier, 275p.
30 skott à 6 sek. per serie 292p.
Walther SSP-E kostar 21 690
kronor inklusive moms och säljs
av Staffans Vapen & Jakt AB, tel.
0243-23 05 04.
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framgår att silversmeden Tore
Eldh fick patent på ett linjärt
slagstift till sin fripistol redan
på 1940-talet.

ra in siktet för att skjuta precision. Justerade sedan efter
några serier till ”fält”, mitt i.
Något överraskande krävdes
det hela 30(!) snäpp för detta.
Redaktionen bad två meritera- Någon justering av tryckvikt
de skyttar med lång erfarenhet och kolvvinkel gjordes inte
att prova den nya Walthern, inledningsvis. Senare vägde
Jim Forsberg, Rosersberg Pk Jim trycket och fann att det
och Anna S.Törnqvist, Lövsta låg ganska mycket över det
Skf. Deras personliga intryck reglementsenliga kilot. Efter
justering och några serier ytWalther SSP och den elek- redovisas här intill.
terligare upplevde han dock
troniska SPP-E saknar hane.
Denna är ersatt av en s.k. Lite kort om förutsättningarna: inte att det var någon större
”striker” som löper linjärt Jim Forsberg provsköt i Da- skillnad, kanske beroende på
med pipan (se faktarutan). nicahallen på Lidingö och det att det elektroniska trycket
Morinis CM 102E har lik- sköna inomhusklimatet gjor- verkligen är bra.
Utöver precision sköt Jim
nande system. Idén är inte de Walther SSP-E gott, pistoen match snabbskytte, militär
ny, se till exempel NP:s Anti- len fungerade perfekt.
krunda i förra numret där det
Jim började med att juste- snabbmatch och några tioden i god tid när man behöver
börja tänka på uppladdning.
Rekyldämpning är en annan sak konstruktörerna har
jobbat med under åren.Walther SSP har ett pneumatiskt
system där dämpningen justeras genom att öka eller sänka
trycket i en luftcylinder (jämför cykelpump).

NP1 ’14

Det är enkelt att lossa överdelen på pistolen och komma
åt slutstycke etc. På bilden har en mekanisk SSP
demonterats. I allt väsentligt innehåller SPP-E samma
delar frånsett elektroniken som inrymts framför varbygeln.
Längst ned rekylfjäder och fjäder till den pneumatiska
rekyldämpningen.

Den så kallade
”strikern” (jämför
slagstift) löper linjärt
mot patronen i ett
urtag i slutstycket.

Bild ur NP nr 4, 12. Foto: Anders Lindahl.

Kornet kan vridas för
tre olika bredder.

Magasinfrigöraren (stora knappen i kolven) ska tryckas
in distinkt, annars hoppar magasinet upp som en
gräshoppa och kan hamna på marken.

Siktbladet kan justeras helt enligt
önskemål. Insexnyckel gäller.

föra in första patronen helt
i patronläget, med klick som
följd.Troligen berodde det på
att vi använde den amerikanska CCI Standard patronen.
Återförsäljaren, StaffansVapen
& Jakt, påpekar att ”europeAnna provsköt utomhus på iska vapen ska ha europeisk
Grimsta skjutbana i Stock- ammunition”, patronernas
holm. Det var kyligt väder toleranser skiljer en aning.
och det blev några eldavbrott, Rekylfjädern påverkas också
men bara på första skottet. av hur hårt man ställer den
Slutstycket hade inte orkat pneumatiska rekylbromsen.
sekunders standardpistolserier. Lite fältskytte hanns också
med, även om det bara gick
att ladda med fem patroner
då sexskottsmagasinet inte var
medlevererat.
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Här justeras rekyl, respektive
pneumatisk rekyldämpning.

Hursomhelst, när Anna övat lite

på att få till ”den rätta knycken”, som Tjorven sa till farbror Melker, gick det bättre.
Anna sköt några serier
precision för att ställa in träffbilden (30 snäpp ned) men
övergick sedan till fältskytte
som hon gillar bäst. Även för
henne gällde dock 5-skotts
magasinet.
Walther SPP vann designpri-

set ”Red Dot Design Award”
2006 och har enligt många
en ”läcker high-tech”-inspirerad exteriör. Med det elektroniska trycket som tillåter
torrträning med i princip
hur många skott i följd som
helst, lägsta tillåtna kärnlinje,
alla möjligheter till individuell
anpassning och pneumatisk
rekylbroms framstår SPP-E
som en optimalt uttänkt konstruktion.
11

Skyttarnas intryck av SSP-E

Walther SSP-E
Balans
Extra pipvikter kan monteras (44 gram) under pipan och i
kombination med vikt även i kolven kan man ställa in önskad optimal balans.

Jim Forsberg
Balans

Bra, passade exakt min hand som inte
Kolv
(small) är av dasslocksmodell.
Riktmedlen är utmärkta med alla jusRiktmedel teringsmöjligheter. Jag tycker dock att
man borde ha rattar, eller åtminstone
spårskruvar för inställningarna. Insexskruvar kräver att man verkligen kommer ihåg att ha hela ”nyckelknippan”
med sig till skjutbanan. En spårskruvmejsel har de flesta i sina skjutväskor
som man kan låna om man glömt sin
egen. Justeringarna görs i väldigt små
steg, trettio ”snäpp” för att ställa om
från precision till fält är man inte van
vid, men självklart något man vänjer
sig vid. Det ger givetvis möjlighet till
en mer exakt justering av träffläget.
Ett avtryck kan nog inte bli bättre än så
Avhär. Väldigt bra. Dock mycket svårt att
tryck
avgöra om det är bättre än ett riktigt
bra mekaniskt.

Rekyl

Funktion

Övrigt
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Anna S. Törnqvist

Sköt med pipvikten som fanns mon- Balansen kändes väldigt bra.
terad och balansen kändes helt ok.
Skulle t.o.m. kunna tänka mig en
tyngre pipvikt.
Kolven gick lätt att justera in efter min
hand.
Brett siktblad, det kändes bra. Är van
vid Sig Neuhausen och Unique som
har mycket smalare siktblad.

Förtrycket var lite längre än jag är van
vid (går att justera) och jag hade lite
svårt att känna när skottet skulle gå, det
kändes lite ”stumt”. Kan ha berott på att
jag är van vid att avtryckaren normalt
har en anings bakåtrörelse efter skott,
vilket den här pistolen inte har. När det
inställda trycket är uppnått smäller det
bara. Det gick bättre och kändes lättare
när jag sköt snabbt, då tänkte jag inte så
mycket på det utan ”pangade bara på”.
Avtrycket är en tränings- och vanesak.

Rekylen känns annorlunda och går mer
rakt in i armen än jag är van vid. Slår
lite åt sidan, inte så mycket uppåt. Jag
tyckte det blev lite svårare att komma
tillbaka i målet, man måste flytta pistolen lite i sida istället för att låta den falla
tillbaka ned i målet.
I inomhushallen där jag provade pistolen fungerade allt perfekt. Provade tre
sorters ammunition, CCI, Eley och Top
Shot. Testade även den elektroniska
torrklickfunktionen som var något nytt
och bra med tanke på att man kan avfyra kontinuerligt utan att behöva dra
tillbaka ett slutstycke eller dra i någon
spak före varje skott.

Upplevde rekylen som distinkt, lite mer
”bestämd” än jag är van vid och den
gick mer rakt in i armen.

Jag hade gärna flyttat avtryckaren ytterligare något bakåt, men då måste
pinnen som den sitter på kortas av,
flyttar man den längre bakåt tar den
utstickande pinnen i stommen och det
går inte att avfyra. Två varianter, kort/
lång, hade varit bra.

Pistolens elektroniska funktioner, standby-läge, automatisk avstängning etc.
hann jag inte sätta mig in i. Det viktiga
är att pistolen endast kan startas upp
på ett säkert sätt. En bra funktion var att
man lätt kunde ställa om pistolen och
torrklicka hur många gånger som helst
utan att slita på mekanismen.
Jag noterade också att magasinet var
mycket lätt att fylla på, det mjuka motståndet på fjädern gör att man slipper
spräckta naglar, väldigt bra.

Jag provade pistolen utomhus i gråväder (några plusgrader). Vid några
tillfällen gick inte slutstycket ändra fram
mot pipan när jag laddade. Det resulterade i ett klick på första patronen. När
jag däremot var mer bestämd i framsläppet av slutstycket gick det bättre.
Vad jag förstått efteråt berodde det här
på att vi använde CCI ammunition och
det är tydligen inte den här pistolens
favoritmat. Vid skjutning där första skottet avlossades fungerade resten perfekt.
Patroner med fet yta kan möjligen också förorsaka problem i kyligare väder.

Avtrycket
Avtrycket är inställt från fabrik så att avtryckaren har en kort
rörelseväg. Hårdheten på tryckpunkten, som är distinkt, kan
justeras enligt eget önskemål. Trigger-stopp finns inte på
SSP-E, avfyringen sker via en tryckkänslig sensor utan mekaniska delar och avtryckaren har därför inte heller någon
bakåtrörelse efter skott.
Inställningar
Det totala tryckmotståndet är en kombination av förtryck
och sluttryck (tryckpunkt). Från fabrik är avtrycket ställt så
att man tar upp ungefär 750g i förtrycket och återstående
c:a 250g i sluttrycket.
Justering går till så att man först ställer önskat förtryck,
varefter man ställer in sluttrycket som är elektroniskt. Avtryckaren hålls helt intryckt tills man ser dioden på pistolens
högra sida avge en lång blink följd av ytterligare en lång. Man
tar sedan bort fingret från avtryckaren, håller pistolen med
pipan rakt upp och väger trycket med en vanlig kontrollvikt.
Medan vikten fortfarande hänger på avtryckaren trycker man
in knappen under dioden. Denna kommer att blinka några
gånger för att bekräfta att avfyring är möjlig. Efter finjustering av själva tryckpunkten rekommenderar fabriken att man
för säkerhets skull väger avtrycket på nytt. Behövs ytterligare
finjustering gör man det genom att ändra förtrycket.
Det går även att ställa om avtrycket från två-stegs till direkttryck. Fabriken uppger att det inställda trycket hålls exakt
utan justering för minst 500 000 avfyringar.
Batterifunktion
Borta är nu de gamla alkaliska, mindre uthålliga batterierna.
Walther SSP-E har ett inbyggt laddningsbart batteri med stor
kapacitet som enkelt laddas via USB-kontakt i datorn eller
vägguttaget med adapter som medföljer. Enligt uppgift tar
det bara 1 minut att ladda upp pistolen för 100 skott. Fullständig laddning tar c:a 90 minuter och då räcker krämen
till 6 000 skott.
Komma igång
För att starta trycker man in avtryckaren en gång. ”Power on”
indikeras genom att den lilla dioden blinkar. När pistolen inte
används återgår systemet efter 20 minuter automatiskt till
”stand-by” läge. I detta läge blinkar dioden var 20:e sekund
i 20 minuter. Efter det blinkar dioden en gång varannan sekund i 3 minuter. Därefter stänger systemet av sig självt. Det
går också att stänga av systemet manuellt.
När man drar avtryckaren bakåt indikeras också återstående batterikapacitet via dioden. En lång blink följd av några
kortare (en kort blink per 1 000 kvarvarande skott). Lägre
kapacitet indikeras av fyra korta ”flashar” samt paus.
Torrträning
Torrträning är möjlig genom att föra säkerhetsspaken på högersidan framtill från läge ”S” (säkrad) till ”F” (fire). Därefter
förs slutstycket tillbaka helt, eventuellt magasin tas ur och
slutstycket förs framåt igen så att elektroniken aktiveras. Därefter ställer man tillbaka säkerhetsspaken till läge ”S”. Man
kan nu torrklicka utan att röra slutstycket i princip hur många
gånger och i hur snabb takt man vill. Ett tydligt knäppande
ljud markerar avfyringarna.
Saknar hane
Varken den mekaniska SSP eller SPP-E har någon hane som
slår mot ett slagstift. Linjärt med pipan löper en ”striker” med
en liten v-formad spets (motsvarar slagstift) i ett urtag i slutstycket. När slutstycket rör sig bakåt följer den fjäderbelastade
”strikern” med och hakar upp i ändläget (jämför armborst)
medan slutstycket matar fram en ny patron. Vid avfyring frigörs ”strikern” som slungas framåt och antänder patronen.
Kolv
Kolven, som finns i tre storlekar för högerhänta och en för
vänsterhänta, är justerbar runt en kulled och fixeras i önskad vinkel.
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Bakom palmerna skymtar Teneriffas
skytteanläggning. Den ägs inte av någon klubb eller
förening utan av provinsens skytteorganisation
”Federación Insular de Tiro Olímpico” (FITOT).

Krutdoft bland
palmbladen
Av: Anna S. Törnqvist och Peter Carlsson

Vi vet väl alla hur det är att vara ute och tävla när det är vinter och kallt.
Tjocka kläder, handvärmare och frusna tår. Tänk dig istället solsemester,
palmblad som vajar i den svaga varma brisen. Ett klimat som bjuder
på 21 gradig värme vintertid och vackert landskap. Tänk Teneriffa!
Fundera sen på skytte, finns det på ön överhuvudtaget? Och i så fall,
hur fungerar det? Det ville vi ta reda på.
Teneriffa har blivit vårt återkommande semestermål, och
vi har ofta undrat om det finns
något aktivt pistolskytte på ön.
Naturen med sina karga och
ödsliga områden inbjuder till
perfekta platser att anlägga
skjutbanor på, men finns de?
På vår senaste resa beslöt vi oss
för att ta reda på fakta. Genom
lite förarbete inför resan, lyckades vi ta reda på att det skulle
finnas åtminstone en skjutbana
14

på ön.Vi fick kontakt med federationens ordförande, via epost. Språket utgjorde tyvärr
ett hinder då han inte kunde
engelska, och vi inte spanska.
Men väl på Teneriffa fick vi
hjälp med kommunikationen
av hjälpsamma människor.Till
sist fick vi ett möte bokat med
federationens engelsktalande
sekreterare Bernardo M. Gonzalez som bjöd in oss till skjutbanan.Vi hyrde en bil och tog

oss från öns södra turistliv upp
till den norra sidan och orten
La Laguna, där både skyttefederationens kontor och skjutbana finns.
Skjutbanan, som är Teneriffas

enda skjutbana för pistol, ägs
inte av någon klubb eller
förening utan det gör provinsens skytteorganisation
”Federación Insular de Tiro
Olímpico” (FITOT). Till sin

hjälp har de två heltidsanställda som underhåller anläggningen. Den byggdes för ca
40 år sedan av militären, men
har från dess start genomgått
en del förändringar. Hela anläggningen ligger i en bergssluttning vilket gör den dold
för befolkningen.
Skjuthallen är byggd i två plan,

anpassade till två banor med
olika skjutavstånd. Det finns
NP1 ’14

Federationens
skjutbana.

Den mörka fuktiga gången
till markörgravarna.

Bernardo förklarar hur organisationen är uppbyggd, självklart fick
han titta i senaste numret av NP som vi hade med oss.

Baren.

en 25 meters bana och en
50 meters bana med 20 platser var. Skjutbanorna ligger i
två nivåer, 25 meters banan
är lite nedsänkt framför 50
meters banan. Det resulterar
i att man kan skjuta på båda
banorna samtidigt genom att
stå på olika plan i skjuthallen.
Finurligt.Varje bana har funktionärer vid själva markörgraven, skytten behöver inte själv
gå fram och markera. För att
komma till markörgraven på
50 metersbanan måste man
gå i underjordiska mörka betonggångar. Lite spännande
var det att vandra i den råa,
fuktiga luften omsluten av
betongfundamentet. Inget för
mörkrädda med klaustrofobi.
Det låga taket och spindelväven i ögonhöjd satte extra piff
NP1 ’14

på det hela.Tankarna skenade
iväg, här skulle man kanske
kunna hållas gömd väldigt
länge, innan man blev hittad.
Nåväl, framme fanns ljuset,
en öppning upp mot himlen,
och tavlan syntes tydligt i den
starka solen. Bernando förklarade stolt hur allt var konstruerat med tavlor som kunde
fällas ner för markering och
upp igen. Här står man skyddad och kan samtidigt höra
ett sipprande ljud från bergsvatten som rinner ut genom
små springor i betongen. Naturen gör sig ständigt påmind.

nomskinligt glas. Skyltar visar
att man ska vara tyst och inte
röka. Åskådarplatserna består
lite fyndigt av en lång vägg
med gamla bruna biografsäten. Där kan publiken ha full
insyn till skyttarna, men det
serveras inga popcorn.
En annan sektion har
vändställ med tidgivare och
10 platser för duell och snabbskytte. Det finns också en
sektion för IPSC (dynamiskt
skytte) där bl.a. de högt rankade skyttarna i klubben ”7
Alphas” tränar och bygger
sina banor. Vägen till IPSC
banan går utomhus via en liSkjutplatserna är avskärmade ten promenadstig i uppförsfrån varandra med väggar backe med betong på ena
som bildar egna rymliga bås. sidan och natur på andra siPubliken är avskärmad från dan. Just den dagen vi var
skyttarna med ett kraftigt ge- där fick vi se deras bana i full

action, uppbyggd med bl.a.
staplade bildäck, stora tunnor
m.m. Skyttarna var riggade
med kameror med vilka de
utvärderade sina egna prestationer. De var mycket gästvänliga och stannade upp sitt
skytte för att vi skulle få fota
och växla några ord med dem.
Inomhus finns flera banor för
luftskytte och en av dessa var
överraskande lik vår egen
lufthall, både vad gäller taveltransportörer och inredning.
Det fanns även ett stort förvaringsrum där skyttarna hade
egna skåp med lås, att förvara
sina tillbehör i.
Skytteorganisationen i Spanien
är inte uppbyggd på samma
sätt som i Sverige. En skytt
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Ett kraftigt glas skyddar för ljud både in
och ut från skjutplatsen.

IPSC banan

Skylt i skjuthallen:
”Största möjliga tystnad”.
d”.

Bernardo visar oss runt under den varma solen.

behöver inte vara medlem
i en klubb, utan endast vara
ansluten i någon av skytteorganisationens olika delar.
Antingen den nationella, autonoma eller provinsens skytteorganisation. Det finns bara
några få skytteklubbar på Teneriffa, och de är anknutna till
provinsens organisation.
Skyttelicensen kostar €38 per

år och att vara medlem i organisationen ”FITOT” kostar
€120 per år. Då får man utnyttja skjutbanan hur mycket man vill, men varje tävling
kostar €5. Liksom i Sverige
skjuter de grenar från olika
förbund. Det finns olympiska
grenar som fripistol, sportpistol etc. men även nationella grenar och IPSC som vi
nämnde tidigare. Varje helg
arrangeras minst två lokala
16

tävlingar på skjutbanan, och
varje år arrangeras ett mästerskap för ön och ett för kanarieöarna. Av Teneriffas c:a
900 000 invånare är omkring
400 aktiva pistolskyttar.
Nybörjarkurser i pistolskytte är

inget som är känt för allmänheten. Istället använder man
sina kontaktnät för att få information om pistolskyttet.
Organisationen arrangerar två
kurser per år och varje kurs
pågår under 6 månader. Den
teoretiska delen innehåller
mest säkerhet och förståelse
för hur skytteorganisationen
fungerar. För att få tillstånd att
inneha vapen måste skyttarna
genomgå ett teoriprov samt ett
skytteprov. Detta görs under
tillsyn av polismyndigheten.
Licensen gäller i 3 år och för-

Lufthallen.

utom erlagda prov måste man
även bifoga intyg om sin fysiska och psykiska hälsa, utdrag ur brottsregistret och ett
intyg om icke könsrelaterat
våld. Det krävs också ett intyg från skytteorganisationen
som styrker behovet av vapen.
Vapen och ammunition är

100 askar ammunition per år
och inneha totalt 150 askar.
Om man vill ladda egen ammunition måste man ha en
speciell licens. Samma hårda
regler gäller för innehav av
laddkomponenter. Man får
bara köpa 1 kg krut och 100
askar tändhattar per år och
person.

inget man i första hand köper på ön, det är alldeles för
dyrt. Istället åker skyttarna till
fastlandet eller beställer från
andra länder. Alla vapen som
köps, levereras från säljaren
till polisen där dessa kvitteras ut när man blivit godkänd
för licensen.

I organisationens samlingsrum
fanns det både biljardbord,
sköna soffor och deras egen
bar. Där hittade vi förutom
alla priser och utmärkelser
också egengjorda ”idolaffischer” på medlemmarna från
klubbarna, samt dryck och
tilltugg såklart. Det var ett
Vapenlagarna är ganska hårda mycket trevligt besök vi fick
och detta avspeglas även i de hos ”FITOT ” via Bernardo
restriktioner vapeninnehavare M. Gonzalez som dessutom
har på inköp av ammunition. välkomnade oss åter. Ett beDe som har licens får köpa sök värt att minnas.
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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
NP1 ’14

17

Mästerskytten från
Regensburg
NP:s tävlingsreporter
Peter Siegel har
intervjuat Roman
Hauber, som på de
senaste två VM i
PPC1500 erövrat
sammanlagt nio
världsmästartitlar
under tävlingarna
i Sverige och
Australien.
Av: Peter Siegel

Namn: Roman Hauber
Nationalitet: Tyskland
Klubb: Feuerschützen Regensburg e.V.
Yrke: Brandchef
Ålder: 47

Roman Hauber har bland annat skjutit rekordhöga 1495 poäng av 1500. Här vid prisutdelningen
på VM i Sverige för två år sedan.

Roman Hauber är verkligen
”i stöten”, utöverVM-titlarna
är han flerfaldig tysk mästare,
Europamästare och mästare på
Freedom Arms Shoot 2010.

När förstod du att du
hade anlag och talang för
pistolskytte?

– Det var 1999, när jag hörde att en kollega till min bror
var sportskytt och jag följde
med honom för att prova på.
Hur började din fantastiska
Det var riktigt roligt och reskyttekarriär?
– Jag hade egentligen redan i dan efter att ha provat på vilmin barndom kännedom om le jag bli pistolskytt och gick
vapen genom min far som var med i hans klubb. Sedan år
föreståndare för en skjutbana. 2000 är jag medlem i FeuerPappa sköt för skojs skull när schützen Regensburg. I den
det var lugnt på banan. Ibland klubben ”måste” man delta
var vi på någon förvildad sop- i alla klubbmästerskap och i
station som fanns på den ti- och med det ökade också min
den, och sköt på skadedjur skjutfärdighet markant.
med luft- eller finkalibriga
gevär. Men som tonåring var Vilket vapen sköt du med då?
jag mest intresserad av disco, – Att skjuta precision enligt
moped och senare bil, flickor DSB:s regler var för mig med
och andra i den åldern viktiga tiden inte tillräckligt stimulerande, jag sköt mest med en S
saker.
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& W .357 Magnum och gick
år 2000 över till PPC 1500.
Jag tycker att PPC-grenarna
är stimulerande och omväxlande.
Hur har du nått så stora
framgångar?

– Träning och åter träning!
2004 bildade vi en grupp av
PPC-intresserade i vår klubb
som hårdtränade tillsammans
och sporrade varandra. Det
största steget var omställningen från vanliga riktmedel till
PPC Visir som medförde att
våra resultat pekade rakt uppåt.
Hur ofta tränar du nu?

– Efter världsmästerskapet i
Perth i Australien tar jag det
lite lugnare inför kommande
VM. Den långa resan dit och

tidsomställningen kostade
både kraft och energi.Till den
15 januari var det dessutom
fortfarande jakttid på rådjur
och de lugna passen i skogen
tar jag som rekreation och
återhämtning. Jag älskar jakt
i skog och mark och har nu
skaffat mig lite jaktmark själv.
Så småningom blir det dock
två timmars träningspass på
pistolbanan igen.
Har du hjälp i skyttet av ditt
yrke som brandchef?

– Ja, god allmän kondition
är också viktigt, det har jag
”gratis” i jobbet. Det gäller att
träna fysiskt och mentalt om
man vill lyckas. Det får man
aldrig glömma!
Vilka vapen skjuter du med?
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– För PPC 1500 en S&W
med L-frame, Sig Sauer X5
och X6, Sig 210-2 och en
Desert Eagle. För DSB-grenar
en Brünner CZ75 och Walther GSP, samt en K98 som
jag tycker hör hemma i varje
hushåll.
Favoritvapen?

– Jag gillar alla!
Några roliga minnen så här
långt i karriären?

– Ja, både roligt för mig och
kanske ännu roligare för andra! En gång på vintern sköt
jag ett stort hål i marken med
min Desert Eagle när jag sökte tryckpunkten. Gissa om
folk skrattade! En annan gång
hände något otroligt, jag hade
en irisbländare på mina skytteglasögon som begränsade
min sikt när jag sköt ett skott
mot tavlan. Vad jag inte såg
var att en fågel flög rakt genom skottlinjen och träffades
så fjädrarna flög vida omkring
och den stackars fågeln landade död på marken. Magnumskottet gick dock obehindrat
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rakt fram in i tavlan. Ingenting
kan rubba ett magnumskott
på 180 grain! Jag hade fått
skjuta om, men det behövdes
inte.
Vad var speciellt roligt för
andra?

– På Team-match Revolver
German Open in Philippsburg 2010 sköt jag sex perfekta innertior på grannens tavla
innan jag upptäckte fadäsen.
Numreringen på tavlorna
var nedanför målen vilket jag
inte observerade först. Min
teampartner Emmel Markus
och jag kom absolut sist och
alla skrattade gott över oss
”storfavoriter”! Det tog ett
bra tag innan vi själva kunde
skratta.
Några goda råd?

– Att kunna föreställa sig det
perfekta skottet, samt förmågan att kunna ”utesluta omvärlden”. Att koncentrera sig
och inte låta den inre anspänningen inkräkta på finmotoriken. Tänk bara på att
överträffa dig själv varje gång!
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Det vårasapför
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Av: Ulf Hansson | Foto: Henrik Otterbeck

Premiären på Stockholms kretsmästerskap
i luftpistol började bra för några år sedan
och förra året ökade antalet deltagare.
Det känns som tävlingen nu är på väg att
etablera sig ordentligt.
När Stockholms kretsmästerskap i luftpistol arrangerades
första gången 2012 blev det
en historisk tilldragelse. Det
är bara att hoppas att tävlingen har kommit för att stanna
och det ser säkert Atlas Copcos ”Bröderna Lejonhjärta”,
Henrik och Johan Otterbeck
till att den gör. Med inspirerande entusiasm höll de i trådarna även förra året.
Antalet deltagare har ökat och

senast räknade man till 55
starter. Tävlingen, som omfattar 40 skott (gäller alla klasser), är uppskattad, inte minst
bland dem som enbart skjuter nationellt och därmed
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inte innehar tävlingslicens.
Det vore givetvis roligt om
fler klubbar arrangerade luftpistoltävlingar i nationell regi
med sedvanlig klassindelning
och standardmedaljer.
Att skjuta luftpistol är ett
utmärkt sätt att upprätthålla träningen och
känslan för skyttet även
under vinterhalvåret och
man står bättre rustad inför krutsäsongen.
Nu hoppas vi på ännu fler

Mats Johannesson,
Katarina Psf, vann
öppna klassen.

Paula Janver,
Katarina Psf, vann
äldre veteraner.
Foto: Peter Siegel

deltagare i höst! Kanske kan
det bli både riksmästerskap
och SM i nationell luftpistol
framöver.
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luftpistolen 1

Johan Otterbeck, har
fått syn på fotografen
som klättrat upp på
ett bord.
Damklassen vanns av Anne Mari Virtanen
(till vänster), tätt följd av Ann-Kristin
Jansson, Håtuna Pssk som tog silver.

Resultat 2013 års kretsmästerskap:
Individuellt
Öppen klass
1. Mats Johannesson, Katarina Psf
2. Tommy Mellberg, SAPK
3. Håkan Sköld, Bromma

Två glada medaljörer i
VetÄ, Thomas Brandt,
Pk Svea Ing1 (till
vänster) brons och Arturo
Miranda, Atlas Copco Pk,
silver.
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Poäng
376
376
374

Damer
1. Anne Mari Virtanen, Katarina Psf
2. Ann-Kristin Jansson, Håtuna PSSK
3. Hanna Eriksson, Lövsta Skf

369
367
365

Yngre veteraner
1. Per Örneblad, Katarina Psf
2. Sven Holmkvist, Salems Pk
3. Milos Dimic, Pk Svea Ing1

361
352
341

Äldre veteraner
1. Paula Janver, Katarina Psf
2. Arturo Miranda, ACPK
3. Thomas Brandt, Pk Svea Ing1

358
354
352
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Det
våras
för
Lilla
ken
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Del av skjuthallen och första skjutlaget.

Av: Ulf Hansson

Stockholms kretsmästerskap i luftpistol som arrangeras av
Atlas Copco Pk har gett ringar på vattnet. Håtuna PSSK
norr om Stockholm har hakat på och arrangerade nyligen
en nationell luftpistoltävling för första gången.
”Håtunaleken” är en välkänd
precisionstävling om sex serier som går av stapeln traditionsenligt varje vår sedan
åtskilliga år tillbaka. Arrangör
är Håtuna PSSK strax norr
om Stockholm. Men klubben
har även tillgång till en luftpistolbana i Bro och en av eldsjälarna, Ann-Kristin ”Anki”
Jansson, tyckte det var dags
att arrangera även en nationell luftpistoltävling i samma
namn, med beteckningen
”Lilla” framför. Tävlingen
omfattar fyrtio skott för samtliga deltagare, de yngsta deltagarna får skjuta med stöd.
Ankis idé är att försöka inspirera fler ungdomar till att
skjuta pistol och börja tävla.
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Lilla Håtunaleken anordnas
därför dels i öppen klass, dels
i åldersklasser för de yngre
deltagarna.

utrymme då musikerna flyttar till annan lokal i centrum.
Hon berättar entusiastiskt om
hur det ska bli då, uppfräschade lokaler och bra plats för
fika och samkväm.

har hand om invägningen får
fullt upp.
– Det här är mitt första
”egna” tävlingsarrangemang!
säger Anki lite varm om kinderna och visar upp de fina
Entrén till luftpistolbanan i Bro
medaljerna med blågula band.
är ett litet gult hus som det
står ”Korpen” på och vi har Det är full aktivitet inför för- – Det är så spännande! Jag är
svårt att förstå att det kan sta skjutlaget, kaffet ska på, lite nervös, men det ska nog
rymmas en luftvapenbana där mackor, bullar och godis fram gå bra.
med plats för tjugo skyttar. och – inte minst – måltavlorMen Anki som är på plats och na måste vara uppmärkta och Och visst gick det bra. När
välkomnar oss förklarar att vi klara. Kjell Sundell, merite- Anki hälsat alla välkomna till
ska ned i källaren. Där är det rad pistolskytt sedan många premiären på Lilla Håtunabetydligt rymligare än det lilla år och sekreterare nationellt i leken och startat det första
huset låter påskina och Anki klubben, hjälper till med tav- skjutlaget var man igång och
berättar att flera olika fritids- lorna innan de kan läggas ut det kändes lugnare.
verksamheter håller till här.
på skjutborden. Ankis sambo
– Det är både boxning och Daniel hjälper till med lite av När Anki inte skjuter pistol ägmusik, säger Anki, men från varje. Skyttarna börjar anlän- nar hon sig gärna åt smyckesoch med nästa år får vi mer da och Mårten Hedberg som tillverkning. Hon har tagit
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luftpistolen 2
Finns det verkligen plats för tjugo luftbanor i det här lilla huset?
undrade man. Jodå, det gällde bara att gå en trappa ned.

Kjell Sundell hjälpte bland annat
till med märkning av måltavlor.

Emmi Lind, Stockholmspolisen,
tog guld i LP 15.

Anki Jansson blev själv tvåa i öppna klassen (362p). Här med dottern
Michaela i sekretariatet.

med sig en provkarta på örhängen, armband och halsband med speciell inriktning
på pistolskyttet. Vi kan helt
enkelt inte låta bli att köpa
några av dessa specialare. Själv
kan jag inte motstå ett armband med en Colt Peacemaker och en respektingivande
dödskalle.
Jag ser gärna fler nationella
luftpistoltävlingar under vinterhalvåret. Det är ett utmärkt
sätt att underhålla skyttet under vintern.
Premiären på Lilla Håtunaleken har genomförts, grattis till den! Deltagarna visade
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alla tecken på att trivas och nu
finns fina förutsättningar för
att Lilla Håtunaleken blir lika
traditionsrik som den ”stora”!

Ett gäng medaljörer, övre raden från vänster: Elin Björk (3:a LP13);
Ann-Kristin Jansson (2:a Öppen); Patrick Sundell (1:a Öppen) Jonatan
Hedberg (2:a LP 13). Nedre raden: Martin Neljestam (2:a LP17);
Michaela Jansson(1:a LP13) Henry Landström (3:a LP11) Erik Ekwall
(2:a LP11) och Ida Erlewing (1:a LP11). Ej på bilden: Roland Dahlman
(3:a Öppen); Daniel Lodén (1:a LP17). Foto: Daniel Eriksson

Anki har fler strängar på sin lyra än
pistolskytte. Hon gillar också att tillverka
smycken, som dessa med pistolskyttemotiv.
Resultat, guldmedaljörer
LP 11
LP 13
LP 15
LP 17
Öppen

Ida Erlewing, Pk Ena
Michaela Jansson, Håtuna PSSK
Emmi Lind, Stockholmspolisens Skf
Daniel Lodén, Håtuna PSSK
Patrick Sundell, Atlas Copco Pk

331p
379
355
274
367

Hela resultatlistan finns på klubbens hemsida: www.hpssk.se
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Bättre siktbild
med filter
Av: Hans Bark • Foto: Ulf Hansson
Illustration: Peter Carlsson

Vad är egentligen ljus och hur påverkar det vårt skytte?
Skytteoptiker Hans Bark ger här tips om hur man bland annat
med hjälp av olika filter skapar en så optimal siktbild som möjligt.
Det vi normalt kallar ljus har
våglängder på mellan 400
-760 nanometer i det elektromagnetiska spektret. Det
synliga ljuset delas upp i olika färger på grund av färgernas våglängd. I övergången
24

mellan de distinkta färgupplevelserna finns det c:a 6000
kombinationer av nyanser.
Människan ser bäst i den
grön-gula delen av spektret.
Candela är den enhet som

anger mängden ljus från en
källa. Lux är den mängd ljus
som en yta (måltavla) reflekterar till våra ögon. Luminans,
är ett mått på en ytas ljusstyrka. Ögonen reagerar på det
ljus som de träffas av.

Ljuset som faller in mot t.ex. en

måltavla kan vi inte se, det är
bara reflektionen i ytan som
ger upphov till ljusintryck
och som ögat uppfattar. Det
vi ser är luminansen (det återspeglade ljuset). Faktorer som
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Lysrörsarmaturer ska vara
försedda med raster.

Skylt i
Håtunas
luftpistolhall.
Föredömligt
uppmätta
ljusvärden.
Det är det reflekterade ljuset som når ögat.

luminans påverkar synskärpan och den stiger i ökad luminans upp till lätt solsken,
därefter planar den ut för att
sedan blända ögat i för starkt
solsken. Kontrastkänsligheten
stiger med ökad luminans.
Den optimala känsligheten
är vid belysning på över 1000
lux (ett väl upplyst rum).
Många har säkert märkt hur

svårt det är att hålla struket
korn vid skymningen. Detta
beror på att ögat inte får tillräckligt med ljusenergi för
att samla den fullständiga bilden i ögat, vilket då gör att
man inte ser de små justeringar som behöver göras för
att få en samlad träffbild. Ser
du mynningsflamman på din
22:a är det dags att packa ihop
för dagen.
Ackommodation innebär att

ögonen ställer om fokus. Vid
lägre luminanser minskar
skärpedjupet och inställningstiden för fokus förlängs. En
bidragande orsak till detta är
att blått ljus bryts kraftigare i
ögat. Svagt ljus innebär också
att pupillen vidgar sig för att
släppa in mer ljus i ögonen
och då skapas avbildningsfel.

Man kan t.ex. inte se två fältskyttemål med olika färger
på samma avstånd lika skarpt.
Ögat måste då ställa om och
detta tröttar i längden ut ögats
muskulatur. En inomhusbana med olika typer av lysrör
där man blandar varm- och
dagsvita temperaturer på rören (tveljus) verkar irriterande och ger ögonbesvär. Det
är värre att blanda olika lysrör än att blanda glödlampor
med lysrör.
Ljusets riktning är även det

ibland ett problem på en inomhusbana. Olämpligt riktat
ljus åstadkommer bländning.
Alla lysrör, som det i regel är
på en inomhusbana, bör ha
s.k. raster och även placeras
parallellt med blickriktningen. Ett enkelt sätt att kontrollera bländade detaljer är att
placera en spegel på skjutplatsen för att upptäcka eventuellt
bländande ljus.

Kontrasten är nog den viktigaste delen av vårt seende,
eftersom ögat är en kantdetektor. Det är kanterna på
korn och siktskåra som avgör att rätt siktbild uppfattas.
Detta kallas för ”Lateral Inhibation” och innebär att recepLjusets färg bryts på olika sätt torer som stimuleras kraftigt,
i ögat (kromatisk aberration) undertrycker signalerna från
och man kan därför inte se närbelägna områden i nättvå olika färger lika skarpt. hinnan och gör att man lätt-
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Ögat ställer in sig på ljuset där man står, inte på måltavlorna.

tala, utan av den genomsnittliga intensiteten. Detta händer
när man står i en utomhusBaserat på den ljushet en yta skjuthall. Ögonen ställer inte
har drar pupillen ihop sig till in sig på tavlorna i solskenet,
en viss storlek. Om man för in utan på det ljus som finns på
en annan ljuskälla i synfältet, skjutplatsen. Därför bländas
så att ett annat område av nät- man ibland av tavlorna.
hinnan stimuleras, sluter sig
faktiskt inte pupillen mer, ge- Antireflexbehandling av linnom att den totala ljusstyrkan ser är en metod som anökar. Istället öppnas pupillen vänds för att minska det ljus
are kan urskilja kornets små
avvikelser i siktskåran.

”Ser du mynningsflamman på
din .22:a är det dags att packa
ihop för dagen”
mer för att svara på en ljusstyrka mellan den första och
den andra ljuskällan. Pupillen
regleras således inte av den to-

som absorberas i själva linsen
och även för att sortera bort
oönskat ljus (våglängder) från
ögat. Med en sådan behand25

Gulfilter är kontrasthöjande vid skytte i svagt ljus, t.ex. mulet,
disigt eller dimmigt väder samt vid solnedgång och gryning. Det
stänger ute blått ljus och tar bort aberrationer (avvikelser) som
ger mera brytning i linsens perifera del (bilden blir defokuserad).
Gulfilter ger också mera svärtning vilket gör att riktmedlen och
tavlorna syns tydligare, i synnerhet kanterna. Används också vid
inomhusskytte då lysrörsbelysning med tvärljus förekommer.
Gulfilter absorberar c:a 15 % av ljuset. Gulfilterglas finns även
som fotokromatiska, d.v.s. när de utsätts för UV-ljus mörknar de
fort åt det gråa hållet, men är långsammare att ljusna igen.

Orangefilter är vanligast förekommande och har en
kontrasthöjande effekt i lätt mulet väder till lätt solsken. De skär
bort det blå ljuset samt UV ljus, naggar lite av gult men ger
fin skärpa på kanterna av riktmedlen och målen. Finns i olika
mörkhetsgrader: 35 % för lätt mulet väder, 55 % för inbrytande
sol och 65 % för soligt väder.
Vilka bör använda gula och orangea filter?
• Äldre skyttar över 60 år som har ”skräp” i linsen eller andra
åldersförändringar.
• Skyttar med nedsatt synskärpa. Korrigerade eller
okorrigerade.
• Skyttar med astigmatism.
• Skyttar med linsbrytningssystem, typ Variolens, Pixelglas.

Brunfilter kan färgas i mörkhetsgrader från 10-35 % som
kontrasthöjare. Brunt finns inte i spektret utan är en mättnad av
gult, vilket gör att filtret absorberar blått och grönt. Dessa filter är
inte lika bra som gula och orangea filter, men ger en höjning av
kontrasten jämfört med ofärgat glas. Mörkare från 40-90 % för
att dämpa överstrålning, bländning från tavlor och figurer. Om
solen tillfälligt går i moln blir det inte så mörkt jämfört med t.ex.
grått eftersom brunt innehåller gult ljus. Då behöver man i regel
inte ta bort filtret.

26
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Gråfilter används mest som absorptionsglas för skytte i
solsken då man vill behålla färgnyanserna på målen. Grått är en
blandning av alla färger vilket gör att detta filter absorberar alla
färger och nyanser. Det används mest i höga mörkhetsgrader
för att minska bländning och överstrålning i direkt solljus till lätt
mulet väder.

plan 180 grader, och när man
har ett polarisationsfilter i 90
grader släcks reflexerna bort
och bländningen försvinner. Dessa kan vara bra vid
skytte på långa håll, t.ex. vid
magnumfältskytte eller geBlåfilter vill jag varna för. värsskytte då marken avger
Dessa bör inte användas värmevågor (luften dallrar)
alls då det släpper igenom som virtuellt flyttar målen
blått och UV-ljus med hög upp och ned. Polarisationsenergi som kan ge skador på filter tar bort den oönskade
bl.a. hornhinnor och linser. På effekten.
Som jag berättade tidigare sikt kan ett blått filter även utställer ögonen in sig på ljuset veckla starr då det ger sprid- Fotokromatiska glas
i skjuthallen och inte på lju- ningskretsar på näthinnan. Dessa finns i gult, brunt och
set vid tavlorna vilket medför Tyvärr har modeindustrin grått. Gult går över till brunt,
att pupillerna blir större och tagit över de blå glasen. Man därefter grått beroende på
träffbilden flyttas uppåt. Detta tycker de är häftiga, utan att temperatur. Brunt går över till
kan även vara ett problem vid tänka på konsekvenserna. Det mörkare brunt, 10-80%. Grått
utomhusskytte, t.ex. fält, PPC, enda tillfälle som dessa filter mot mörkare grått i samma
då man ibland står i skuggan bör användas är i mörker för grader som Brunt. Glasen
och skjuter på mål i solsken. t.ex. avståndsbedömning då mörknar när de utsätts för
Brunfilter är bäst med en vi inte har något färgseende UV-ljus och värme. När de
mörkhetsgrad på 60-70 %, i mörker.
inte utsätts för UV-ljus, endast
vilket motsvarar lätt mulet
av omgivande ljus, absorberar
väder. Brunfilter på 85-90 % Polarisationsfilter finns i många de 10-20%, för att mörkna till
kan användas vid skytte över olika färger; gult, brunt, grått.
60-80% vid solljus.
snö, is, och vatten för att ta ner Dessa används som absorpDet tar c:a en miljuset väsentligt.
tionsglas i solsken (solglasögVarning för
on) och har samma nytta som
blåfilter.
Rödfilter ger en kontrast- jag tidigare beskrivit.Två glas
höjning i lätt till starkt läggs samman med ett
solsken och kan med fördel polarisationsmemanvändas vid t.ex. fältskyt- bran mellan för att
te mot mål som är orangea, ta bort reflexer
gröna och svarta mot en grön från t.ex. vågrätt
mark, snötäcke,
bakgrund eller blå himmel.
is, vägbana elVioletta filter används mest ler annan blank
inom lerduveskytte för att yta. Reflexen
lerduvan ska framträda bättre kommer att
svänga i ett
mot en blå himmel.
ling kan man minska absorptionen av ljus från 4-8 % till
2-4 %. Man ser också till att
filtrera bort det blå ljuset eftersom det sprider sig mest i
ögat och ger spridningskretsar
på näthinnan, vilket resulterar
i sämre skärpa. Behandlingen läggs i regel på i två omgångar och kan göras på glas
och plastglas oavsett färg eller
mörkhetsgrad.
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Grönfilter används mest

i solsken som ljusdämpare. Filtret fungerar bra på
gröna mål eller i solsken med
hög luftfuktighet och har en
mörkhetsgrad på 40-80 %.

nut. De växlar mörkhetsgrad
snabbare vid varmt väder. När
ljuset minskar eller man går
inomhus ljusnar glaset. Glasen
växlar långsamt och ställer in
sig på ljuset där man befinner
sig, inte på målen.
Jag har tagit med de viktigaste filtren som en skytt kan ha
användning av, såvida man
inte är helt eller delvis färgblind, eller har en mycket låg
synskärpa. Kontrast, upplösningsförmåga och formskärpa är de viktigaste faktorerna
när det gäller att känna igen
små detaljer i synfältet. En
optisk bild som är kontrastfattig på näthinnan uppfattas
alltid som oskarp, och en oskarp bild uppfattas alltid som
kontrastfattig.
Skyttar med hög synskärpa

märker inte så stor skillnad
med eller utan filter. Då är
det mest bländning och överstrålning som stör. Skyttar
med lägre synskärpa har mer
hjälp av filter. Äldre skyttar
över 60 år som har grumlingar i ögonen samt en mera
kärnförvandlad lins, och därför lägre kontrastseende, har
också hjälp av filter. Men i
första hand ska du kontrollera att du som skytt har rätt
seende och rätt korrektion på
glasen. Jag rekommenderar en
synundersökning, även om du
tycker att du ser bra, kanske
du kommer att se ännu bättre!
27

N
Y
H
ET
!

VarioLens

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

Passar till de flesta skytteglasögonbågar.

1981-2014 – 33 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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På uppdrag av Svenska Pistolskytte Förbundet och
Värmlands Pistolskyttekrets har Hagfors Uddeholm PK
& Torsby PSK och Storfors PK äran att inbjuda Er till det

20:e Svenska Mästerskapet
i Magnumfältskytte
Hagfors Skytteanläggning
Den 9–10 augusti 2014
Plats:

Hagfors/Uddeholms Pistolskytteklubb klubbens skjutbana i Vågbacken.
N60´1,019’, E13’39993
Skyltat från länsväg 246 genom Hagfors.

Anmälan oss tillhanda senast 2013-07-01, finns på tävlingens hemsida www.magnumsm.com
Efteranmälan tas emot i mån av plats. Startavgift: 250 kr./ Start Lag 250 kr. Inbetalas på Torsby
Pistol Skytte Klubbs Plusgiro 491 34 32-3 senast 2013-07-01 (obligatoriskt för att anmälan skall
behandlas
Tävlingen är öppen för alla skyttar som tillhör förening ansluten till SPSF, under året fyller lägst 18
år och innehar Pistolskyttekort eller intyg om fullgjort prov skall kunna uppvisas.
Omfattning:
Lördag
Söndag
M1
SA. REV. 41-44 Magnum
M3
SA REV. 357 Magnum
M2
DA .REV. 41-44 Magnum
M4
DA REV. 357 Magnum
M6
PISTOL 9 MM -455
M5
Frigrupp
M7
REVOLVER 357 44 Magnum, piplängd
Max 165 MM (6,5”)
Detaljerade vapenbestämmelser, se Skjuthandboken kapitel E.4
Lagtävling:

Föranmält tremannalag vapengrupperna 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7.
Fler lag än ett kan anmälas av en förening. Se SHB C.3.5.6.2

Protester:

Vid protest tas en avgift ut på 100 kr. Tävlingsjuryn: Utses tävlingsdagen.

Priser:

Svenska pistolskytteförbundets mästerskapstecken, individuellt och i lag,
till de tre bästa. Graverade priser enligt SHB C.3.3.3 till minst en fjärdedel
av de deltagande.
Dessutom koras förstås på sedvanligt sätt Mr & Mrs Magnum.

Prisutdelning:

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

Servering:

Serveringen är öppen under hela tävlingsdagen.

Övernattning:

Hittar du enklast på Hagfors Kommun hemsida.

Tävlingsledare:

Gunnar Björk 070-559 37 05.

!
a
n
m
o
k
l
Vä

Tävlingssekreterare: Åke ”Sheriffen” Johansson 070-359 70 91 akevilse@telia.com.
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www.magnumsm.com

29

Deltagarrekord på
Kullaknallen
Av: Åke Nordin

Årets första
nationella tävling i
den sydvästra delen
av Sverige bjöd på
grova smällar, en
bana anpassad för
grovkalibrigt skytte
och deltagarrekord.
fri, alla skjutställningar utom
liggande tilläts på alla stationer.
Det blev stående skytte
för de flesta ändå, den fuktiga och stundtals leriga marken inbjöd inte till annat. På
tredje stationen fanns möjlighet till sittande skjutställning.
Där fanns också dagens poStation 8 och en skytt i patrullen som just skjutit klart växlar några ord med stationschefen Caj Swärdh.
ängmål, två C50, och det var
En vecka innan anmälnings- utöka patrullerna från fem till men det gjorde inget, med inte omöjligt att få maximal
tidens slut konstaterade täv- sju skyttar (fullkomlighetens grovkalibrigt kan det vara nog poäng. I alla vapengrupperna
(utom C) var det någon som
lingsledningen att de hade tal). Det innebar också att en så svårt att träffa ändå.
lyckades få maximala 20 po100 fler anmälda starter än de skjutstation fick flyttas till ett
kunde ta emot.Vad göra? Na- annat ställe av utrymmesskäl På Kullaknallen i Höganäs du- äng. Revolverskyttarna var
turligtvis ville man inte neka och ett rörligt mål slopas.
ger bara vapengrupperna A, värst med fyra fullpoängare.
någon att delta. Banläggaren Större delen av målmateriel- B och R, bortsett från junio- Tre av dem hade också 48
Magnus Hansson fick därför en hade redan inköpts, några rer och damer som får skjuta träff, med följd att de fick dela
snabbt order av ordföranden stora figurer fick därför ett vapengrupp C med samma på förstaplatsen.
att köpa in kompletterande kortare avstånd än banlägga- förutsättningar som i vapenmateriel, bygga på alla fasta ta- ren planerat. Det gjorde att grupp B. Nu gjordes bara ett Revolverskyttarna hade nog de
velställ, planera om banan och någon station blev lite lättare, tiotal starter i C, alla damer lättaste förutsättningarna, hela
kunde ju även skjuta grovka- 11 sköt fullt och 6 A-skyttar
fick in alla träff. B-skyttarna,
librigt om de ville.
som hade lite längre avstånd,
Banläggaren hade tänkt sig att fick en tuffare bana. Bara en
säsongsinledningen inte skulle skytt lyckades få in alla träff.
bli så svår, banan var alltså lätt Långhållet skördade många
i början, men från den femte ”offer” bland B-skyttarna.
stationen ökade svårighetsgraden. Sjunde stationen bjöd på Gränserna för standardmeett rejält långhåll och på den daljerna blev ganska höga. I
sista hade man endast totalt 8 A klarade man en silvermesekunders skjuttid i alla vapen- dalj med två bom, brons fick
grupperna. Nu var det inget man med fem borta. I B och
större problem, eftersom skyt- R var kraven lite högre. Med
tarna fick skjuta med stödhand tre borta klarade man ett
På station 6 var det fyra målgrupper med stor spridning i både djup
på alla stationerna. Även skjut- brons och med en bom klaoch sida. På bilden från markeringen syns dock bara de två vänstra
målgrupperna.
ställningen var någorlunda val- rade man silver.
30
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På tredje stationen var figurerna ganska stora och inte så
långt bort. Här markeras målgrupp B.

Revolverskyttarna, från bl.a. Pskf Magnus Stenbock orsakade en hel
del rök, som här på station 2.

Medan vi väntar på prisutdel-

ningen hinner jag prata med
ordföranden i Kullens Pk,
Gert Nielsen. Han berättar
att klubben nu äger marken
inom hela skjutbaneområdet. Trehundrametersbanan
har övertagits från den avsomnade gevärsskytteföreningen. Banan kommer att
rustas upp så att den passar
för pistolskyttarnas verksamhet. Han nämner att man
kan ha fältskyttestationer på
14 olika platser inom området. Möjligheten att skjuta
på 300 meter kommer dock
att finnas kvar då det är flera
medlemmar i klubben som
börjat skjuta IPSC med automatgevär. Mycket arbete har
lagts ned på att snygga upp
området då en tidigare innehavare använt platsen som
skrotupplag.
I pausen mellan skjutningarna

kunde man besöka C-Can
Consult som dukat upp ett
bord med skyttetillbehör. PerOla Andersson med fru Jenny
sköter ruljangsen.
Efterhand som prislistan blir

komplett konstaterar skyttar-

Banläggare var
Magnus Hansson.
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na att banan inte varit så svår.
Man tycker att lite väl många
skjutit fullt och en del konstruktiv kritik mot banan når
mina öron. Det hade nog varit
bra om några stationer skjutits
utan stödhand. Då hade kanske poängen i poängmålet fått
större spridning. Fler poängmål hade troligen varit mer
avgörande för slutresultatet.
Nu hamnade väldigt många
skyttar på samma poäng med
följd att det blev svårt att särskilja dem i resultatlistan. På
den sista stationen var alla mål
ringade. Där kunde banläggaren haft ytterligare en poängräkning.

På station 5 jobbade det här glada gänget. Från vänster Peter
Ardmalm, Nils Staerk som var stationschef, Torbjörn Blomgren
och Roberth Friberg.

När alla 54 patrullerna skjutit

klart samlades kvarvarande
skyttar i klubbstugan. Turligt
nog var det många som redan
lämnat skjutbanan (söndagsmiddagen hägrade väl), annars hade man behövt trycka
in folket som på en japansk
tunnelbana. Många priser
hämtades av ombud. Ett flertal av förstapristagarna hade
åkt hem, med följd att undertecknad tyvärr inte fick bilder
av segrarna i vapengrupperna.
Prisbordet bestod av många
bra husgerådsprylar till ett värde av 28 000 kr, vilket uppskattades av pristagarna.

Peter Larsson,
Volvo Pk, var den ende
av de tre segrarna i
Revolver som var kvar
till prisutdelningen.

Bäst i vapengrupp A var Per-Ola Andersson, Caliber 44 Skf, till
höger i bild. Han sålde också skytteprylar tillsammans med sin
fru Jenny. Douglas Swanmark till vänster i bild assisterade.
Segrarna:
Vapengrupp A
Klass 1: Henrik Hellman, Trelleborgs Pskf, 44/27 16 p
Klass 2: Torbjörn Dehlén, Trelleborgs Pskf, 46/28 17 p
Klass 3: Per-Ola Andersson, Caliber 44 Skf, 48/29 18 p
Klass Vy: Örjan Magnusson, Ystads Psk, 44/26 17 p
Klass Vä: Arne Magnusson, Kungsbacka-Wiske Sps, 45/29 15 p
Vapengrupp B
Klass 1: Roy Weg, Lunds Pk, 43/26 16 p
Klass 2: Krister Malmberg, Skurups Psf, 39/26 19 p
Klass 3: Jan Andersson, Kävlinge Pk, 48/29 18 p
Klass Vä: Leif Andersson, Landskrona Pk, 45/28 4 p
Vapengrupp C
Klass D1: Khira Fromark, Malmö Pk, 32/24 7 p
Klass D2: Irene Svensson, Landskrona Pk, 42/28 18 p
Klass D3: Maria Erngrund, Johannishus Psk, 48/29 12 p
Klass Jun: Oscar Östeman, Laholms Psk, 28/18 9 p
Vapengrupp R
Klass 1: Caj Wessand, Borås Ps, 42/27 16 p
Klass 2: Magnus Källman, Varbergs Pk, 46/26 15 p
Klass 3: Jan Lindqvist, Pskf Magnus Stenbock, 48/29 20 p
Magnus Engdahl, Skurups Psf, 48/29 20 p
Peter Larsson, Volvo Pk, 48/29 20 p
Klass Vy: Örjan Magnusson, Ystads Psk, 42/28 18 p
Klass Vä: Arne Magnusson, Kungsbacka-Wiske Sps, 46/29 13 p
Hela resultatlistan finns på www.kullenspk.se
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Byta pipa på en V
Av: Ulf Hansson | Pipbytet, foto: Anders Turebrand

Vill man delta i nationellt skytte t.ex. precision B går det inte att
komma med en Ruger Vaquero .45 med 7,5 tumspipa, det är
max 6 tum som gäller. Att byta pipa är dock inget för amatörer,
det krävs en skicklig vapensmed, som i det här fallet.
32
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Fem och en halv tums pipor
Hopalong Cassidy (överst) är en fiktiv cowboyhjälte som
skapades 1904 av Clarence E. Mulford och som sedan kom att
skriva flera böcker om Cassidy. En rad filmer spelades senare
in med William Boyd som hjälten, en av de mest ”pimpade” och
Hollywoodutstyrda westernhjältar som förekommit. Hopalong
Cassidy har publicerats i serietidningen Fantomen och även i en
egen tidning. Han hade två graverade Colt .45:or med 5,5 tums
pipor i de utsmyckade hölstren.
Gary Cooper var en av Hollywoods stora stjärnor. Han hade
ledande roller i en mängd filmer, bland dessa en hel del western.
Mest prisad i westerngenren är filmen ”Sheriffen” från 1952.
På skivomslaget med ledmotivet från filmen ”De hängdas träd”
pangar han på med en Colt .45:a med 5,5 tums pipa.

Vaquero
Jag har svårt att tänka mig
min pyttelilla vapengarderob (2 vapen) utan en klassisk cowboyrevolver, det vill
säga typ Colt .45 Peacemaker. En sådan måste man ha.
Jag började skjuta 1971, men
utöver en kort period med en
Ruger Blackhawk .357 MagNP1 ’14

num gick det ändå tjugosex år
innan jag gjorde slag i saken.
Eftersom plånboken inte
tillät en äkta Colt 45:a fick det
bli en Ruger Vaquero, betydligt billigare i inköp och en
hyfsad kompromiss.
En av ungdomens västernhjältar, Hopalong Cassi-

dy, med sin extremt pimpade
Hollywood-utstyrsel, bar alltid ett par rostfria och graverade 45:or med 7,5 tums
pipa. Alltså beställde jag rostfritt och 7,5 tum. Gravyren
uteslöts av ekonomiska skäl.
Jag hämtade ut Vaqueron hos
vapenhandlare LYE och sa
att jag ville köpa ett par askar
ammunition till den också.
– Är du säker på det? undrade LYE och såg road ut.
– Ja, det vore ju kul…
– Patronerna kostar sju kro-

nor styck, sa han och väntade
på min reaktion.
Jag lyckades med en viss fattning krafsa fram återstående
sedlar i plånboken och köpte
två askar.
När jag långt senare granskade bilden på Hopalong
Cassidy blev jag osäker. Hade
han verkligen 7,5 tums pipor? Svårt att avgöra på bilden, men det lutade trots allt
åt 5,5 tum.
Jag började bläddra bland
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Anders Turebrand beredd
att sätta igång arbetet.

När den nya pipan
provgängades i ramen för
hand visade det sig att kornet
gick förbi kl. 12 och stannade
ungefär tio över tolv. Pipan
måste skruvas in större delen
av ett varv till och pipans
skuldra anpassas i svarv så att
kornet kommer att linjera med
stommen när allt är åtdraget.
Detta förde med sig att
utstötarstångshuset inte längre
passade så detta fick justeras
före montering.

mina gamla ”filmisar” – små
idolfoton på filmstjärnor (som
man fick tillsammans med
tuggummi vill jag minnas)
– och såg att västernhjältar
som Gary Cooper, Richard
Widmark med flera nästan uteslutande var försedda
med revolvrar med 5,5 tums
pipa. Antagligen för att det
gick snabbare att dra, vilket
var oerhört viktigt i västernfilmerna. Men var puffrorna
snyggare?
Absolut.

femton år medan 5,5 tumspipan bidade sin tid i vapenskåpet. Ända till i höstas då jag
äntligen bestämde mig. Gary
Cooper kan inte haft fel.
Anders Turebrand, vapensmed

Hälsade på hos LYE igen som
beställde hem en 5,5 tums
pipa. Jag berättade för hustrun
att jag tänkte byta till en kortare pipa på Vaqueron.
– Då blir den ju inte lika
snygg, sa hon.
– Inte?
– Neej, det tycker inte jag.
– Jamen… Gary Cooper…
– Jag tycker den ska vara
som den är, det är ju originalversionen.

med firma ”Innertian” åtog
sig jobbet. Som tur var. Om
någon tror att det bara är att
skruva ur den gamla pipan Innan arbetet påbörjades.
och skruva i den nya och sätta igång och skjuta har man
inte förstått problematiken.
Anders förklarade:
– När den nya pipan dras
fast slutgiltigt ska den täta
optimalt mot trumman samtidigt som det fasta kornet
ska stanna i exakt läge rakt
upp. När man skruvar i den
nya pipan är alltså önskescenariot att det börjar gå trögt
då ungefär en tredjedels varv
är kvar att dra. När man se- Revolvern demonterad.
dan drar fast pipan slutgiltigt
i stommen ska den täta optimalt mot trumman och kornet ska peka rakt upp.

Jag blev tveksam. Snygga-

Det blev inget önskescenario.

re som den är? Det blev ett
vankelmod som varade i

Pipan stannade inte med en
tredjedels varv kvar och Anders fick bland annat ”hyvla”
bort lite i bakkanten på pipan
för att den inte skulle skava
mot trumman. Tur jag inte
gav mig på det här
själv. Det hade blivit katastrof.
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Färdigt för att
lossa pipan.
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Kontroll av kornets läge med pipan dragen för hand.
Pipan lossad.

Pipan uppspänd i svarven för justering.

Justering av utstötarstångshuset
(ejector housing).

Fastdragning av pipan sett från sidan.

Fastdragning av pipan, annan vinkel.

Monterad och klar med gamla pipan under.

En hel del jobb blev det för
Anders, men slutligen satt pipan på plats, trumman tätar
fint och kornet pekar rakt
upp. Jag sköt med den nya
pipan första gången i höstas
på ”Gubbfält special” i Nyköping (se artikel sid. 50) och
den fungerade utmärkt.
Här intill har Anders dokumen-

terat hela arbetsförloppet i
bild bättre än jag kan beskriva.
Och visst är Vaqueron
snyggare nu. Som Gary Coopers 45:a. Och inte nog med
det, jag kan delta i precision
B med den! Alltid stör det någon.
NP1 ’14

Anders fick ta två svängar till skjutbanan
innan han var nöjd och allt fungerade perfekt.
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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:-

36

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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Missa inte Rikstävlingen på Hemortens banor!

Hemortens
– klassiker som ökar
Rikstävlingen på Hemortens banor är den
i särklass mest traditionsrika pistolskyttetävlingen i Sverige. Denna precisionstävling
startade redan 1935 och deltagarantalet
har under den senaste femårsperioden ökat
markant. I år arrangeras den för 79:e gången.
Glädjande är att deltagarantalet
i Rikstävlingen under de fem
år som gått ökat med 24 %.
Förra året noterade man hela
5 994 anmälda starter från 276
av Sveriges c:a 500 föreningar.
På Rikstävlingen har skyttarna
möjlighet att erövra både en
rikstävlingsmedalj och en standardmedalj i samma tävling.
Årets upplaga av tävlingen avgörs under perioden 10
maj – 8 juni och inbjudan
kommer att skickas ut via föreningsutskick. Den stora fördelen med Rikstävlingen, och
som säkert bidrar till populariteten, är att den arrangeras
på den egna hemmabanan.
När tävlingen genomförs
börjar även värmen komma
fram på riktigt, och man kan
passa på att umgås socialt med
lite knytkalas efter tävlingen.
Så går det till

och information utskickade
till sig. Innan tävlingen börjar ska uppgifter på skyttarna
vara antecknade på skjutkort
samt kontrollappar. Det är givetvis viktigt att klisterlapparnas nummer överensstämmer
med skjutkortsnumret. Lapparna klistras därefter mitt på
respektive tavelspegels baksida.
Tävlingen omfattar en
provserie som skjuts på separat spegel utan klisterlapp.
Därefter skjuts sex tävlingsser ier precision på speglarna med de påklistrade
kontrollapparna, den första
märkt ”A” och den andra
”B”, tre serier på varje spegel.
Resultaten samlas in av
klubben och rapporteras till
förbundet för sammanställning av resultatlistor. Klubben/föreningen ska spara
tavelspeglarna efter skjutningen för att eventuellt kunna
skickas in för kontroll.

Klubbarna/föreningarna anmäler antal starter i tävlingen
till Svenska Pistolskytteför- Rikstävlingen med luftpistol
bundet och får då skjutkort, Rikstävlingen på Hemortens
klisterlappar (kontrollappar) banor finns även i luftpistol
NP1 ’14

Rikstävlingsmedaljen
Berättigad till rikstävlingsmedaljen i silver är skytt som vid Rikstävlingen på hemortens banor har uppnått ett sammanlagt resultat av minst:
Vapengrupp Poäng
A1
254 (VetY 248, VetÄ 246)
A2
248 (VetY 242, VetÄ 240)
A3
260 (VetY 254, VetÄ 252)
B
270 (VetY 264, VetÄ 262)
C
276 (VetY 270, VetÄ 268)
Därefter ska man klara fodringarna fem gånger mellan varje
medalj. Maximalt en inteckning per år. De som skjuter flera starter och klarar poängkraven i flera vapengrupper kan alltså bara
få en inteckning.
Rikstävlingsmedalj i silver 1:0 delas ut första gången man klarar
poängkraven. Varje skytt måste lösa ut sin erhållna rikstävlingsmedalj för att kunna nå en högre valör. Den högsta inteckning
som finns noterad hittills är Rikstävlingsmedalj i guld med emalj
och 2 stjärnor (12:0). För att erövra den medaljen ska man ha
klarat fordringarna i 56 år. Det innebär att om man erövrar silvermedaljen (1:0) år 2013 så har man år 2068 denna medalj i sin
hand (om man klarar poängkraven varje år). Den bragden har
en skytt klarat hittills, nämligen Gunnar Johnson, Pk Svea Ing1,
som 2011 erövrade 12:0.

för ungdomar. Denna går
normalt av stapeln från 1 december till slutet på februari
nästföljande år.

Ett utmärkt tillfälle att få
ungdomar att känna på en
större tävling och mäta sig
själva med landets alla skyttar.
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Björn skjuter Vostok av olika skäl, dels för
att han samlar på antika saker och dels
för att han tycker det är kul att visa att de
fortfarande fungerar.

Jim Forsberg har haft sin pistol så länge nu att
det nog är svårt att skiljas från den. Han finner
en ära i att skjuta med Vostoken och de höga
resultaten gör ju inte känslan sämre.
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Vostok
– still going
Av: Ulf Hansson

Nya pistolmodeller dyker upp, den ena mer sofistikerad än
den andra. Rekylbromsar, justerbara kolvar och elektronisk
avfyring. Men blir man bättre skytt med dem?
Med tanke på att den första
modellen av den ryska .22 pistolen ”Vostok” kan härledas
ända tillbaka till 1930-talet,
kunde den här artikeln lika
gärna ha platsat i ”Antikrundan”, om det inte vore för att
några av våra framgångsrikaste skyttar med stor framgång
skjuter med den än idag.
En av dem är Björn Bogfelt, Bromma, r ikstränare
och mästerskytt företrädesvis inom precision. Björn har
haft många framgångar, bland
annat är han innehavare av
Stockholmskretsens rekord
på 492 poäng. Han blev också svensk mästare i Sportpistol 2010. Den andra är Jim
Forsberg, Rosersberg, allround skytt med det snabbare
skyttet som specialitet. Jim är
bland annat svensk mästare
och världsmästare i PPC, Europamästare i Cowboy Action
Shooting, flerfaldig svensk
mästare i Magnumfält och har
i övrigt skåpet fullt av medaljer erövrade med sin gamla
Vostok.

maklubb i Kiruna, där han
började en gång i tiden. Licensavgiften var 290 kronor. Det var hans första pistol
och det har nu gått 32 år sedan dess.
– Klubben hade skaffat Ruger 22:or och bjöd då ut de
tio år gamla Vostokpistolerna
till sina medlemmar för en
hundralapp styck, berättar
Jim, vi har ett antal Vostok i
Rosersberg Pk, dels medlemmar som har den som eget
vapen, dels några klubbvapen
och det är faktiskt rätt många
som skjuter med dem.
Jim har varit trogen sinVostok
och ”varför ändra på ett vinnande lag”, som han säger, pistolen går utmärkt.
– Ett hyfsat handtag att hålla i, bra riktmedel och trycke
samt en pipa som håller ihop
träffbilden, det är egentligen
det hela, säger Jim, resten är
upp till skytten.

Jims personbästa i precision,
sex serier, är 294p. Snittet
ligger stadigt på c:a 287 –
292poäng. Hur många skott
Vostok-pistolen benämns ock- som passerat genom pipan på
så ”MCM-pistol”, ”Baikal hans Vostok vet han inte.
MCM” eller ”Vostok Mar- – Den har verkligen inte
golin”, efter konstruktören sparats, säger han, jag har skjuMikhail Margolin. Pistolen tit med den sedan 1982 och
debuterade i en version för den har inte fått vila särskilt
snabbpistolgrenen på VM i långa stunder, det är åtskilligt
Caracas 1954. I Sverige hör med 5000-lådor ammunition
man aldrig annat än ”Vostok” som avfyrats.
(betyder också rymdkapsel).
Björns kretsrekord i precision
Jim köpte sin Vostok för en satte han för många år sedan
hundralapp av sin gamla hem- med en Unique. Numera föNP1 ’14

Jim väntar nu bara
på samtal från någon
vapenhandlare
som erbjuder fritt
byte till någon av
deras ”riktiga”
supermodeller. ”Men
jag är inte säker
på att jag vill byta”,
säger han.

För fotograferingen
och till Vostoks
ära hade Björn
Bogfelt iklätt sig
en tröja som den
ryska marinkåren
använder.

redrar han sin Vostok som
han ägt i tio år. Björn har inte
heller behövt lägga ut dyra
pengar för Vostoken, närmare
bestämt ingenting.
– Jag fick pistolen som gåva
när Sundbybergs Pk lade ned
verksamheten på Järva, berättar Björn, de hade ett antal
Vostok som klubbvapen. Den
har alltså bara kostat mig licensen.
Björn hade lite svårt för U-

skåran i siktbladet, men Jim
hjälpte honom att fila ned den
till raka kanter.
– Dessutom saknades skruven för triggerstoppet, säger
Björn, men när dessa detaljer
åtgärdats blev det en markant
skillnad till det bättre.
Jim berättar att siktet påVostok
är fast i höjdled, endast sidojusteringar är möjliga. En något udda konstruktion.
– Vill man korrigera träff-
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Åtskilliga Vostokpistoler används än idag som klubbvapen.

bilden i höjdled justerar man
detta med kornet, förklarar
Jim, på så sätt är kornet lätta
att byta, det följde med ett
antal korn med olika bredder.
Senare modeller är försedda
med stora rattar för justering.
– Bokstäverna är på ryska,
säger Björn och skrattar, det
underlättar ju inte precis, jag
har skruvat fel några gånger.
Går det att sätta nytt kretsrekord i precision med Vostoken?
– När jag satte rekordet var
jag bättre tränad, säger Björn,
men det är ingen skillnad i
precision vad gäller vapnet.
Hittills har jag på sex serier
legat strax under 290 poäng.
Det går att skjuta lika bra med
Vostoken som någon annan
pistol, det är träningen det
handlar om. Jag har dock haft
lite svårare att skjuta snabbt
med ”ryssen” jämfört med
Uniquen, men det är en individuell läggningsfråga.

Vostok är inte som andra. Behöver man justera riktmedlen är det
kornet man skruvar på. Bakre siktet är fast, men har utbytbart
siktblad. Bland annat finns en U-skåra istället för den raka.
Här ett av Jims resultat
från 2007, givetvis skjutet
med Vostoken. 50 poäng i
provserien och 293 poäng på
sex serier. Men han har skjutit
bättre, nämligen 294.

ändå två femtiopoängare, så
precisionen är det inget fel
på. Lite kul i sammanhanget
är att både Jim och jag oftast
skjuter med den absolut billigaste ammunitionen.

glasögonen och skjuter med
fel hand. Men jag påpekar givetvis att det beror på att jag
är en erfaren skytt som har alla
grundkunskaper. Jag kan hålla
Björn poängterar att man mås- ett suddigt korn och en sudte gilla vapnet man skjuter dig skåra och ändå träffa bra.
– På senare år har jag inte
med.
I fjol deltog Björn bland annat – I princip kan man ta vil- sett riktmedlen helt skarpt,
i precisionstävlingen ”50-lap- ken pistol eller revolver som inflikar Jim, men viktigast av
pen”, där varje femtiopoänga- helst och skjuta bra, säger han, allt är avfyringstekniken, det
re ger en femtiolapp kontant men trivs man inte med gre- hjälper inte att man ser rikti retur (2013 jubilerade täv- jorna är det lätt att det smy- medlen skarpt om man rycker
lingen och kallades ”500-lap- ger sig in en slags pessimism i av skotten.
pen” med en femhundring för skjutningen med sämre resulvarje ”bingo”).
tat som följd. Jag har visat ny- Björn jämför med sina motor– Jag var inte inskjuten då, börjarna att det går att skjuta cyklar.
förklarar Björn, men sköt bra även om jag tar av mig – Jag började med en 125
40

kubikare och har sakta ökat
cylindervolymen. Nu har jag
en tusenkubikare, men man
kan åka väldigt fort med en
125:a och jag menar att det
inte alls är nödvändigt att
börja med en pistol för tjugo
tusen. Jim Forsberg säger något väldigt bra i sin nybörjarutbildning; ”i stället för att
investera direkt i en ny, jättedyr pistol är det smartare att
köpa en bra begagnad för låt
säga tre – fem tusen. Då har
man ganska mycket pengar
kvar att köpa ammunition för
och därmed råd att träna ofta
och mycket. Lever man i en
NP1 ’14

Verktyg och reservdelar
som bifogas Vostok.

Vostok levererades i elegant träschatull.
Jim har sparat
originalammunition
”Vostok” som
levererades av
fabriken. Observera den
kraftiga nypningen av kulan.

relation kan det vara smart att
använda en del av de ”överblivna” pengarna till att göra
något roligt tillsammans, det
underlättar säkert möjligheterna att få åka till skjutbanan
lite oftare”.
– Väldigt bra sagt, det finns
utmärkta pistoler för några
tusenlappar och när man väl
känner att skyttet och resultaten blir bättre kan man börja
tänka på att skaffa en helt ny.
Jim inflikar att ett nytt vapen

kan pigga upp intresset och
öka deltagandet på träning
och tävling.
– Resultaten kan till och
med öka lite, men det beror
nog i första hand på ökad fokusering och att intresset att
bli bättre har fått sig en skjuts
framåt.

ter bättre med nya pistolmodeller kanske bäst besvaras i
det utbildningsmaterial som
Jim Forsberg utarbetat för
nybörjare:
– Det viktiga är inte vad andra kan prestera med ett visst
vapen, utan vad man själv kan
uträtta med det. Många, kanske de flesta, tittar på vad de
bästa skyttarna valt för pistol
eller revolver och köper en
likadan i förhoppningen om
att själva hamna överst i resultatlistan. Men tittar man
längst ned på listorna ser man
att samma vapen förekommer även där. Sannolikt kan
de bästa skyttarna placera sig
bra med i stort sett vilket vapen som helst.

Rysk originalammunition ”Vostok Target”.

Att Björn och Jim trivs med sina

Vostokpistoler går inte att ta
miste på.
– Jag måste erkänna att det
är lite extra kul när skytten
intill plockar upp en supermodern pistol för uppåt tjugotusen och jag står där med
min gamla Vostok och billigaste ammunitionen och
skjuter högre resultat, säger
Björn och ser road ut, jag vet
att det gäller Jim också.
Svaret på frågan om man skju-
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Generalagenten, dåvarande
Vapentjänst (Karl-Erik
Lexne), tillhandahöll även
handlovstöd till Vostok.
Stödet löper i spår under
kolvsidan och fixeras
med en skruv. Man fick
själv borra hål, gänga och
montera.
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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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Killen med bågfilen
Av: Ulf Hansson

Eugeni Cherkassov deltog i ett enda OS med den extrema
silhuettpistolen MTsZ-I .22. Efter det förpassades den så
kallade ”bågfilen” till avdelningen för kuriosa.
vapenkonstruktioner blev efter olyckan om möjligt ännu
mer passionerat.
Under kriget hade han
stiftat bekantskap med många
pistoler och revolvrar. Han
kunde allt i minsta detalj och
drömde om att utveckla egna
konstruktioner.
Visst kom det stunder av tvivel

Eugeni Cherkassov med ”bågfilen” på OS i Melbourne 1956.

På OS i Melbourne 1956
blev det stor uppståndelse
då grenen silhuettpistol
(nuvarande snabbpistol)
skulle genomföras. Den
ryske snabbskytten Eugeni Cherkassov uppenbarade sig med en pistol
som mest såg ut som en
bågfil. Ingen hade tidigare
sett något liknande och i
vapenkontrollen fick man
huvudbry. Det letades febrilt
i den då tämligen tunna regelboken. Fick en pistol se
ut så där?
Något som talade emot
ryssens märkliga pistol hittade
man inte och Cherkassov fick
skjuta.

var ryssen Mikhail Margolin.
Hans historia är märklig på
flera vis. Då han deltog som
vapenexpert i ryska inbördeskriget 1922 råkade han stå i
vägen för en förlupen kula
som gjorde honom blind för
evigt. Det här hade troligen
fått vem som helst att glömma
Men låt oss ta det från början. allt vad vapen heter, men inte
Hjärnan bakom ”bågfilen” Margolin. Hans intresse för
NP1 ’14

då han kände sig hjälplös i sin
blindhet, men han gav inte
upp. Med hjälp av sin fru och
sin son började han arbeta på
att konstruera en ny finkalibrig tävlingspistol.
Genom att tala om för
sonen hur delarna skulle vara
utformade gjorde denne ritningar på dem, skar ut dem
i hård papp varefter Margolin fick känna på dem och
säga vad som skulle ändras
eller läggas till. På en brädbit
monterades till exempel en
pappmodell av avfyringsme-

kanismen med nålar för axlarna. Margolin kände och rörde
sedan på delarna för att med
sina känsliga fingrar utforska
om allt fungerade som det
skulle eller om något måste
justeras.
Resultatet blev ”MCM pisto-

len”, ”Margolins Pistol” eller
”Vostok Margolin”, som den

också kallas (se även artikel
på sid. 38). Till VM i Caracas
1954 hade Margolin utvecklat en snabbpistol i kaliber
.22 kort (som gällde vid den
tiden) och som byggde på
denna konstruktion. Snabbpistolen var försedd med mynningsbroms och ergonomisk
specialkolv som passade skytten som en handske. Det blev
rekordnotering för det ryska
laget och under åren som följde tog ryssarna hem det mesta
i medaljväg.
Inspirerad av framgångarna

fortsatte Mikhail Margolin
med sina konstruktioner. Till
OS i Melbourne 1956 hade
han en rejäl överraskning på
gång; den ”upp-och-ned vända pistolen”. Pipan låg i nivå
med undre delen på varbygeln
och den redan svaga rekylen med kaliber .22 kort blev
nu i det närmaste obefintlig. Olympiska kommittén
blev först begeistrad över
en så okonventionell lösning,
men började
snart fundera
över hur vapnen egentligen
skulle få se ut.
Resultatet blev
att Cherkassov
fick skjuta med ”bågfilen” på
detta OS men sedan blev det
stopp. Nya regler började utarbetas.
Ryssen vann förstås? Nej, trots

”bågfilen” gjorde han faktiskt
inte det. Eugeni Cherkassov
fick nöja sig med 585 poäng
och silver. Rumänen Petrescu
vann på 587. Utan bågfil.
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”Man fattar inte hur det kan
fungera, men det gör det”.

Liten trädgårdsmyra.

Hos Thomas blir
myror till monster
Text och foto: Ulf Hansson • Mikrofoton: Thomas Brandt

Inom pistolskyttet hittar man ett tvärsnitt av svenska folket där alla
yrkeskategorier finns representerade. Det gör samvaron över en kopp
kaffe efter fältvarvet eller precisionsskyttet extra intressant.
När man slår sig ned i cafeterian efter skyttet händer det
ofta att man kommer i kontakt med skyttar som har något intressant att berätta.
Som nyligen, då jag pra44

tade med Thomas Brandt,
Pk Svea Ing1. Han har varit
pressfotograf hela sitt liv med
många spännande uppdrag.
Men det var något ytterligare
som kom oss runt bordet att

lyfta på ögonbrynen, nämligen hans hobby; mikrofotografering.
Inte den enkla formen som
vi vanliga amatörer ibland ägnar oss åt. Nej, här handlar

det om fotografering i mikroskop där kvalster på några
hundradels millimeter blir till
dinosaurier på bilderna. Samtalet resulterar i att jag och
min ständige följeslagare Basti
NP1 ’14

Thomas Brandt i sin studio bland mikroskopen. Några av hans foton pryder väggarna.
Nu väntar en utställning av hans bilder i Södertälje eller Järna där han bor.

var faktiskt den första
fotografen som fick fast
anställning.
Uppdragen har varit många
och skiftande under åren.
Allt från nyhetsbevakning
och ”hemma-hos” till återfunna katter. Thomas har
också haft utlandsuppdrag.
Bosnienkriget i början på
90-talet minns han särskilt
väl.
– Det var ganska dramatiskt
ibland, berättar han, jag tog bilder hela tiden men man fick
vara försiktig. En gång i Tusla
Ögat på en
broms.

Naumann blir inbjudna till ett
studiebesök hos Thomas.
Efter att vi bänkat oss med en

kopp kaffe hemma i köket berättar Thomas att en ryggskada gör att hans skjutarm inte
fungerar som den ska, men
han försöker ändå hänga med
så gott det går. Det var hans
granne, Pk Sveas stora skytteprofil genom åren, Gunnar Johnson, som ”lurade”
med honom till skjutbanan
på 1970-talet.
– Pistolskytte är kul, men jag
NP1 ’14

gillar jakt och flugfiske också,
säger Thomas, och det blev ett
uppehåll i pistolskyttet på tolv
år innan jag började på nytt.
Fluga.

Efter att ha gått konstnärlig lin-

je i skolan satsade Thomas på
att bli grafiker, men ödet hade
annat i beredskap.
– Jag hjälpte Södertälje Tidning med att ta skyttebilder,
berättar han, och när jag var
klar med skolan hade jag blivit så etablerad på tidningen
att det bara var att börja. Jag
45

Basti Naumann topsar sig i munnen för
att få en mikrobild av salivinnehållet.

Thomas preparerar det topsade
resultatet före fotografering.

Prepareringen fortskrider.

Vad som kan utläsas av
cellerna i Bastis saliv
står höljt i dunkel,
men färgen är ju
vacker ...

Injustering i mikroskopet ...

när de hämtade oss i jeepar på
flygplatsen befarade man vedergällningsaktioner för någon
händelse tidigare. Jag utrustades med stålhjälm, skyddsväst
och fick sova i en plåtcontainer. Sedan snabb språngmarsch
till skyttevärnet.
Extra dramatiskt blev det då

Thomas följde med en patrull över bergen. Det hade
snöat och plötsligt kom en
av spanarna dem tillmötes
och stoppade dem.Vägen var
visserligen minröjd, men eftersom det låg snö på marken
gick det inte att urskilja exakt
var vägen gick. Minsta snedsteg kunde innebära döden.
– Det var ju lite spännande…, säger Thomas lugnt och
ler.
Kungligheter har han också

plåtat. En gång stal han hela
showen på läkemedelsföretaget Astra.
– Astra skulle inviga ett nytt
laboratorium, berättar Thomas, och Kung Gustav VI var
på plats och hälsade på alla
direktörerna som stod uppradade. Jag stod lite nedanför
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... och fotografering.

och plåtade. Kungen hälsade även på mig och när han
fick höra mitt namn sa han:
”Brandt?… det namnet verkar bekant…”. Jag förklarade
att min farfar hade arbetat hos
honom på slottet. ”Aha! Carl!
då vet jag!”. Kungen höll kvar
min hand och vi stod och
snackade en bra stund medan
direktörerna skruvade otåligt
på sig.
Nu är Thomas pensionär och

kan ägna sig helhjärtat åt mikrofotograferingen som han
började med redan i slutet
av 70-talet. Han försökte sig
först på lite extrema närbildstagningar som blev ”halvhyggliga”, som han säger.
Runt 1980 fick han tillfälle
att köpa ett mikroskop med
många tillbehör. Det gjorde
att en helt ny värld öppnade
sig. Sedan dess har det blivit några fler och kraftigare
mikroskop.

Thomas har samlat på
sig lite kameror under
åren, bland annat den
här gamla lådkameran.

– Tiden försvinner när man
börjar jobba med mikroskopet, säger han, man kanske
har börjat på morgonen och
plötsligt ropar hustrun att det
är dags att gå och lägga sig, då
har klockan hunnit bli två på
natten…
Thomas förklarar att mycket av

tiden går åt till förberedelser.
– Det är mycket jobb innan
själva bilden kan tas. Att klura
ut hur man ska gå tillväga för
att få fram en riktigt bra bild
är en del av nöjet. Plåtar man
växter måste till exempel växt-

delarna ”hyvlas” i tunna
skivor, 2 – 3 hundradels millimeter tjocka, och bladskaft ska
läggas i sprit i olika omgångar. Efter lite andra procedurer
läggs växtdelen i en behållare
med smält paraffin där den får
stelna. Sedan är det dags att
hyvla tunna skivor igen. Paraffinet gör att cellerna får stöd
och inte mosas. Slutligen färgar man in objekten för att de
ska framstå bra på bilden.
– När man har gjort allt detta händer det ändå att det skiter sig och man får göra om.
Och göra om igen. Men det
är alldeles för intressant för att
man ska ge upp.
Någon direkt inriktning har
han inte på sin mikrofotografering.
– Nej, ofta plåtar jag bladcel-

Jakt och flugfiske är också en del av Thomas liv.
Spöna har han tillverkat själv.
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Daphne med ägg.

Artemia
kläckning
från ägget.

Blomstam från
minipelargon i
genomskärning.

Daphne
med ägg.

Bothoyotrephus longimanus.
Fisk.

Ben nattfjäril.

Antenn nattfjäril.

Spindel.

Nymph färdig i
stacking.

Getingben.

ler i olika faser, förklarar Thomas, men små insekter och
vattendjur är också intressanta.
En pytteliten, millimeterstor
krabat som man lägger i hundra gångers förstoring visar sig
ha en oerhört utvecklad rörelseapparat, det rör sig överallt
inuti den! Det är ett litet mirakel man betraktar. När man
NP1 ’14

ser känselspröten och de små,
små fina nervtrådarna fattar
man inte hur det kan fungera,
men det gör det.
Utöver pistolskyttet är flugfis-

ket högt prioriterat. Thomas
har själv tillverkat åtskilliga
spön i det klassiska materialet bambu under åren. En av

väggarna i fotostudion pryds
av spön som han tillverkat.
Thomas spön blev så efterfrågade och han till och med
fick beställningar från utlandet, bland annat USA.
– När man var i stöten tog
det cirka 90 timmar att tillverka ett spö, säger han, man
stod på nätterna och splitsade

bambu, hyvlade och trixade
med det där.
Nu har han sålt tillverkningsutrustningen till en entusiast
i Dalarna och lärt honom hur
det går till.
– Nu är jag som alla andra,
säger Thomas och skrattar, jag
fiskar med kolfiberspö!
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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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Hagfors Uddeholm Pistolskytte Klubb inbjuder härmed,
på uppdrag av Svenska Pistolskytteförbudet, till

Svenska Mästerskapen och
Swedish Open i PPC 2014
PLATS:

MATCHER:

HUPK skjutbana vid Vågbacken, Hagfors.
För karta och mer information, se hemsida
http://hupk.jra.se/

Revolver 1500, 7-50 yards, 150 skott,
uppvärmning på 50 and 25 yards
Pistol 1500, 7-50 yards, 150 skott,
uppvärmning på 50 and 25 yards
Open Match, 7-50 yards, 60 skott,
uppvärmning på 50 yards
Distinguished Pistol, 7-50 yards, 60 skott,
uppvärmning på 50 yards
Distinguished Revolver, 7-50 yards, 60 skott,
uppvärmning på 50 yards
Service Revolver, 3-25 yards, 48 skott,
ingen uppvärmning
Off Duty Revolver 2,75”, 3-25 yards, 48 skott,
ingen uppvärmning
Stock Semi Auto pistol, 3-25 yards, 48 skott,
ingen uppvärmning

TIDER:
Fredag 25 juli – söndag 28 juli mellan 09:00-17:00.
Ett av skjutlagen på lördag är reserverat för
High Master Pistol 1500.
Ett av skjutlagen på söndag är reserverat för
High Master Revolver 1500.
Prisutdelning söndag 15:00

ANMÄLAN:
Se hemsida http://hupk.jra.se

BETALNING:
Förskottsbetalning, se hemsida http://hupk.jra.se

KLASSER:
Svenska mästerskapen, öppen klass (för skyttar som
representerar SPSF förening).
Swedish Open: High Master, Master, Expert,
Sharpshooter, Marksman. Ej klassificerade skyttar
placeras som Master

PRISER:
Svenska mästerskapen: SPSF medaljer till de tre
första svenska skyttarna i respektive vapengrupp.
SPSF lagjetonger till skyttarna i de tre första lagen i
R1500 och P1500.
Swedish Open: Priser till de tre första skyttarna i sin
klass och vapengrupp. Lagpris till de tre första lagen
i sin klass och vapengrupp R1500 och P1500.
NP1 ’14

Team Match Revolver, Match 5 from Revolver 1500
Team Match Pistol, Match 5 from Pistol 1500

AVGIFTER:
150 skottsmatch: 230kr,
60 skottsmatch: 120kr,
48 skottsmatch: 100kr,
Lagavgift: 100kr.

REGLER:
Vid tid gällande svensk regelbok PPC
(nuvarande fastställd av SPSF 2012-01-23).
Obligatorisk vapenkontroll före start.

Välkomna!
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Nyköpings gästabud eller
Av: Ulf Hansson

Anders Lybeck,
Nyköpings Pk, har
tidigare berättat i NP
om hur man sköt
fältskytte på den
gamla goda tiden.
I höstas utmanade
han några ”08:or”
på fältskytteduell
”Nyköpings
gästabud” modell/Ä
hemma i Nyköping.

Från vänster: 08:an Basti Naumann, Nyköpings hemmahopp Luciano Avian och Anders Lybeck.
Bakom dem skymtar ”den lede fi”. Redaktör Hansson plåtade.
”Den lede fi”.

– Handsken är kastad! Jag
utmanar er härmed på duell! Fältskytte tvåmannalag!
sa Anders Lybeck med hög
röst och slängde en handske
i backen framför mig och
min kalfaktor Basti Naumann.
Självklart antog vi omedelbart utmaningen. Anders utlovade fältskytte
av ”gammal god årgång”
på hemmabanan i Nyköping. Några detaljer
om tävlingen fick vi
inte, bara att vi skulle
vara beredda på överraskningar.
– Jag sa ju att det blir
en banläggning modell
äldre, sa Anders och såg
road ut, då fick man inte
reda på ett skvatt före skjutningarna!
Valfritt vapen gällde, även om
Anders grinade lite illa då det
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stod klart att Basti bara äger
en ”flugsmälla”, d.v.s. en .22:a.
Själv tänkte jag passa på att
lufta ”cowboyrevolvern”, en
Ruger Vaquero .45. Anders
skulle använda sin Glock och
hans lagkamrat Luciano Avian
en S&W .357 Magnum.
Dagen innan första snön i
höstas infann vi oss på skjutbanan i Nyköping. Vi hade
haft ett positivt ”uppsnack” i
bilen och var fast övertygade
om att matchen skulle bli en
ren expeditionsaffär och att vi
skulle ge hemmalaget rejält på
skallen.
På plats fick vi veta att det var
sex stationer som gällde och
att förutsättningarna skulle
läsas upp muntligt på varje
station. Genomgående stödhand, 20 sekunders skjuttid
och hyggliga avstånd.
Vidare skulle vi själva få
avgöra vem i laget som skulle

skjuta på vilka figurer, huvudsaken man inte överskred antalet maxträff per figur. Lagens
diskussioner om skottfördelningen var dock tidsbegränsade och fick bara pågå i max
trettio sekunder före eldkommando.
Figurerna bestod uteslutande av sådana som Försvaret försåg klubbarna med en
gång i tiden.Vi fick bland annat återknyta kontakten med
den respektingivande helfiguren ”den lede fi” som med
geväret i högsta hugg och ilsken uppsyn spänner ögonen
i skytten. Observera ”ilsken”.
Den nutida varianten av denna
helfigur är en blek kopia där
man slätat ut ansiktsuttrycket
så till den milda grad att ”den
lede fi” mest verkar be om ursäkt för att han kanske stör.
Respektive lagledare skötte
skjutledarskapet, stationerna
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”Nyköpings gästabud” eller ”Gubbfält special”.
Station
1
2
3
4
5
6

Resultat
Beskrivning
Hemmalaget
3 figurer, max 4 träff/fig
12 träff
6 figurer, max 2 träff/fig
7
5 figurer, max 3 träff/fig
10
4 figurer, max 3 träff/fig
9
6 figurer, max 2 träff/fig
(hands-up, omflyttning figurer)
4
5 figurer, max 3 träff/fig
(figurer omflyttade)
8
Totalt
50

Bortalaget
8 träff
7
7
11
3
8
44

”Vi skjuter väldigt grovt
här”, sa Luciano och visade
klisterlapparna.

besköts alltså ömsom av det
ena, ömsom av det andra laget med markering emellan.
Vad gäller skottfördelningen ville jag själv helst ta hand
om de stora målen då Vaqueron inte är direkt idealisk för
snabbt skytte med sina minimala riktmedel och spänning
av hanen. Stora figurer hjälpte
inte särskilt mycket, som tur
var skötte sig min lagkamrat
bättre.
Anders hade även lagt
in en hands-up station. Laget som stod på tur att skjuta
fick lägga sina vapen på marken och vända sig bort från
målfånget. Motståndarlaget
fick sedan rumstera som de
ville framme vid vallen och
placera de sex figurerna så
listigt som möjligt. På ”Eld!”
fick skyttarna vända sig om,
plocka upp vapnen, ladda och
skjuta. Här inkluderade skjuttiden även diskussionen om
skottfördelningen. Djävulskt
uträknat.
Vi i bortalaget försökte
givetvis jäklas så mycket som
möjligt genom att placera ut
de sex kvartsfigurerna så lång
ifrån varandra som möjligt.
Det hjälpte inte. Vi förlorade
stationen med en träff.
NP1 ’14

1. Hands-up station. Skyttarna bortvända medan motståndarlaget
riggar om figurerna så elakt som möjligt.

För att inte hålla läsaren på

sträckbänken längre kan jag
berätta att vi 08:or fick bita i
gräset med sex träffar mindre än hemmalaget. Det sved.
Men som de genuina sports- 2. Eld!
män vi är gratulerade vi hemmalaget till segern.
”Nyköpings gästabud”
fortsatte sedan på ett väldigt
trivsamt sätt jämfört med det
historiska gästabudet år 1317,
då kung Birger Magnusson
lät sina bröder Valdemar och
Erik svälta ihjäl i fängelsetornet på Nyköpingshus.Anders
Lybecks gästabud bestod av
en pampig prisutdelning som
åtföljdes av en utsökt lunch
hemma hos honom och hans Redaktör’n passade på att lufta sin Ruger Vaquero medan hans
fru Ingegerd.
kalfaktor Basti Naumann sköt med ”flugsmällan”.
Efter tävlingen blev det pampig prisutdelning och lunch hos Anders och Ingegerd.
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Gunnar Elfving
Skyttetjänst AB

Målmateriel
från GES AB
Startat av skyttar för skyttar
5

Ombyggnads

REA!

4
1

2

3

4

5

4

3

2

1

3

2

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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Sven-Olov ”Olle”
Nilsson var med och
bildade Överums
Pk 1962. Under
hela femtioett år
har han verkat i
sin klubb som vice
ordförande, kassör
och de senaste 40
åren som ordförande.
Han har även varit
kretsordförande i
tjugotre år. Olle är
utan tvivel en av
Sveriges största
pistolskytteentusiaster.

Sven-Olov Nilsson med sin efterträdare Anneli Wirskog.

Tronföljden säkrad
i Överum
Av: Peter Siegel

Sven-Olov Nilsson, med rätta
kallad ”Eldsjälen från Överum”, har fått en mängd utmärkelser genom åren för sina
insatser inom pistolskyttet,
bland annat förtjänsttecken i
guld av Riksidrottsförbundet,
Smålands Idrottsförbund och
Smålands Sportskytteförbund.
Dessutom erhöll han både
silver- och guldmedaljer av
Svenska Pistolskytteförbundet, Svenska Sportskytteförbundet, SSM-kommittén
och Kalmar Läns Norra Pistolskyttekrets. Olle har också
varit styrelsemedlem i Svenska Pistolskytteförbundet och
SSF:s Pistolsektion och dessutom varit tävlingsledare för
Allsvenska Pistolserien och
NP1 ’14

Hemmabanetävlingen i hela
fyrtiosju(!) år. Ett nära nog
oslagbart rekord! Naturligtvis fick han också sin egen
klubbs uppskattning i form
av förtjänstmedaljer i silver
och guld.

egna klubbens många och
populära tävlingar, till exempel serietävlingen Vårsaluten,
Grovfälten, Mästerträffen och
många fler.

kommun även ett stipendium
på 12 000 kronor som Årets
Föreningsledare.

I år är det dock dags att dra
sig tillbaka, tycker den nu
På Överum Pk:s stora 50-års- 79-årige Sven-Olof Nilsson.
fest 2012 sa Sven-Olov Många kommer att sakna
Sven-Olov har också varit ini- Nilsson, som har varit den honom. Som ny ordförande
tiativtagare till byggnationen drivande kraften och som valde man Anneli Wirskog,
och ombyggnaden under åren entusiasmerat medlemmarna en av klubbens yngre kvinav Överums fina skjutbana, i Överum under alla dessa år: nor som är en mycket dukvackert belägen på Borgud- – Jag vill gärna passa på och tig, aktiv skytt och kompetent
den vid sjön Ryven. Skjut- ta tillfället i akt att tacka alla stationschef. Anneli kommer
banan i källaren på Överums mina goda medarbetare, utan säkert att leda klubben i sann
Sporthall inte att förglöm- er hade det inte gått. Det har ”Överumsanda” och fortsätta
ma. Det är en inomhusbana varit mycket givande och ro- traditionen med de fina tävsom är tillåten för alla ka- ligt och har verkligen berikat lingsarrangemangen.
librar(!). Olle har också va- mitt liv!
Stort tack till Olle och ett lika
rit banläggare på fyra olika
SSM och tävlingsledare i den Det året fick han avVästerviks stort LYCKA TILL Anneli!
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Precisionstavlans historia
Av: Ulf Hansson

Försvarets målmateriel dominerade när Svenska
Pistolskytteförbundet började sin verksamhet
1936. Man sköt i princip bara grovkalibrigt
och det var försvarets fältskyttefigurer och
precisionstavla som gällde.

En ung Stig Arksand, Katarina Psf, med tavlan i svart/vitt som
efterträdde den allra äldsta. Sex skott/serie och avstånd 30 meter.

11190 Pistoltavla grön
GES AB 0176-20 82 80

Så såg precisionstavlan ut (Försvarets modell)
då Svenska Pistolskytteförbundet började sin
verksamhet 1936.

Det krävdes lite detektivarbete av Förbundets GS Mats
Stoltz innan det stod klart hur
den allra äldsta precisionstavlan egentligen såg ut.
De tidigare medaljerna var
försedda med band i grönt/
svart/vitt och bandet skulle
enligt vad som sagts ha anknytning till gamla precisionstavlan. Frågans lösning fanns
i krigsarkivet, där man fann
en liten skrift som beskrev de
gamla militära måltavlorna.
Det var korrekt att Förbundet hade haft den gamla

Förbundets
förtjänstmedalj.

precisionstavlan i tankarna vid
utformandet av förtjänstmedaljen en gång i tiden. Färgerna på förtjänstmedaljens
band motsvarade ringarna 1
– 4 (grönt), 5 – 8 (svart) och
9 – 10 (vitt).
Den första precisionstavlan, med en tia på 10 cm, har
tryckts upp på nytt av GES AB,
helt i ursprungligt utseende. Tavlan har en viss åtgång,
klubbar och föreningar köper
cirka 500 tavlor årligen för olika nostalgitävlingar.

meter. Skjutavståndet oförändrat, 30 meter.

men då bara som en särskild
gren.

Den internationella precisions-

Inte förrän 1970 använde man

tavlan för pistol som vi använder nu hade funnits länge
innan Förbundet tog in den
i verksamheten. Tian är som
bekant fem cm i diameter
och tavlan har svarta ringar
från ring sju. Skjutavstånd
25 meter.
Det skulle dröja ända till
1947 innan den togs upp på
det nationella programmet,

den internationella tavlan på
Rikstävlingen, ”Hemortens”.
Därmed kan man säga att tavlan hade fått sitt stora genombrott även inom det nationella
pistolskyttet. Det nya skjutavståndet, 25 meter, innebar en
hel del ombyggnationer på
skjutbanorna runt om i landet
då skjutbänkarna måste flyttas
fram fem meter.

Bästa skytten

Senare slutade man med

den gröna färgen och
tryckte tavlorna enbart i svart/vitt. Man
använde också ett modernare typsnitt till siffrorna. Endast nian och
tian var svarta. Tian var
fortfarande 10 cm i dia-

Den internationella tavlan
som används idag. Tavlans
yttermått, 60x60 cm har varit
oförändrat genom åren.
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Jens Carlsson vann
första priset som
”Bästa Skytt” i A och
C av fyra omgångar
på Överums
serietävling Vårsaluten.
Fältskjutningens
svårighetsgrad var
något högre än under
tidigare år varför
Jens är värd en extra
applåd!
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Standardmedaljligan
Av: Peter Siegel

mas ”Sveriges bästa” Karlsson,
som tävlar för Salems Pk, har
kvitterat ut ett 1800-poängsguld. Roger Björkman fick
förra året sitt 1600 poängs
standardguld. Dessa fyra toppskyttar är svenska mästare och
försvarar även Sveriges färger i Nordiska Mästerskapen.
NP-reportern Peter Siegel,
Katarina Psf, ligger nu på en
delad fjärde plats med uttagna
1600 poäng.
P-O Andersson, landslagsskytt

Standardmedaljer i guld instif-

och flerfaldig svensk mästare är först i Sverige med att
ha erövrat standardguldmedalj på 2600 poäng. Därmed
leder han stort i ”standardmedaljligan”. Åke Nordin,
FOK Borås, tidigare Upplands Väsby Psk, har kvitterat
ut ett 2000-poängsguld och
ska snart få 2200-medajen. I
slutet av januari 2014 hade
Åke redan 2166 poäng. Tho-

tades 1989 och sedan dess kan
skyttar räkna ihop sina poäng
och kvittera ut guldmedaljer
i olika valörer. Roger Björkman började skjuta 1995 och
erövrade sina första standardmedaljer först 1996, han låg
därmed sju år efter från början. Men Roger startar, om
möjlighet ges, i hela fyra(!) vapengrupper per fältskjutning
och är på god väg att komma

ikapp
ik pp ledande
l d d P-O
P O AndersA d
son. Standardguldet är ju även
en ”flitpeng”, d.v.s. man måste tävla ofta OCH skjuta bra!
De fem i toppen är: 1:a P-O

Andersson, Örebro Pssk –
2600 poäng, 2:a Åke Nordin, FOK Borås – 2000 p., 3:a
Thomas Karlsson, Salems Pk
– 1800 p., på delad 4:e plats
med 1600 p. ligger Peter Siegel, Katarina Psf och Roger
Björkman, Råsbo Psk. Roger
ligger med nuvarande 1741
nära 1800-poängsguldet och
kommer snart att köra om
NP:s tävlingsreporter...
Lycka till med poängjakten!

Standard
Standardguldet
instiftades 1989.
Från detta
dett år kan alla standardmedaljer (silver värt 2 poäng
och brons
bron 1 p) räknas ihop till
ett stand
standardguld som då finns i
olika stig
stigande valörer. Det börjar
med ett numrerat 50-poängsguld, sedan
sed kommer 100, 150,
200, 300,
300 400, 500, 600, 800
och 1000
1000-poängsmedaljer. Efter
det får sskyttarna medaljer efter
tvåhundrade poäng. Det
varje två
kan dock finnas skyttar som har
nått höga poäng, men av olika
anledningar inte tagit ut medaljerna. Det är skyttesekreteraren i
varje förening som ska hålla reda
på medlemmarnas poängställning och skicka in uppgifterna
till SPSF när det är dags att lösa
ut medaljerna.
Säkrast är om varje skytt själv
också håller reda på sin poängställning efter varje tävling och registrerar datum, tävlingens namn
och ort, samt poängen, d.v.s.
silver eller brons, för sig själv.
Blanketten finns på SPSF:s hemsida www.pistolskytteforbundet.se
under: För kretsar och föreningar
> Beställning av standardmedalj
i guld. Numera kan man ju lätt
hitta och spara resultatlistorna
från de tävlingar man varit med
på.

Skyttemuseet som
blivit en publikmagnet
Av: Peter Siegel

Tyska skytteförbundet och
stiftelsen Herzog von Sachsen-Coburg, som inrättades
2004, har förnyat kontraktet för det tyska skyttemuseet, belägen i västra flygeln
på Slott Callenberg, för ytterligare tio år. Museet är en
publikmagnet och kontraktsförlängningen firas med en
jubileumstillställning ”10 Jahre Deutsches Schützenmuseum 2004–2014“ på slottet.
Initiativtagare och grundare av

museet är den numera avlidne, f.d. DSB-Presidenten Josef Ambacher. Svenska skyttar
som bilar genom Tyskland rekommenderas att besöka detta fina skyttemuseum i staden
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Coburg i regionen Oberfranken. Det går också
utmärkt att gifta sig i
slottskyrkan om någon
vill uppleva ett riktigt
”skyttebröllop”.
Skyttemuseet har utveck-

lats genom åren och är
idag, med sitt urval av vapen från de senaste 400
åren, en riktig sevärdhet för
skytteintresserade inom pistol-, gevärs-, eller bågskyttet. Slottet som byggdes redan
på 1100-talet härbärgerar sedan 1998 dessutom även en
konstskatt av värdefulla möb- hertigarna av Coburgs somler, målningar och porslin marresidens.
från Sachsen-Coburg-Gotha.
Ända fram till 1945 var slottet Slott Callenberg i Coburg-

Foto: Dr. Otmar Fugmann

Beiersdorf är öppet hela året.
För mer information se deras
hemsida på www.schloss-callenberg.com.
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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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Jim Forsberg, Rosersberg Pk,
vann både C3 och B3.

”Nya” nationella
snabbserien
Av: Peter Siegel

Kanonbra! tyckte skyttarna om den nya nationella
snabbskytteserien som arrangeras av Lidingö SSK i
Danicahallen på Lidingö. Fem vinterlördagar står till buds,
varav de fyra bästa resultaten får räknas för att ha chansen
på totalsegern i de olika skytteklasserna, C och B.
Tidigare kallades denna tävling för ”Duellserien” och
gick i Sportskyttets regi. De
första åren behövdes ingen
tävlingslicens för deltagande,
men då detta senare blev ett
58

krav befarade man på goda
grunder att deltagarantalet
skulle sjunka katastrofalt.
Stockholmskretsen och Li-

dingö Ssk bestämde i det lä-

get att man skulle ”omvandla”
serietävlingen till en nationell
och standardmedaljgrundande tävling. Standardmedaljerna skulle visserligen inte
berättiga till start på nationella

Pistol-SM, men kunde räknas
in på standardguldet.
Lidingö Ssk började med den

nationella serietävlingen redan 2013, men råkade då ut
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Danicahallen på Lidingö.

Pelle Carlsson, Lövsta Skf, vann C2 samt den öppna klassen.

för malören att fläktsystemet
i Danicahallen strejkade efter
första omgången och resterande fyra deltävlingar fick ställas
in. Men skam den som ger sig!
Vid nystarten i år fungerade
avluftssystemet igen och man
kunde arrangera den nu kalllade ”Nationella Snabbserien”.
Man har 12 skjutlag à 8 skyttar som betyder maximalt 96
starter varje omgång. En bra
siffra för en relativt liten inomhusskjuthall.
NP-redaktören Ulf Hansson
deltog också i snabbserien
och menade att tävlingen blivit mer attraktiv i och med
att den nu arrangeras som en
nationell tävling med vanlig
skjutklassindelning, vapenkontroll och möjligheter till
standardmedaljer.
– När licenskravet aviserades
var det många som valde att
avstå bland dem som enbart
skjuter nationellt, säger han.
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Avslutningsvis spekulerar författaren och redaktören, som
båda är äldre veteraner, om
vem som tar hem totalsegern
i den klassen.
– Om man vänder resultatlistan upp och ned kommer
jag att vinna lätt, säger redaktören med ett snett leende.
Vinnaren på en ”rätt hållen
resultatlista” var dock Jim
Forsberg, Rosersberg, som
sköt bäst i C3, nämligen hela
1152 poäng totalt, vilket betyder ett snitt på 288 poäng
per omgång. Samma resultat hade även Pelle Carlsson,
Lövsta Skf. Elitskytten Pelle
Carlsson tävlade nästan bara
i sportskyttegrenar förra året
och hamnade därför i klass 2 i
år. Pelle sköt bra även i öppna
klassen och vann denna med
1147 poäng.

Jonny Hedberg (vä) och Uffe Persson, Lidingö Ssk, var funktionärer
premiärdagen.

Joackim
Norberg,
Atlas Copco Pk,
sköt utmärkt
men missade
totalsegern.

äng, men deltog endast i tre
omgångar och missade därmed möjligheten till eventuell
totalseger i finkaliberklassen.
Jim Forsberg, som vann C3,

sköt även bäst i vapengrupp
B3, där han segrade med 1127
poäng.
– Det var roligt att skjuta
den ”nya” nationella snabbserien, sa Jim avslutningsvis,
det är dessutom en utmärkt
Joackim Norberg,Atlas Copco, träning inför årets fältskyttesköt också ett snitt på 288 po- säsong!

Markeringen av redaktör
Hanssons tavla blev en
matematisk utmaning. Här
klistrar han en av de få tiorna.
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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

KEPS 90:En storlek (inställbar)

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

ker och utbildningsmateriel
Planering och
Tävlin
Tävling

NY !
a
g
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p
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Skjutteknik

SKJUTHANDBOK

Svenska
Pistolskytteförbundet
Upplaga 15
2014-01-01

Svenska Pistolskytteförbundet

Svenska Pistolskytteförbundet

Planering och Tävling: 50:-

Skjutteknik: 50:-

PISTOLSKYTTEKORTET
ytte
tolsk

Pis

UTBILDNINGSHÄFTE
Grundutbildning för
pistolskyttekortet. 120:-.

t

korte

Svenska
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tteförbun
y
k
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o
t
is
P

DET
SKA
SVEN FÖRBUN
YTTE

Grundutbildning

OLSK

PIST

r
mmer

gsnu

trerin

Regis

70 år

1936

SKJUTHANDBOK 200:-

SäkB – Civilt skytte 50:-

2006

Svenska
Pistolskytteförbundet

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:-

Förbundet hjälper
polisen
Av: Bo Walger

Ak-47 Kalasjnikov är ett typiskt
östeuropeiskt vapen som polisen
ofta kommer i kontakt med.

Förbundets biträdande GS, Bo Walger, har
under en dag följt Försvarsmaktsinstruktören
Jörgen Björk då han utbildade poliser från
Kronoberg på främmande vapen.
Som ni vet har Förbundet ett
antal högt kvalificerade Försvarsmaktsinstruktörer som
tidvis utbildar, i första hand,
personal som skall tjänstgöra i Hemvärnsbataljonerna.
En av dem som var med och
byggde upp verksamheten
från grunden är Jörgen Björk,
bosatt i Växjö. Jörgen är även
aktiv inom Försvarsutbildarna i Växjö och har dessutom
vid något tillfälle hjälpt polisen med deras utbildning vid
Polishögskolan i Växjö. Det
kändes därför helt naturligt
att, då Förbundet fick en förfrågan från Polismyndigheten
i Kronoberg, att ställa Jörgen
till förfogande.

När jag frågar vad det är
man som enskild polis riskerar
att stöta på ute på fältet, svarar
Joakim att det nästan uteslutande rör sig om insmugglade
militära vapen med östeuropeisk bakgrund.
Efter avslutad utbildning skall

den enskilde polisen kunna
säkra och göra patron ur då
han eller hon måste hantera
ett vapen som förekommer i
en brottssituation. Det handlar
inte bara om att hantera vapnet
som sådant utan man måste
bl.a. kunna bedöma vad som är
säker riktning. Det här är inte
en skjutbanesituation där man
vid patron enkelt kan rikta ett
vapen i skjutriktningen. Här
Initiativtagare från polismyn- måste man av naturliga skäl ta
dighetens sida var Polis- hänsyn till risken för eventuinspektör Joakim Larsson, ella rikoschetter i exempelvis
huvudinstruktör inom vapen ett bostadsområde.
Under utbildningen har
och taktik i Kronoberg. Vid
frågan om syftet och bakgrun- eleverna också fått se deden till utbildningen svarar monstrationer av verkan mot
Joakim att många av dagens skyddsvästar. Eleverna har
poliser inte har genomfört nå- också själva fått provskjuta
gon värnpliktsutbildning och vapnen. Joakim Larsson säger
därför har ringa eller ingen er- att det är viktigt att personafarenhet av automatvapen. Då len har så bra förutsättningman ställs inför en situation där ar som möjligt för att kunna
illegala vapen har använts har hantera en allvarlig situation.
man inte tillräcklig kunskap Han säger vidare att eleverna
uppskattar utbildningen och
för att ta hand om dessa.
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Genomgång inför provskjutning.

Provskjutning.

att Jörgen har utbildat ca 100
poliser under ett antal veckor.
Avslutningsvis diskuterar
vi hur Polisen i Kronoberg
ser på Förbundets tävlings-

verksamhet och får till svar att
det inom myndigheten finns
en positiv inställning sedan
långt tillbaka. Många poliser
deltar i det civila skyttet.
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Försvarsinformation

Nyttig Sälenkonferens
ns
Av: Mike Winnerstig | Foto: Per Klingvall, Försvarsutbildarna

Folk och Försvars rikskonferens i Sälen, som går av stapeln i mitten av januari varje
år, är landets viktigaste forum
för försvars- och säkerhetspolitik. I år var konferensen
särskilt uppmärksammad då
det är valår och samtliga partiledare utom Centerpartiets
Annie Lööf och Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson
deltog på något sätt i konferensen. Den gästades också av
Finlands president Sauli Niinistö och hans majestät Carl
XIV Gustaf.

Ryssland som säkerhetspolitiskt problem i större eller
mindre utsträckning, vilket är
en klar förändring gentemot
hur diskussionerna i Sälen har
låtit under de senaste åren.
NATO-frågan var en annan
central diskussionspunkt, där
det också numera råder vitt
skilda åsikter mellan partierna.

Försvarsminister Karin Enström
höll därefter ett längre anförande där hon bl.a. menade
att det var ett ”hån” mot försvarsmakten att påstå att den
inte fungerar, även om hon
Ur försvarspolitisk synvinkel också vidgick att det finns
blev emellertid årets upplaga betydande problem idag med
en relativt egendomlig upp- förbandstillgänglighet och
levelse. Statsminister Fredrik styrningen av försvarsmakten.
Reinfeldt inledde talarserien Efter henne talade överbefälmed att i stort sett konstatera havaren Sverker Göranson,
att det mesta gick bra i den som konstaterade att försvastora försvarsreform som re- ret kommer att kosta mer
geringen inledde 2009. De pengar än planerat och att
flesta andra partiledare me- den säkerhetspolitiska utvecknade tvärtom att försvaret lingen är ”långsiktigt osäker”.
behövde en ny inriktning Inte minst pekade han på det
mot nationellt försvar, och att alltmer aggressiva ryska övdet fanns avgörande problem ningsmönstret i Östersjöommed den nuvarande. Särskilt, rådet. Som flera andra talare
ansåg flera av dem, behöver hyllade han också de frivilliga
inriktningen vara nationellt försvarsorganisationerna, vilförsvar genom en folkför- ket är glädjande för oss. FOS
ankrad försvarsmakt. Starkt – Frivilligorganisationernas
olika åsikter om försvarets samarbetsorganisation, i vilinriktning fanns både inom ken även SPSF ingår – följde
regeringspartierna och inom upp det lite nyvaknade inoppositionen. Den enda par- tresset för frivilligorganisatirepresentant som verkade tionerna genom att anordna
riktigt nöjd med diskussio- en mottagning på kvällen, där
nen var sverigedemokraternas såväl ÖB som kungen deltog.
Mikael Jansson, som underströk vikten av en nationell Senare under konferensen
folkarmé.
diskuterades internationell,
grov organiserad brottslighet.
Därutöver var Ryssland en tyd- Undertecknad fick då tillfällig faktor i debatten. Samtli- le att ställa en fråga till riksga partiledare utom Romson kriminalpolischefen Henrik
(mp) och Sjöstedt (v) tog upp Malmquist om huruvida le-
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HM Kung Carl XVI
Gustaf var på plats.

Försvarsminister
Karin Enström.

ÖB Sverker Göranson.

gala tävlingsvapen används
vid brott i Sverige. Malmquist svarade då att legala vapen används i helt försumbar
utsträckning vid brott. Därefter höll rikspolischefen
Bengt Svenson ett anförande
om den nya polismyndigheten, som bildas 2015 och som
då kommer att vara en enda
myndighet. Detta blir en klart
positiv förändring jämfört
med idag, ansåg Svenson, som
menade att dagens situation
är att RPS sitter i Stockholm
och inte har någon befälsrätt
över 21 ”feodalherrar”, d.v.s.
länspolismästare, som gör som
de vill. Undertecknad fick då
möjlighet att fråga rikspolischefen om det var hans uppfattning, vilket man verkar
anse inom den relativt feodala polismyndigheten i Västra
Götaland, att polisen har ett
uppdrag från statsmakterna att
”minska antalet legala vapen
i Sverige”. Svenson svarade
mycket klart på denna fråga:
nej, sade han, något sådant
uppdrag har vi inte, däremot

har vi ett uppdrag att minska
de illegala vapnen i samhället.
Och detta kändes ju mycket
bra att höra direkt från rikspolischefen!
Förbundsordförande Stefan
Kristiansson och jag kunde
sedan också ha en enskild
överläggning med två centralt
placerade generaler på det militära högkvarteret. Vi konstaterade tillsammans att om
Förbundet ska kunna påräkna stöd från Försvarsmakten,
t ex för större tävlingsarrangemang, måste vi komma in i
dess verksamhetsuppdrag. Där
finns vi inte idag. Denna fråga
kommer att diskuteras vidare
i en särskild dialog med högkvarteret.
Sammanfattningsvis var årets
Sälenkonferens ovanligt nyttig för Förbundet – det är viktigt att vi finns med och syns i
detta forum. Nästa år kan bli
om möjligt än mer spännande då ett val kommer att vara
avgjort dessförinnan.
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Förbundsnytt
Bo Walger
Tfn: 08-553 401 62
Mail: bo.walger@pistolskytteforbundet.se

Årsrapporter

De föreningar som ej inlämnat årsrapport uppmanas att
göra det omgående. Utebliven
årsrapport innebär oförsäkrade medlemmar, utebliven tidning samt att föreningen inte
kommer med på listan över
aktiva föreningar som Rikspolisstyrelsen får varje år.

• Seniorer: Alla skyttar som
erhållit minst en Stormästarpoäng i fältskytte samt föregående års landslagsskyttar.
• Juniorer: Tas ut vid SM
fältskytte. Juniorlandslaget är
sedan välkommet att delta i
ordinarie landslagsuttagning.

Till minne ...

I år står Sverige som värd för
mästerskapen och dessa äger
rum i Oskarshamn, 12-14
september.

Årets Förbundsmöte äger rum
den 1 juni och föregås av en
kretskonferens den 31 maj.
Plats, Scandic Grand Central, Skjuthandbok upplaga 15
Kungsgatan 70, Stockholm.
Ett exemplar av den nya
Skjuthandboken har distribuLandslagsuttagning till
erats till samtliga kretsar och
Nordiska Mästerskapen
föreningar. Skjuthandboken
Sker i år 2-3 augusti, plats ej kan beställas från kansliet. Priklar. Personlig inbjudan går set är oförändrat 200 kr (exut veckan före midsommar. klusive frakt). En fråga som
Inbjudan publiceras även på har ställts vid några tillfällen är
hemsidan. Liksom förra vad som skiljer den gamla och
året skjuter damerna både nya upplagan åt. På hemsidan
C- och B-vapen. Skyttarna finns därför en kort sammankommer därför att inbjudas fattning över de viktigaste
till uttagningen utifrån föl- förändringarna.
jande kriterier:
• Damer: Samtliga damer in- Hemsidan
klusive föregående års lands- Lösenord till Köp/byt/sälj är
lagsskyttar
Riktmedel.

Albert Lundqvist, FOK Borås, avled den 13 december 2013
i en ålder av 87 år. FOK Borås har mist en uppskattad
medlem som var en fin skyttekamrat och som sköt både
fältskytte och precision med stor framgång. Han var även
en hängiven fågelskådare och känd som berättare av roliga
historier som kunderna i Alberts delikatessaffär skrattade
gott åt. Albert inledde sin skyttekarriär redan 1947 och
sköt i 65 år med många framgångar. Redan 1954 vann han
en SM-seger i precision och han blev trea i SM 1965 i
precision. Under senare år blev det mest fältskytte.
Undertecknad som hade förmånen att ha Albert
som skyttekompis under 53 år då vi besökte åtskilliga
pistoltävlingar över hela Sverige saknar honom mycket.

Vi delar sorgen med Alberts anhöriga
Lars Törnqvist, FOK Borås

Statens skytteombud (SSO) finns ej mer
Statens skytteombud (SSO)
finns ej mer. Sedan 2013-09-01

finns ej Statens skytteombud
mer. Myndighetsutövandet
för dessa har sedan länge upphört och i praktiken har man
under en längre tid endast biträtt polisen vid besiktningarna av skjutbanorna, med
sakkompetens. Då Försvarsmakten inte längre förordnar ombuden eller betalar för
dem har Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) valt att lägga
ned verksamheten i sin nuvarande form.
Det finns emellertid fortfarande uppgifter som skytte64

organisationerna måste driva
och bevaka:
• rådgivning vid nybyggnation/ombyggnation av
skjutbanor
• SäkB
• Kommunförbundets
Måttbok
• säkerhetsrådgivning vid
tävlingsarrangemang
• remissvar vid utbyggnad
av kraftledningar och
vindkraftverk.

sentanter från Svenska Skyttesportförbundet, Svenska
Pistolskytteförbundet och
Svenska Jägareförbundet.
Någon form av regional
organisation kommer att skapas, dock inte i samma omfattning som tidigare, för att
stödja föreningarna.
Under 2014 kommer en
ny SäkB tas fram och den
nya upplagan kommer att
gälla från och med 2015-0101. Om ni har synpunkter
Mot bakgrund av ovanstående och/eller idéer tas dessa med
har därför ett anläggnings- tacksamhet emot av Michael
tekniskt råd (ATR) bildats. Normann (SvSF) michael.
Inledningsvis ingår repre- normann@skyttesport.se.

Vid vissa Polismyndigheter kommer tidigare SSO att
även fortsättningsvis biträda
Polismyndigheten vid besiktning av skjutbanor. SvSF
meddelade Rikspolisstyrelsen,
2013-08-31, att de ombud
som var aktiva vid aktuellt
datum innehar lämplig kompetens för att biträda vid besiktningar.
Avslutningsvis är det fortfarande föreningen som är ansvarig
för säkerheten vid skjutbanan.
Läs SäkB och kontakta Förbundskansliet vid eventuella
frågor.

NP1 ’14

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

