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

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

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

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

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

Miljöakuten

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

Aktuellt lösenord: Riktmedel

Mats Stoltz

Köp/sälj/byt på 
hemsidan

Så här i april månad ser vi konturer-
na av den reviderade vapenlagen. I 
lagrådsremissen som regeringen be-
slutade om för några veckor sedan 
har man, å ena sidan valt att inte ta 
med vissa av de förslag som ingick 
i den ursprungliga utredningen. Det 
är bra. Å andra sidan väljer man att 
inte förändra lagtexten när det gäl-
ler den för vårt vidkommande vik-
tiga frågan om synnerliga skäl. Det 
är riktigt illa. Vapenlagstiftningsfrå-
gan behandlas på annan plats i den-
na tidning och jag ska inte gå in på 
detaljerna här, men ett par observa-
tioner från processen kan måhända 
vara bra att ta fasta på inför det arbe-
te som ligger framför oss. Först och 
främst kan vi konstatera att vi argu-
menterat väl för vår sak och att man 
lyssnat och tagit till sig detta både i 
regeringskansliet och bland politiker 
i Riksdagen. Sedan kan man också 
notera att vi får stor tyngd när vi gör 
gemensam sak med de andra skyt-
teförbunden och jägarna. Slutligen 
har vi fått god draghjälp av media, 
som med något enstaka undantag, 
har stått på vår sida. Allt detta är vär-
defullt i det fortsatta arbetet. Många 

har varit engagerade i denna fråga 
men jag vill gärna framhålla de in-
satser som vår styrelseordförande 
Mike Winnerstig gjort. Han har lagt 
ner mycket tid och kraft för att dri-
va de för oss viktiga frågorna. Tack.

Vid det senaste styrelsemötet redovi-
sades förbundets verksamhet och re-
sultat för 2013. Vi kan glädja oss åt en 
stabil ekonomi och att medlemsan-
talet ökar igen, för åttonde året i rad. 
Vi passerar i år 17 000 aktiva med-
lemmar vilket är imponerande och 
resultatet av gott rekryteringsarbete 
i föreningarna. Det är också glädjan-
de att vår förnämliga utbildningsma-
teriel köps i allt större omfattning. 
Uppenbarligen satsas det inte bara 
på kvantitet utan också på kvalitet.

På tal om instruktionsböcker så fann 
jag härförleden ett exemplar av 
den bok som användes när jag lär-
de mig skjuta på 60-talet, nämli-
gen Lew Weinsteins Sportskytte med 
pistol och revolver. Weinstein var en 
av Sovjetunionens främsta skyttar 
och räknades till världseliten. Även 
om grunderna i skyttet är i stort 
sett oförändrade så är dagens in-
struktionsböcker något mer lättill-
gängliga och pedagogiska. Utöver 
skjuttekniken behandlar Weinstein 
bland annat ledarnas roll och ansvar 
samt i ett särskilt kapitel Skytten och 
viljan. Där slås det fast att grunderna 
för skyttarnas viljestyrka är fostran till 
arbetsduglighet och förmåga att över-
vinna svårigheter. Härvid utvecklas och 
stålsätts viljan. Det fi nns en läsvärd 

artikel om Weinstein på sidan 28 i 
detta nummer.

Efter de senaste månadernas händel-
ser i Ukraina har regeringen beslutat 
sig för att höja den svenska försvars-
förmågan. Uppenbarligen har man 
konstaterat att det så kallade enveck-
asförsvaret inte är tillräckligt. Ansla-
gen ska ökas så att ny materiel kan 
anskaffas, det ska övas mer o.s.v. Vårt 
förbund är ju som bekant en frivillig 
försvarsorganisation och har därmed 
starka kopplingar till Försvarsmakten. 
Vi kommer sannolikt att påverkas av 
den ökande ambitionen. Exempelvis 
kan behovet av försvarsmaktsinstruk-
törer komma att öka. Det är också 
möjligt att frivilligorganisationerna 
får en tydlig roll när det gäller folk-
förankringen av försvaret. Vi bör se 
till så att vi kan möta ökande förvänt-
ningar från Försvarsmakten.

Avslutningsvis kan man väl anta att 
den reducering av försvarsförmågan 
som skett under senare år byggt på 
en naiv syn på Ryssland. Regering-
ens ointresse för vår mäktiga gran-
ne i öst kan måhända liknas med 
Fridolins vårliga tankar i Karlfeldts 
dikt. Strofen nedan får också bli min 
sommarhälsning till alla NP:s läsare.

Stefan Kristiansson, Förbundsordförande

Men leende spejade Fridolin
Mellan lackviol och balsamin:
”Hvad bry vi oss om tsaren?
Se staren, se staren!”
Erik Axel Karlfeldt, I Marsvind.

Förbundets 
märken
Förbundsstyrelsen har, på begäran, ta-
git fram bifogad plansch över Förbun-
dets olika märken. Planschen kommer 
också att sändas ut med nästa före-
ningsutskick. Ytterligare planscher kan 
beställas från kansliet till ett pris om 10 
kr plus frakt yvonne.ericsson@pistolskyt-
teforbundet.se
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BESKRIVNING Pris/ask 50 st Pris/1000 st

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

140 kr
140 kr
160 kr
160 kr

2 400 kr
1 990 kr
2 800 kr
2 700 kr 

.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

TÄNDHATTAR

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

HYLSOR
Alla kalibrar.

KULOR
I alla kalibrar.

Generalagent för Sverige:

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

Kaliber

.32 (314/100 WC)

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

.44 (429/240 HP)

.45 (452/230 RN)

Fettade

85 kr

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

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

Förkopprade
(HS)

65 kr

80 kr
100 kr
100 kr

150 kr
140 kr

Sortimentet är större.
Hör av er!

Komplett prislista med 
samtliga kalibrar fi nns på 
vår hemsida!

Med reservation för prisändringar.

Med reservation för prisändringar.

Alla priser inkl. moms.
Pris per 100 från:
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Tävlingsdag:
Lördagen den 13 september med första start kl. 12.00.

Plats:
Pistolbanan på Sörmon. C:a 8 km väster om Karlstad. Vägvisning 
från E18. WGS84 59°23’50.5”N 13°20’25.0”E

Anmälan:
Skriftlig anmälan med namn, födelsetid, klass, förening samt 
uppgift om ev.lag och stafettdeltagande ska vara oss tillhanda 
på adress: ingeborg.palmgren@telia.com senast den 18 augusti 
2014.

Startavgift:
Individuellt 200 kr/start, (junior 100 kr) lag 150 kr/lag och 
stafett 150 kr/lag. Avgifterna inbetalas till I 2 SKF pg 393578-0 i 
samband med anmälan.
Ange SM i Springskytte 2014.

Individuell tävling:
Dam/herr junior dam/herr 21-60 löpning 6 km. Dam/herr 65-70 
löpning ca:3 km.
6 skjutstationer mot fallmål typ kurvinen. 5 patroner per station, 
totalt 30 patroner. 1 min tillägg per bom.
Skjutavstånd 17,5 m. 3 skjutningar stående med stödhand och 3 
skjutningar utan stödhand. From D/H 65 får stödhand användas 
vid alla stationerna.

Lagtävling:
Mellan föreningarnas namneligen föranmälda lag. Dam/herr 
junior, dam/herr 21-60 tävlar i tremannalag. Dam/herr 65-70 
tävlar i tvåmannalag.

Stafettävling:
Löpning 1500 m per sträcka. Skjutning på två skjutstationer 
per sträcka. 5 patroner per skjuttillfälle, totalt 10 patroner per 
deltagare.
Skjutavstånd 17,5 m. Stående med stödhand tillåten.
För varje bom, efter att alla 5 patroner avfyrats löps en 
straffrunda för varje ej träffat mål.
Straffrundan är ca 75 m. Löparen svarar själv för att rätt antal 
straffrundor löps.
Vid för få löpta rundor blir det tidstillägg på 2 min per missad 
runda.

Klassindelning:
Individuellt
Hjun 15–20 år Djun 15–20 år
H 21 21–34 år D 21 21–34 år
H 35 35–49 år D 35 35–49 år
H 50 50–59 år D 50 50–59 år
H 60 60–64 år D 60 60–64 år
H 65 65–69 år D 65 65–69 år
H 70 70– år D 70– 70– år

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

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

Tävlingsbestämmelser i övrigt:
SPSF skjuthandbok, upplaga 15.

Vapenkontroll:
Skall vara utförd i god tid före start.

Tävlingsjury:
Anslås på tävlingsdagen.

Priser:
Svenska Pistolskytteförbundets mästerskapstecken samt 
hederspriser till bästa fjärdedelen.

Servering och omklädning:
Enklare servering kommer att fi nnas på tävlingsområdet.
Omklädning vid Tingvalla isstadion, ingång Racket Center.

Logi:
Exempelvis på First Camp Skutberget 054-53 51 20, Swecamp 
Bomstad baden 054-53 50 68, STF Karlstad vandrarhem 054-56 
68 40.

Upplysningar:
Tävlingsledare Hans Törnevik, mobil 076-100 41 65,
hans.tornevik@telia.com
Tävlingssekreterare Ingeborg Palmgren, mobil 070-516 34 60
ingeborg.palmgren@telia.com
Information om banor, startlistor och resultat kommer efterhand 
att läggas upp på hemsidan www.i2skf.se

INBJUDAN
Svenska mästerskapen
i springskytte 2014
I 2 skytteförening i samarbete med Karlstadspolisens idrotts & skytteförening 
har på uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet och Värmlands 
Pistolskyttekrets glädjen att inbjuda Er till SM i springskytte 2014.

I 2 SKF och Karlstadspolisens idrotts & skytteförening hälsar 
alla varmt välkomna till Karlstad!



NP2 ’14 5

2012 initierades en ny utred-
ning under ledning av Doris 
Högne Rydheim. Den lade 
fram sitt slutbetänkande i ja-
nuari 2013. Det fanns i denna 
utredning ett antal förslag som 
vi från Förbundets sida kun-
de acceptera, särskilt de som 
handlade om skärpta straff för 
illegalt vapeninnehav och an-
dra vapenbrott. Men det före-
låg också ett stort antal andra 
förslag i betänkandet som ute-
slutande hade udden riktad 
mot enskilda skyttars och jäga-
res legala innehav av legala va-
pen. Tillsammans med övriga 
skytte- och jaktorganisationer 
satte vi därför igång med ett 
intensivt arbete under närmare 
14 månader för att hindra att 
dessa förslag blev verklighet. 
Vi skrev remissvar och de-
battartiklar, pratade med dus-
sintals riksdagsledamöter, blev 
inbjudna till hearings i riksda-
gen och uppvaktade justitiede-
partementet.

Resultatet blev ganska bra! 
Regeringen valde, i pro-
positionen ”Skärpningar i 
vapenlagstiftningen” (prop. 
2013/14:226) att i stort sett 
helt stryka de förslag i ut-
redningen som just gällde 
”enskildas innehav av mål-
skjutningsvapen”. Det inne-
bär att en mängd irrelevanta 

och för oss destruktiva förslag 
nu inte kommer att genom-
föras. Hit hör egendomliga 
regler om magasin och halv-
automater m.m. Ett av de få 
förslag man valde att föreläg-
ga riksdagen på detta områ-
de är dock positivt för oss; en 
”femårslicens” som lämnas in 
till polisen för förnyelse minst 
fyra veckor före slutdatum för 
licensen ska fortsätta att gälla 
tills beslut i ärendet fattats och 
vunnit laga kraft. Detta har 
inte klart framgått av vapen-
lagstiftningen tidigare, varför 
vissa polismyndigheter hotat 
med att inleda förundersök-
ning om vapenbrott och till 
och med krävt att skytten 
skall lämna in sitt vapen för 
skrotning när licensen ”gått 
ut” fast ärendet inte avgjorts 
juridiskt. Denna typ av myn-
dighetsmissbruk slipper vi 
förhoppningsvis i framtiden.

Regeringen föreslår därutöver, 
att förbund som SPSF ska 
”auktoriseras” av Rikspolis-
styrelsen (RPS) för att deras 
föreningar ska få inneha egna 
vapen och få skriva behovsin-
tyg för enskildas licensansök-
ningar. De förbund som redan 
nu står på RPS’ lista över 
”godkända förbund” – t.ex. 
SPSF – kommer att auktori-
seras automatiskt, men RPS 

kommer sannolikt att följa 
upp auktorisationen och se 
till att förbund och förening-
ar har vad man kallar en stabil 
organisation och kontinuerlig 
skytteverksamhet. Detta kom-
mer att innebära ett ansvar för 
kretsar och förbund att se till 
att föreningarna har en ak-
tiv verksamhet och fungerar 
med årsmöten, rapportering 
samt att medlemsantagning 
och uppföljning av antagna 
medlemmar sker på ett be-
tryggande sätt. Vi och många 
andra förbund hade föredragit 
att kriterierna för auktorisa-
tion hade fastslagits i lag eller 
förordning men så verkar nu 
inte bli fallet. Detta kan bli 
problematiskt då det lämnar 
utrymme för visst godtycke.

Nackdelen med propositionen 
är emellertid att en av våra 
huvudfrågor, avskaffandet av 
begreppet ”synnerliga skäl” i 
vapenlagstiftningen, inte togs 
upp. Normalt kräver departe-
mentet att en fråga har utretts 
tidigare för att ta upp den i en 
proposition. Så har inte skett 
med de ”synnerliga skälen”. 
Vi har framfört vårt budskap 
i frågan ett fl ertal gånger men 
det hjälpte inte; en ny vapen-
utredning måste få i uppdrag 
att se över detta begrepp inn-
an vi kan hoppas på någon 

ändring. I bästa fall kan vi få 
praxis även i Västra Götaland 
att återgå till läget innan 2010, 
när ”synnerliga skäl” i prak-
tiken tolkades som de tradi-
tionella särskilda skälen för 
licens för enhandsvapen (d.v.s. 
guldmärke, medlemskap i för-
eningen etc.). Det fi nns också 
tecken på att polisen i Västra 
Götaland kommit på bättre 
tankar och redan nu börjat 
förändra sina rutiner.

Så vad händer nu? Riksda-
gens justitieutskott kommer 
att granska propositionen, 
och därefter röstar riksdagen 
om den i juni. Om den an-
tas – vilket är högst sannolikt 
– kommer fl ertalet av lagför-
slagen att börja gälla den 1 ja-
nuari 2015.

Men det är mer saker på gång. 
Vapenförordningen kommer 
att ändras, delvis som en följd 
av propositionen, och RPS 
ska skriva om sin FAP (Fö-
reskrifter och allmänna råd 
för polisväsendet) avseende 
vapen. Allt detta arbete måste 
bevakas av skytte- och jägar-
organisationerna för att det 
ska bli bra och inte smygas in 
nya, för oss negativa bestäm-
melser i regelverket. SPSF 
kommer att lösa sin uppgift 
härvidlag.

Ny vapenlagstiftning

Under de senaste 25-30 åren har det periodiskt lanserats olika förslag 
genom utredningar och andra skrivelser, som alla haft det gemensamt 
att de velat ”skärpa” vapenlagen eller ”öka kontrollen av vapen” etc. 
Som vi har rapporterat i NP och på andra sätt har förändringar av 
vapenlagstiftningen varit aktuella under ganska lång tid nu.

Av: Mike Winnerstig
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Uppskatta eldsjälarna!
Att resa ger energi och en-
ergi var precis vad jag be-
hövde varför jag inledde 
april med en fyra dagars resa 
till Ostpreussen. Syftet var att 
studera slaget vid Tannenberg 
1914. Historiens vingslag är 
en medicin som alltid fungerar 
så fylld av energi sätter jag mig vid 
tangentbordet.

Glädjande medlemsutveckling
I likhet med övriga ideella orga-
nisationer hade vi under nittiota-
let en vikande trend. Bottenläget 
nåddes år 2005 med 13 967 aktiva 
medlemmar. Sedan vände utveck-
lingen och den 31/12 2013 hade 
vi 16 951 och då har 27 förening-
ar ännu inte skickat in sin rapport. 
Alltså kommer vi i år att passera 
17 000 strecket. Vad denna utveck-
ling beror på är svårt att säga men 
uppenbart är att pistolskytte är en 
i högsta grad ”säljbar” produkt. En 
stor del av äran tillkommer också de 
ledare ute i föreningarna som rekry-
terar och framför allt tar hand om 
de nya medlemmarna. Det är trots 
allt i föreningarna som huvudde-
len av verksamheten bedrivs så det 
fi nns all anledning att visa ledarna 
uppskattning. Ett sätt att visa upp-
skattning är att tilldela en välförtjänt 
ledare en medalj.

Förbundets Jubileumsmedalj
För att ge föreningarna denna möj-
lighet instiftades Jubileumsmedal-
jen i samband med Förbundets 
70-årsjubileum år 2011. Medaljen 
är i kontrollerat silver med Gustav 
II Adolfs korslagda hjullåspistoler 
krönta av tre kronor (d.v.s. identiskt 
med pistolskyttemärket) och vitt 
band med två smala svarta ränder. 
(symboliserar den nya pistoltavlan). 
Förslagsrätt tillkommer Förbunds-
styrelsen, kretsarna och föreningar-
na. Ansökan kan göras när som helst 
under året. Priset är 650 kr (själv-
kostnadspris) plus 30 kr om man 
vill ha etui till. Bestämmelser och 
ansökningsblankett fi nns på hem-
sidan. Att 39 medaljer delats ut ef-
ter ansökan från föreningar visar att 
det fanns behov av denna medalj.

Förbundets Förtjänstmedalj
Denna medalj är försedd med pro-

fi lporträtt av HM Konungen och 
kunglig krona. Bandet är grön/
svart/vitt och symboliserar den 
gamla pistoltavlan. Medaljen de-

las ut i guld och silver till 
person som under lång 
tid (15 respektive 8 år) 
nedlagt ett förtjänstfullt 

och framgångsrikt arbe-
te till Förbundets fromma 
i förbundsstyrelsen eller i 
kretsstyrelse. Förslagsrätt till-
kommer Förbundsstyrelsen 
och kretsstyrelserna.

 Ansökan skall göras senast den 
1 april och medaljen delas ut på 
Förbundsmötet. Bestämmelser och 
ansökningsblankett fi nns på hemsi-
dan. Tyvärr måste jag konstatera att 
det är relativt ovanligt att kretsarna 
lämnar in ansökan på förtjänta per-
soner. I år har det kommit in två an-
sökningar men jag vet att det fi nns 
många fl er förtjänta personer ute i 
kretsstyrelserna som uppfyller kva-
lifi kationerna men inte fått medal-
jen.
 Därför avslutar jag denna spalt 
med att uppmana kretsarna att i 
framtiden beakta denna 
möjlighet att visa sina 
eldsjälar den uppskatt-
ning de förtjänar.

Kulturhistorisk fotnot
År 1914 besegrade tyska 8. Armén 
den betydligt starkare ryska 2. Armén 
vid Tannenberg i Ostpreussen. Det var 
ett klassiskt ”förintelseslag” av modell 
dubbel omfattning. Ryssarna förlorade 
30 000 man i stupade och sårade och 
resten (92 000 man) togs till fånga. 
Arméchefen Paul von Hindenburg ut-
nämndes till fältmarskalk och blev se-
dermera vald till Rikspresident. År 
1924 (tioårsdagen) lades grundstenen 
till ett Nationalmonument i det när-
liggande Hohenstein. Monumentet, en 
ståtlig riddarborg, stod färdigt 1927 och 
när Hindenburg dog 1934 begravdes 
han där. När Röda armén närmade sig 
1945 evakuerades Hindenburgs sarko-
fag och monumentet sprängdes. Sedan 
dess har polackerna hämtat byggmaterial 
där för återuppbyggnaden av Warszawa 
och i dag återstår endast delar av fun-
damentet, en minnesskylt – och histo-
riens vingslag.

Historiens vingslag vid 
monumentets ruiner.

Minnesskylten.

Jubileums-
medaljen

Förtjänst-
medaljen
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VårsalutenVårsaluten

Av: Peter Siegel

Efter vintern var skyttarna 
verkligen sugna på att få 
komma ut och skjuta fält 
när det drog ihop sig till 
Vårsaluten i Örebro. Ett 
deltagarvänligt system för 
anmälan bidrog kanske också 
till det stora deltagarantalet.

Martin Ludvigsson tog ytterligare en 
inteckning i vandringspriset.

i Örebroi Örebro
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Örebro Pssk, en av Sve-
riges mest framstående 

pistolskytteklubbar, bjöd in 
till poängfältskjutningen Vår-
saluten. Tävlingen hölls på ett 
relativt nytt fältskytteområde 
norr om Örebro, nämligen i 
skogen bakom Kvinnersta-
skolan. Man lovade också ett 
stort prisbord med fi na priser, 
samt absolut bästa skyttema-
ten, tillagad i skolans storkök.

Hela 335 individuella starter 
anmäldes från när och fjärr-
ran på Örebro Pssk:s hemsi-
da http://www.opssk.se, samt 
13 olika tremannalag oavsett 
vapen och klass. Detta sätt att 
anmäla sig är verkligen skytte-

vänligt och effektivt. Man kan 
även fylla i önskemål om start-
tider och meddela vilka man 
vill gå tillsammans med i olika 
patruller och vapengrupper.

B-skyttet är något som Öre-
bro Pssk värnar starkt om, 
och kräver att en start ska 
vara i vgrp B om man vill gå 
tre varv. Man har olika skjut-
tider i C, B och A & R. Pris-
bordet var verkligen generöst 
och man brukar ha ett pris för 
bästa skytt, totalt i två vapen-
grupper. I år vanns detta pris 
av duktige Erik Everbrink 
från Hagfors/Uddeholm, ef-
ter särskjutning. Sympatiskt 
var också att priser till skyt-

tar som var tvungna att 
åka hem innan prisut-
delningen, inte behölls 
av klubben, utan kunde 
tas med av en klubbkam-
rat eller gick vidare till nästa 
skytt i resultatlistan.

Vandringspriset som det käm-
pas om, är en stor pokal in-
stiftat av CEBA Reklam i 
Örebro. Ett fi nt pris. Roligt 
var att Martin Ludvigsson 
från Vårgårda, återigen lycka-
des få en inteckning i vand-
ringpriset. Han besegrade sju 
andra skyttar i en spännande 
särskjutning, däribland även 
mångfaldige svenske mästa-
ren Johan Nilsson. Det händer 

inte så ofta 
att Johan får 
ge sig. I den 
spännande sär-
skjutningen deltog Erik Ols-
son Gyttorps SSK, Peter Steen 
Pålsboda PSK, Sören Rehn 
Tidaholms PSK, Ronnie Ryt-
tare Gagnef-Mockfjärds PK, 
och Einar Carlsson Grödinge 
PSK, samt äldre veteranen 

Fullt med träffar här.

Ivrigt väntande patrull vid haltpålen.
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Ragnar Olsson från Fjugesta 
PSK. Att besegra detta gäng 
är inte det lättaste, minst sagt.

Det var jämnt i toppen och 
spännande att följa de av-
görande särskjutningarna. 
Vid prisutdelningen var hela 
matsalen fylld med skyttar, 
mycket trevligt. Redan inn-
an prisutdelningen fanns re-
sultaten på Örebros hemsida. 
All respekt för denna snabba 
resultatredovisning.

Örebro Pssk är inte bara en 
bra tävlingsarrangör utan har 
även en hel del mycket duk-
tiga skyttar. Klubben är en av 
de få föreningar i landet som 
kan sätta ihop lag med bara 
landslagsskyttar och svenska 

mästare. Namn som P-O An-
dersson, Jan Jorsäter, Daniel 
Jander, Jens Carlsson, Thomas 
Engman och junioren Pontus 
Schmidt, för att nämna någ-
ra, är ständigt förekommande 
i toppen av alla resultatlistor.
 Det fi nns även en hel del 
duktiga tjejer som skjuter gär-
na och bra som Amie Blomér, 
som förresten hade hand om 
det stora prisbordet, Martina 
Hallblom som inkasserade 
startavgifterna och Elisabeth 
Magnusson som är engagerad 
i nybörjarutbildningen.

Elisabeth Magnusson berättar 
att klubben har en bra till-
strömning av nya skytteintres-
serade personer, varav en hel 
del kvinnor. För att rekrytera 

nya skyttar har man informa-
tion om kursverksamheten på 
hemsidan och de som är in-
tresserade hör av sig till klub-
ben via e-post.
 Det fi nns ett stort skyt-
teintresse i Örebro och man 
tar emot tolv nybörjare per år. 
ÖPSSK äger tolv klubbvapen, 
varför utbildningen begränsas 
till detta antal nybörjare per 
utbildningstillfälle.
– Örebro Pssk vill hålla 
pistolskyttet vid liv, säger 
Elisabeth, vi startar med en 
informationsträff i januari där 
vi informerar lite om klubben, 
sporten pistolskytte, upplägget 
och målet med kursen, dessut-
om kostnader och vilka regler 
som gäller för att få licens för 
eget vapen. Efter informatio-

nen får de som vill möjlighet 
att provskjuta några skott för 
att sortera bort dem som inte 
känner att skytte passar dem. 
Samtidigt engagerar vi de nya 
skyttarna också som funktio-
närer på våra tävlingar så de får 
uppleva direkt hur det är ute 
i ”hetluften”. Efter avslutad 
kurs med godkänt teoriprov 
följer vi upp de nya skyttarna 
på våra träningskvällar med 
hjälp och råd, samt ger dem 
möjlighet att skjuta upp för 
märkesfodringar. Nybörjarna 
introduceras i alla grenar, in-
klusive sportskyttet, som gör 
vår utbildning allsidig.

Resultaten på årets Vårsalut vi-
sar att konkurrensen var stor 
och det var trångt i toppen.

Lagtävlingen vanns av Öre-
bro Pssk med P-O Andersson, 
Daniel Jander och Jan Jorsäter. 
Hagfors/Uddeholm Psk kom 
på andra plats och Pålsboda 
Psk på tredje.

Susanne Larsson höll stenkoll på 
protokollet.

De första fyra i särskjutningen om bäste skytt ...

... och de andra fyra.

Jan Jorsäter knappade in 
resultaten.

Daniel Jander var chef för 
särskjutningen.
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Inteckningar i vandringspriset:

1995 Eero Nyysti, Västerås

1996 Ove Granberg, Eskilstuna

1997 Mikael Andersson. Frövi

1998 P-O Andersson, Örebro

1999 P-O Andersson, Örebro

2000 Lennart Gustavsson, Lidköping

2001 Jan Jorsäter, Örebro

2002 Roger Larsson, Härlanda

2003 Henrik Skoglund Sandviken

2004 Daniel Jander, Örebro

2005 Andreas Melin, Habo

2006 Jan Jorsäter, Örebro

2007 Lennart Gustavsson, Lidköping

2008 Lars Lundmark, Göteborg

2009 Roger Björkman, Råsbo

2010 Sören Rehn, Tidaholm

2011 Roger Björkman, Råsbo

2012 Tobias Svensson, Jönköping

2013 Martin Ludvigsson, Vårgårda

2014 Martin Ludvigsson, Vårgårda

Segrarna
Övre raden:
3A Björn Segendorff, Salems PK, 
3B Daniel Jander, Örebro Pistol- 
och SSK, 3R Kenneth Nolberger, 
Mariestads PK

Nedre raden:
3C Johan Nilsson, Hagfors-
Uddeholms PSK, D3C Lena 
Sjögren, Borlänge PK, JC Rasmus 
Storm, Tidaholms PSK, VÄC Ragnar 
Olsson, Fjugesta PSK.

Ej med på bild: VYC Yngve Björlin, 
Pålsboda PSK

Erik Everbrink (till vänster) blev bäste skytt totalt och gratuleras av 
Thomas Engman.

Amie Blomér fi xade prisbordet.Smartare Mat i köket.

Elisabeth Magnusson 
har hand om 

nybörjarutbildningen.
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Skjut i lådan!
Av: Ulf Hansson

Bohuslänningen Sigfrid Olofsson, Munkedal, innovatör med 
specialintresse för vapenkonstruktioner, fi nns inte med oss längre. Min 
intervju med honom i hans kombinerade hem och uppfi nnarverkstad för 
tio år sedan var en upplevelse av det mer sällsynta slaget.

Geniet från Munkedal

Sigfrid i sin verkstad med sina egentillverkade luftpistoler, 
bland annat femskottare. Längst fram ligger prototypen till en 

standard 22:a som tyvärr aldrig kom i produktion.
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Jag hade år 2004 fått kontakt 
med Sigfrid via Kenneth 
Söder som driver företa-

get CNC Process AB i Nova. 
Sigfrid hade konstruerat en del 
av företagets produkter, bland 
annat ett luftgevär och den 
handdrivna trestegspumpen 
till luftvapen, ”System Axsor”, 
som fått stor uppmärksamhet.
 En engelsk vapentidning 
hade till och med åkt till 
Munkedal för att hälsa på hos 
innovatören och skriva om 

pumpen och dess upphovs-
man. I tidningen kunde man 
sedan läsa: ”Vi har mött en 
man vars bidrag till utveck-
lingen av luftskyttet varit i 
det närmaste okänt, trots att 
han konstruerat både luftva-
pen och en handpump som 
revolutionerat marknaden”.

Men Sigfrids Olofssons avtryck 
i luftvapenhistorien sträck-
er sig mycket längre tillbaka 
i tiden. Redan 1981 skrev 

tersom trycket i gasbehållaren 
har sjunkit efter hand som 
gasen förbrukats. Med lägre 
tryck sjunker kulans fart och 
precisionen förändrats”.

Bergh förklarar vad Sigfrids 
innovation går ut på:
”Den nya ventilkonstruktio-
nen innebär att vapnen drivs 
av vanlig luft och vikten på 
vapnet blir konstant. Men det 
verkligt geniala är ventilen 
som via ett tvåkammarsystem 
kontinuerligt ser till att kulan 
drivs ut med exakt samma 
tryck, skott efter skott. Den 
första kammaren innehåller 
luft som driver ut kulan, den 

journalisten Lars-Kristian 
Bergh i Dagens Industri om 
ett ”svenskt patent som re-
volutionerar tävlingsskyttet”. 
Han fortsätter: ”En ventil för 
luftvapenskytte som har kon-
struerats av vapenutvecklaren 
Sigfrid Olofsson kan bli en 
världsprodukt. Ett par miljo-
ner elitskyttar världen över 
kommer troligen att överge 
sina kolsyredrivna pistoler 
och gevär och istället skjuta 
med den nya uppfi nningen. 
Intill nu har vikten på vapnet, 
i takt med förbrukningen av 
kolsyregasen, ändrats under 
skyttets gång. Även utgångs-
hastigheten har förändrats ef-

Vad sägs om en svensk standardpistol 22:a? Sigfrid 
konstruerade denna (bilderna visar prototypen) som 
enligt uppgift innehöll betydligt färre rörliga delar än 
gängse på marknaden. Tyvärr blev det aldrig någon 
produktion av pistolen.
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andra fyller på luft efter varje 
avfyring så att trycket alltid 
hålls konstant i den första ’av-
fyringskammaren’ ”.
 I artikeln uttalar sig även 
olympiamästaren Ragnar 
Skanåker som menar att upp-
fi nningen kommer att revolu-
tionera tävlingsskyttet.

Själv menade Sigfrid att prin-
cipen var för enkel för att nå-
gon skulle ha kommit på den 
tidigare.
 Patentet gällde hela Euro-
pa, USA, Kanada, Sovjetunio-
nen, Japan och ytterligare en 
rad länder. Bland annat köp-
te den internationella jätten 
på luftvapen, El Gamo, kon-
struktionsidén.
 Pengarna för att ro iland 
hela projektet kom från en 
brödratrio Wiklund, majo-
ritetsägare i Intertrade AB 
i Lund och dottersöner till 
Gambros (dialysteknik) grun-
dare, Holger Crafoord. Brö-
derna hade också andelar i 
Intertrade Prospecting AB 
som letade diamantfyndighe-
ter i afrikanska Sierra Lione.
Innan bröderna Wiklund tog 
över rättigheterna hade pa-

tentet ägts av Persima Invent 
AB på Orust.
 Ersättningen blev en ägar-
andel strategiskt strax under 
tio procent plus royalty un-
der tio år. Tillverkningen av 
luftgevären skulle förläggas 
till Skåne och luftpistolerna 
tillverkas på licens av Morini 
i Schweiz, där även Ragnar 
Skanåker hade ett fi nger med 
i spelet.

Min intervju med Sigfrid bör-
jade i trädgården. Han klippte 
gräset med en extrem ”formel 
1” klippare av egen design. Tre 
klippande rotorer i ett triang-
elmontage med låg markfri-
gång drevs med remmar från 
motorn i mitten.
– Vanliga gräsklippare är 
värdelösa, sa han då vi hälsat, 
man kommer inte åt överallt.
Jag konstaterade att maskinen 
helt saknade skyddskåpa.
– Kåpor är bara i vägen, sa 
han, man får väl akta fötterna!

Över en kopp kaffe i köket en 
trappa upp i villan började 
Sigfrid berätta. Till att börja 
med om sin tid på Husqvarna 
symaskinsfabrik där han var 

anställd länge, även om han 
jobbade mest hemifrån.
– Jag tyckte det var väldigt 
roligt med symaskiner och 
vapen, sa han, de har mycket 
gemensamt. Det handlar om 
precision och finmekanik 
som ska stämma perfekt för 
att allt ska fungera.

Husqvarna hade även vapen-
tillverkning och Sigfrid minns 
ett av de första uppdragen, ett 
gevär som inte fungerade som 
det var tänkt. Sigfrid satte sig 
vid köksbordet och granska-
de bössan.
– Jag såg direkt vad det var 
för fel och när fi nska SAKO 
fi ck nys om min förbättring 
kopierade de den omedelbart! 
säger han och skrattar.

Under sin tid på Husqvarna var 
Sigfrid Olofsson involverad i 
ett trettiotal patent.
 Att ligga på en badstrand 
och sola var inget för Sigfrid. 
En sommar tyckte hans dot-
ter att han ändå skulle försöka 
koppla av från alla experiment 
och innovationer och tvinga-
de med honom till Strömstad 
för att ha lite semester.

Sigfrid har gett sig i 
kast med det mesta, här 
en trampbil för två som 
gör sextio knyck.

Sigfrid räffl ade sina pipor själv i en sinnrik handdriven 
apparat där en cykelkedja och diverse cykeldrev var 
de mest iögonfallande för en utomstående.

Det blev ingen lång ledighet. 
Redan första dagen på stran-
den var det slut på friden. En 
badmadrass skulle pumpas 
upp och Sigfrid retade sig 
på den dåliga pumpen som 
hörde till.
– Värdelös sak! sa Sigfrid 
med eftertryck, den pumpade 
dåligt och dessutom bara på 
nedvägen.
Sigfrid lämnade dottern åt sitt 
öde på stranden och stack till 
järnhandeln istället. Inhandla-
de där en bit stuprör i plast och 
tillverkade en effektiv tvåstegs 
pump som pumpade både på 
upp- och nedvägen. När han 
visade upp den för Stigafabri-
ken köpte de idén direkt.
– Blev de inte förvånade 
över hur enkelt du löst pro-
blemet? undrade jag.
– Förvånade blev de nog, sa 
Sigfrid och blinkade mot mig, 
men de håller masken. De vill 
ju inte att man ska tro att man 
är något vet du!

Utöver bidragen till luftskyttet 
och Stigas pump till gummi-
madrasser hade Sigfrid gett sig 
i kast med det mesta. Nere i 
hans verkstad i källaren visade 
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en tvåcylindrig Jawamotor på 
500 kubik som gav femton 
hästkrafter och en toppfart på 
100 knyck. Sigfrid fi ck blodad 
tand och byggde en bil till. 
Denna gång utgick han från 
en krockad Volkswagenbubbla 
som han försåg med en egen-
designad kaross i glasfi ber. Bi-
len var extremt låg, endast 110 
cm hög. Besiktningsmannen 
imponerades av bygget och 
tyckte att Sigfrid skulle ägna 
sig åt bilkonstruktioner.

Min intervju skulle i första hand 
handla om luftvapnen med 
fokus på pistolerna, men inn-
an vi kom så långt berättade 
Sigfrid om acetylenbössan.
– Det var ett experiment, 
förklarar han, jag ville bevisa 
för en tvivlare att det skulle 
gå att skjuta med en bland-
ning av komprimerad luft och 
acetylengas från karbid.

Bössan gjordes i kaliber 5,5 
mm och fungerade utmärkt.
– Gastrycket var enormt, 
förklarade Sigfrid, räckvid-
den var tvåhundra meter och 
kulan trängde igenom en två-
tumsplanka på närmare håll.

Någon produktion av acety-
lenbössan blev det dock ald-
rig, den var för farlig.
– Acetylengas är inte att leka 
med, sa Sigfrid, hanteringen 
måste ske under närmast la-
boratoriemässiga förhållan-
den.

Ur hyllorna plockade Sigfrid 
sedan fram en mängd luftpi-
stoler som han tillverkat och 
radade upp dem på bordet 
framför sig.
– Blir det en bra bild så här?

Av Kenneth Söder hade jag 
hört att Sigfrid även hade en 
standardpistol i kaliber .22 
lr. på gång och det var den 
jag var mest nyfi ken på. En-
ligt uppgift skulle den ha be-
tydligt färre rörliga delar än 
gängse konstruktioner.
– Jag har prototypen här, sa 
Sigfrid och lade ner den fram-
för luftpistolerna.
Den fick inte plockas isär, 
konstruktionen var än så 
länge hemlig. Däremot skulle 
jag gärna få provskjuta den.

”Här!” sa Sigfrid och gav mig 
pistolen, prova vettja! Jag titta-

han upp ett fl ertal produkter 
som låg på hyllorna. Här ett 
litet axplock:
• Miljövänlig sprayflaska 
(man pumpar upp trycket 
med en lätt handtryckning).
• Cykel, som med hjälp av 
kroppens ryggrörelser gör 
trampningen betydligt lättare.
• Trampbil för två med ut-
växling som ger en toppfart 
på sextio knyck.
• Automatisk dörrstängare 
(som verkligen fungerar tyst 
och exakt utan att ständigt 
behöva justeras).
• Stabiliserande stagsystem 
för sjöfart (för undvikande 
av sjöolyckor orsakade av 
förskjutningar bland långtra-
dare, lastvagnar med mera på 
till exempel bilfärjor).

Plötsligt kom han på att han 
också har effektiviserat en 
snickerifabrik.
– De gjorde köksinred-
ningar där man bland annat 
behövde fräsa profi ler, för-
klarade han, och jag fi xade 
maskiner som kunde utföra 
sexton moment på en gång 
istället för bara ett par stycken 
tidigare.

Apropå snicker ifabr iken 
minns han också hur han ef-
fektiviserade spikningen av 
träpallar.
– Tidigare hade man ameri-
kanska spikpistoler som mest 
krånglade och gjorde att pro-
duktionen stannade. Jag gjor-
de en automatisk spikpistol 
som drevs av tryckluft. Efter 
det producerade man sex tu-
sen pallar om dagen. Fabriken 
stod ju aldrig stilla! sa Sigfrid 
och skrattade.

Ett antal delar till fl ygplan låg 
också på hyllorna.
– Jag hade tänkt bygga ett 
fl ygplan också, sa han, men 
projektet är vilande.

Något fl ygplan blev det aldrig, 
men bilar har han byggt. Det 
började efter andra världskri-
get då man fi ck tillgång till 
bensin igen. Första skapelsen 
var en 98 kubiks trehjuling 
med toppfart på 100 km/tim. 
Efter ytterligare två modeller, 
nu med fyra hjul, byggde han 
en bil som han kallade SIMO. 
Denna hade stålrörsram, gjut-
na aluminiumfälgar och fram-
hjulsdrift. Under huven satt 

En dag på badstranden gav upphov 
till tvåstegspumpen för luftmadrasser. 
Stiga nappade direkt och gjorde även 
en mindre variant (vä) enligt samma idé.

Här en av Sigfrids 
luftpistoler där samarbetet 
med Morini syns tydligt.

Egentillverkad 
femskottare.
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Originalpumpen till luftpistoler konstruerad av 
Sigfrid Olofsson håller hög kvalitet och säljs 
av CNC Process AB i Nova under varumärket 
”System Axsor”. De tillverkar och säljer även 
luftgevären Logun Axsor och Logun Gemini.

Sigfrid Olofsson är även pappa till en stor mängd luftgevär.

de lite frågande på honom där 
jag stod med pistolen i näven.
– Är den laddad?
– Det är klart den är laddad! 
sa han, skjut bara.
Jag såg mig villrådigt om-
kring.
– Eh… var ska jag…?
– Skjut i lådan för fan! sa 
han och pekade på en liten 
fruktlåda i trä som stod lutad 
mot källarväggen. Fyllningen 
såg ut att vara träkrullspån.

Ok. Pang! Skottet ekade i käl-
laren.
– Ta ett till du! sa Sigfrid, 
känn på avtrycket!
Jag siktade mot lådan igen. 
Pang!
Avtrycket måste ha legat långt 
under kilot, distinkt, inget 
släp. Det small direkt. Lite 
skärrad över den ovana situ-
ationen att skjuta skarpt i en 
enkel trälåda i en villakällare 
lämnade jag försiktigt tillbaka 
puffran till Sigfrid.
– Nå? undrade han.
– Fantastiskt… tryck…, sa 
jag, väldigt lätt…
– Ja, visst är det bra! sa Sig-
frid glatt och jag argumente-
rade inte emot.
Han förklarade att det åter-

stod några detaljer innan han 
kunde lämna den till Kenneth 
för produktion.

Tyvärr blev det ingen svensk 
standardpistol av märke Sig-
frid Olofsson. Det troliga är 
väl att det blev svårt att hit-
ta en fi nansiär till projektet. 
Standardpistolmarknaden är 
trots allt ingen kioskvältare.
 Var prototypen fi nns nu 
vet jag inte. Jag är glad att jag 
fi ck några bilder på den, men 
nog är jag bra nyfi ken på hur 
den såg ut inuti.

Jag fi ck också prova luftpisto-
lerna. För det ändamålet hade 
Sigfrid hängt en måltavla vid 
en kontorslampa vars skärm 
att döma av kulhålen hade ut-
satts för beskjutning förr och 
där ett källarfönster skymtade 
oroande nära.
 Det var likadant med luft-
pistolen, trycket var lätt och 
skottet gick av när jag var 
på väg upp mot tavlan. Det 
träffade istället källarfönstret 
som sprack. Jag kände mig lite 
skamsen för mitt dåliga skytte, 
men Sigfrid viftade bort allt-
sammans.
– Äh, det gör inget, det går 
på försäkringen! Nu måste du 
prova den här också!

Ytterligare några luftpistoler, 
bland annat en femskotta-
re, provades. Med stor för-

siktighet lade jag fi ngret på 
avtryckaren och lyckades 
undvika källarfönstret. Pisto-
lerna var av högsta klass och 
Sigfrid förklarade att han till-
verkade piporna själv.
– Dem gör jag i den här ma-
nicken! sa han och gick fram 
till en anordning med en cy-
kelkedja och ett antal mindre 
cykeldrev och tog tag i hand-
taget.
– Lika enkelt som att cykla! 
sa han och skrattade, lätt som 
en plätt!
Sigfrid drog runt några varv 
med handtaget och kedjan 
drev anordningen.
– Stigningen på räfflorna 
ställer man in här, sa han och 
pekade på en ratt.
Han såg allvarligt på mig och 
förklarade att det ska vara 
Sandvikstål i piporna.
– Det är jävligt fi nt vet du, 
det stålet.

Sigfrid Olofsson var något ut-
över det vanliga. Hans hjärna 
verkade ständigt vara syssel-
satt med nya kreativa innova-
tioner och tekniska lösningar.

Jag vet faktiskt inte vad som var 
det mest geniala med honom, 
kanske det faktum att han ald-
rig gjorde några ritningar på 
sina konstruktioner.
– Det behövs inte, sa han 
och pekade på huvudet, jag 
har alltihop här.
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Bli 
mästerskytt
du med

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

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

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

Generalagent för Sverige

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

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

bo.karlsson@bgkskytte.se
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Jag har tidigare tävlat i 
jaktskytte och måste nog 
erkänna att jag hade en 

bra karriär på gång. Men en 
dag när jag var 15 år skulle jag 
ut och skjuta en snabb serie 
tillsammans med min pappas 
morbror Evert, som en gång 
i tiden hade invigt mig i jakt-
skyttet. Eftersom jag var sen 
kastade jag mig stressat upp på 
min moppe, och åkte ut till 
skjutbanan. När jag kom fram 
upptäckte jag att mina hörsel-
skydd låg kvar hemma. 

Det var då jag fi ck den idio-
tiska idén att använda lite 
papperstussar till öronskydd. 
Evert, som både tränade och 
jagade utan hörselskydd, hade 
nog inte en tanke på hur detta 
skulle påverka mig. Hörsel-
skydd var troligen en nymo-
dighet på den tiden han lärde 
sig att skjuta och jaga.

Röster av robotar
Mina tjugofem skott dund-
rades av på skeetbanan och 

efteråt insåg att det 

pep ordentligt i öronen. Jag 
trodde att det skulle gå över, 
som det alltid gjort när man 
upplevt höga ljud. När jag 
kom hem pep det ännu mer 
och jag lade mig för att vila. 
Efter ett tag väcktes jag av 
telefonen och det var min 
kompis som ringde. Ljudet 
från telefonen måste ha varit 
förvrängt trodde jag, för det 
var mer som att prata med en 
robot. Hans röst lät som en 
gammal hammondorgel med 
tremolo effekt. Jag kunde inte 
avsluta samtalet som vanligt 
utan bara lade på luren, stor-
made ner till mina föräldrar 
och även de lät som robotar. 
Det var då jag förstod att nå-

isterande ljud. Efter många 
års forskning kan man ännu 
inte säga helt säkert vad det-
ta symptom beror på. Oftast 
uppkommer Tinnitus i sam-
band med höga ljud eller 
långvarigt buller. I dag har ca 
15 procent av Sveriges be-
folkning tinnitus. Av dessa har 
ca tre procent en grav tinnitus 
som allvarligt påverkar deras 
vardagsliv. Till dessa tre pro-
cent tillhör jag.
 Att leva med tinnitus har 
orsakat så mycket lidande un-
der åren. Det jag upplever är 
stress, sömnsvårigheter, oro, 
koncentrationssvår igheter 
och en form av icke kontroll 
när det blir mycket ljud runt 

Tinnitus, ett 
onödigt fenomen
Av: Peter Carlsson

Vid 15 års ålder begick jag misstaget att inte använda 
hörselskydden vid några hagelskott. Detta misstag, som 
jag ångrat i 25 år, har orsakat mig både lidande och 
problem. Vad ni än gör, glöm aldrig hörselskydden!

De åtföljande dagarna 
var som att leva i ett 
vacuum av konstiga ljud.

got inte stod rätt till med min 
hörsel. De åtföljande dagarna 
var som att leva i ett vacuum 
av konstiga ljud, robotröster 
och tjut i öronen.

Tinnitus
Tinnitus, även kallat 
ringningar eller öronsus, 
är varken en sjukdom 
eller ett tillstånd, utan 
är endast ett symp-
tom. Symptomen är 
upplevda, av hjärnan 
påhittade, icke ex-

omkring mig. För några må-
nader sedan var jag på Karo-
linska sjukhuset och deltog på 
mitt första informationsmöte 
gällande Tinnitus. Det var en 
genomgång på troliga orsaker 
till symptomen, men även en 
psykologisk genomgång på 
hur Tinnitus påverkar krop-
pen och hjärnan.

Alltid i fara
Tinnitus har många olika ty-
per av symptom och dessa kan 
förändras med tiden. Mitt är 
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ett tjutande ljud runt 9000 
hertz, just nu. Det är att jäm-
föra med den gamla testbil-
dens ljud på SVT, den högsta 
sista tonen innan det fascine-
rande ljudspelet börjar om. Jag 
fi ck förklarat för mig att just 
mina höga toner i öronen tro-
ligen beror på skadade fl im-
merhår i snäckan. Om dessa 
böjs eller går av, kan man bli 
döv. De fl immerhår som sit-
ter först i snäckan, och även 
tar första ljudet, är de hår som 
fångar upp ljusa toner. Längre 
in i snäckan sitter de hår som 
fångar upp lägre, bas toner. 
Troligen har mina första fl im-
merhår fått sig en sån ordent-
lig omskakning att de börjat 
sända fel signaler.
 Har man detta upplevda 
ljud i öronen går hjärnan och 
kroppen in i en sorts bered-
skapsläge. Ljudet signalerar 
fara till hjärnan och kroppen 
blir inställd på försvar under 
större delen av dygnet. Med 
denna inställning blir man 
väldigt trött, både i kroppen 
och i hjärnan efter ett tag. Det 
fi nns mängder av forskning 
om psykosomatiska tillstånd 
runt just hörselproblem, och 
lika många obeprövade teo-
rier om varför Tinnitus upp-
kommer.

Lindringen
Då det inte fi nns någon ve-
tenskaplig eller medicinsk be-
handling för Tinnitus är det 
viktigt att själv försöka hitta 
den lindring som passar bäst. 
Alla har olika sorters Tinni-
tus, och det gäller att lära sig 
acceptera Tinnitus som en 
del av sitt liv för att kunna 
slappna av. Under alla år har 
jag försökt att hitta på olika 

sätt att lindra mitt symptom. 
Karolinska sjukhuset gav tips 
på olika ljudgeneratorer som 
man kunde ha i kudden el-
ler koppla in till högtalare. 
Av alla försök har jag kom-
mit fram till att klassisk mu-
sik på svag volym i hörlurar 
ökar min förmåga att slappna 
av. Stressade situationer gör 
Tinnitus mer påtaglig. Detta 
i sin tur leder till mer stress, 
och sen är ekorrhjulet igång. 
Då kan en så kallad Tinnitus 
massage hjälpa vissa, eftersom 
axlarna och halsen ofta spän-
ner sig vid den upplevda fa-
ran och detta i sin tur bidrar 
till en ökad Tinnitus.
 Jag har nu under 1 månads 
tid använt en s.k. brusgenera-
tor som ser ut som en hörap-
parat. Den tillför ett svagt brus 
till örat, liknande ett vattenfall 
på avstånd och skall använ-
das under några timmar om 
dagen. För mig fungerar den 
bäst på kvällarna när jag läg-
ger mig i sängen och verkli-
gen vill slappna av. Då skänker 
den ett välbehagligt lugn och 
signalen av fara släpper under 
en kort tid.

Använd hörselskydd
Enligt skjuthandboken ålig-
ger det varje skytt att ”Hör-
selskydd skall användas vid allt 
skytte och i närhet av skjut-
platsen”. Detta är något som 
alla måste respektera för att 
inte förstöra sin hörsel. Även 
om skjutningen är avslutad 
kan det alltid smälla någon-
stans. Kom ihåg att det är ditt 
eget ansvar att skydda öronen, 
inte andras.
 Det fi nns en uppsjö av bra 
hörselskydd. Både passiva och 
aktiva. Själv föredrar jag akti-

Några nyttiga länkar som berättar mer
Exempel på min Tinnitus – http://tinyurl.com/9000hz
(Se till att ha låg volym)
Tillverkare Peltor/3M – http://www.peltor.se
Hörsellinjen – http://horsellinjen.se/horsellinjen/tinnitus
Arne Nohlbergs Pistolskyttesida – http://arne.nohlberg.se

va så att jag utan problem kan 
ha dessa på mig när jag står 
och pratar och det fi nns risk 
att det smäller utan min vet-
skap. Om man skjuter grova 
vapen är vanliga hörselskydd 
oftast inte tillräckliga. Då bör 
man komplettera med prop-
par, gärna formgjutna sådana 
för att få maximal dämpning.
 Det är viktigt att veta 
vilka hörselskydd som pas-
sar för just pistolskytte då det 

inte bara handlar om decibel/
ljudvolym utan även om frek-
venser. Ta reda på hur mycket 
hörselskydden dämpar och 
om du är osäker råder jag 
att prata med någon kunnig 
inom området. Läs gärna mer 
om hörselskydd på länkarna 
nedan.
 Om du har problem med 
Tinnitus, ta kontakt med en 
hörselklinik. Många erbjuder 
gratis kontroll av hörseln. Det 
är viktigt att få en utvärdering 
så att man kan få en behand-
lingsplan tillsammans med en 
audiolog eller kurator.

Glöm nu inte att skydda öronen! 
En smäll kan ge dig hörselskador 
under resten av ditt liv!

Använd både kåpor och proppar 
när du skjuter grova kalibrar.

En brusgenerator som 
kan dämpa Tinnitus.
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Lantlig

Mikael Gustafsson (46), 
bonden som upplät 

sin mark för fältskytte berät-
tar för NP:
– Jag älskar pistolskytte och 
är stolt över vår klubb Danne-
mora Ssk, samt överväldigad 
över att vi får nytt deltagarre-
kord varje år. Årets 424 starter 
var nytt rekord igen och vi-
sade att Dannemoras tävling 
är en av Uppsalakretsens po-
puläraste fältskjutningar. Jag är 
trettonde generationen som 
bor på min släktgård och upp-
låter med glädje min mark för 
denna tävling. Även min sam-
bo, min syster och min mor är 

engagerade och arbetar gärna 
i serveringen.
NP: Det är säkert många som 
tackar er för det. Samtidigt vet 
man ju att det inte är så lätt 
att få bra ekonomi som en-
bart bonde.
Mikael: Ja, jag är trippel arbe-
tande just nu. Förutom arbe-
tet på gården med djuren så 
jobbar jag på Securitas Upp-
sala som ordningsvakt, bu-
tikskontrollant, väktare och är 
inne med att bygga upp Se-
curitas nya SBA (Systematiskt 
Brandskydds Arbete). Det är 
mycket att göra alltså, men 
jag jobbar på en förändring. 
Jag ska se till att min älska-
de sambo och mina två barn, 
Elin (18) och Simon (15) ser 
lite mer av mig i framtiden, 
men skjuta fält får man gärna 
göra här varje år.

fältskjutningAv: Peter Siegel

Skyttar från när och fjärran deltog i Uppsalakretsens 
första kretsfältskjutning som arrangerades av Dannemora 
Ssk. Fältrundan gick runt den bondgård som ägaren 
Mikael Gustafsson generöst upplåter för tävlingen.

Den välvillige 
bonden

Även tävlingsledaren och eld-
själen Björn Ericson, som är 
en av Uppsalakretsens för-
grundsfi gurer och drivande 
krafter, var riktigt nöjd med 
uppslutningen och väderför-
hållandena.
– Det kunde inte ha varit 
bättre så här års. Jätteroligt 
att det kom så många skyttar. 
Förutom alla entusiaster från 
Uppsala kom nästan 50 skyt-
tar från Stockholm, samt en 
hel del ända uppe från Dalar-
na. Det fl esta lyckades bra och 
de som inte gjorde det ”hade 
i alla fall tur med vädret”.

Det var en strålande söndag 
i mars, perfekt för fältskyt-
te. Dagen efter, på månda-
gen, kom vintern tillbaka 
med besked och landskapet 
blev vitt.

Den nu 76-årige Björn Ericson 
berättar att han har skjutit i 
hela 60 år. Björn är medlem i 
F 16 Pk sedan ca 30 år, men 
även i Dannemora Ssk och 
hjälper till i sekretariatet med 
föranmälan och upprop etc. 
Han berättar:
– Min far var landsortspolis, 
så det blev en tidig start inom 
skytte. Jag sköt och tävlade 
med gevär från ca 10 års ål-
der. Jag provade pistol tidigt, 
med pappas 7,65 Walter, och 
tog pistolskyttemärket i guld 
1957. Första åren sköt jag bara 
grovt – vi hade inga kal. 22 i 
Lunda Skytteförening på den 
tiden. Jag var med och star-
tade Pistolskyttesektionen 
inom Lunda från mitten av 
50-talet och var dess förste 
sekreterare i stort sett fram till 
fl ytten till BRIO och Osby 
1965. Militärtjänsten gjorde 
jag på Kungl. Upplands Sig-
nalregemente och hade egen 
pistol (Lahti 9 mm, typ Hus-
qvarnas m/40, men bättre). 
Efter militärutbildning till re-
servoffi cerare slutade jag som 
major i reserven och kom till-
baka till Uppsala 1980.

Björn Ericson tog upp det civila 
skyttet igen i F 16 Pistolklubb 
där han var vice ordförande 

Nu blir det livat igen, tyckte kossorna.
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Den stora entusiasten
några år. Björn blev även in-
vald i kretsens styrelse och 
var dess ordförande under ca 
10 år, samt var invald i Pi-
stolskytteförbundets styrelse 
3-4 år. Björn är helt klart en 
av dessa stora entusiaster som 
gör att pistolskyttet lever och 
inte minst, hålls vid liv. Skytte 
betydde också otroligt mycket 
för Björn när det gäller kam-
ratskap och gemenskap. Han 
har haft förmånen att leda 
och delta i utbildning av en 
stor mängd nya pistolskyttar. 
Han tycker det har varit kul 
och mycket stimulerande att 
följa dessa skyttar som han 
”pådyvlat” pistolskyttet, som 
han säger.
– Många skjuter nu väsent-
ligt bättre än jag och når fi na 
resultat i kretsen i både pre-
cision och fält och även på 

ÖSM och SM. När jag för 
några år sedan åkte ner till SM 
i Skåne dag två och fi ck höra, 
att min son dagen före skjutit 
58 träff i Revolver, kändes det 
fi nt som far och mentor. Jag 
sköt själv bara kal .22 och fi ck 
väl ihop 53-54 träff – men det 
var kul ändå.

Uppsalas Kretsfält 1 blev helt 
klart en stor succé och upp-
skattades av många skyttar från 
när och fjärran. Trots besvärlig 
blåst blev det många bra resul-
tat och glada ansikten.

Svenska Pistolskytteförbundets 
paradgren, d.v.s. vapengrupp 
A, vanns av Björn Segendorff 
från Salems Pk. Björn sköt 
fullt och hade 43 särskilj-
ningspoäng. Fullt sköt även 
tvåan, Benny Östlund från 

Patrull på väg. Boningshuset och ladugården (tävlingscentrum) i bakgrunden.

Björn Ericson.
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Stockholmspolisen, men med 
3 fi gurer och 2 poäng mindre. 
Trea blev Roger Björkman 
Råsbo Psk, med 47/20 och 
44 poäng. Jag vill dock gärna 
även nämna Peter Fredriks-
son från Östhammars Pk som 
segrade med bara en bom i 
klass 2. Resultatet 47/16 med 
39 särskiljningspoäng var ut-
märkt i denna skytteklass.

I vapengrupp B sköt den, inte 
helt okände, Lars Hagman från 
Hedemora fullt som enda 
skytt med resultatet 48/20 
och 39 poäng. Tvåa med 
47/17 och 40 p blev Hans 
Engberg från F 16 Pk och trea 
Kenneth Garp från Ekens Psf 
med 46/19 och 41 p.

Små snusdosor på station 6.

Den populära fältskjutningen

EEEELD!

Station 1 bredvid sekretariatet till höger.
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I revolver sköt tre skyttar fullt 
av nittiotvå i de tre skytte-
klasserna. Thomas Karlsson 
från Salems PK och Jim Fors-
berg Rosersbergs PK, fi ck dela 
första platsen. På tredje plats 
kom Emil Månsson Hallstaviks 
PSK, som hade skjutit på fem 
fi gurer mindre och lyckades 
få in 48 träffar. Det kallas visst 
taktik, eller?

I vgrp C var det hela 177 del-
tagare i de olika skytteklasser-
na. Mattias Sand, Atlas Copco 
PK, var den enda som lycka-
des skjuta fullt i C3. Tvåa i C3 
blev Lars Almgren Uppsala 

Handeldvapenförening och 
trea Göran Wadman från F 16 
Pk. Men även en klass-2 skytt 
klarade det, nämligen Henrik 
Bohman från Upsala Sport-
skytteklubb. Grattis till den be-
driften i den rådande blåsten.

Bästa dam blev Siv Pettersson 
Dannemora SSK och bästa 
junior Anna Lindström från 
Roslagens Pistolskyttar. I ve-
teran yngre segrade Jan-Åke 
Lindström Salems PK, och 
i veteran äldre vann under-
tecknad Peter Siegel som helt 
säkert åker till Karkebo igen 
nästa år. Det var så himla kul!

Omskjutning. Hylsan kastas ut.

Björn Segendorff vann A3.

Mattias Sand ACPK vann C3.

Thomas Karlsson delad etta i R.

Jim Forsberg delad etta i R.

Lars Hagman vann B – här med 
klubbkompisen Ann-Britt Dristig-Eriksson.

Bondens glada sambo och mor skötte serveringen perfekt.
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Tävlingen avgjordes på 
Örgryte Pistolklubbs 

skjutbanor i Kallebäck den 
6 april. Med svag vind, moln 
och jämnt ljus blev skjutför-
hållandena goda och rättvisa. 
En lätt regnskur kom under 
mitten av dagen, men det reg-
nade så lite att det inte påver-
kade skyttarna. Mästerskapet 

sköts på konventionellt sätt 
och inte som poängfältskjut-
ning, vilket annars är vanligt 
här i den västra delen av Sve-
rige. Det var 5 skyttar i varje 
patrull och man använde sig 
av ambulerande stationschef, 
d.v.s. att en funktionär följde 
med patrullen och var skjut-
ledare på alla stationerna.

Vem är bäst i 
Göteborg?

Av: Åke Nordin

Inför kretsmästerskapen i vapengrupperna 
A och R ställde jag frågan i rubriken till 
några skyttar vid fältskjutningen i Alingsås 
innan mästerskapet skulle gå av stapeln. 
Man svarade att Anders Eriksson och Tony 
Forslund klart var att räkna med, men även 
Bengt Dahl och Johan Falck. Fick de rätt?

Gungan på den femte stationen 
var konstruerad runt ställningen 
för ett torgstånd, lätt att sätta 
upp och plocka ned.

På sjunde stationen hade 
vi dagens snabbmål. Här 
markerar Navid Bagheri målen.
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Banläggaren Åke Samuelsson 
hade lagt en inte alls omöjlig 
bana, men trots det så lyckades 
ingen skjuta fullt. Bästa resul-
tatet kom i Revolver där seg-
raren släppte en träff på den 
femte stationen. Banan var 
omväxlande och rolig. Inled-
ningen var ganska tuff. Hade 
man slarvat med skottställ-
ningen var man ”rökt” direkt, 
för på den första stationen 
fanns dagens långhåll. Men 
var man ordentligt skottställd 
och undvek att slarva med 
riktmedlen var det egentligen 
inga problem att träffa.

På andra och fjärde stationen 
fanns det plåtmål som skulle 
fällas. På den fjärde stationen 
skulle plåtmålet först fällas 
och då vändes fl er mål upp. 
Femte stationen var en gunga. 
Målen var ringade och det var 
poängräkning. Det var inte 
så lätt att med säkerhet sätta 
träffarna i mitten, men gjorde 
man bara rätt så fi ck man i alla 
fall in träffarna. På en gunga 
gäller det att använda rätt tek-
nik. Själv brukar jag försöka 
få av skotten i ändlägena. En 
ganska svår teknik där det gäl-
ler att inte göra ryckiga avfy-
ringar. En annan teknik är att 
följa med målet i rörelsen och 
ha en viss framförhållning. 
En teknik som jag upplever 
känns ännu svårare.

På sjätte stationen kom dagens 
första skjutning utan stöd-
hand. Det var gott om tid så 
det gällde bara att göra goda 
avfyringar för att få in träf-

Mästerskapsmedaljen 
som alla skyttarna 
kämpade om.

I patrull 13 var Anders Johannesson, Telegrafverkets Psf 
ambulerande stationschef. Peter Melin från samma klubb 
kontrollerar skrivningen. Navid Bagheri, Göteborgs Pssk har just vägt in 

vapnen och betraktar kretsmästerskaps medaljerna 
som Marie Brunsson från arrangörsklubben lagt ut 
på bordet för allmän beskådan.

Markering på station 3. Stationerna låg ibland väldigt nära varandra och till höger syns 
fi gurerna i den bortre målgruppen på station 4.

farna. Sjunde stationen var 
dagens snabbmål. På 8 sekun-
der skulle man få in träffarna 
på fyra fi gurer. Med stödhand 
fi ck man rikta mot målen ef-
tersom de var fram- och bort-
svängande, det var egentligen 
inga problem. Dock misslyck-
ades undertecknad med att få 
in alla träff. På revolvervarvet 
låg jag på för hårt innan målen 
visades, så precis innan fi gu-
rerna kom fram small det. På 
A-varvet gled jag ut ur fi gu-
ren precis då det första skottet 
smällde, så där blev det ock-
så bom. Onödiga missar kan 
det tyckas.

På sista stationen var det da-
gens andra skjutning utan 
stödhand. Stationen hade sex 
cirkelmål med en träff i varje 
och poängräkning. Det var 
gott om tid, så det var bara att 

sikta noga och krama av skot-
ten försiktigt.

När alla patrullerna kommit i 
mål visade det sig att Revol-
vermästaren var korad. Med 
en borta vann Henrik Nils-
son, Mölndals Skf vapengrup-
pen. Därefter hade fyra skyttar 
fyra bom, varav undertecknad 
var en. Eftersom jag bara var 
gästskytt i mästerskapet så var 
det tre skyttar som fi ck göra 
upp om silver och brons.

Särskjutningen avgjordes på 
den åttonde stationen. Re-

volverskyttarna började. Man 
sköt en omgång om 12 skott, 
första serien med stödhand 
och andra utan. I första serien 
hade två skyttar fem träffar 
och den tredje fyra. I andra 
serien fälldes avgörandet. Jo-
han Falck Mölndals Skf hade 
två träffar, Per-Inge Berg-
gren Örgryte Pk tre träffar 
och Rickard Alvén Mölndals 
Skf två träffar. Därmed var 
medaljerna fördelade. Per-
Inge hade totalt 8 träffar och 
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Medaljörerna:
Vapengrupp A
Guld: Anders Eriksson, Mölndals Skf, 46/33 (11)
Silver: Tony Forslund, Volvo Pk, 46/33 (10)
Brons: Bengt Dahl, Volvo Pk, 45/32

Vapengrupp R
Guld: Henrik Nilsson, Mölndals Skf, 47/33
Silver: Per-Inge Berggren; Örgryte Pk, 44/30 (8)
Brons: Johan Falck, Mölndals Skf, 44/31 (7)

Lagtävlingen:
Vapengrupp A
Guld: Volvo Pk 130/94

Tony Forslund (46/33)
Bengt Dahl (45/31)
Peter Larsson (39/30)

Silver: Göteborgs Pssk 124/89
Claes Wikner (43/30)
Navid Bagheri (41/30)
Sven-Erik Rundberg (40/29)

Brons: Örgryte Pk 119/89
Per-Inge Berggren (45/33)
Thomas Zachrisson (39/29)
Marie Brunsson (35/27)

Vapengrupp R
Guld: Mölndals Skf, Lag 2 133/96

Henrik Nilsson (47/33)
Annika Gabrielsson (43/32)
Anders Eriksson (43/31)

Silver: Volvo Pk 126/90
Peter Larsson (43/32)
Bengt Dahl (43/31)
Tony Forslund (40/27)

Brons: Örgryte Pk, Lag 1 116/84
Per-Inge Berggren (44/30)
Marie Brunsson (37/27)
Åke Samuelsson (35/27)

Anders Eriksson, Mölndals Skf, 
segrare i vapengrupp A.

Henrik Nilsson, Mölndals Skf, 
segrare i vapengrupp R.

Jonas Falck, Mölndals Skf markerade målgrupp A på den sjätte 
stationen i vår patrull.

På den sjätte stationen var det variation i både djup och sida.

fi ck silvret, Johan hade 7 och 
därmed bronset, Rickard fi ck 
6 träff och blev utan medalj.

Därefter vidtog särskjutningen 
i vapengrupp A. Två skyttar 
hade 46 träff och fi ck göra 
upp om guld och silver, tre 
skyttar hade 45 träff, varav 
undertecknad var en och där-
med var det två skyttar som 
fi ck göra upp om bronset. An-
ders Eriksson, Mölndals Skf 
och Tony Forslund, Volvo Pk 
hade ju nämnts i försnacket 
inför tävlingen. Mycket rik-
tigt var det de två som gjorde 
upp om guld och silver. Om 
bronset fi ck Bengt Dahl, Vol-
vo Pk och Per-Inge Berg-
gren, Örgryte Pk göra upp. I 
första serien skjuter alla fullt 
utom Tony som får fem träf-

far. I andra serien bommar alla 
skyttarna en träff. Därmed är 
guldet och silvret fördelat. An-
ders tar guldet med 11 träffar 
och Tony silvret med 10 träf-
far i särskjutningen. Om bron-
set får särskjutningen fortsätta 
för både Bengt och Per-Inge 
har 11 träffar. Nu är det di-
rektutslagning och skjutning 
utan stödhand. Uppenbarligen 
börjar skyttarnas nerver spöka, 
för nu får både Bengt och Per-
Inge bara in två träffar vardera 
och särskjutningen får fort-
sätta. Även nästa omgång slu-
tar med lika, den här gången 
med tre träffar vardera. Efter 
fem serier lyckas man dela 
på skyttarna. Bengt försöker 
skjuta på säkerhet och lyckas 
få in fem träffar, med en pa-
tron kvar i pistolen. Per-Inge 

skjuter alla sex, men får bara 
fyra träff. Därmed är medal-
jerna fördelade.

Vid mästerskapet deltog 41 
skyttar i vapengrupp A och 
36 i Revolver. Skyttar från 
9 av kretsens föreningar del-
tog. För att få standardmedalj 
i vapengrupp A behövdes 38 
träffar, vilket säger mig att svå-
righetsgraden var väl avvägd. 
Just 38 träff för standardme-
dalj i brons i vapengrupp A 
har jag sett i många resultat-
listor. Revolver brukar vara 
lite lättare än A och mycket 
riktigt så hamnar där stan-
dardmedaljgränsen för brons 
på 40 träff. För silver behöv-
des i A 45 träff och för Re-
volver 44 träff.

Efter särskjutningen vidtog 
prisutdelningen och de som 
skjutit bäst fi ck sina välför-
tjänta medaljer. Volvo Pk vann 
lagtävlingen i A och Mölndals 
Skf vann Revolver.

Hela särskjutningen fi lmades och fi nns att beskåda på YouTube 
på adressen https://www.youtube.com/watch?v=fYd7ifMlns4.
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Boken är förstås ur-
sprungligen på ryska. 
Med tillstånd av för-

eningen ”Mezhdunarodnaja 
kniga” i Moskva översattes 
den till tyska av Tyska Skyt-
teförbundet. I Sverige utkom 
boken 1967 i översättning 
från tyskan av major Björn 
Zachrisson.
 Faktum är att boken håller 
fortfarande, låt vara att språket 
i översättningen av naturliga 
skäl idag kan upplevas lite stel 
och gammalmodig.
 Har man det minsta ta-
lang och följer alla goda råd 
som Lew Weinstein med ve-

tenskaplig grundlighet ger i 
boken kommer man att höja 
sina resultat väsentligt. Med 
rätt ambitionsnivå kommer 
man att platsa bland eliten.
 Weinstein är uttömman-
de och behandlar inte bara 
konsten att skjuta bra, han tar 
även upp utbildarnas roll och 
hur de genom gedigna egna 
kunskaper, systematik och 
god pedagogik kan skapa en 
mästerskytt.
 Särskilt intressant är kapit-
let ”Skytten och viljan” som 
omfattar hela nio sidor. Wein-
stein kartlägger där grundligt 
den psykologiska delen av 

skyttet, till exempel nervernas 
inverkan på tävlingsresultaten.
 Kapitlet torde ha stort 
värde även för nutida utbil-
dare som kan få konkreta tips 
om hur man arbetar med sina 
adepter för att de ska få ut 
maximum av sin talang och 
sin förmåga.

Författaren var en av Sovjetu-
nionens främsta pistolskyt-
tar som fl era gånger toppade 
resultatlistorna på världsmäs-
terskapstävlingar och i olym-
piska spel. Han sköt även 
gevär och hans främsta merit 
är ett OS-brons i denna gren 
från Helsingfors 1952.
 Weinstein började sin kar-
riär på 1940-talet, då han gan-
ska snart fi ck en plats i det 
ryska skyttelandslaget. Senare 
blev han också landslagsträna-
re, ett uppdrag han innehade 
ända in på 1970-talet.

Förordet till boken är skrivet 
av svenske OS-guldmedaljö-
ren och mästerskytten Tor-
sten Ullman som var verksam 
samtidigt med författaren. 
Ullman berättar att han lärde 
känna Weinstein på VM i Ca-
racas 1954.
 ”Jag lärde känna Weinstein 
som en god vän och kamrat”, 
skriver Ullman, ”men i allra 
högsta grad också som en syn-
nerligen skicklig och teknisk 
skytt. Hans stora specialitet 
på detta VM var grovpistol, 

Weinsteins bok 
håller än

Av: Ulf Hansson

Många veteraner minns säkert ryssen Lew Weinsteins 
bok ”Sportskytte med pistol och revolver” från 
1961. Boken var den enda existerande som 
kunskapstörstande pistol- och revolverskyttar hade att 
tillgå på den tiden.

”Järnmannen från Sverige”, OS-
guldmedaljören Torsten Ullman, 
skrev förordet i boken.

Lew Weinsteins bok trycktes upp i fl era 
omgångar från 1961 och en bit in på 
1970-talet. Går att hitta i antikvariat idag, 
bland annat på www.bokbörsen.se för 
en billig penning.

Den svenska armérevolvern från 
1887 är i stort sett identisk med 
den Nagant som ryssarna sköt 
med.
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där han noterade enastående 
resultat”.
 Ullman förklarar att han 
i stort har samma åsikter om 
hur man skjuter pistol och re-
volver som Weinstein, givet att 
de i en del detaljer skiljer sig 
åt. Han avslutar med: ”Våra 
olika uppfattningar i en del 
mindre detaljer utgör på in-
tet sätt något hinder för att vår 
litteratur om pistolskyttet här-
med berikats med en bok som 
har det allra största värde”.

Ett år innan Lew Weinstein av-
led lyckades NP:s utrikeskor-
respondent Staffan Ringskog 
få en exklusiv intervju med 
honom i hans hem i Moskva 
(NP nr 5, 2003). Han berätta-
de då om sin bekantskap med 

svensken Torsten Ullman och 
hur denne stod högt i kurs 
bland de ryska skyttarna.
– Idag är det få här i landet 
som vet vilken viktig roll Tor-
sten Ullman haft för ryskt pi-
stolskytte, sa han.
Weinstein berättade att ge-
nombrottet för ryssarna kom i 
samband med OS 1952 i Hel-
singfors då han själv tog brons 
på frigevär 300 m. Ullman var 
då redan en central gestalt för 
sovjeterna.
– Vi studerade honom på 
nära håll under träningspas-
sen, sa Weinstein, och vi bjöd 
också in honom till vårt läger 
för diskussioner om pistol-
skytte.
Ullman berättade gärna för de 
vetgiriga ryssarna om hur han 

I Weinsteins skjutprotokoll antecknades förutom datum, 
väderförhållanden och ammunition, träffarna skott för skott. 
Observera kolumnen ”Avtryck”, där skytten markerar var han själv 
anser att skottet bör träffa före kikarkontroll. Markeringen jämförs 
sedan med den ringade måltavlan där man markerar var skottet 
verkligen sitter. Anteckningarna är ett hjälpmedel för att i rätt tid 
fastställa fel och göra sikteskorrigeringar.

Författaren Lew Weinstein på sin balkong i Moskva 2003.
Med sin stora medaljskörd runt halsen visar han stolt upp den bästa 

av dem alla, OS-bronset från Helsingfors 1952. Foto: Staffan Ringskog
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tränade. Weinstein mindes sär-
skilt ett tillfälle då de frågade 
honom hur många skott han 
avlossade under träningen.
– Vi blev ytterst förvåna-
de när han tog fram sin an-
teckningsbok och efter att 
ha studerat den en stund för-
klarade att han under sina tre 
träningsveckor använt åttio-
fyra patroner. Vi trodde först 
att han skämtade med oss, en 
sovjetisk pistolskytt gjorde 
vid den tiden av med cirka 
etthundratjugo patroner per 
dag under ett träningspass!

Det var först då ryssarna för-
stod betydelsen av mental 
och psykisk träning, menade 
Weinstein.
– Ullman förklarade för oss 
att det gällde att försöka ”pro-
grammera” hjärnan. Man skul-
le lära sig att göra rätt moment 
i exakt rätt ögonblick. De psy-
kologiska faktorerna var helt 
avgörande för en god träffbild.

Mötena med Torsten Ullman 
fick viktiga följder för det 

Boken innehåller 
en mängd 
illustrationer och 
förklarande texter 
som beskriver olika 
viktiga moment.

Anordning för torrträning med 
förlängd visirlinje. När skytten 
sedan skjuter med de vanliga 
riktmedlen känns kornet lugnare 
i siktskåran.

sovjetiska landslaget som lade 
om sitt träningsprogram radi-
kalt. Den mentala träningen 
gavs stort utrymme och varje 
skytts formkurva planerades 
minutiöst så att skytten skul-
le vara på topp just i samband 
med de stora mästerskapen. 
Kanske självklarheter idag, 
men inte på 1950-talet.
 Resultaten lät inte vänta 
på sig. Då VM i Caracas 1954 
gick av stapeln hade ryssarna 
fl yttat fram sina positioner. 
Fortfarande sköt de dock med 
sina gamla Nagant revolvrar 
och Weinstein mindes att de 
kände visst avund mot alla 
Smith&Wesson skyttar. Rys-
sarna försökte köpa några 
S&W på plats, men handlarna 
vägrade sälja på grund av det 
pågående Koreakriget. Spän-
ningen mellan öst och väst var 
ytterst laddad.
 I det läget lånade Torsten 
Ullman ut sin S&W K 38 till 
ryssarna, något som skapade 
stora rubriker i Venezuelas 
press. Ullman, som för öv-
rigt tog guldet i grovpistol på 

detta VM, svarade på kritiken 
att en tävling inte var särskilt 
mycket värd om den inte ut-
övades på lika villkor.
 Det var ett svar som visar 
att Ullman verkligen var en 
person med resning, menade 
Weinstein och fortsatte:
– Sovjetunionen var inte en 
öppen marknad på den tiden, 
men Ullman var en skytt som 
jämställde goda resultat med 
gott ”sportsmanship”. Skälet 
till Ullmans och andra nord-
iska skyttars välvilja mot oss 
ryssar har berott på att idrot-
ten alltid är förbrödrande när 
den är som bäst. Vi har all-
tid känt något speciellt för 
Sverige och svenska skyttar. 
Svenskarna står för ett speci-
ellt nordiskt lugn som vi gillar.

Så långt intervjun med Lew 
Weinstein i Moskva 2003. 
Han avled året efter. Jag 
bläddrar fortfarande då och 
då i hans bok och fi nner all-
tid något tänkvärt. Här intill 
fi nns några illustrationer ur 
boken, bland annat det per-

sonliga skjutprotokollet som 
är minutiöst upplagt. Jag an-
vände det själv då jag började 
skjuta en gång i tiden och det 
hjälpte mig framåt.
 Att jag trots boken inte 
blev någon mästare är inget 
jag kan anklaga Lew Wein-
stein för, det har helt andra 
orsaker, men tack var boken 
blev skyttet riktigt intressant 
och en av orsakerna till att jag 
håller på fortfarande.

Det har kommit böcker om 
pistolskytte efter Weinsteins 
verk, bland annat ”Pistol-
skytte” av L. Antal med kom-
mentarer av Ragnar Skanåker, 
men vad jag vet var Lew 
Weinstein den förste som 
med vetenskaplig noggrann-
het i bokform lärde ut hur 
man verkligen skjuter pistol 
och revolver.
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Det skulle kräva hela den-
na tidnings utrymme 

och mer för att berätta om 
Ragnar Skanåkers totala med-
aljskörd och framgångar på 
skjutbanorna. Förutom att er-

övra OS medaljer i alla valö-
rer har han världsmästartitlar 
och världsrekordnoteringar i 
både standardpistol och luft-
pistol. Faktum är att Ragnar 
Skanåker också innehar det 

inoffi ciella världsrekordet på 
fripistol. På en världscuptäv-
ling överträffade han ryssen 
Melentievs ännu gällande re-
kord på 581 poäng genom att 
skjuta två pinnar bättre, feno-

menala 583. Tyvärr hade WC-
tävlingar tidigare inte status 
för rekordnotering, något som 
senare ändrades.

Men hur började egentligen 

Av: Ulf Hansson
Idé: Peter Siegel

Ragnar Skanåker, Sveriges OS-guldmedaljör på fripistol 1972, fyller inom 
kort 80 år. Han har förekommit i mediala sammanhang mer än någon 
annan pistolskytt i modern tid och även blivit frimärke. Skanåkers karriär, 
där han bland mycket annat deltagit i sju OS med fripistolen kommer 
kanske aldrig att överträffas.

OS-guldet 
förändrade 
hela mitt 
liv.

Ragnar Skanåker kan 
fortfarande känna en längtan 
till att börja hårdträna på allvar. 
Foto: Peter Siegel

Ragnar Skanåker 
röstades fram 

att pryda ett 
frimärke 2012.

Skanaker fyller
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Ragnar Skanåkers karriär? 
Vad var det som fi ck honom 
att satsa så till den milda grad 
på pistolskyttet? Svaret står 
kanske att fi nna i den pre-
sentation av sig själv som han 
gjorde 1982 i Fort Benning, 
USA, då han engagerats som 
tränare av det amerikanska 
pistolskyttelandslaget. Han 
skrev bland annat så här:
”Man kan nog med fog säga 
att min karriär började 1953 
då jag var stridsfl ygare i det 
svenska fl ygvapnet.
 Alla piloter var utrustade 
med pistoler och det ingick 
givetvis i jobbet att träna med 
dem en hel del. Varje fredag 
anordnades en tävling och det 
var när jag deltog i den första 
gången jag förstod hur jag var 
funtad ’inuti’.
 Min första tävling slutade 
med nederlag och som straff 
för min dåliga skjutning fi ck 
jag städa upp hela skjutbanan. 
Det tog mig två timmar, jag 
missade tåget hem till mina 
föräldrar och fi ck tillbringa 
hela helgen på fl ygbasen.
 Jag bestämde mig för att 
detta aldrig skulle hända igen. 
Aldrig!
 Under den kommande 
veckan tränade jag intensivt 
och när fredagen kom och 
veckans tävling var avklarad 
kunde jag lämna skjutbanan 
som förste man. Jag gillade 
det. Alldeles oerhört!
 Sedan den dagen har jag 
antagit alla utmaningar att 
tävla som dykt upp. Jag fi n-
ner stor tillfredsställelse i att 
anstränga mig extra för att bli 
den bäste i alla bataljer. Det 
har blivit min livsstil och bi-
dragit till att skapa framgång 
även i mitt dagliga värv. Tack 
vare denna inställning har jag 
kunnat dra mig tillbaka vid 
endast 46 års ålder.
 Man blir självklart inte en 
mästare bara genom att intala 
sig att undvika nederlag. Man 
måste hela tiden anstränga sig 
och sätta till hela sin kapacitet 
för att nå målen. Det innebär 
att försöka och försöka och 
försöka – och sedan försöka 
igen! I åratal, utan att ge upp.
 Efter tjugo år av ansträng-
ningar och hård träning tyck-
te jag inte längre det var några 
uppoffringar jag gjorde. Det 

var ett nöje och en stimulans 
till ett bättre liv”.

NP fick en exklusiv inter-
vju med guldolympiern in-
för 80-årsdagen och frågade 
honom bland annat vad han 
mindes av sina sju starter i 
olympiska spelen.

Ditt OS-guld i fripistol 1972 i 
München är väl det mest min-
nesvärda? Du vann på utmärk-
ta 567 poäng, långt bättre än 
silvermedaljören och rumänen 
Dan Juga på 562. Bronset tog 
österrikaren Rudolf Dollinger på 
560. Vad minns du bäst från den 
tävlingen?

– Jag minns tydligt när 
SKANAKER och SWE-
DEN kom upp på den stora 
resultattavlan, segerceremonin 
och nationalsången. Fantas-
tiskt! Jag njöt verkligen! Den 
dagen förändrade på ett dra-
matiskt sätt hela mitt liv. Jag 
minns att jag var så nervös att 
jag trots alla förberedelser och 
genomgångar av utrustningen 
glömde det viktigaste: Att ta 
på glasögonen. Första serien 
blev ändå 98 poäng. När mina 
ögon inte kunde se siktet i an-
dra serien upptäckte jag miss-
taget.

I nästa OS, Montreal 1976, 
sa du i en tidningsintervju att 
”det kändes som att gå till sin 
egen avrättning”. Du blev fem-
ma (559p), två östtyskar i topp, 
Uwe Pottick vann på 573p, Ha-
rald Volmar blev tvåa på 567 och 
österrikaren Rudolf Dollinger tog 
bronset med sina 562.
– Av den tävlingen kommer 
jag nästan bara ihåg frustra-
tionen över att inte bli åtlydd 
av lagledningen. Jag ville inte 
ha några svenskar precis bak-
om mig som tittade på skjut-
ningen, det är just det svenska 
språket som man har svårt att 
fi ltrera bort. Då jag upptäckte 
att man ändå lät Prins Bertil 
bänka sig alldeles bakom mig 
bad jag honom dra åt helvete. 
Han avlägsnade sig skyndsamt, 
men det blev en sjua i nästa 
skott som sannolikt kostade 
mig bronset. Jag vill dock till-
lägga att mina relationer till 
kungahuset alltid varit de bästa.

I Moskva 1980 sköt du betyd-
ligt bättre (563), men blev ändå 
”bara” sjua. Ryssen Melentiev 
sköt då det ännu gällande rekor-
det på 581p och tog guld. Harald 
Vollmar var i stöten där också, 
sköt en poäng bättre än i Mont-
real och tog silver på 568. Brons 
till bulgaren Diakov på 565. 
Något minne därifrån?
– Moskva var den tråkigaste 
olympiaden av alla. Jag minns 
dock som igår min smuggling 
av vapen in och ut ur den 
olympiska byn. Något roligt 
skulle man ju ha. Så kom-
mer jag ihåg en brottare som 
blev arresterad för sina min-
dre lyckade utfl ykter på den 
amorösa arenan.

”Idolporträttet” med autograf efter OS-guldet i München 1972.

Dan Juga, Ragnar Skanåker och Rudolf Dollinger på prispallen i 
München 1972. Foto: Pressens Bild.
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I Los Angeles 1984 hade kine-
serna gjort sitt intåg. Du fi ck tam-
pas med två av dem och splittrade 
dem genom att ta silver på 565p. 
Xu hade bara en poäng mer och 
tog guldet. Bronset till Wang på 
564. Det var ju väldigt tätt mel-
lan er där, något minne därifrån?
– Jag ville ha ett skott tolkat, 
men avråddes av svenska led-
ningen. Man ville inte stöta 
sig med arrangören. Eftersom 
det inte gick ordnade jag själv 
så att jag fi ck se tavlan mot att 
jag inte framförde min åsikt. 
OK, det gör jag inte heller!
 Sedan bråket med jour-
nalisterna. Jag anser fortfaran-
de att svenska journalister är 
det största hotet mot svenska 
skyttar i olympiska samman-
hang. Mycket på grund av pi-
stolledningens ego att få synas. 
Jag kallade till ett pressmöte 
och talade om vad som gällde 
för dem och att de fi ck rätta 
sig efter det.
 Syrliga kommentarer i Ex-
pressen dagen efter. Men de 
fi ck faktiskt en respekt för mig 
som jag haft nytta av hela livet.

I Seoul 1988 sköt man 60 + 10 
skott och kineserna hade tillfäl-
ligt tappat greppet. Du var nära 
guldet igen med 657p. Vann gjor-

de rumänen Babil på 660. Trea 
blev ryssen Basinski på samma 
poäng som du, 657, men du 
sköt en bättre fi nal och tog silver. 
Minnen?
– Det var första gången vi 
hade särskild fi nalskjutning 
och det gick ju bra. Annars 
kommer jag mera ihåg att jag 
slog in en perfekt serveretur 
på Stefan Edberg i en upp-
visningsmatch. För en ama-
törspelare som jag var det 
annars livsfarlig att stå på Ste-
fans motsatta sida.

På OS 1992 i Barcelona blev 
det brons, men du var säker på 
ett silver då du iakttog den unge 
ryssen Lukashyk som blev ner-
vös och inte fi ck iväg sista skottet 
förrän det återstod någon sekund 
av skjuttiden. Trots kraftigt pip-
darr lyckades han sätta en nia 
och vann på 658. Tvåa blev ki-
nesen Wang på 657, samma som 
du hade, men han var en poäng 
bättre i fi nalen.
– Även om man ska glädjas 
över sina konkurrenters resul-
tat måste jag erkänna att jag 
hoppades att den unge ryssen 
skulle bomma hela tavlan som 
han skakade. Det är för mig 
obegripligt att han fi ck en nia. 
Och det var en väldigt bra nia!

I Atlanta 1996 hade man bör-
jat med decimalräkning i fi nalen. 
Ryssen Kokorev vann på 666,4, 
Basinski, som nu var vitryss, blev 
tvåa på 662,0. Italienaren Di 
Donna hade gjort entré och tog 
brons på 661,8. Du hamnade 
på 25:e plats med 555, utanför 
fi nal. Vad hände där?
– Känslan i skjutningen, där 
den sista tusendelen av en se-
kund i avfyrandet av skottet 
inte var hundraprocentig. Jag 
kände på något sätt att min 
karriär började ta slut och jag 
hade satt fokus på annat i livet 
än skjutning. Resultatet var i 
alla fall sådant att man idag 
vinner SM på tio poäng sämre 
resultat. Men det gläder mig 
inte, jag lovar. Jag blir snarare 
deprimerad.

 Atlanta var ditt sista OS där du 
deltog själv. Hur vill du summera 
din karriär? Har uppoffringarna 
varit värda priset?
– Jag har inte offrat ett dugg! 
Jag har däremot fått ett fan-
tastiskt liv. Jag har haft förmå-
nen att besöka fl er länder än 
jag kan komma ihåg, det är i 
alla fall över etthundratrettio-
fem. Jag har arbetat och träffat 
fantastiska människor och jag 
har fortfarande nytta av min 

karriär utan att behöva lyfta 
ett fi nger. Mina dagar fylls 
fortfarande av jobb. Men jag 
kan välja – hålla föredrag om 
mitt liv – ta hand om skyttar 
– fl yga med mitt spaningsplan 
– skjuta pistol – åka till Väst-
indien en månad (kom just 
hem därifrån) – gå ut med 
min dotters hund – förbättra 
min fastighet och bensinsta-
tion med servering – och inte 
minst skälla på Skyttesport-
förbundets pistolsektion. Det 
har faktiskt gått tjugoen år 
utan en internationell medalj 
på seniorsidan. Det måste bli 
en ändring på det. Ja, ja. An-
nars kommer nu sommaren 
och jag kan grilla och umgås 
med grannar, barn och barn-
barn på min altan.
 I sommar ska jag förresten 
åka till Kroatien och Skott-
land och skjuta NM för ve-
teraner, värva nya medlemmar 
till Sveriges Vapenägares För-
bund på några utställningar i 
Stockholm och Malmö och 
ett par andra platser. Annars 
gör jag inte så mycket, det 
börjar bli trögt både där uppe 
och där nere!

Det vore intressant att höra 
vad du säger om att du faktiskt 

Ragnar Skanåker, bäst i Sverige långt upp i åren. Foto: Peter Siegel
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innehar det INOFFICIELLA 
världsrekordet på fripistol, 583 
poäng som du sköt på en WC-
tävling. När du sköt det hade 
världscuptävlingar inte status för 
rekordnotering. Känns det surt?
– Visst känns det surt när 
någon påminner mig! Men 
jag kunde ju ha skärpt till 
mig och fi xat det en gång till. 
Men, jag gjorde inte det, så jag 
får skylla mig själv.

Du är ju still-going och har do-
minerat svenskt luft- och fripi-
stolskytte långt upp i åren, längre 
än någon kunnat ana. Hur kom-
mer det sig?
– Jag har haft så in i vassen 
trevligt med min omgivning. 
Att jag slutade berodde egent-
ligen på att det kom in per-
soner i skytteverksamheten 
som inte ville mitt bästa utan 
utvecklade den sämsta sorten 
av avund; missunnsamhet!
 Eftersom jag behövde min 
idrott för mitt eget välbefi n-
nande och skyttets fromma 
var det inte roligt att både stå 
på barrikaderna och samti-
digt försöka skjuta bra. Tyvärr 
försvann de bästa skyttarna i 
samma veva och av samma 
anledning.

Vad gör du numera? Du har väl 
kört igång träningen inför årets 
säsong?
– Nu blir det bara ”hålli-
gångträning” när jag får lust. 
Fast i mina drömmar finns 
ändå en dragning till att star-
ta den där riktigt systematiska 
hårdträningen. Jag säljer också 
min bok ”Nio OS – nästan”, 
ofta i samband med mina före-
drag. Jag har tränat islänningen 
Ásgeir Sigurgeirsson som i och 
med detta kunde göra debut 
på OS i London 2012 samt en 
ny grupp svenska pistolskyttar 
som vill prova på de olympis-
ka grenarna. Mina elever har 
redan haft framgång, de blev 
nyligen etta, tvåa och trea på 
en internationell tävling.

Har du kontakt med några av de 
toppskyttar som var aktiva sam-
tidigt med dig?
– Den enda från OS -72 som 
jag numera har kontakt med 
är Dan Juga. Förra året häl-
sade jag på hos honom i Las 
Vegas. Han är numera kiro-

Ragnar och hans adept, islänningen Ásgeir Sigurgeirsson som gjorde 
debut med fripistolen på OS i London 2012. Foto: Privat

OS- och världsrekordhållaren 
på fripistol från Moskva OS 
1980, Alexander Melentiev, 
emigrerade till USA och 
bosatte sig i San Francisco. 
Foto: Privat

praktiker och skjuter inte ett 
skott. I övrigt har jag kontakter 
med bland andra mästerskyt-
tarna Weith Andersson, Ben-
ny Östlund, Kerstin Bodin, 
Chris Kajd och Kristina Fries. 
En rest av vårt framgångsri-
ka Team Siab, alla still going 
strong. Vi har mycket gemen-
samt, framför allt minnen från 
fornstora dar ute i världen.
 Vad vi på den tiden hit-
tade på för att roa oss går inte 
att beskriva på det här lilla ut-
rymmet.
 Vill ni veta kan ni inbjuda 
någon av ovanstående till en 
föreläsning och få goda skratt 
och kanske också hitta en väg 
till bättre resultat.

Vad hade du ägnat dig åt om det 
inte blivit pistolskytte på interna-
tionell toppnivå?
– Jag hade nog spelat mer 
tennis, utvecklat min fi rma 
bättre och ägnat mig åt ak-
tiehandel. Mest troligt är att 
jag hade emigrerat till USA. 
Min pappa gjorde det.

Hur fi rar du 80-årsdagen?
– Med barn och barnbarn i 
Boarps skola som en av mina 
döttrar äger. Före det fi rar jag 
med ett litet hemligt sällskap 
i mitten av maj.

NP önskar Ragnar Skanåker 
ett STORT GRATTIS på 80-års-
dagen!

Prisceremonien i OS i Barcelona 1992. Den unge ryssen Lukashyk (med den darrande pipan) 
vann helt otippat guldet. Ragnar Skanåker gratulerar kinesen Wang till silvret. Foto: Scanpix
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På ”Mälar skottet” i 
Stockholm delar Mä-
larhöjdens Ps ut små 

metallbrickor föreställande 
”svarta pricken med fem hål 
i tian” för varje i tävlingen 
skjuten 50-poängare. Skyttens 
namn meddelas då också via 
högtalarna så att alla i skjutla-
get kan hurra och applådera. 
Sådant höjer verkligen triv-
seln på banan.

 Andra sätt att krydda sina 
tävlingar kan vara som i Öve-
rum där man fi ck en Trisslott 
för varje femtiopoängare. El-
ler, som på ”500-Lappen” (ti-
digare 50-lappen) i Upplands 
Väsby, där varje ”bingo” be-
talas med hela 500 kr! Kul att 
få en välförtjänt och generös 
belöning direkt efter en sådan 
fi n serie!
 Mälarhöjdens Ps arrangerar 

Mälarskottet två gånger om 
året, vår och höst. På årets för-
sta precisionstävling, den 23:e 
sedan starten för tolv år sedan, 
var det trots fullsatt hall lite 
glest med 50-poängare. Det 
var bara Mattias Bergman från 
Ekens Psf som lyckades med 
det konststycket. Tidigare fa-
voriter fanns denna dag på 

andra tävlingar som tyvärr 
krockade med Mälarskottet. 
Men tidigare har det delats ut 
ganska många sådana 50-po-
ängs souvenirer för en lyckad 
serie.

Bäst hittills är 
rikstränaren 
Bjö r n  Bog-
felt, Bromma 
Pk, som på 
15:e Mälars-
lottet år 2010 
sköt 48, 48, 47 
och sedan av-
slutade med tre 
raka 50-poänga-
re! Björn är den 
ende hittills som 
har lyckats pricka 
in tre gånger fem-
tio i samma skjut-
omgång. Totalt 293 
poäng. Dock är det 

inte det totala rekordresulta-
tet på Mälarskottet, det hålls 
av svenska mästarinnan i Dam 
C, samt i luftpistol, Anne-Ma-
ri Virtanen, Katarina Psf, som 
2005 sköt 294 poäng. Trots 
många goda prestationer och 
resultat över 290 poäng, samt 
många 50-poängare har ingen 
slagit det toppresultatet hit-

Belöning 
direkt!

Av Peter Siegel

Det är roligt när 
tävlingsarrangörer 
fi xar ”det lilla 
extra” som höjer 
spänningen och 
stämningen 
ytterligare. En 
omedelbar belöning 
för en serie med 
fem tior i precision 
är verkligen extra 
kul och en sporre 
att delta i just den 
tävlingen.

Mattias Bergman var den ende 
som sköt 50 på 23:e Mälarskottet.
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tills. Joackim Norberg, ACPK, 
har dock med serierna 48, 49, 
48, 50, 50, 49 lyckats tange-
ra Anne-Mari Virtanens 294 
poäng på 22:a Mälarskottet 
i höstas.

Många är de som har skjutit 
50 under alla år, så jag kan 
här bara nämna de som har 
lyckats skjuta 50 två gång-
er i samma skjutomgång. 
Ovan nämnda Anne-Mari 
Virtanen och Björn Bogfelt 
förstås, samt Joackim Nor-
berg, Jim Forsberg, Maria 
Prandl-Norrgård, Lennart 
Rehnström, Per Qvarnström, 
Thomas Dahlberg, Conny 
Bjerkeng och Tommy Mell-
berg är de som lyckats med 
konststycket att skjuta högsta 
poäng i två serier. Stort grat-
tis till den bedriften!

Åk gärna till Mälarhöjdens pi-
stolbana i Sätra på 24:e Mä-

larskottet i höst och ladda för 
att skjuta till dig minst en liten 
50-poängsbricka som suvenir 
och/eller varför inte försöka 

slå Anne-Mari Virtanens och 
Joackim Norbergs 294p! Det 
är trots allt hela sex poäng att 
gå på ...

Är det 50 kanske?

Det grillades utsökt goda 
korvar. Att döma av den 
framhalade plånboken 
var det redaktör Hansson 
som fi ck bjuda sin 
kalfaktor Basti Naumann 
denna gång.

Björn Bogfelt den ende som 
skjutit 3x50 i samma skjutomgång.

Anne-Mari 
Virtanen håller 
rekordet på Sätra 
med 294 p.

Joackim Norberg har tangerat 
rekordet.
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En kolares En kolares 
självförsvarsjälvförsvar

NP:s AntikrundaNP:s Antikrunda

Av: Ulf Hansson

Fickpistolerna hade sin glansperiod under tidigt 1900-tal. 
De bars diskret av många som ansåg sig vara i behov 
av ett självförsvarsvapen. De var också populära bland 
eleganta damer som hade dem i ett broderat fodral i 
handväskan. Fickpistolen ”Bayard” letade sig till och med in bland 
kolmilorna i de norrländska skogarna.

Den belgiska ”västfi cks-
pistolen” Pieper Bayard 
är en i mängden av 

otaliga små så kallade fi ckpi-
stoler som producerades lite 
varstans under glansperioden 
som sträckte sig från början 
på 1900-talet och drygt tret-
tio år framåt.
 Stor är den inte, kalibern är 
6,35mm (.25 ACP), totalläng-
den drygt 11 cm och pipan 
har den imponerade längden 
av 5,4 cm. Magasinet rymmer 
sex patroner. För att sikta in 
sig på målet är man hänvisad 
till ett minimalt spår som löper 
utmed mantelns ovansida.

Bayards skapare, Nicolas Pie-
per, föddes 1870 i Liège, Bel-
gien. Hans far drev då ett 
företag som tillverkade kom-
ponenter till gevär. Nicolas 
sattes så småningom in i verk-
samheten men fi ck vid unga 
år uppleva företagets nedgång 
och konkurs. Med hjälp av en 
släktning lyckades han dock 
komma på fötter igen och 

köpte ett fl ertal patent röran-
de pistoler. Konstruktionerna 
utvecklades hos Pieper och 
en del pistoler tillverkades på 
licens fram till 1930-talet av 
Waffenfabrik Steyr i Österrike.

Nicolas Piepers lite kraftigare fi ckpistol i kaliber .32 ACP tillverkades före och under tyskarnas ockupation 
av Belgien under första världskriget. Man gjorde till och med påkostad reklam för pistolen, som 
denna litografi  från 1907 där en liten gosse enkelt oskadliggör en samling vettskrämda och gråtande 
krokodiler. Lite kuriosa är att initialerna i Nicolas Piepers logotype i förgrunden bildar denna tidnings 
kortversionsbenämning; ”NP”. Mannen i bakgrunden som lugnt betraktar föreställningen är troligen 
fabrikör Pieper själv.
Symboliken i bilden är typisk för tiden. De förvånade infödingarna i bakgrunden med endast spjut och 
pilbågar som vapen visas upp som ohjälpligt på efterkälken.
Originallitografi n, som NP fått tillstånd att publicera kopian på, tillhör SVT:s antikrundas kände 
leksaksexpert Peter Pluntky. ”Jag har originalet på muggen”, avslöjar han.

Anders Lybeck, som bland an-
nat skrivit en bok om fi ck-
pistoler, i vilken han främst 
fokuserat på Walther, Sauer 
och Mausers modeller, berät-
tar att pistoler liknande Ba-

yard förekom i stora mängder 
och med många tillverkare 
under tidigt 1900-tal.
 Anders bidrag till histo-
rien om Bayard är vykortet 
från reklamlitografi n här intill, 

Bayardpistolen med 
tillhörande pipborste i sin 
slitna originalkartong som 
överlevt såväl skogens 
kolmilor som Säpotjänst.

Bayards logotyp, en ridande 
knekt.
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gossen som skjuter krokodi-
ler med en fi ckpistol signerad 
Nicolas Pieper.

Spåren efter Nicolas Piepers 
verksamhet upphör 1923 och 
tio år senare avled han i sitt 
hem på gatan som bär pistol-
modellens namn, Rues des 
Bayard i Liège, Belgien.

P-M Odsäters Bayard som vi-
sas här intill är från 1920-talet 
och har en särskild historia. 
Få yrken är omgärdade av så 
mycket mystik och roman-
tik som kolarens och den här 
pistolen användes som själv-
försvarsvapen av en förman 
på kolmilorna i de norrländ-
ska skogarna. Den ärvdes av 
hans son som var kommis-
sarie på Säpo (Svenska säker-
hetspolisen).
– Kommissarien var en be-
kant till min far, förklarar 
P-M, och han erbjöd mig 

att överta pistolen för cir-
ka femton år sedan. Jag vet 
inte särskilt mycket om den 
i övrigt, men ursprungligen 
utgjorde den väl en viss säker-
het där uppe i skogen bland 
kolmilor na. Det förekom fak-
tiskt en del rövare och ban-
diter i buskarna. Jag har inte 
hört något om att han behöv-
de använda pistolen i ”skarpt 
läge”, men säkerligen pangade 
han lite med den ändå.

Så mycket säkrare tyckte inte 
P-M att han kände sig då han 
provsköt Bayarden.
– Med tanke på att jag inte 
träffade en C50*) fi gur på tju-
gofem meter med en hand är 
jag tveksam till hur effektiv 
den egentligen är. Med två 
händer hade jag en träff. Jag 
fi ck avancera fram till ett av-
stånd på tio meter innan jag 
lyckades träffa med alla skott. 
Men så är den ju också bara 
ett vapen för självförsvar på 
mycket nära håll.

*) C50 = 50 x 45 cm.

”Västfi ckspistolen” Bayard i naturlig 
storlek. Mantelns text: ”Anciens 
Etablissiments Pieper, Herstal Belgium, 
Cal. 6.35 MODELE DEPOSE”. Längst till 
höger märket ”Schützmarke Bayard”.

Ägaren, P-M Odsäter, 
fi ck klura en stund innan 

han kom på hur Bayarden 
skulle demonteras.
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Stopp, patron ur, fl agga och 
lägg pistol! kommenderar 
tävlingsledaren på Grim-

sta skjutbana i norra Stock-
holm. Pelle är precis klar med 
sin sista serie i snabbpistolen. 
Resultaten ropas ut och Pelle 
packar ihop sin skjutväska för 
dagen. Birgers tävling, som 
den heter, är slut för denna 
gång. Vi vandrar tillsammans 
upp till klubbhuset för en 
pratstund i den värmande ef-
termiddagssolen.
 Pelle Carlsson satsar i dag 
fullt ut på en internationell 
karriär inom pistolskyttet 
och ligger i dag tvåa på den 
svenska rankinglistan i snabb-
pistol. De nationella grenarna 
är minst lika lockande för ho-
nom, men har en förmåga att 
krocka nuförtiden.

Kommer du ihåg det här 
gamla reportaget?
– Ja just det, ler Pelle, det 
har jag faktiskt kvar hemma 
någonstans i gömmorna. När 
reportaget för lokaltidningen 
gjordes hade jag precis vunnit 
Stockholms kretsmästerskap i 
fält för revolver 1997.

Hur blev du intresserad av 
pistolskytte?
– Det var min tidigare chef 
som fick mig och flera av 
mina kollegor att bli intres-
serade. Alla utom en började 
med pistolskytte. Vi byggde 
till och med upp en luftpi-
stolbana på lagret där vi senare 
sköt allsvenskan. Det var kul!
– Jag anmälde mig till ny-
börjarkursen i Spånga-Häs-
selby PK 1992. Vi var ca 30 

personer i gruppen och för-
eningen hade bara åtta Vostok 
pistoler, som vi skulle dela 
på. Med de förutsättningarna 
kunde vi bara skjuta cirka tio 
skott per tillfälle. Att hinna 
med sina guldserier under ut-
bildningen var inte lätt, men 
jag klarade min tredje guld-
serie vid sista utbildnings-
tillfället. När fodringarna var 
avklarade blev det till att köpa 
min första pistol. Jag och mina 
arbetskollegor fick till och 
med hjälp av chefen att köpa 
vårt första vapen. Han kände 
generalagenten för FAS och 
därför fi ck vi ett relativt bra 
pris.

Hur gick du vidare efter 
nybörjarutbildningen?
– I början sköt jag myck-

et precision och det dröjde 
bara något år tills jag lycka-
des skjuta min första femtio 
poängare. Skyttet skulle till 
en början vara en hobby, istäl-
let för att sitta i soffan fram-
för tv:n, men eftersom jag är 
en tävlingsmänniska blev jag 
sporrad när jag märkte att det 
gick bättre och bättre.
– Under första året var jag 
med som funktionär på sta-
tionerna under fältskyttet och 
gick då även ett varv i tävling-
en. Då väcktes mitt intresse 
för fältskytte. Jag tyckte det 
var mycket roligare att gå ett 
fältskyttevarv i skogen än att 
stå i skjuthallen. För att kunna 
gå två varv på fältskyttet be-
hövdes ytterligare ett vapen 
och jag köpte en Smith & 
Wesson modell 686.

Möt
Pelle
Carlsson
Av: Peter Carlsson & Anna S. Törnqvist

”Därför kommer jag nog inte att göra någon 
internationell karriär eftersom man då bara får stå stilla 
och skjuta på samma mål hela tiden. Det är trist.”
Pelle Carlsson i Lokaltidningen Västerort 1997.

Flera gånger om dagen 
tänker jag på hur ett 
perfekt skott känns.
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Har du varit aktiv inom 
styrelsen i klubben?
– Ja, jag började som supple-
ant i Spånga-Hässelby Pk och 
blev senare vald till något så 
fi nt som klubbmästare, vilket 
är detsamma som caféansva-
rig. Då ansvarar man för inköp 
och försäljning av förtäring till 
medlemmar och inför tävling-
ar. Som aktiv och intresserad 
inom fältskyttet fi ck jag även 
uppdraget att lägga fältskyt-
tebanor under många år, det 
tyckte jag var roligt. En av våra 
dåvarande ordförande, Hans 
Overödder, frågade om jag 
kunde vara tävlingsledare till 
vårt kretsmästerskap i revolver 
också, det tackade jag ja till. Är 
man en person som vill utföra 
de uppgifter man blir tilldelad, 
tar man gärna tag i dem själv. 
Men det blev lite för mycket 
att vara både tävlingsledare, 
klubbmästare och banläggare. 
Efter den utmaningen kände 
jag att det var dags att trappa 
ner lite. Nu sitter jag i valbe-
redningen för klubben, som 
sedan 2002 heter Lövsta Skf. 

Ärofyllda uppdrag
Inom det nationella skyttet är 
Pelle känd som en framståen-
de fältskytt. Han har ett fl ertal 
lagguld, men den individu-
ella guldmedaljen låter vänta 
på sig. Bronset har han redan 
haft kring sin hals.
 Att arrangera ett SM krä-
ver en ledning som är både 
skicklig och kunnig. Där-
för fi ck Pelle möjligheten att 
lägga fältbanan år 2002, och 
även det ärofyllda uppdraget 
att vara tävlingsledare år 2010. 
Som alltid genomförde han 
uppdragen med bravur.
 Förutom fältskyttet har 
Pelle presterat bra resultat i 
många andra grenar. Han har 
även skjutit en del PPC, vilket 
är ”alldeles för roligt”, som 
han själv säger. Det är något 
han gärna skulle vilja skjuta 
mer av när han får tid. – Det 
går åt en del ammunition och 
blir en dyr sport om man inte 
laddar själv, men det är tråkigt 
säger Pelle.

Berätta om elitsatsningen du 
deltar i
– För tio år sedan började 
tankarna komma. Vad håller 

jag på med? Jag prioriterade 
ner skyttet och sköt nästan 
bara mästerskap. Det var då 
jag insåg att jag behövde en 
nytändning. När jag såg en 
inbjudan till en internationell 
elitsatsning för cirka tre år se-
dan med information och ett 
uppstartsläger, bestämde jag 
mig för att haka på. Snabb-
pistol var en av grenarna och 
det har jag alltid gillat att 
skjuta. Där fi nns ingen tid att 
tveka på avfyrningen. Det är 
svårt och utmanande, därför 
är det extra kul när det går bra.
– Jag fi ck blodad tand och 
bestämde mig för att satsa 
ordentligt. Då tilltog även 
intresset för alla andra inter-
nationella grenar. Jag köpte 
en luftpistol för att under-
hålla skytteträningen även på 
vintern. Luftpistol är oerhört 
bra träning. Nu har jag till 
och med börjat skjuta fripistol 
vilket nästan varit lite tabu att 
gilla för vissa. I dag på täv-
lingen var det första gången 
jag sköt med min egen fripi-
stol. Jag trodde aldrig att det 
skulle vara så kul, skiner Pelle 
upp i ett stort leende.

Hur lägger du upp din träning?
– I början var det inte så 

mycket fysisk träning, mest 
bara skytteträning. Men un-
der senare år har jag börjat 
träna fysiskt för skyttets skull. 
Jag har alltid varit aktiv och 
gillar att motionera på olika 
sätt. Men jag måste erkänna 
att jag gör nästan allting med 
tävling i blicken, säger Pelle 
med glimten i ögat.
– Tyvärr är träningen inte 
överdrivet disciplinerad just 
nu och jag skulle gärna vilja 
ha en bättre schemaläggning 
för min träning med mer 
moment. Vi har coacher som 
hjälper till, men det är tyvärr 
inte tillräckligt hårt styrt från 
deras sida som jag skulle vil-
ja. I början på elitsatsningen 
hade vi även träningsläger 
varje månad men dessa eb-
bade ut på grund av alla täv-
lingar vi måste hinna åka till.

– Jag tänker fl era gånger om 
dagen på hur känslan av ett 
perfekt skott känns.

Hur tänker du under och efter 
dina tävlingar?
– Tidigare klankade jag ner 
på alla dåliga saker som jag 
gjort, istället för att se det 
jag gjorde rätt. Det är tyvärr 
vanligt att skyttar irriterar sig 
på sådana saker. När man väl 
är inne i en negativ spiral är 
det väldigt svårt att komma 
ur den. Nu för tiden försöker 
jag gå igenom skjutningen i 
huvudet och plocka fram det 
jag gjort bra istället för att fo-
kusera på det dåliga.
– Visst kan det förekomma 
att man inte har något posi-
tivt att hämta, då försöker jag 
istället att analysera vad som 
gick fel för att kunna justera 
det till nästa serie. Nytt tag 
och nytt fokus!

Använder du skytteglasögon?
– Jag har börjat använda 
glasögon och skygglapp, men 
bara under sportskyttet. När 
jag skjuter fält blundar jag is-
tället med ett öga. Det är lite 
krångligt med glasögon på 
fältskyttet. Avståndet varierar 
till riktmedlen beroende på 

Artikel om Pelle i lokaltidningen 1997.

Det är 
eldsjälarna 
som får det att 
gå runt, så är 
det överallt.
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om det är stödhand eller inte. 
Det blir även problem när det 
är spridda målgrupper då man 
inte alltid får rak och bra sikt 
genom glasögonen.

Hur viktigt är det med medalj- 
och rankingplaceringar?
– Rankingplaceringar? Jo, 
men eftersom jag är en täv-
lingsmänniska innerst inne, 
är både ranking och medaljer 
viktiga. Det är ju ett bevis på 
prestation. Medaljer är alltid 
kul.

Är du en dålig förlorare?
– Om jag är en dålig förlo-
rare? säger Pelle och skrattar 
lite blygsamt. – Ja, det kan jag 
nog vara men visar det sällan 
utåt. Det behåller jag för mig 
själv.

Vad tycker du är bra med 
pistolskytte?
– Skytte kan vara både krä-
vande och kravlöst, det beror 
helt på vilken nivå man vill 
lägga sig på. Det spelar ingen 
roll vilken ålder man har, alla 
kan börja med pistolskytte. 
Skyttegemenskapen är oftast 
god och det är inte många 
som är griniga och sura utan 
de fl esta är glada och positiva, 
det är en väldigt social sport.

Vad har du för råd till nya 
pistolskyttar?
– Det beror helt på vad man 
vill åstadkomma med skyttet. 
Vill man satsa ordentligt och 
nå toppen är det otroligt vik-
tigt att man sätter grunderna 
först genom att träna alla mo-
menten, innan man ens går ut 
och skjuter. Om man inte lär 
sig rätt från början är det väl-
digt svårt att lära om.
– Under nybörjarkursen är 
oftast utbildarna den trygga 
punkten. När kursen är slut 
har de inte kvar den trygg-
heten och många vet då inte 
hur de ska gå vidare. Därför är 
det viktigt att man själv som 
nybörjare tar kontakt med er-
farna skyttar för att komma 
med ut på tävlingar och hitta 
en social gemenskap. På det 
sättet kan man skapa en täv-
lingsvana och det är viktigt 
för framtiden.

Har du något förslag på 
hur klubbarna kan stötta 
nybörjarna?
– Utbildarna borde ha det 
som en del i kursen att infor-
mera och styra in nybörjarna 
rätt för att sätta ihop dem med 
erfarna skyttar. Klubbtävling-
ar är jätteviktiga, det har varit 
basen för min träning under 

alla år inför externa tävling-
ar. Min klubb har ca 80-85 
klubbtävlingar per år i olika 
grenar, vilket är ganska unikt. 
Klubbtävlingarna är bra till-
fällen för nybörjarna att träna 
och få tips från erfarna skyttar. 
Där kan de även lockas med 
ut på externa tävlingar. Sen är 
det tyvärr många som trött-
nar ganska snabbt, eftersom de 
tror att det är lättare att skjuta 
än vad det är.

Hur ser du på pistolskyttet i 
Sverige?
– Jag anser att man ska sat-
sa på tillgänglighet. Både vad 
gäller skjutbanor och utbild-
ningar som t.ex. skyttegym-
nasium. Tyvärr har Sverige 
inte alla dessa förutsättningar 
då många större städer får sina 
skjutbanor nedlagda. Jag tror 
att många som är halvduktiga 
skulle satsa mer om det fanns 
resurser och tränare.
– Sen tycker jag även att alla 
klubbar borde utbilda med-
lemmarna i samtliga skytte-
grenar, inte bara i nationella 
eller internationella. Tyvärr är 
det många klubbar som bara 
fokuserar på ett fåtal grenar. 
Ofta pratas det bara om luft-
skytte inom det internatio-
nella, det tycker jag är synd.

Hur ser ditt skytte ut om 10 år?
– Det beror nog helt på hur 
mitt skytte utvecklas. Om jag 
känner att suget fi nns kvar 
och det fortsätter att gå bättre, 
håller jag nog fortfarande på 
med pistolskyttet. Den dagen 
jag trappar ner kommer jag 
nog att engagera mig i någon 
form av skytteutbildning. Jag 
vill ge tillbaka till den sport 
jag utövat för att kunna skapa 
en återväxt. Om jag var utbil-
dare skulle jag nog inrikta mig 
mer mot sportskyttet. Det är 
ju där man kan komma nå-
gonstans internationellt.
– I framtiden skulle jag kun-
na tänka mig att bli en hus-
tomte, en eldsjäl, som går och 
fi xar och grejar på skjutbanan. 
Fast det blir nog när jag själv 
inte skjuter så mycket. Det är 
eldsjälarna som får det att gå 
runt. Så är det överallt.

Solen börjar gå ner vid Grimsta 
skjutbana och kaffet är upp-
drucket när vi tackar Pelle för 
pratstunden. Imorgon fl yger 
han och sambon Hanna ner 
till Hannover för att båda delta 
i Europacupen. Vi hoppas och 
håller tummarna för att Pelle 
så småningom kan ta sig ända 
till OS och ge dem en utma-
ning i snabbpistolen.

Pelle med sin nya utmaning – fripistolen.

Pelle privat
Namn: Per ”Pelle” Carlsson
Ålder: 43
Bor: Stockholm, Bromma
Yrke: Elingenjör
Familj: Sambo 
Andra intressen: Motionera, 
motorcykel, cykla, kajak, slalom
Senaste bok: Ljudbok 
Hypnotisören, Lars Kepler
Ser på TV: Nyheterna
Film: Science fi ction och action
Äter helst: Husmanskost
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RUGER
Pistol och revolvrar

Ruger MKIII512 - KMKIII512 Ruger GP 100

Ruger Redhawk Ruger Super Redhawk

Ruger New Model Blackhawk Ruger  New Model Super Blackhawk

Ruger New Vaquero Ruger Bisley

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

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

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

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

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

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

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

Kaliber: .44 M, .45 Colt
Piplängd: 7 1/2 tum
Totallängd: 342 mm
Vikt: 1400 g
Avtryck: Single action
Stålstomme - mikrometersikte
Blånerad
Priser från: 8.100:-
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Förhistorien är att Pär-
Mikael, som arbetar på 

Svenska Spel, hade lyckats få 
företaget att sponsra klubben, 
dåvarande Spånga-Hässelby 
Pk, med tröjor till deltagar-
na i Bollnäs SM 1998. Som 
tack hade han lovat skriva om 
tävlingen i personaltidningen 
och det är den rapporten NP 
fått tillstånd att publicera här. 
På SM i Bollnäs gällde tre da-
gars tävlande, fredag – söndag.

Torsdag, avresa till Bollnäs
Klockan är 12.30 då vi åker 
från Stockholm och strax norr 
om Gävle stannar vi för att 
äta en bit mat. När vi anlän-
der brakar sommarens värsta 

regnväder löst och hela him-
len svartnar. Vi väntar tills 
vädret klarnar en smula och 
när vi åker vidare upptäcker 
vi att vi kommit till Norrland.
Vägen är vit av snö, en enorm 
hagelstorm har dragit fram 
och lämnat ett vinterlikt 
landskap efter sig. Sa någon 
sommar?
 Vi kommer fram till Boll-
näs skyttecentrum, väger in 
våra vapen och snackar lite 
skit med konkurrenterna. 
Plötsligt kommer en person 
springande och ropar efter 
någon sjukvårdskunnig, en 
äldre man har trillat i backen 
en bit längre bort.
 Det visar sig vara en av Pk 

Svea Ing1:s skyttar som drab-
bats av en hjärtinfarkt. Tråkig 
start på detta SM. Hoppas han 
repar sig.*)
 Vi åker till stugan vi hyrt 
några mil norr om Bollnäs. 
Där träffar vi resten av klubb-
kompisarna samt ett gäng från 
Stockholmspolisens Skf.
 Nu är det dags för lite av-
slappning och uppladdning 
framför TV:n innan vi kryper 
till kojs.

Fredag 07:00
Vaknar och känner att det 
är tidigt. Kollar vädret. Ing-
et regn, skönt. Vi äter frukost 
och packar våra grejor.
 Anländer till skyttecentret 
där vi tar på oss gummistöv-
lar och alla prylar man skall 
ha med sig på fältskytterun-
dan. Idag skjuter vi revolver. 
Kilar in på fi ket och tar en 
kopp kaffe för att piggna till 
en smula, känner mig lite trött 
fortfarande.
 Dags för upprop. Alla är 
på hugget, nu jäklar skall de 
få smaka (fi gurerna alltså).
 Vi kommer till station 1. 
Enkelt, två gubbar på en pin-
ne, 3 i varje, lugna puckar. Skit 
också, bommar en redan på 
första station. Nåja ska man 
bomma ska man ju göra’t på 
första. Vidare till station två, 
skjuter fullt, nu är man på G.

Tredje stationen. Hmm… sid-
gungande mål, kan bli kne-
pigt. Men pang på, fullt igen.
På fjärde stationen är det sid-
rörligt mål 2x13 sekunder 
enligt de skrivna förutsätt-
ningarna. Nix, uppgiften är 
fel, det går mycket fortare. 
Nu blir det svårt som bara 
den. Små gubbar är det också. 
Skjuter tre på första visningen 
och tre på andra.
 Det gick inget vidare. F-n, 
bara 2 träff, katastrof. Nu är 
man borta ur slutstriden. Su-
rar en del och snackar med de 
andra som också surar. Alla är 
överens att det var fel att lägga 
en sådan station. Nåja, det är 
som det är.

Minnen från ett Minnen från ett 
Pistol-SMPistol-SM
Av: P-M Odsäter
Foto: Ulf Hansson, där ej annat anges

Årets nationella skyttefest är Pistol-SM. 
Mästerskapet är alltid en speciell upplevelse 
där man får tillfälle att bekanta sig med 
skyttar från hela landet. Vare sig det handlar 
om med- eller motgång har man någon att 
dela upplevelserna med. Pär-Mikael Odsäter, 
Lövsta Skf, minns SM 1998 i Bollnäs.

P-M Odsäter, Lövsta Skf, med sin kombinerade A- och B-pistol 
(Neuhausen) blickar tillbaka på SM 1998 i Bollnäs.

Den största prestationen på 
detta SM gjordes av Jan Helghe, 
Atlas Copco, som sköt nytt 
svenskt rekord i A, 488 poäng. 
Rekordet gäller fortfarande, 
även om han nu delar det med 
Goe Nilsson, Kullens Pk, som 
tangerade rekordet på SM 2007 i 
Sunne. Foto: Peter Siegel



NP2 ’14 45

SM 1998 arrangerades på Eriknäsbo utmärkta 
skytteanläggning i Bollnäs.

Utsikt från Bolleberget. Fältskyttets B- och C banor hade lagts 
utmed foten på Bolleberget med upprop vid byggnaderna i mitten. 
Transporterna gick med buss till och från skyttecentrum i Eriknäsbo.

Ungdomar från musikskolan i Bollnäs 
underhöll på tävlingscentrum.

Jan Helghe hissas av 
klubbkamraterna.
Foto: Peter Siegel

Resultatskrivning.
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Skjuter fullt fram till 9:e statio-
nen där jag bommar en till. 
Skjuter fullt på 10:e.
 Sex bort får väl anses som 
ett hyggligt resultat med tan-
ke på att det är första gången 
med revolvern i år. 5 6 6 2 6 
6 6 6 5 6 = 54/35, man får väl 
hem å träna, fy vad tråkigt.
 Åter till skyttecentret för 
en bit mat och snack med po-
larna. Hur har laget skjutit? 
Pelle tre bort, lysande. Niclas 
tio bort, aj, aj, aj, inte bra. Jag 
själv sex bort, hyfsat. Spånga-
Hässelby Pk lag 1: 161/105, 
hur långt kan det räcka?

Vi går runt och kollar in hand-
larna för att se om det fi nns 
något nytt att klämma på. Det 
blir mycket snack. Vi kvistar 
ner på byn och langar in en 
Lottorad samt en V75:a efter-
som det står 27 miljoner på 
spel. Polar’n höll på att tjata 
ihjäl sig på att vi måste spela 
en Harry Boy. Ja, ja, OK då.
 Åter till skyttecentret för 
att kolla in resultaten. Re-
volverfältskjutningen är klar. 
Hur gick det? Spånga-Häs-
selby Pk lag 1 har tagit silver. 
Jubel! Klubbens första medalj 
på många år.
 Prisutdelning. Vi blir slag-
na av Atlas Copco Pk med 
5 futtiga träffar. Sån’t é livet. 
Slutar själv på en 25:e plats 
individuellt av 351 startande, 
man får vara nöjd. Vi avslu-
tar dagen med en bit mat på 
byn och sedan en öl i stugan. 
I morgon skall man ju upp 
klockan 05:00, tack för det.

Lördag 05:00
Nu är det okristligt tidigt. 

Trött som en utarbetad myra 
vill jag sova vidare. Men nej, 
upp och hoppa. Inget regn 
idag heller men en kolossal 
dimma och tio grader, hur 
skall den här dagen bli? Snabb 
frukost, packa prylar och se-
dan iväg.
 När vi anländer till skyt-
tecentret har dimman lättat. 
Konkar iväg med alla grejer till 
precisionsskjutningen i B som 
startar 06:30. Känner mig lite 
mosig i huvudet, det är verk-
ligen tidigt. Hur ska det gå?
 Jag skjuter en mycket bra 
omgång för att vara så tidigt 
på morgonen; 47 50 48 45 48 
48 47 = 333p.
 Jag känner mig rätt nöjd 
med grundomgången efter-
som jag inte skjutit något 
vidare tidigare på säsongen. 
Synd på 45:an, nåja inget att 
hänga läpp för. Hoppas det 
räcker till fi nal.

Nu är det dags att få sig lite till 
livs innan man skall ut på en 
fältskytterunda i vapengrupp 
C. I dag ska vi åka buss till 
Bolleberget där B och C-ba-
norna lagts, lite omväxling till 
skyttecentret.
 Vapengrupp C är inte min 
starka sida. Börjar med att 
skjuta fullt på första stationen, 

bommar två på andra som vi-
sar sig vara dagens svåraste.
 Skjuter inte bra, tappar 
en här och en där. Banan är 
mycket bra och omväxlande. 
Slutar med en bom på 10:e 
stationen, klantigt. 6 4 6 5 6 5 
6 6 6 5 = 55/34 det kunde ju 
ha varit bättre. Nåja, klag in’t.

Åter till skyttecentret med bus-
sen, trevlig busschaufför före-
sten. Nu är det dags för mat, 
kurr i magen. Pyttipanna, sal-
lad, smör/bröd, dricka och 
kaffe. Gott? Japp!
 Ut i det fi na vädret och 
snacka lite skit med polarna 
innan det är dags för nästa 
evenemang, precision A.
 Nu får vi se om vi kan få 
till det, sist gick det ju rik-
tigt bra på en lokal tävling 
i Upplands Väsby. Har ham-
nat bredvid barmästaren på 
Café Tivoli, Peter Siegel, Atlas 
Copco Pk. Nu blir det trev-
ligt. Startar som en gud, 49, 
49, hur ska detta sluta? Peter 
hejar på och då skjuter man 
ju lite sämre, en 47:a.
 Uppryckning! 48, 49, 49. 
Avslutar med en skitserie på 
44 där jag tappade hela käns-
lan. 335 poäng är ändå ett 
mycket bra resultat och jag 
känner mig nöjd.

 Ut och kolla på resultaten 
eftersom vi sköt i sista skjutla-
get. Hoppsan, ligger trea. Kul! 
Nu blir det fi nal. Kollar in va-
pengrupp B från morgonen; 
42:a. Det blir fi nal i alla fall. 
Efter två precisionsskjutning-
ar och en fältskjutning är jag 
ganska trött. Känner inte för 
fi nal just nu.
 Finalen ska ropas upp 
klockan 17:00. En halvtimme 
dit. Försöker ladda lite med 
dricka och en macka. In i hal-
len och ställa upp, 5 minuter 
kvar.
 Provserie, känns inget vi-
dare, lite nervös. Första fi nalse-
rien skjuter jag en 46:a. Kass. I 
andra serien en 47:a, vill mera 
men det känns inget vidare. 
Avslutar med en 44:a. Helkass. 
Nu åker man ner i prislistan. 
Man skall inte tro att man är 
bättre när man inte tränar.
 Träna… ett tråkigt måste 
om det skall bli bra. Har inte 
haft lusten för träning i år. Det 
går fl er tåg.

Jan Helghe, Atlas Copco Pk, 
har just slagit sitt gamla Svens-
ka rekord med ett par pinnar. 

Annika Almstrand, Göteborg, hade 
ett guld i precision från året innan 
att försvara. Detta gick dock inte, 
men hon kompenserade med att 
vinna damernas fält i stället. Hon 
följdes tätt av silvermedaljören Ve-
ronica Ericsson, Örebro och Mo-
nica Brunkvist, Södertälje, som 
tog brons.

Jan Kjellberg, ordförande i Boll-
näs Psk, SM-bas och skyttean-
läggningens primus motor, hade 
ordnat så att särskjutningarna för 
första gången skedde mot själv-
markerande mål i färgat glas. Pu-
bliken kunde följa duellerna skott 
för skott och såg direkt vem som 
vunnit.

Fullspikat av nyfi kna framför de tydliga, handskrivna resultattavlorna.

Särskjutningarna i fält lockade många åskådare.
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Det räcker inte till någon bra 
placering. Slutar på 24:e plats 
av 261 startande och man ska 
inte klaga. Vi tar dem i vapen-
grupp B istället.

Bussen till Bolleberget går 09:50. 
Kvistar in och tar en fi ka. Träf-
far ett par polare, snackar lite 
om ditten och datten. Kollar 
in handlarna, har det dykt upp 
något nytt? Nix.
 Dags att packa på sig pry-
larna igen. Upprop och ut-
gång efter en lång stunds 
väntan. Snacket går att en av 
stationerna är extra svår, vi får 
väl se.
 Station ett, enkel, skjuter 
fullt. 2:an fullt, tappar en på 
3:an, 4:an och 5:an. Känner 
mig en smula trött efter två 
dagar. Fullt på 6:an, tappar 
mera men avslutar med fullt 
på 10:e station.
 Nåja detta SM har ju varit 
ganska bra ändå. 6 6 5 5 5 6 5 
5 5 6 = 54/35 visar att man 
måste träna. Nu igen? Suck.
 Slutar på en 60:e plats 
av 260 startande. På’t igen 
nästa år. Vi tar bussen tillba-
ka till skyttecentret. Vart tog 
den trevliga busschauffören 
vägen? Surgubbe vid rodret 
denna gång.

Nu kan man äntligen koppla 
av efter avslutat skytte. Kilar 
iväg och käkar, det är kass-
ler, potatismos och svampsås. 
Smaskens, bästa lunchen på 
detta SM.
 Rundar av lunchen med 
kaffe och en glass i solen till-
sammans med polarna. Nu 
kan man smyga runt och 
snacka lite mer i lugn och ro 
med alla handlarna.
 Ulf Hansson, tävlingens 
speaker, basunerar ut att öl-
tältet just har öppnat. Vi drar 
oss sakta dit, vill ju inte vara 
först idag också, skulle inte 
se bra ut. Träffar Atlas-gänget 
igen. Skit, nu börjar det regna. 
Nåja vi har ju ändå haft tur 
med vädret så här långt.

Det är dags att åka hem och 
vi smyger iväg under pris-
utdelningen, glada att ändå 
ha erövrat ett lagsilver i re-
volverfält.
 Tur att polar’n kör så man 
kan ta sig en lur. Väl hemma 

Övriga resultat på SM i Bollnäs 1998:
Precision
I B hade Staffan Oscarsson, F 4 Skf, samma poäng (486) som Voitto Saa-
rinen, Vårgårda och Thomas Backlund, Vännäs. Efter särskjutning stod 
Staffan som segrare med Voitto på andra plats och Thomas på tredje.
Sonny Lindberg, Vimmerby, vann juniorernas kamp med 476p.
VetY vanns av Kurt Lindblom, Åsele, med 481 p.
I VetÄ tog Ingvar Jungblom, Trollhättan, hem spelet på 474p.

Fält
Den ende som sköt fullt och tog guldet i A var Thomas Karlsson, dåvarande 
Lv 3 Skf (nu medlem i Salem). Tvåa blev Pontus Andersson, Vårgårda, 
efter särskjutning med Tomas Hämäläinen, Atlas Copco.
Vapengrupp B vanns efter särskjutning av Tomas Jonsson, Vimmerby, 
före silvermedaljören P-O Andersson, Örebro och Roland J:son Ham-
martorp, Sjöormen.
Revolverklassen vanns efter särskjutning av Johan Nilsson, Hagfors-
Uddeholm. Leif Pettersson, Eskilstuna, blev tvåa och Fredrik Stenström, 
Visby-Dede, tog bronset.

Bland juniorerna tog Emil Axling, Ramsberg, hem segern.
VetY vanns av Arnold Johansson, Jönköping.
VetÄ togs hem av skytteprofi len Karl-Erik Johansson, Hagfors-Uddeholm.

Atlas Copco Pk sätter ock-
så nytt Svenskt rekord i lag. 
Grattis Janne och Atlas!

Upprop för fi nal i vapengrupp 
B. Ligger på 42:a plats, inget att 
hämta. Börjar i alla fall med 48, 
48 och skjuter sedan en 46:a. 
Tar ”hissen” upp från plats 42 
till 29, liten revansch för den 
dåliga fi nalen i vapengrupp A. 
Har skjutit med samma vapen i 
både vapengrupp A och B vil-
ket inte är vanligt.
 Nu är alla tävlingar fär-
diga för dagen, solen skiner 
och öltältet har just öppnat. 
Spånga-Hässelby, Atlas Copco 
och ett antal andra samlas runt 
ett långbord och diskuterar 
dagens övningar. Det blir lite 
öl och jordnötter, godis för 
trötta och nöjda skyttar. Vi är 
människor vi också.
 Middag (pizza) på byn 
efter prisutdelningen. Åter 
till stugan för mer eftersnack. 
Tidigt i säng, man ska ju upp 
klockan 05:00 igen. Vem f-n 
har hittat på detta?

Söndag 05:00
Vaknar med ett ryck och kon-
staterar att regnet vräker ner 
utanför fönstret. Nu känns 
det inte roligt att gå upp men 
man måste ju. Snabb frukost, 
packa alla prylar, vi checkar ut 
idag. Schysta till pliggarna och 
iväg till skyttecentret. Fält-
skytte, vapengrupp A stundar 
06:30, suck.
 När vi kommer fram har 
regnet slutat, jippi! Till och 
med skymtar en liten sol ge-
nom molnen. Kan bli en bra 
dag i alla fall. På med alla 
prylar och iväg till uppropet.

Första station fullt, bra start. 
Tappar en på 2:a och två på 
3:e, skit också, nu är man bor-
ta. Hm… jag som tänkt strida 
om en pallplats idag. Kommer 
till 4:e stationen, sidrörliga.
 Nu gäller det att tänka 
till. Nya fi gurer, lättare. Hur 
mycket skall man hålla fram-
för? Samma tider som i re-
volver. Man får nog hålla i 
framkant. Tappar en, blev lite 
sen. Nu måste man skjuta fullt 
på resten annars är man helt 
väck. Håller i och skjuter full 
på resten. 6 5 4 5 6 6 6 6 6 6 
= 56/36. Fyra bort, inte bra.

packas allting upp och en väl-
förtjänt dusch sätter punkt för 
ännu ett SM. God natt och 
sov gott.

Tack till Gävleborgs pistolskyt-
tekrets för ett trevligt och väl 
genomfört SM! Tack också till 

Ove Kindvall, Svenska Spel, 
för tröjorna, de uppskattades!

*) Det var Ingvar Franzon, make 
till Ulla Franzon på förbunds-
kansliet som hade drabbats av 
hjärtinfarkt. Hans liv gick tyvärr 
inte att rädda.

Det blev en hård 
duell mellan Ronny 
Solheim, Härlanda 
(hö), och Dick 
Lindgren, Magnus 
Stenbock i precision 
C. Efter att bägge 
skjutit 487 poäng vann 
Ronny den avgörande 
särskjutningen och 
gratuleras här till 
segern. Bronset till 
Mikael Westman, 
Hudiksvall, 486p.

Damernas 
precision vanns av 
hemmadottern Ulrika 
Norell, Bollnäs, (till 
höger) med 479 poäng. 
Här tillsammans med 
Katarina Garbman, 
Mora, som blev 
bronsmedaljör på 
476. Silver till Marika 
Forsling, Vännäs (478).

”Getingboet”, 
fält C vanns efter 
särskjutning av Pär 
Hjellström, Upplands 
regemente (till 
vänster) och grattas 
av sin utmanare Johan 
Nilsson, Hagfors-
Uddeholm. En träff 
mindre hade Tomas 
Hämäläinen, Atlas 
Copco, som tog brons.
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-Finns som kort och lång luftpistol 4,5
(vikt 870 - 950 g). Går att göra tyngre med 
extra vikter.
-Rekyldämpning med inbyggd absorber 
-Ställbar visirlinje, flyttbart sikte och 
korn
-Ställbar Matchkolv i tre storlekar
-Ställbar kolvvinkel
-Nytt avtryck. Ställbar förtrycksvikt 220-
500 g, tryckpunkt 80-300g

Ställbar Rinkkolv i 5 storlekar
Ställbar Nillkolv i 3 storlekar

P44

P11

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

Vi tar andra vapen i byte. Även delbetalning.

Ställbar Rinkkolv i 5 storlekar
Ställbar Nillkolv i 3 storlekar
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Vi har försäljning och service för:
1981-2014 – 33 år i branschen till glädje för många ...

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

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

VarioLens modell 2+
-med steglöst inställbar dioptrikorrigering inom 7 dioptrier-

Nu betydligt lättare, bättre och billigare.NYHET!

Passar till de flesta skytteglasögonbågar.
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Detta är en relativt ung 
tävling, men har ändå 

blivit en tradition för många 
PPC-skyttar. Den arrangera-
des för första gången 2010, då 
som ett samarbete mellan fl era 
norrlandsklubbar. Första året 
deltog 46 skyttar med sam-
manlagt 179 starter. Toppåret 
var 2012, då 50 tävlande tog 
sig till Umeå.
 PPC är på stor fram-
marsch inom Umeå PK och 
i år deltog hela 19 skyttar 
från klubben i tävlingen. Av 
dessa lyckades två bli “Win-

ner Overall” i varsin klass. En 
god prestation då alla reste-
rande “Winner Overall” var 
klassande som High Master. 
Umeå PKs segrare var klas-
sade som Expert respektive 
Master.

Årets tävling startade redan på 
torsdagskvällen för klubben. 
Över 20 medlemmar dök upp 
för att ställa iordning hallen. 
Många bord som används för 
luftskytte behövde skruvas 
loss och fl yttas bort. Därefter 
kunde tavlor och fl äktar tas 

fram och barrikaderna ställas 
upp. Kylskåpet fylldes med 
dricka, köttet för lunchgrill-
ningen lades i marinad och 
fi kabröd bakades.
 På fredag morgon var det 
dags för tävling. Denna dag 
var det främst tävlande från 
hemmaklubben och därför 

fi ck skytte varvas med arbete 
som Range Offi cer. Tävling-
en i sig fortskred utan några 
problem. En av skyttarna fi ck 
dock problem med sitt vapen. 
Han var tvungen att slipa till 
kornet innan tävlingen. Trots 
det, eller kanske tack var det, 
lyckades han komma tvåa i 
SSA i sin klass. En annan täv-
lande fi ck en otrevlig över-

Text: Anna Ölund
Foto: Daniel Olsson och Mikael Häggström

För Umeå Pistolskytteklubb innebär vårens ankomst 
även Swedish Open Indoor Championship (SOIC). 
Tävlingen är ett inomhusmästerskap i PPC som i år 
hölls 28-30 mars.

Tor Kangas, Ljusdals PK, är ofta 
upp till Umeå och tävlar.

Patrik Petterson förbättrade sitt 
personbästa med god marginal, 
det gick från 1309 till 1402.

Sittande på 50 yards är Ulf Löfgren, 
Mikael Häggström, Andreas 
Schmidt och Jonas Gyllenäs.
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Winner Overall
Pistol 1500 Johan Östlund Sandvikens PSK
Revolver 1500 Johan Östlund
Distinguished Pistol
Distinguished Revolver Anton Johansson Umeå PK
SSA Andreas Granberg Piteå PK
Service Revolver Lennart Löfgren Umeå PK
Off-Duty Revolver Andreas Granberg Piteå PK
Open Andreas Granberg Piteå PK

raskning när han skulle släppa 
fram manteln på sin Glock. 
Manteln fl ög iväg och landa-
de på golvet. Orsaken var en 
fjäder som gått av, och därmed 
var tävlingen tyvärr över för 
skytten.

Efter en hel dags tävlande på 
lördagen fanns möjlighe-
ten för skyttarna att gå ut 
på restaurang tillsammans. 
Många valde att följa med och 
det blev en trevlig kväll med 
skyttegemenskap och utbyte 
av idéer och tankar. För de 
som hade matcher kvar till 
följande dag fi ck det dock bli 

en tidig kväll, för just denna 
natt var det tidsomställning 
och man förlorade en tim-
mes sömn. Att vara utvilad är 
viktigt när det är tävlingsdag!
 Vid lunchtid på söndagen 
var tävlingen avgjord. Alla 
klubbens funktionärer, och 
många av skyttarna från andra 

klubbar, hjälptes åt att återstäl-
la hallen till det skick den va-
rit i innan tävlingen. Därefter 
var det dags för prisutdelning 
och mycket applåder. De till-
resta High Mastrarna samlade 
på sig en gedigen samling av 
priser, men även många andra 
goda prestationer belönades.

Alla Winner over All, från vänster: Johan Östlund, Lennart Löfgren, Anton Johansson, Andreas Granberg.

Köttet ligger i marinad för att 
sedan grillas och serveras som 
lunch under lördagen.

Johan Lidström, Vicktor Öhlund 
och Andreas Granberg tävlar på 

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

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

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

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

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

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

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

Besök vår hemsida: www.sportec.se

Haendler & Natermann
precisionsblykulor

– fettade –
– plastade –

– förkopprade –

Vihtavuori krut,
Magtech kulor
Magtech hylsor,

Magtech tändhattar

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

DILLONS LADDPRESSAR
– fl era olika utföranden –

Allt fi nns för det 
mesta i lager!

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

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

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

Generalagent för Sverige

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

K&M 
Teleskopstativ 

10-107 cm

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

Kikare och stativ för 
målskjutning

Med reservation för prisändringar.
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Flera av Sveriges bästa pistol-
skyttar, bland dem Ralf Linder, 
kom till Lövlund i helgen för 
att tävla. Han tävlar för Arvid-
sjaurs Pistolskytteklubb, och 
är en av dem som hoppas att 
Norrlandsmästerskapet nästa 
år ska genomföras i Arjeplog.
– Här fi nns alla möjligheter, 
tillräcklig hotellkapacitet och 
bra områden för att ordna en 
sådan stor tävling. Både Arje-
plog och Arvidsjaur är väx-
ande klubbar, och tillsammans 
har vi ett sjuttiotal aktiva skyt-
tar, säger Ralf Linder.

En viktig del av Lövlund 
Sparkfält är sparken. Ett fyr-
tiotal sparkar av varierande 
färg, form och ålder hade lå-
nats ihop inför tävlingen. De 
används både för att ta sig 
mellan skjutstationerna och 
för att sitta på vid skjutsta-
tionerna.
 Och vad passar bättre än 
en spark-liknande hållare till 

måltavlorna? Den här model-
len har tillverkats av Ulf Karl-
berg i Rengård.

Drygt 130 starter noterades 
under Lövlund Sparkfält 
2014. En ökning från för-
ra året.
– Vi är ensamma om att 
ordna den här typen av fält-
skyttetävling, där man tar sig 
fram med spark på is. Det är 
annorlunda och uppskattat 
av deltagarna, och vi plane-
rar att fortsätta nästa år, säger 
Mats Holmström, ordförande 
i Arjeplogs Pistolskytteklubb.
 Han avvisar inte tanken 
på att anordna Norrlandsmäs-
terskapet i pistolskytte under 
2015.
– Norrlandsmästerskapet 
är en stor tävling och vi ska 
fortsätta diskussionerna med 
Arvidsjaurs Pistolklubb om 
möjligheterna att genomföra 
det arrangemanget här i Ar-
jeplog, säger han.

Pistolfältskytte 
med spark
Publicerad med tillstånd av Marianne Hofman, Arjeplognytt.se

Lövlund Sparkfält, en pistolskyttetävling på is, lockade ett 
femtiotal deltagare från Norr- och Västerbotten.
Det är andra året som tävlingen ordnas, och nu fi nns 
önskemål om att Arjeplogs Pistolskytteklubb ska hålla i 
Norrlandsmästerskapet 2015.

Flera av Sveriges bästa 
pistolskyttar, bland dem Ralf Linder, 
kom till Lövlund för att tävla.
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Stygg gosse

När Frivilliga Skytterörelsen år 2005 skulle lämna över Bernadotte-
medaljen för förtjänster till H.K.H. Prinsessan Lilian på slottet blev jag 
engagerad som fotograf. Det blev ett mycket trevligt uppdrag. Inte 
minst därför att Prinsessan var på ett strålande humör.
Medalj och diplom överlämnades, bilderna togs och vi tackade för oss.
Ute i vestibulen upptäckte jag att jag glömt kvar en del av fotoutrust-
ningen i prinsessans rum och återvände.
Jag knackade på, öppnade försiktigt dörren och sa medan jag för-
sökte glida in så obemärkt som möjligt: ”Sorry, I forgot some of my 
equipment”.
Prinsessan tittade skälmskt på mig, gav mig en rejäl klatsch på rum-
pan och sa:
– Oh, you naughty boy!

H.K.H. Prinsessan Lilian är i ljust minne bevarad.

Av: Ulf Hansson

Vad säger tillståndsenheten om min hembyggda ”automatpistol i 
Legobitar” som avfyrar gummisnoddar med hög utgångshastighet? 
Livstidslicens möjligen? Undrar elitskytten Anders Magnusson från 
Växjö Pk.

Legopistolen Fickpistolernas fi ckpistol

Den 1 januari 1965 förstatligades det svenska polisväsendet. De tre 
verksamhetsgrenarna polis, åklagare och exekution åtskiljdes och tre 
fristående organisationer skapades. Därmed försvann stadsfi skaler 
och landsfi skaler.
 Rikspolisstyrelsen inrättades som centralt administrativt organ un-
derställt Justitiedepartementet. En länspolischef blev regionalt ansvarig 
för polisverksamheten inom ett län och Länsstyrelsen blev högsta po-
lismyndighet. I Stockholm fi ck Överståthållarämbetet denna funktion.

På bilderna ser vi de första kvinnliga ordningspoliserna som utexa-
minerades 1958. Pistolskytte ingick i utbildningen.

De första kvinnliga 
ordningspoliserna

H.K.H. Prinsessan Lilian fl ankerad av dåvarande generalsekreteraren 
i Frivilliga Skytterörelsen, Steve Gunnarsson (vä) samt dåvarande 
ordföranden, Henrik von Vegesack.

I Antikrundan i detta nummer 
berättas om en så kallad fi ckpistol 
(Belgisk av märket Bayard), men 
rekordet i den vägen har nog ändå 

Walther med sin modell 5 
från 1913, en av de minsta 
fi ckpistolerna som producerats i 
kaliber 6, 35mm.

Foto: Polismuseet
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Svenska Pistolskytteförbundets högsta årtalsmärke 
heter ”Högre årtalsmärke med emaljerad krans och 

tre stjärnor”. För att erövra detta får man kämpa i 
minst 54 år. Katarina Psf har som enda förening hela 

tre medlemmar som innehar detta märke.
Katarinas tre krutgubbar heter Sune Janver, 85, Stig Ark-

sand, 78 och Bertil Brink, 85, och alla är fortfarande mycket aktiva. 
De är välkända på Sveriges skjutbanor och deltar naturligtvis också 
på kretsmästerskapen, ÖSM och SM. All respekt för dessa pistolskyt-
teentusiaster som kontinuerligt och under så många år har utövat 
vår spännande sport.
 Totalt har hittills 44 skyttar i Sverige erhållit detta pistolskyttemär-
ke. Först ut att erhålla märket redan 1999 var Gunnar Hagermo från 
Sävsjö Pistolskytteklubb. Tyvärr fi nns Gunnar inte bland oss längre, 
men det fi nns hela 33 krutgubbar kvar i livet som erövrat detta höga 
årtalsmärke.

Innehavare av märket
Årtal Namn Förening
1999 Gösta Antmar Linköpings skytteförening
1999 Lennart Carle Falu Sport-Och Pistolskytteklubb
2000 Artur Zaar Sjöormens Pistolklubb
2001 Gösta Alexanderson Södra Älvsborgs Polis If
2002 Alve Larsson Malmö Pistolklubb
2003 Per-Åke Wallin Visborgs Skytteförening
2004 Kjell Malm Hörby Pistolskytteklubb
2004 Sven-Rune Björdin Arboga Pistolskytteklubb
2005 Henry Larsson Visborgs Skytteförening
2006 Gunnar Johnson Pistolskyttekluben Svea Ing1
2006 Lennart Hedengran LM Ericsson Pistolklubb
2007 Olle Fredriksson Jämjö Sportskytteklubb
2007 Jan Bergh Ka 2 Pistolskytteklubb
2008 Lennart Månsson Stockholms Försvarsutbildares Sf
2008 Alf Öhgren Örnsköldsviks Pistolklubb
2008 Karl Pettersson Klinte Skyttegille P-Sekt
2009 Sune Janver Katarina Pistolskytteförening
2009 Algot Andersson Örebro Pistol- Och Sportskytteklubb
2010 Börje Nilsson Emmaboda Pistolklubb
2010 Jan E Swenson Landskrona Pistolklubb
2010 Lennart Jönsson Malmö Pistolklubb
2012 Hans Lindgren Roslagens Pistolskyttar
2012 Leif Svahn Stockholms Spårvägars Skyttesällskap
2012 Sven-Olov Nilsson Överums Pistolklubb
2012 Aimo Haukka Myresjö Pistolskytteklubb
2012 Stig Arksand Katarina Pistolskytteförening
2012 Anders Lybeck Nyköpings Pistolklubb
2012 Bo Ekenhed Osby Pistolskytteklubb
2013 Roland Hultberg Emmaboda Pistolklubb
2013 Evert Henriksson Bengtsfors Pistolskytteklubb
2013 Jan Andersson Bengtsfors Pistolskytteklubb
2013 Bertil Brink Katarina Pistolskytteförening
2013 Erik Andersson Ystads Pistolskytteklubb

Ett stort grattis vill vi på NP säga till alla dessa skyttar. Vi hoppas att 
ni vill fortsätta utöva pistolskyttet i många år framöver.

KRUTGUBBAR
Av: Peter Siegel

Morini pipvikt
Multi-Balance

Interprodukter har tagit fram en ny smart lösning av justerbar pipvikt 
till Morini CM22:an. Grundvikten som skruvas fast på pistolen väger 
70 gram. Genom att använda rostfria stoppskruvar med olika längd 
och vikt som skruvas i grundvikten kan totalvikten på ett enkelt sätt 
justeras ytterligare i fl era steg och i en mängd kombinationer enligt 
eget önskemål.
Vill man ha en totalvikt på 125 gram (kombination 1) används i 
ordning skruvarna 5, 11, 5, 11, 11, 6 samt 6 gram. En totalvikt på 
150 gram (kombination 2) åstadkoms med skruvarna 9, 15, 9, 15, 
15, 9, samt 9 gram.
Priset för pipvikt inklusive två skruvsatser är 980 kronor.
För mer info, kontakta Interprodukter, tel: 0451-155 95.
www.interprodukter.se

Kombination 1, 125 gram totalt.

Pipvikten i grundutförande samt alla justerskruvar.

Kombination 2, 150 gram totalt.
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Modell MR 32 Match Modell MR 38 Match Modell MR 73 Sport

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

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

•
•
•
•
•

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

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

•
•
•
•

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

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

•
•
•
•
•

MANURHIN
Majoriteten av toppskyttarna SM 2011 sköt med Manurhin

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

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

Modell AW93 - Kaliber .22 LR

FEINWERKBAU - kvalitet
SPORTEC - service
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Alla Pistoler - både från Tyskland och USA.
Delar och alla tillbehör.

Säljes nu av:

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

Säljes nu av:

•
•
•
•
•

NYHET!
P210 Super Target
6” pipa

X-Five
X-Six
med flera..

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

SM 2011: 
Guld Fält A, Silver Bana A

Självklart stora framgångar för Sig 
Sauer på PPC VM
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Fältskyttemål
1 Krita inte! Kontrollera först 
antal träff i fi guren/fi gurerna 
i den målgrupp du blev ut-
sedd att markera (vid flera 
målgrupper behövs helst en 
markör vid varje målgrupp). 
Kontrollera om någon träff 
behöver tolkas.

2 För tydlighets skull ska du 
vända dig mot den som skriver 
protokollet och uppge träffar-
na per fi gur högt och tydligt. 
Är skjutavståndet långt kan 
du behöva visa antal träff med 
armarna. Är det fl era fi gurer 
i målgruppen, t.ex. tre, och 
maxträff per fi gur är 2, ropar 
du antalet träff för varje fi gur. 
Har skytten skjutit fullt blir det 
följaktligen: ”Två plus två plus 
två”. Är det fl er än två träffar i 
någon fi gur räknas ändå bara 
två av dem, detta regleras av 
den som skriver protokollet.
 Finns det misstanke om att 
en annan skytt skjutit på fi gu-
ren, skall kulhålen om möjligt 
skiljas ifrån den rätte skyttens 
med hjälp av hålens kaliber 
och utseende. Ex. skiljs 9mm 
ogival från .38spl WC. Skytt 
kan bara tillgodoräkna sig träff 
från det egna vapnet. Är det 
kaliber .22lr går det inte att 
särskilja hålen. Det maximala 

antalet träff på fi gurerna räk-
nas, om inte skytten medger 
att han/hon har skjutit färre 
skott än det maximala mot 
just den fi guren.
 Om träffarna är av annan 
kaliber och misstanke fi nns 
att egna träffar försvunnit 
har skytten rätt att skjuta om. 
Väljer skytten att inte skjuta 
om äger han/hon rätt att räk-
na träffarna enbart från det 
egna vapnet. Den som skju-
tit på fel tavla får inte tillgo-
doräkna sig träffarna på den 
felaktiga tavlan.

 Ibland förekommer fi gu-
rer med poängräkning. Helst 
bör man då vara två som mar-
kerar, en markerar träffarna 
och en annan räknar ihop to-
talpoängen.
 Lyssna till att stationsche-
fen uppfattat och upprepar 
det du/ni sagt! Om stations-
chefen inte repeterar det du 
säger ber du honom göra det 
för att få bekräftat att det du 
sagt har uppfattats korrekt.

3 Om ingen protest kom-
mer från skytten kritar du nu 

träffarna och eventuella bom-
skott som sitter i pappen ut-
anför figurens träffyta och 
går vidare till nästa fi gur där 
du väntar tills skjutledaren 
ber dig uppge nästa resultat. 
Sprickor i pappen som leder 
till träffområde/ringning räk-
nas inte som träff. Kulans dia-
meter ska ha tangerat träffytan 
för att räknas.
 Då markeringen är klar 
klistras fi guren.

4 Vid svårbedömda träf-
far, t.ex. eventuell tangering 

Markering och 
kontroll
Av: Ulf Hansson

Erfarenheter från 
tävlingar runt om 
i landet visar att 
kunskaperna om 
hur man markerar 
och kontrollerar 
protokollet behöver 
repeteras, även för 
redan etablerade 
skyttar.

Innan du kritar ska tavlan granskas och resultatet fastställas.
Därefter meddelar du protokollföraren antal träff högt och tydligt.

Grova kalibrar kräver grova kritor, som här på en magnumtävling. Att kryssa kulhålen med kritan är 
mindre lämpligt.
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av träffytan eller kanske ett 
misstänkt dubbelhål, ska hå-
let tolkas (tolken ska självklart 
ha samma kaliber som den 
ammunition skytten skjuter 
med). Är skytten ändå inte 
nöjd med domslutet och vill 
ha fi guren kontrollerad av ju-
ryn plockas den ned och läm-
nas till tävlingsledningen för 
vidare bedömning och senare 
protokollföring. Anteckning 
om detta görs i protokollet 
på stationen. Stationschefen 
ansvarar för tolkningen, men 
du kan bli ombedd att hjälpa 
till med detta.
 Vid tolkning av misstänkt 
dubbelhål för du först in tol-
ken i något av de ”normala” 
kulhålen för att känna av hur 
motståndet i tolken känns, 
detta jämförs sedan med frik-
tionen i ”dubbelhålet”. Går 
tolken aningen lättare i detta 
döms till skyttens favör, d.v.s. 
två träff.
 Efter tolkning meddelar 
du resultatet till stationsche-
fen.

Ovala hål
Ovala hål kan förekomma vid 
uppdykande/försvinnande el-
ler fram/bortsvängande mål 
då skytt skjuter för tidigt eller 
sent på fi guren, men också vid 
ammunitionsfel då kulor kan-
trar i sin fl ykt mot målet. För 
tolkning av ovala kulhål gäl-
ler, att kulhålets största mått 
får uppgå till högst följande 
värde för att räknas som träff:
 Vapengrupp C: 7mm. 
Grupp A och B: 11mm och 
kaliber .44 och .45 max 
14mm.
 Ovala kulhål mäts från den 

punkt där tydligt märke (in-
tryckning) syns i pappen till 
den punkt på kulhålets mot-
satta sida, där pappen (fastän 
utböjd) är hel, d.v.s. fri från 
trasiga kanter. Pappen skall 
inte slätas ut före mätningen. 
Ovala kulhål tolkas genom 
anläggning av tolken mot in-
nersta delen av kulhålet.

Precision
Rutinen för markering av 
precisionstavlan är i stort 
densamma som för fältfi gu-
rer, med undantaget att man 
anger poäng för varje träff.

1 Krita inte! Kontrollera först 
antalet hål i tavlan, alltid max 
fem/serie. Finns det fl er hål i 
tavlan (någon annan skytt har 
skjutit med samma kaliber på 
fel tavla) räknas de fem bästa 
träffarna. Kontrollera att inget 
av hålen är kritat, och kom-
mer från tidigare serie. Om 
träffarna är av annan kaliber 
och misstanke fi nns att egna 
träffar försvunnit har skytten 
rätt att skjuta om. Väljer skyt-
ten att inte skjuta om äger 
han/hon rätt att räkna träf-
farna enbart från det egna 
vapnet. Den som skjutit på fel 
tavla får inte tillgodoräkna sig 
träffarna på den felaktiga tav-
lan.

2 Kontrollera om någon 
träff måste tolkas. Ser du inga 
”tolkhål” uppger du tydligt 
träffarnas valör med början 
inifrån centrum, t.ex. ”tio, tio, 
nio, nio, åtta”. Lyssna till att 
protokollföraren hör vad du 
säger och upprepar siffrorna. 

Oftast räknar protokollföra-
ren ned resultatet per serie di-
rekt framme vid tavlorna och 
delger skytten det, men det är 
inget krav, huvudsaken är att 
alla träffar blir noggrant pro-
tokollförda. Färdigräkningen 
görs sedan medan skjutlaget 
skjuter nästa serie.

3 Behöver någon träff tol-
kas ska tavelspegeln tas ur och 
hållas vågrätt. Därefter för du 
ned tolken försiktigt i hålet 
tills den bottnar och avläser 
om kulhålet tangerar linjen. 
Vid tangering döms träffen 
till det högre värdet. Vi ev. 
dubbelhål eller ovala hål är 
det samma procedur som på 
fältfi gurer.

4 När skytten och markö-
ren är överens och träffarna 
är protokollförda kritas hålen, 
varefter man klistrar.

5 Vi protest mot domslut är 
förfarandet detsamma som vid 
fältskytte; tavelspegeln lämnas 
till juryn för vidare bedöm-
ning.

Slutligen
Begäran om tolkning av svår-
bedömda träffar ska givetvis 
tillmötesgås, men undvik att 
inlåta dig i diskussioner om 
domslut.

Kontroll av protokoll och tavlor 
– en viktig uppgift
En skytt i patrullen utses all-
tid att kontrollera protokoll-
skrivningen (lämpligen sista 
skytten i patrullen som har 
hand om protokollet). Har du 
tilldelats denna uppgift måste 

du ta granskningen på allvar. 
Här gäller det att själv lyssna 
till markörens rop och titta 
noggrant på vad som skrivs 
och att det stämmer överens 
med vad markören just ropat. 
Du ska själv vara helt säker på 
att stationschefen verkligen 
skriver rätt siffror på rätt skytt 
och station.
 Detsamma gäller när du 
är utsedd att kontrollera träf-
farna. Lyssna till att markö-
ren uppger rätt resultat och 
att protokollföraren uppfattat 
det.
 Alla kan begå misstag, det 
är därför kontrollfunktionen 
behövs. En felskriven siffra, 
eller en träff som missats vid 
markeringen, medför san-
nolikt en felaktig placering 
i resultatlistan, någon kanske 
till och med missar guldet på 
grund av att kontrollanten va-
rit ouppmärksam, eller– lika 
illa – att en skytt får guldet 
som inte ska ha det.

Anm.
Detta är en redaktionell sam-
manställning av det viktigaste 
man ska tänka på vid marke-
ring och kontroll av proto-
koll. Se skjuthandboken för 
mer detaljerad information. 
Förbundsstyrelsen har (di-
rekt eller genom sina organ 
Verkställande utskottet och Re-
gelkommittén) tolkningsföre-
träde avseende tillämpningen 
av Skjuthandboken.

Har du utsetts att kontrollera 
protokollet duger det inte att 
förstrött iaktta att stationschefen 
skriver något, du ska se 
vad han/hon skriver också. 
Stationschefen har själv också 
ett ansvar för att den som har 
utsetts att granska honom/henne 
verkligen gör det.

Tavelspegeln tas ur och hålls 
vågrätt vid tolkning.

Ingen kritning förrän resultaten klarlagts!
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Försvarsinformation

Det som hänt i Ukrai-
na sedan november 
har åstadkommit den 

allvarligaste krisen inom den 
europeiska säkerhetspolitiken 
sedan det kalla krigets slut för 
omkring 25 år sedan. Spän-
ningarna mellan Ryssland 
och Västvärlden ökar drama-
tiskt och det fi nns inget som 
tyder på att de skulle avta ens 
på medellång sikt.
 Men vad är det då som har 
hänt, och hur påverkar detta 
Sverige, den svenska försvars-
makten och Svenska Pistol-
skytteförbundet? Den senare 
frågan är lite komplicerad att 
svara på och kräver en viss 
bakgrundsteckning.
 I korthet handlar krisen 
om att såväl den Europeiska 
unionen (EU) som Ryssland 
ville underteckna handels- 
och tullavtal med Ukraina, en 
stor stat i sydöstra Europa med 
omkring 45 miljoner invåna-
re. I november 2013 uttalade 
den dåvarande ukrainske pre-
sidenten Viktor Yanukovich, 
efter mycket starka påtryck-
ningar från Ryssland, att han 
inte avsåg att skriva under av-
talet med EU. Detta ledde till 
stora folkliga protester i hu-
vudstaden Kiev, där många 
ville närma sig EU snarare än 
Ryssland och motsatte sig helt 
Yanukovichs Rysslandsvänliga 
linje. Efter några veckor blev 
protesterna allt våldsamma-
re, kravallpolis började öppna 

eld mot demonstranterna och 
oron spred sig. Efter att när-
mare 100 demonstranter dö-
dats i centrala Kiev, sannolikt 
av kravallpolisen, i januari-fe-
bruari 2014 blev protesterna 
allt större och något av en re-
volution började ta form. Ya-
nukovich fl ydde till Ryssland 
och det ukrainska parlamentet 
beslöt med bred majoritet att 
avsätta honom som president.
 I det läget agerade den 
ryske presidenten, Vladimir 
Putin, snabbt. Först fi ck han 
mandat från det ryska parla-
mentet att skydda ryssar och 
rysktalande i Ukraina, med 
våld om så behövdes. Där-
efter började uniformerade 
män med vapen men utan 
nationalitetsbeteckningar att 
uppträda på den ukrainska 
halvön Krim, där en stor rysk 
fl ottbas ligger sedan mycket 
länge. Krim är huvudsakligen 
ryskspråkigt och många et-
niska ryssar bor där, men har 
varit en del av Ukraina sedan 
1950-talet. De uniformerade 
männen – som med all säker-
het var ryska specialtrupper – 
började besätta olika former 
av ukrainska statsorgan på 
Krim, som militärposteringar 
och polisstationer.
 I Moskva började man 
skissera en lag om annekte-
ring av Krim till Ryssland, 
och bara några dagar senare 
röstade man igenom den. Ef-
ter ytterligare konsolidering 

på marken på Krim kunde 
president Putin, ganska exakt 
endast en månad efter att Ya-
nukovitch fl ytt från Ukraina, 
i ett stort tal i Kreml ”bekräf-
ta” att Krim nu var en del av 
Ryssland. Han utmålade ock-
så Västeuropa och USA som 
de stora fi enderna till Ryss-
land och som nu börjat för-
stå att Ryssland var ”tillbaka” 
som stormakt igen, efter de-
cennier av förödmjukelser.
 USA och EU svarade med 
att sätta in ekonomiska sank-
tioner mot några av Putins 
närmaste medarbetare och ett 
antal ryska företag. USA och 
försvarsalliansen NATO bör-
jade förstärka försvaren av Po-
len och Baltikum, bl.a. genom 
frambasering av amerikanskt 
stridsfl yg och marktrupp.
 Ryssland lät sig dock inte 
avskräckas utan fortsatte att 
infi ltrera östra Ukraina, som 
är rysslandvänligt och rysk-
språkigt men där befolkning-
en, i motsats till läget på Krim, 
inte omfattar en majoritet et-
niska ryssar. Den stora frågan i 
skrivande stund är om Ryss-
land kommer att kunna stop-
pa det presidentval i Ukraina 
som är utlyst till den 25 maj. 
Kan man inte det kommer 
man att få det svårare att un-
derminera den ukrainska sta-
tens legitimitet.
 Allt detta har lett till en 
iskall relation mellan främst 
USA och Ryssland, nästan 

lika dålig som den var under 
det kalla kriget. Det har också 
lett till insikten att Rysslands 
militära upprustning och re-
formering gått avsevärt snab-
bare och bättre än vad som 
tidigare antagits. Inte minst 
amerikanska politiker har 
också snabbt tvingats inse att 
deras mångåriga försök att 
skapa bättre relationer med 
Ryssland har misslyckats.
 Krimfrågan innebär också 
att en helt fundamental del av 
den europeiska säkerhetsord-
ningen, d.v.s. att gränser inte 
skall öppnas med våld, nu öp-
pet underminerats eller t.o.m. 
avskaffats. Detta är mycket all-
varligt vad gäller kontinentens 
framtida fred och stabilitet.

Konsekvenser för Sverige
Sverige tillhör de länder som 
kanske särskilt mycket räknat 
med att säkerhetsordningen 
ska kvarstå i fredlig mening, 
och att inga territoriella hot 
kommer att uppstå. Även om 
läget idag och Ryssland som 
aktör inte är i närheten av 
Sovjetunionens förmåga, så 
torde det stå klart att spän-
ningarna mellan Ryssland 
och Väst kommer att öka, 
också i Östersjöområdet.
 Sverige har också tagit 
tydlig ställning i konfl ikten, 
och utmålat det ryska ageran-
det mot Ukraina som aggres-
sion och ett tydligt brott mot 
folkrätten.

Krisen i Ukraina är det allvarligaste som hänt inom det europeiska 
säkerhetspolitiska området sedan kalla krigets dagar. Hur påverkar krisen 
Sverige, den svenska försvarsmakten och Svenska Pistolskytteförbundet?

Ukraina och det 
svenska försvaret
Av: Mike Winnerstig
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För det svenska försvaret får 
den här utvecklingen stora 
konsekvenser. Närområdet blir 
centralt igen; Ukraina är inte 
medlem i NATO och kunde 
därför angripas av Ryssland. 
De baltiska länderna och Po-
len är NATO-medlemmar 
sedan många år, vilket med 
all sannolikhet kommer att 
göra att Ryssland inte vågar 
angripa dem direkt. De är 
emellertid mycket oroliga för 
kommande ryskt agerande, 
t.ex. med infi ltrerande solda-
ter. Det fi nns också relativt sto-
ra ryska minoriteter i Estland 
och Lettland. Dessutom är de 
EU-medlemmar, och omfattas 
därför av den svenska s.k. soli-

daritetsförklaringen från 2009; 
den anger i sin tur att Sverige 
kommer att agera (på något 
sätt) om ett nordiskt eller EU-
land angrips. Ryssland har en 
doktrin som säger att Ryssland 
försvarar sina ”landsmän”om 
de blir hotade, var de än be-
fi nner sig. Om Ryssland börjar 
agera mot Baltikum på samma 
sätt som mot Ukraina är allt-
så sannolikheten mycket hög 
att vi blir inblandade i denna 
konfl ikt. Problemet är dock att 
vårt försvar till numerären är 
mycket litet; i grova drag har 
vi minskat försvaret med mer 
än 90% de senaste 15 åren. Vi 
kan alltså idag vare sig försva-
ra oss själva eller Baltikum på 

något trovärdigt sätt mot en 
kvalifi cerad fi ende. Helt klart 
är att utvecklingen i Ukraina 
kommer att innebära att be-
toningen på det traditionella, 
nationella territorialförsva-
ret ökar.

Konsekvenser för SPSF
Vad får då allt detta för kon-
sekvenser för Förbundet? 
Här kan man bara spekulera 
i dagsläget, men om Försvars-
makten får ökade uppgifter 
– och möjligen mer peng-
ar – för territorialförsvaret 
kommer våra försvarsmakts-
instruktörer att bli avsevärt 
mer efterfrågade. Ju större 
försvarsmakten blir, ju fler 

aktörer inom denna kommer 
att behöva utbildning på pi-
stol m/88, d.v.s. just det som 
FMI-kadern erbjuder.
Sedan är det en gammal er-
farenhet att en oroligare om-
värld innebär ett ökat intresse 
bland allmänheten för både 
frivilliga försvarsorganisa-
tioner och för pistolskyttet i 
stort. Trots allvaret i utveck-
lingen fi nns det alltså ändå i 
någon mening ljuspunkter för 
Förbundet i framtiden.

Mike Winnerstig är styrelseord-
förande för SPSF och till vardags 
forskningsledare vid FOI med 
särskild inriktning på interna-
tionell säkerhetspolitik.

Döda demonstranter på Självständighetstorget i Kiev. Foto: Gustav Sjöholm/TT
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Förbundsnytt
Bo Walger
Tfn: 08-553 401 62
Mail: bo.walger@pistolskytteforbundet.se

Nordiska mästerskapen i fältskjutning
I förra numret av NP saknades en del information och det 
fanns därför anledning att återkomma med nedanstående sam-
manfattning:

Uttagningen
Arrangör: Överums Pistolklubb
Plats: Överum
Datum: 2-3 augusti
Inbjudan: Skickas ut samt publiceras på hemsidan före mid-
sommar.

Uttagningsprinciper
Skyttarna inbjuds till uttagningen utifrån följande kriterier:
• Damer: Samtliga damer inklusive föregående års landslagsskyttar
• Seniorer: Alla skyttar som erhållit minst en Stormästarpo-
äng i fältskytte (B eller C) samt föregående års landslagsskyt-
tar.
• Juniorer: Tas ut vid SM fältskytte. Juniorlandslaget är sedan 
välkommet att skjuta ordinarie landslagsuttagning.

Mästerskapet
Arrangör: Döderhults Pistolskytteklubb
Plats: Oskarshamn
Datum: 12-14 september (tävlingen genomförs den 13 sep-
tember)

Regler
Tävlingen genomförs, i huvudsak, enligt arrangerande nations 
regelverk. Det som inte regleras där regleras därför enligt ett 
gemensamt regelverk. Det senare har, efter deltagande natio-
ners önskemål, genomgått en översyn. När Förbundet erhåller 
en fastställd kopia publiceras den på hemsidan. Förändringarna 
kan sammanfattas enligt nedan.

Lagsammansättning
Damer: 4 st.
Seniorer: 4 st.
Juniorer: 4 st.
Ledare: 3 st.

Arrangörstidpunkt: augusti-oktober
Tillåtna vapen: B- och C-vapen (ej revolver i mästerskapet). 
Damer/seniorer (B och C), juniorer endast C.
Särskiljning lag: Enligt arrangerande nations regelverk.

Nyhetsbrev
I dessa dagar är det viktigt att vara uppdaterad med den senaste 
informationen, inte minst med tanke på vad som sker inom 
vapenlagstiftningen. Prenumerera därför på Nyhetsbrevet, se 
Förbundets hemsida (startsidan).

Sommarstängt
Kansliet stänger den 14 juli och öppnar igen den 19 augusti.

Trevlig sommar!

Arne Trygg avled lördagen den 9 februari 2014. Arne var 
medlem i Eskilstuna Pistolskytteklubb sedan 1999 och var 
sedan 2012 också hedersmedlem i klubben.
 Arne tillsammans med sin bror Bertil har sedan han 
blev medlem i klubben varit ansvarig för nybörjarskyttet 
i luftpistol. Han har också under många år tagit hand om 
grupper från olika företag som kommit för att prova på 
pistolskytte. Arne var i många år föreningens representant 
i Södermanlands Skyttesportförbund och har också under 
fl era år varit ledamot i Södermanlands Pistolskyttekrets.

Arne hade ett brinnande intresse för skytte och för att 
hjälpa ungdomar i nybörjarskyttet. Arne tillhörde tidigare 
Salems Pistolskytteklubb, där han också fungerade som 
skytteinstruktör.
 Arnes engagemang och arbete för föreningen har varit 
av stort värde. Arne var trots en på senare åren sviktande 
hälsa alltid vänlig och positiv. Hans pålitlighet och 
plikttrogenhet var beundransvärd och detta har varit av stort 
värde för Eskilstuna pistolskytteklubb.

Vi är tacksamma för den tid som vi fått vara tillsammans och 
saknar verkligen Arne.

Owe Hultman
Eskilstuna Pistolskytteklubb

Till minne ...

Valextra!
Nästa nummer av NP kommer att innehålla ”Valextra”, 
där riksdagspartierna har intervjuats med fokus 
på förhållningssättet och inställningen till svenskt 
pistolskytte.
Intervjuare och sammanställare av resultatet är 
Förbundets styrelseordförande och presstalesman 
Mike Winnerstig.
För att läsarna i god tid ska kunna tillgodogöra sig 
resultatet av partienkäterna kommer NP:s höstnummer 
(nr 3) att utkomma något tidigare än vanligt, den 
1 september.
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