Sveriges största skyttetidning

Nr 3 2014

Priser
till alla
Finsk
trotjänare
S&W
No 3 NM
Lätta
tavelställ
Krutgumman

a
r
t
x
e
l
a
V
h
c
o
r
e
umm

n
s
p
a
k
s
r
e
Mäst

Svenska Pistolskytteförbundets medlemstidning

Allt för Jakt & Skytte!
JSB Världsrekord ammunition

Walther SSP

Sickinger hölster

D
GJ 20x
DGJ

Smith & Wesson
M/686
Steyr LP 50

Steyr LP 10E

Staffans Vapen & Jakt AB
Öppet
Duvnäs Företagshus
Mån-fre 13.00–17.00
781 90 Borlänge
Lördag
10.00–14.00
0243-23 05 04
www.staffansvapen.se
Vi erbjuder räntefri avbetalning via Wasakredit

Nr 3/2014
Adress och plusgiro:
Se Svenska Pistolskytteförbundet
nedan.

Ledaren

2

Svårt välja piplängd?

39

Prenumerationsärenden:
Se Expedition och kassa nedan.

Pistol-SM

4

Krutgumman i Valla Pk

40

Val-extra

12

Förbundsårsmötet

44

Förbundsstyrelsen

47

Ansvarig utgivare:
Mats Stoltz, se Generalsekreterare
nedan.
Redaktör:
Ulf Hansson
Tel: 08-739 13 17
e-mail: cul@telia.com

Generalsekreteraren
har ordet

17

Sättning, repro, original:
Annette Hofvander
Tel/fax: 08-590 330 24
e-mail: ah1@textaform.se

SSM Militär snabbmatch

19

Antikrundan,
S&W No 3 NM

50

Absolut ”Sista chansen”
i Linköping

19

Nyheter, tips,
produkter, kuriosa

54

Annonspriser:
Begär prislista (se redaktör ovan)

Magnum-SM

20

Smartare,
billigare, bättre!

56

Nästa nummer
Manusstopp:
Nr 4 24 oktober

PPC-SM

Försvarsinformation

60

SPSF profilprodukter,
trycksaker

62

Förbundsnytt

64

Tryckeri:
Printfabriken AB
ISSN 0282-8057

Utgivning:
12 december

Tidningens uppfattning framgår av ledarsidan.
För åsikter och innehåll i övrigt redaktionellt
material svarar respektive författare.
Tidningen förbehåller sig rätten att vid behov
korta ned insänt material.
För insänt ej beställt material ansvaras ej.

Svenska
Pistolskytteförbundet
Adress:
Box 5435, 114 84 Stockholm
Besöksadress: Östhammarsgatan 70
115 28 Stockholm
e-mail: kansli@pistolskytteforbundet.se
www.pistolskytteforbundet.se
Telefonnr och mailadresser:
(Mail: namn.namn@pistolskytteforbundet.se)
08-553 401 61
Mats Stoltz

Generalsekreterare

08-553 401 62
Bo Walger

Bitr. Generalsekr.

08-553 401 63 Exp. och kassa
Teresa Engström
08-553 401 64 Märkesexpediering
Yvonne Ericsson
Fax: 08-553 401 69
Plusgiro: 19 30 19-7
Bankgiro: 811-2526

Björnträffen

24
28

Trotjänare med Sisu

32

Västsvenska
mästerskapen i fält

36

Framsidan:
Pontus Schmidt, Örebro PSSK, kunde inte ha avslutat sin juniorkarriär
bättre än på årets SM. Han gjorde ”hat-trick” genom att ta guld i
samtliga tre grenar han ställde upp i; Militär snabbmatch, precision och
fält. Nästa år är det seniorklassen som gäller. Läs mer i reportaget från
Pistol-SM på sidorna 4-11.
Foto: Peter Siegel

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

LEDARE

vetvis riksdagsvalet 2014. Som framgår på annan plats i detta nummer
av NP har vi ställt ett antal frågor
till partierna, som rör förhållanden
som är avgörande för den svenska
skyttesportens framtid. Generellt
kan man, i alla fall mot bakgrund
av de 10-12 senaste åren som jag
kan överblicka, hävda att det från
politiskt håll idag finns en mycket stor förståelse och ibland direkt
sympati för skytterörelsen, inklusive pistolskyttet. Detta har sannoI skrivande stund känns det som att likt sin förklaring i att det blivit allt
sommaren 2014 håller på att kulmi- mera uppenbart att det inte är våra
nera – det fantastiska vädret vi haft medlemmar och våra vapen som är
nu under flera veckor kan ju i alla inblandade i det alltmer frekventa
fall inte hålla i sig så mycket längre. skjutandet på gator och torg i våra
Förvisso har det varit varmt – här i storstäders förorter. För ett tiotal år
vår badsjö på landet i Sörmland har sedan fanns den här insikten varäven vattentemperaturen varit uppe ken hos politiker, media eller mynpå över 28 grader – men med tanke digheter. För att vi ska fortsätta att
på hur vädret i regel är här i landet dra nytta av detta är det ovärderligt
om så många av Förbundets medklagar jag inte.
lemmar som möjligt kan kontakta
I det vackra sommarvädret har jag ”sin riksdagsledamot” eller i alla
haft förmånen att på olika sätt delta fall ”sitt” partikansli, och kräva att
i Förbundets stora SM-arrangemang vapenlagstiftningen utformas så att
i fält och precision utanför Söderkö- den gynnar skytterörelsen och missping samt PPC-SM i värmländska gynnar kriminella.
Hagfors, och väntar på att återvända
till Hagfors för Magnumfält-SM i Under hösten i år kommer vi också
början av augusti. Arrangemangen att förbereda ett betydande genehar varit utomordentligt lyckade rationsskifte inom Förbundet. Som
tillställningar, och visar på den för- nämns på annan plats får NP en ny
måga vi har i Förbundet när det redaktion nästa år, då den rutineragäller att anordna stora, säkra och de, mångårige redaktören Ulf Hansson lämnar skutan. Uffe har varit en
trevliga tävlingar.
fantastisk redaktör för Sveriges bästa
En central fråga för denna höst är gi- skyttetidning. Stort tack för detta!

Till nyår avgår också Mats Stoltz, Förbundets generalsekreterare sedan
dussinet år och dess främste remissförfattare och institutionella minne – det senare inte bara vad gäller
svensk skytterörelse utan också avseende militär- och kriminalhistoria samt äldre svensk lyrik. Jag har
jobbat med Mats i ett decennium
inom Förbundets ram och det har
faktiskt varit riktigt roligt hela tiden.
Mats’ vassa penna och välutvecklade förmåga att strukturera problem
har inneburit en enorm avlastning
för oss andra i förbundsstyrelsen. I
kombination med hans stora engagemang för uppdraget – som ofta
tagit sig uttryck i tidiga morgnar
och långa helger på kansliet – finns
det all anledning att säga att Mats
har en mycket stor del i Förbundets
många framgångar de senaste åren.
Vi kommer, om allt går som det ska,
att presentera en värdig ersättare till
honom under hösten.

Med detta vill jag önska er en framgångsrik skyttehöst!
Mike Winnerstig
Styrelseordförande, SPSF

Miljöakuten
Det blir mer och mer vanligt att
föreningarna ställs inför miljörelaterade
problem (buller, bly, förelägganden
etc.). För att hjälpa föreningarna har
Förbundet (tillsammans med de andra
skytteorganisationerna) anlitat Janne
Kjellsson som miljökonsult.
I Jannes arbetsuppgifter ingår att
bistå föreningarna per e-mail eller
telefon med enklare rådgivning.
Denna rådgivning är gratis. Behövs mer omfattande konsultation
bekostas denna av föreningen.
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NATIONALDAGEN
Svenska Pistolskytteförbundet
var traditionsenligt på plats då
Nationaldagen firades på Skansen.
I år representerades Förbundet av (från
vänster): Martin Andræ, Nils-Anders
Ekberg och Michael Löhf.

Köp/sälj/byt på
hemsidan

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

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

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

Aktuellt lösenord: Riktmedel
Mats Stoltz
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BESKRIVNING

Pris/ask 50 st

Pris/1000 st

TÄNDHATTAR

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

140 kr
140 kr
160 kr
160 kr

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

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

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

200 kr
210 kr

3 500 kr
3 700 kr

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

160 kr
160 kr
180 kr

2 900 kr
2 700 kr
3 200 kr

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

220 kr
220 kr
200 kr

3 900 kr
3 800 kr
3 600 kr

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

220 kr
220 kr

3 900 kr
3 800 kr

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

280 kr
370 kr

4 900 kr
6 600 kr

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

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

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

HYLSOR
Alla kalibrar.

KULOR
I alla kalibrar.

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

Kaliber

Fettade

Förkopprade
(HS)

.32 (314/100 WC)

85 kr

65 kr

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

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

80 kr
100 kr
100 kr

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

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

150 kr
140 kr

Alla priser inkl. moms.
Pris per 100 från:

Komplett prislista med
samtliga kalibrar finns på
vår hemsida!

Generalagent för Sverige:
Med reservation för prisändringar.

Besök vår hemsida: www.sportec.se
NP3 ’14

Box 25 232 02 ÅKARP 040-46 50 50
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SM Militär snabbmatc

Av: Ulf Hansson
Foto: Peter Siegel, Peter Carlsson, Anna S. Törnqvist och Ulf Hansson

Pistol-SM är årets höjdpunkt för pistolskyttar. Från att ha genomförts
på några dagar krävs nu, efter införandet av Militär snabbmatch,
fem dagar för arrangemanget och det verkar ändå inte räcka till.
Skymtar vi kanske en SM-vecka inom en snar framtid?

Östgötakretsens Elmer Jansson, SM-general och ansvarig för
fältskyttet, intervjuas av Anna S. Törnqvist.
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Det blev ett SM i år också,
även om turerna kring platsen där mästerskapen skulle
hållas var flera och pågick in i
det sista. Självklart en närmast
mardrömslik situation för arrangerande Östgötakretsen
med Elmer Jansson, SM-general och tävlingsledare för
fältskyttet, i spetsen. Men det
ordnade sig till slut med hjälp
av en tillmötesgående markägare och lantbrukare, Bengt
Johansson, som släppte till
stora delar av sina ägor för
ändamålet. Stort tack för det!
Tävlingscentrum var för-

lagt till trakterna väster om
Söderköping, närmare bestämt Västra Husby bygdegård, varifrån skyttarna
bussades ut till fält, respektive
precisionsbana. Särskjutningarna genomfördes på en mindre skjutbana, c:a tio minuters
promenad från TC.
Fältskyttebanorna låg inbäddade i sällsynt vacker,
naturskön terräng med promenadvänligt avstånd mellan
stationerna. Vi får tacka Rosa,
Maj-Gull och alla de andra
kossorna som för några dagar
fick släppa till sina betesmarker!
NP3 ’14

ch • Precision • Fältskytte
Vice borgmästaren Andreas Ardenfors i Linköping
var på plats och delade ut priser på SM:s första
dag då Militär snabbmatch genomfördes.

Landshövdingen i Östergötland,
Elisabeth Nilsson, talade vid
prisutdelningen i Västra Husby.

antalet anmälningar blev i år
så många att man i sista stund
tvingades plocka bort den nyinförda revolverklassen (endast RM) och återbetala dessa
startavgifter.
Trots att revolverklassen utgick blev tidsschemat
pressat till det yttersta. Prisutdelningen kunde inte genomföras förrän den ljusa
(lyckligtvis) sommarkvällen led mot sitt slut och sista
särskjutningen klarats av vid
22-tiden.
Årets Pistol-SM omfattade

SPSF representerades bland annat av (från vänster) tävlingskommitténs ordförande Nils-Anders Ekberg, förbundsordförande
Stefan Kristiansson och ordförande i utbildningskommittén
Claes-Håkan Carlsson.

drygt 800 anmälda deltagare
som gjorde 2 401 starter. Att
ro iland ett sådant arrangemang kräver sina män och
kvinnor. Vi som bara skjuter
och njuter har alla anledning
att skänka en tacksamhetens
tanke till alla ideellt arbetande
ledare, banläggare, funktionärer och övriga medarbetare
som gör det möjligt för oss
att bedriva vår sport.
Innan jag går över till resul-

Fältskyttet hade just vad en
åldrad skytt som undertecknad uppskattar, nämligen
lättbegripliga förutsättningar
och tämligen okomplicerat
målspel. Det går utmärkt att
skjuta bort sig utan att banläggaren slagit knut på sig själv.
Resultatlistorna ger stöd
för detta, även om de stundtals
kraftiga vindarna har sin del i
det hela. I de flesta klasserna
var det bara guldmedaljörerna
som sköt fullt respektive hade
en eller ett par träffar borta.
Undantaget ”getingboet”,
öppna C, där fem skyttar hade
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klarat 60 träff och fick göra
upp om medaljerna i spännande särskjutningar.
Precisionsskyttet, med provisoriskt uppbyggd skjuthall
täckt av byggplast, hade sextio skjutplatser och var förlagt till ett gärde i trakterna
av fältskyttet. Tyvärr räckte inte skyddsplasten till att
täcka gavlarna på hallen varför
den stundtals ihärdiga blåsten
ibland ställde till det för dem
som stod ytterst.
Om det var vinden och
avsaknaden av skiljeväggar

taten vill jag tacka alla serviceinriktade funktionärer
”Köksbjörnarna” i Malmen Vreta som gjorde sitt bästa för att vi
Hemvärnsförening såg till att
skulle trivas på årets SM, ingdet fanns mat på borden med
en nämnd och ingen glömd.
husmanskost och närodlade
Malmen Vreta Hemvärnsgrönsaker.
förening som stod för utspisningen icke att förglömma
och det trevliga lilla caféet där
mellan skyttarna som gjorde man bland annat kunde stilla
att man inte nådde de riktigt hungern med den ultimata
höga poängen i år kan man korven för finsmakare, nämnaturligtvis bara spekulera i. ligen ”Bullens pilsnerkorv”.
Bästa resultatet gjorde mästerskytten Johan Ahlbeck, Torna-Hällestad, som sköt 489
poäng i öppna C och därmed
försvarade sitt guld från förra
året.
Militär snabbmatch arrangerades dagen före Pistol-SM på
Linköpings gamla skyttecenter och är en historia för sig.
Intresset för denna disciplin är i ständigt ökande och

Tävlingsledare i
Militär snabbmatch och
precision, Claes Johansson.
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Militär snabbmatch

Dubbla lagguld till
Atlas Copco Pk!

(Antalet deltagare inom parentes avser förra året).

A
Antal deltagare: 65 (40).
Snabbskyttespecialisten Pär Hylander,
Laholms Psk, krossade alla konkurrenter
och vann guldet överlägset på 573 poäng,
hela 15 poäng före silvermedaljören
Johan Ahlbeck, Torna Hällestad, på 558.
Bronset tog Andreas Granberg, Piteå Pk,
554p.

B
C
Antal deltagare: 125 (100).
Även här var guldmedaljören i A, Pär Hylander, Laholms Psk, ”outstanding”. Med sina
580 poäng var han visserligen inte lika överlägsen som i A, men med 5 poäng ned till
silvermedaljören Marcus Olsson, Ka2 Psk, 575, var det aldrig något snack om saken.
Bronsmatchen gick mellan guldmedaljören i B, Jonas Fyhrpil, Sportskyttarna Ljungby,
som hade samma poäng (574), som Anders Magnusson, Växjö Pk. Här drog Jonas
längsta strået och sköt 47 mot 46 i särskjutningen.
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Antalet deltagare: 81 (57).
Jonas Fyhrpil, Sportskyttarna Ljungby, håller alltid hög nivå och tog hem
guldmedaljen direkt på utmärkta 574
poäng. Fördelningen av silver och
brons krävde särskjutning då ett flertal skyttar stannat på 570 poäng. Ur
den uppgörelsen gick Crister Larsson, Mariestads Pk, segrande och
tog silvret. Hans Granath, Västerås
Pistolskyttar, besegrade Per Hjellström, Råsbo Psk, i särskjutningen
om bronset.

NP3 ’14

Vet Y

Junior
Antal deltagare: 7 (7).
Någon särskjutning blev det inte heller här. Topptrion
Pontus Schmidt, Örebro PSSK, Alexander Johansson, Mjölby Pk, och
Josefine Johansson, Hammars Pk, sköt i en klass för sig. Guldet togs
hem av Pontus, som med sina 568p var överlägsen, hela 21 poäng
före silvermedaljören Alexander på 547p. Bronset, 544p, till Josefine.
Gapet ned till fjärdeplatsen var enormt, hela 68 poäng.

Dam
Antal deltagare: 21 (17).
I damklassen fördelades
medaljerna direkt utan
särskjutningar. Guldet tog
Jenny Thomsson, Johannishus
Psk, på 563p. Endast en poäng
efter var Maria Öberg, Bodens
Ssk, som tog silver med 562p.
Bronset till Ann-Kristin Jansson,
Håtuna PSsk, 553p.

NP3 ’14

Antal deltagare: 22 (16).
Ingen särskjutning
behövdes då PPCvärldsmästaren med
mera, med mera, Torben
Rundqvist, Vårgårda Psk,
gjorde potatismos av sina
medelålders konkurrenter
och tog hem guldet direkt med
575 poäng. Det var sjutton poäng före
silvermedaljören Erling Dahl, Kalmar Pk, som stannade på 558p.
Bronset tog Curt Ögren, Saab Psk, på 553p, en poäng bättre än
fjärdeplatsen.

Vet Ä
Antal deltagare: 13 (16).
Någon särskjutning
behövdes inte då
Linköpings hemmason,
Claes Johansson, Saab
Psk, med säker hand
och säkert öga tog hem
guldmedaljen på 565 poäng.
En bedrift som ter sig ännu
strongare med tanke på att han
ansvarade för- och skjutledde hela
evenemanget. Dessutom ansvarade han för precisionstävlingen som
började dagen efter. Tvåa och silvermedaljör blev till NP-redaktörens
stora glädje denna tidnings tävlingsreporter, Peter Siegel,
Katarina Psf, på 561p. Bronsmedaljen erövrades av Arnold Lindbäck,
Luleå Pk, på 557p.
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Precision
Glada precisionsfunktionärer.
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A
Antal deltagare: 152 (109).
Kvalgräns: 321p.
Pk Svea Ing1 fick i år sin första
guldmedaljör på länge då
Mattias Hällgren klarade hem den
ädlaste medaljen med 475p, en poäng
före silvermedaljören och förra årets
guldmedaljör, Johan Ahlbeck, Torna
Hällestad. Bronset togs av Kjell Eriksson,
Porjus Skf pistolsektion, 470p.

B
Antal deltagare: 166 (116).
Kvalgräns: 329p.
Med utmärkta 480 poäng tog Ralf
Linder från Arvidsjaurs Psk hem
guldet. Efter finalskjutningen hade han
fem poängs marginal till tvåan och
trean, Robert Råsbo, Råsbo Psk, och
Jonas Fyhrpil, Sportskyttarna Ljungby.
Det blev alltså särskjutning om silver och
brons, en match som Robert klarade hem med
utmärkta 49p mot Jonas 45.

C
Antal deltagare: 225 (136).
Kvalgräns 330p.
Johan Ahlbeck igen! Förra årets dubbla guld- och
silvermedaljör från Torna Hällestads Psk gjorde
det igen och sköt tävlingarnas högsta resultat,
489 poäng. Med fem poäng till godo på närmaste
skytt behövde han aldrig bekymra sig om någon
särskjutning. Någon sådan match behövdes
inte heller då silver och brons skulle fördelas.
Genom att avsluta med tre femtiopoängare i
följd(!) i grundomgången sköt Anders Thunholm,
Oxelösunds Pk, upp sig till en slutlig silverplats,
totalt 484 poäng. Bronset kunde Per Qvarnström,
Handens Psk, inkassera med sina 482p.

Junior
Antal deltagare: 11 (9).
Kvalgräns: 254p.
Pontus Schmidt, Örebro PSSK, som skjuter sista året i juniorklassen
kunde inte få ett bättre avslut inför insteget i seniorklassen. Tämligen
ohotad vann han guldet på 460 poäng, fem poäng före silvermedaljören
Josefine Johansson, Hammars Psk. Bronsmedaljören Ida Backlund,
Vännäs Psk, var med sina 451p den tredje i ledartrion som deltog i medaljkampen. Roligt med två tjejer som utmanar i toppen! Gapet ned till
fjärdeplatsen var hela femton poäng.

Vet Ä
Antal deltagare: 44 (56).
Kvalgräns: 313p.
Grattis till Bengt Pettersson, Kullens Psk, som gjorde
det igen! Topptrion hade alla chans på guldet då endast
en poäng skiljde dem efter grundserierna. Men Bengt
visade som vanligt prov på starka nerver i finalen och
med 47, 46, 48 och totalt 460 poäng hade han fyra poäng
till godo på tvåan. Därmed försvarade han sin guldmedalj
från förra året. Med 456p var Sven Samuelsson,
Vårgårda Psk, närmast Bengt och tog silvret. Bronset
tog Rune Nyberg, Eskilstuna Psk, på 454p.

Dam
Antal deltagare: 39 (33).
Kvalgräns: 326p.
Klubbkompisarna i Salems Pk
jublade då Maria Prandl-Norrgård
stod som slutsegrare efter en tuff
särskjutning mot rutinerade och
välmeriterade Monica Rundqvist från
Vårgårda Psk. Båda hade 473p efter
finalskjutningen och i den följande
särskjutningsmatchen höll Maria
nerverna i styr och sköt en 48:a mot
Monicas 47. Bronsmedaljen tog
Anna Möllerberg, A4 SF, på 470p.
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Vet Y
Antal deltagare: 45 (32).
Kvalgräns: 324p.
Flerfaldiga SM-guldmedaljören Lennart Rehnström,
Stockholmspolisens SF, fortsätter att imponera. I år tog
han med sina 472 poäng på nytt guldet. Det var ganska
tätt i toppen och silvermedaljören Curt Ögren, Saab
Psk, hade guldvittring men fick se sig besegrad med
en ynka poäng. Välkände skytteprofilen och tidigare
guldmedaljören Ove Granberg, Eskilstuna Psk, är ofta
med och tampas om de ädlaste medaljerna. Med 467
poäng blev det i år brons, en poäng före fjärdeplatsen.
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Fältskytte
B
Antal deltagare: 254 (164).
En gotlänning högst upp på prispallen! Roligt med nya
ansikten och i år var det välmeriterade Fredrik Stenström
från Visby Nationalbeväring som tog hem spelet och guldet
genom att vara ensam om att skjuta fullt. Åtta skyttar hade
59 träff och fick göra upp i särskjutning. Ur denna batalj
klev slutligen Daniel Jander, Örebro PSSK, fram som
segrare och fick silvermedaljen lagd om halsen. Flerfaldige
guldmedaljören Christian Johansson, Lidköpings Psf, fick i
år kasta in handduken i sista särskjutningsomgången och
lägga ett brons till samlingarna.

A
Antal deltagare: 297 (203).
Förra året korades Johan Ahlbeck, Torna
Hällestads Psk, till ”årets SM-skytt” då han
tog två guld och ett silver i precision. I år
fick vi se prov på att han även behärskar
fältskyttet. Johan var den ende som sköt
fullt i A och han säkrade därmed ytterligare
ett SM-guld. Fördelningen av silver och
brons blev en hård duell mellan Åke Nordin,
FOK Borås, och Henrik Käck, Varbergs Pk,
då båda hade 59 träff. Inte förrän krutröken
lagt sig efter tredje särskjutningsomgången
kunde Åke sträcka upp händerna som
vinnare och silvermedaljör.
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C
Antal deltagare: 470 (273).
Det så kallade ”getingboet”, öppna C, hade
traditionsenligt flest deltagare, klassen verkar vara
på väg mot 500 deltagare (!). Även här fick vi se nya
ansikten på prispallen. Fem skyttar hade skjutit fullt
och det blev ett eldorado på särskjutningsbanan. Alla
tidigare guldmedaljörer och kända namn som brukar
toppa resultatlistorna tappade en träff och det räcker för
att inte gå vidare till särskjutning i denna deltagarstinna
klass. Ur de fyra särskjutningsomgångar som krävdes
klev Patrik Månsson, Eslövs Skyttegilles Pk, fram som
slutsegrare och guldmedaljör. Silvret till Bo Ragnarsson,
Motala Pk, och bronset till Jens Carlsson, Örebro PSSK.
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Junior
Antal deltagare: 13 (10).
Som jag skrev tidigare, Pontus Schmidt, Örebro PSSK, kunde inte ha avslutat sin karriär som junior bättre. I år gjorde han nämligen ”hat trick”
genom att vinna alla tre disciplinerna; Militär snabbmatch, precision
och fält. Vad månde bliva av den grabben? I fältskyttet bjöd dock Pelle
Falk Hedberg, Mariestads Pk, på kamp om guldet. Båda hade skjutit 57
träff. Pontus var dock en poäng bättre i de två särskjutningsomgångarna som följde och tog guldet. Några träffar längre ned i listan hittar
vi bronsmedaljören Alexander Johansson, Mjölby Pk.

”Brons glimmar också
vackert”, sa Thomas
Karlsson, Salems Pk,
och gav sin fru och
klubbkompis Anna en
kram för tredjeplatsen.

Vet Y

Vet Ä

Antal deltagare: 63 (60).
Ett känt namn i toppen sedan tidigare är Våge Strålin från Arvika
Psk. Han har på senare år lyckats
med prestationen att växla mellan guld, silver och i år tillbaka
till guld. Våge var den ende som
skjutit 59 träff och var suverän
guldmedaljör. Till särskjutningsbanan fick istället Jan Andersson,
Kävlinge Pk, och Curt Ögren, Saab
Psk, bege sig. Det blev en riktigt tuff uppgörelse om silver och
brons. Inte mindre än tre särskjutningsomgångar behövdes för att
skilja dem åt. Slutligen missade
Curt med ett skott och Jan kunde
höja armarna i vädret. Curt hade
både brons och silver från Militär snabbmatch, respektive
precision, och ökade nu på
medaljskörden med ytterligare ett brons.

Antal deltagare: 61 (53).
Ragnar Olsson, Fjugesta Psk, är
omöjlig! Här kan man tala om sega
gubbar i ordets mest positiva bemärkelse. På SM 2012 sköt han till
sig det fjärde SM-guldet i följd(!)
och efter ett uppehåll förra året
slog han nu till igen. Han var ensam om att ha skjutit fullt och visade var skåpet skulle stå direkt! En
ny och frisk fläkt på prispallen var
tidigare tränaren vid Strömsunds
skyttegymnasium och alltid glade
P-O Gustafsson, Röåns Skytteklubb. P-O behövde inte heller
bege sig till särskjutningsbanan,
med 59 träff var han ensam om
silvret. Särskjutning blev det däremot om bronset. Efter två omgångar stod det klart; Arne Larsson,
Skurups Psf, hade besegrat Ragnar Nielsen, Södra Dals Psf, och
upprepade därmed sin bronsplacering från förra året.

Uppsnappat
Det är krut i de yngre veteranerna! Särskilt i Våge Strålin från
Arvika Psk som vann det yngre veteranfältskyttet. På morgonen
före fältrundan satte han sig på sin motorcykel hemma i Ottebol
utanför Arvika, åkte ned till SM, sköt, vann, och hojade hem igen.

Dam
R
Antal deltagare: 288 (191).
Guld till Johan Nilsson igen? Nej, förra årets bronsmedaljör, Mattias
Thomsson, Johannishus Psk, var suverän och fick i år ställa sig högst
upp på prispallen. Han var ensam om att ha skjutit fullt och kunde lugnt
betrakta den infernaliska uppgörelsen mellan inte mindre än åtta skyttar
som hade en träff borta. Efter flera särskjutningar kunde Johan Nilsson,
Hagfors-Uddeholms Psk, glädja sig åt ännu ett silver, en upprepning
från förra året. Bronsmedaljen tog Thomas Beck, Salems Pk, genom
att slutligen knäcka Tomas Hämäläinen från Atlas Copco med en träff
mer i den tredje särskjutningsomgången.
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Antal deltagare: 62 (37).
Att vinna SM-guld en
gång är väldigt bra gjort.
Att göra det tre gånger,
varav två år i rad, är
fenomenalt. Linda Svensson,
Råsbo Psk, klarade den
bedriften och gjorde det
igen. Liksom förra året var hon
ensam om toppnoteringen, i år
58 träff, och behövde aldrig ladda
om för särskjutning. En träff mindre hade
guldmedaljören i precision och förra årets bronsmedaljör i fält,
Maria Prandl-Norrgård och välmeriterade Anna Karlsson, bägge
från Salems Pk. Klubbkompisarna fick ställa upp i en särskjutning
där Maria visade prov på stark koncentration. Hon sköt fullt och
kunde därmed inkassera silvret. Anna hade en träff mindre i båda
omgångarna och fick i år nöja sig med bronsmedaljen.
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Val-extra
Pistolskyttet och valet 2014
I år är det valår och den parlamentariska situationen efter valet
ser ut att bli lite mer spännande – eller rörigare – än vanligt.
SPSF tar som bekant aldrig någon partipolitisk ställning men
det är Förbundets ansvar att redovisa de olika partiernas
ställningstaganden i olika frågor som är centrala för svenskt
pistolskytte i synnerhet och svensk skytterörelse i allmänhet.
Som brukligt har vi därför i år
skickat ut en enkät till samtliga riksdagspartiers centrala
kanslier. Vi ville få fram partiernas officiella ståndpunkter
avseende sex olika områden.
Deras detaljerade svar framgår av tabellen här intill. Sammanfattningsvis kan sägas att
om blyfrågan var den allvarligaste i valet 2010 och stora
inskränkningar avseende legalt målskytte stod i centrum
2006, så ser partiernas inställning i år klart bättre ut. Vi
har uppenbarligen lyckats att
förmedla en riktig och positiv bild av vår verksamhet till
politikerna. Men det återstår
mycket att göra; att döma av
partiernas svar kommer det t
ex inte att vara självklart för
den nya riksdagen att göra något åt begreppet ”synnerliga
skäl” i vapenlagen.
Den första frågan i vår enkät
rör vapenlagstiftningen; vi ville veta om partierna ansåg att
vapenlagstiftningen avseende legalt vapeninnehav borde skärpas. I princip samtliga
partier svarar glädjande nog
direkt eller indirekt ”nej” på
den frågan. Tydligast är här
miljöpartiet (MP), kristdemokraterna (KD), folkpartiet
(FP) och sverigedemokraterna (SD).
Den andra frågan rör de il-

legala vapnen och åtgärder
mot dessa. Uppenbart är att
praktiskt taget samtliga partier insett att detta är ett stort
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och växande problem och
att det är insmugglingen som
är källan de illegala vapnen
överlag kommer ifrån. Denna
insikt är spridd också i media
(men dessvärre inte på alla
håll inom Rikspolisstyrelsen).

dock att se om M kan få med
sig flera partier på detta, något som i så fall vore mycket
välkommet.

Det fjärde området vi ställt
frågor kring gäller den icke
lagstödda praxis som flera
Den tredje frågan handlar om polismyndigheter och vissa
de ”synnerliga skälen” som domstolar börjat med de seenligt vapenlagen krävs för naste åren, nämligen att kräva
tillstånd för enhandsvapen. resultat från externa tävlingar
”Synnerliga skäl” är i normala för att ge tillstånd till innehav
juridiska sammanhang ett ut- av enhandsvapen (eller att ge
tryck för ett exceptionellt un- förnyelse till redan innehavda
dantagsförfarande, vilket har vapen). Vi inom SPSF hävanförts bl.a. i Västra Götaland dar att det är helt orimligt att
som skäl mot att ge tillstånd denna praxis förekommer,
för innehav överhuvudtaget. eftersom inga andra idrotter
Här vill SPSF att det tillsätts har krav på externa tävlingar.
en utredning för att ersät- M, KD, C och SD är här tydta begreppet med ”särskilda ligast emot denna praxis och
skäl” eller liknande. Partiernas instämmer med SPSF. MP:s
svar är här klart varierande: FP och vänsterpartiets (V) svar
säger nej, MP har inte bestämt är relativt oklara medan S är
sig, KD driver det inte, soci- svagt positivt (för oss). FP vill
aldemokraterna (S) kan tänka som enda parti inte göra nåsig att undersöka frågan, och got åt denna nya praxis.
SD är i princip för en utredning. M och centerpartiet (C) Fråga fem gäller blyammuniär mer obestämda och verkar tion. Detta var fortfarande en
hoppas att den nya nationella mycket kontroversiell fråga i
polismyndigheten som bildas förra valrörelsen. Idag är det
den 1/1 2015 ska råda bot på emellertid endast V som fortdetta. M har en tid efter att ha farande hävdar att ett blysänt sina enkätsvar till SPSF förbud bör införas, möjligen
dock gått ut med en lista på också MP.Alla andra partier är
förslag inom jakt- och skyt- antingen emot det helt eller är
teområdena (se http://www. emot det så länge inte rimliga
moderat.se/debatt/moderata- alternativ står till buds.
forslag-jakt-skytte-och-vapen) som faktiskt innehåller Den sista frågan gäller SPSF:s
ett skarpt förslag om att er- roll som frivillig försvarsorgasätta ”synnerliga skäl” med nisation, särskilt finansiering”särskilda skäl”. Det återstår en av detta. Den verksamhet

som vi numera bedriver bl.a.
med försvarsmaktsinstruktörer (FMI) betalas i praktiken
av anslag vi får från försvarsmakten. SPSF anser att denna modell är bra, och det gör
flertalet riksdagspartier också;
S och V är kritiska men inte
i termer av att de vill minska
anslagen till oss.
Sammanfattningsvis kan det

alltså sägas att partiernas inNP3 ’14

ställning till skytte i allmänhet
är relativt positiv, sett från vårt
perspektiv. De tendenser som
fanns för runt tio år sedan, då
vissa partier bjöd över varandra vad gäller att vilja göra
vapenlagstiftningen mer restriktiv avseende legalt vapeninnehav, är borta. Däremot
finns det vissa skillnader mellan partierna kvar och för att
se hela bilden rekommenderas en läsning av hela tabellen.
NP3 ’14

Ett effektivt sätt för skytterörelsen att driva frågor – särskilt detta med ”synnerliga
skäl” – är att vi som enskilda
skyttar tar kontakt med ”vår
riksdagsman”, d.v.s. den som
representerar vår valkrets,
och talar om vad vi tycker.
Adresser mm till alla riksdagsledamöter finns på www.
riksdagen.se. Jag rekommenderar er varmt att göra det
när ni läst tabellen nedan.

Om ni håller med ert partis uppfattning, skriv då det;
om inte, skriv eller ring och
ifrågasätt varför ert parti har
denna uppfattning. Personliga
kontakter mellan väljare och
riksdagsledamöter, även bara
i form av ett enkelt e-mail,
har en mycket större tyngd
än vad många tror.
Från Förbundets sida
kommer vi att både före och
efter valet arbeta med full

kraft för en rimligare vapenlagstiftning, där kampen mot
begreppet ”synnerliga skäl”
kommer att stå i centrum. Att
bevaka den nya Polismyndighetens hantering av licensfrågor från 2015 och framåt
kommer därför att bli en central uppgift.
Mike Winnerstig
Styrelseordförande och
presstalesman, SPSF
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Enkätfrågor och svar
Den vapenrelaterade brottsligheten ökar. I de allra flesta fallen är det illegala vapen som kommer till användning.
Däremot är det extremt sällsynt att legala vapen kommer till användning i kriminella sammanhang. Trots detta har
de senaste årens vapenutredningar varit fokuserade på de legala vapnen. Anser ert parti att vapenlagstiftningen
avseende legala vapen bör skärpas ytterligare och i så fall på vilka punkter?

Vänsterpartiet
Vi prioriterar en skärpning av
vapenlagstiftningen för illegala vapen.

Miljöpartiet
Miljöpartiets bedömning är att det inte
finns något sådant behov.

Socialdemokraterna
Regeringen har utrett vapenlagarna flera gånger sedan 2009. Förvånande nog har
fokus sällan varit på de illegala vapnen och deras användning, utan på de legala
vapnen. Regeringens vapenutredning från 2013 föreslog ett antal regler som, om de
genomfördes, skulle innebära betydande hinder för sportskyttar och jägare. Det tycker
vi är fel.
Regeringen har nu tillfälligt backat från sina utredningsförslag och börjat fokusera
på de illegala vapnen istället för de legala. Det är bra, och det är i linje med våra
förslag. Men det kunde ha skett betydligt snabbare. Vi vill ge polisen större möjlighet
att bekämpa illegala vapen genom att göra det möjligt att använda telefonavlyssning
redan vid grovt vapenbrott.
Moderaterna
Moderaternas fokus när det gäller vapenfrågor är att minska förekomsten av illegala
vapen samtidigt som vi vill värna goda förutsättningar för jakt- och skytterörelsen.
Nyligen beslutade riksdagen om förändringar i vapenlagstiftningen, exempelvis
skärpta straff för vapenbrott. Förslagen om höjda straff är ett led i arbetet mot den
ökade användningen av vapen inom kriminella kretsar. En ny ordning för prövning
av skytteföreningars tillstånd till innehav av vapen införs också. Förfarandet ska bli
mer tydligt och rättssäkert för att värna de seriösa jägarna och sportskyttarna. Vi
vet att det är många runt om i Sverige som är med i Frivilliga skytterörelsen eller
som använder vapen för jakt som känt oro på grund av en tidigare utredning. Men i
regeringens proposition som beslutades av riksdagen nyligen ligger fokus på illegala
vapen, inget annat.

Centerpartiet
För Centerpartiet är det viktigt att skilja mellan den legala och den illegala
vapenhanteringen. Den legala vapenhanteringen, som sportskyttar men även jägare
står för, fungerar bra idag. Detsamma gäller lagstiftningen på området. Det är få
legala vapen som hamnar i fel händer och det är lyckligtvis relativt sällsynt att legala
vapen används i brottslig verksamhet. Det är dock viktigt att regleringen på området
är tydlig och förutsägbar.

Kristdemokraterna
Vi har i regeringsställning nyligen lagt
fram en proposition ”Skärpningar i
vapenlagstiftningen” där vi utifrån
olika avvägningar landat i det vi
föreslår. Kristdemokraterna arbetar i
dagsläget inte aktivt för några ytterligare
förändringar.

Folkpartiet
Lagändringar som påverkar laglydiga vapeninnehavare med legitima
skäl att använda vapen ska bara komma ifråga om det är nödvändigt och
effektivt. Av det skälet har vi valt att inte genomföra flera av de förslag
som tidigare lagts fram av utredningar. Regeringen lade under våren 2014
fram sin proposition om vissa förändringar i vapenlagstiftningen. Några
ytterligare förslag är inte aktuella.

Det blir allt mer uppenbart att flertalet illegala vapen som används vid brott i Sverige kommer till landet
genom att de smugglas in. Håller ert parti med om den beskrivningen och vad vill ni i så fall göra för att
motverka den illegala införseln av illegala vapen till Sverige?
Användningen av enhandsvapen och helautomatiska vapen i kriminella
sammanhang utgör ett stort och växande problem. En höjning av
straffvärdet skulle öka polisens möjligheter att bekämpa vapenbrott
och därmed minska totala antalet illegala innehav och slutligen minska
antalet grova brott där vapen används. Vänsterpartiet föreslår att straffet för grova
vapeninnehav höjs från nuvarande sex månader till två år som lägsta straff. Vi har
budgeterat medel till Tullverket för att kunna göra fler kontroller för att förhindra
smuggling av illegala vapen.

MP delar den problembeskrivningen och gör bedömningen att detta är en
sorts brott där straffen behöver höjas väsentligt.
De flesta illegala vapen som används i Sverige smugglas in från utlandet.
För att ge tullen bättre förutsättningar att stoppa vapen vill vi att tullen
ska få möjlighet att göra en id-kontroll vid smugglingskontroller.

Ja. Den illegala införseln måste motverkas på flera fronter. I den nya
propositionen läggs förslag som handlar om detta i form av att straffen för
vapenbrott skärps och att ett nytt brott införs, synnerligen grovt vapenbrott.
Det handlar dock inte bara om lagstiftning utan också om polisens och tullens
arbete. Vi har goda förhoppningar om att polisens nya organisation ska leda till ett
mer effektivt arbete där informationen inte stannar inom ett läns gränser. Tullverket
har i uppdrag att kontrollera och beslagta illegala vapen vid den svenska gränsen. I
regleringsbrevet står bland annat att kontroller av in- och utförselrestriktioner särskilt
ska inriktas på hot mot hälsa, miljö och säkerhet. I det ligger förstås även kontroll
av illegal införsel av vapen. Det finns också ett pågående uppdrag till Polisen och
Tullverket att minska den illegala införseln av vapen. Det är också positivt att det
pågår ett aktivt arbete med att få fler hundar som är specialiserade på att hitta vapen.
Därtill kommer det mycket viktiga internationella samarbetet, inte minst inom EU, för
att tillsammans motverka illegal handel med vapen.
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Sverigedemokraterna
Nej, det anser vi inte. För det är inte där
problemet ligger. Sverigedemokraterna
har fattat ett beslut om att inte
stödja några förslag som inskränker
vapenägandet för Sveriges sportskyttar
och jägare på ett orimligt sätt. Och
eftersom att det inte är de legala
vapnen som är problemet när det gäller
kriminella uppgörelser och skjutningar
runt om i vårt land, är det också orimligt
med ytterligare skärpningar på området.

2

Regeringen uppdrog 2012 åt Polisen och Tullen att gemensamt verka för
att minska införseln av illegala skjutvapen till Sverige. Av redovisningen
framgår bl.a. att många av de illegala vapen som kommer in i landet
kommer från Västra Balkan men det är svårt att bedöma omfattningen av den
illegala införseln. Den grova organiserade brottsligheten står för en stor del av
användningen av illegala vapen. Fortsatt och fördjupat samarbete mellan polis och
andra myndigheter rörande grov organiserad brottslighet, skärpt vapenlagstiftning
och insatser för unga som riskerar att hamna i kriminalitet är viktiga beståndsdelar
i arbetet med att fortsätta bekämpa den här typen av brottslighet. Straffen för brott
som begåtts inom ramen för en organiserad kriminell verksamhet bör också skärpas.
Vad gäller vapenlagstiftningen som vänder sig mot illegala vapen
så vill vi se en hårdare lagstiftning med bland annat skärpt straff för
grova vapenbrott. Tullen bör även få förbättrade förutsättningar för att
tillsammans med gränspolisen stoppa vapen redan vid gränsen till Sverige.

Ja, Folkpartiet delar den uppfattningen. Att minska tillgången till illegala
vapen är en förutsättning för att pressa tillbaka den grova brottsligheten.
Regeringen har gjort en del på området. En ny lagstiftning för att
motverka illegal handel med vapen har införts. Polis och tull har fått bättre
förutsättningar för att kunna kontrollera de vapen som förs över gränsen. Folkpartiet
vill därtill se ett ökat polisiärt samarbete inom EU för att komma tillrätta med den
gränsöverskridande brottsligheten.
Att vapnen som förekommer i kriminella sammanhang är illegala vapen
som smugglats in till Sverige, har polisens sakkunniga redogjort för flera
gånger. Detta har Sverigedemokraterna också påpekat i Sveriges riksdag ett
antal gånger. För att motverka den illegala införseln av vapen, narkotika och
illegala invandrare, vill Sverigedemokraterna som enda parti återupprätta Sveriges
gränsskydd. Vidare har vi föreslagit att tulltjänstemän ska få bära tjänstevapen, samt
att straffet för grovt vapenbrott och för grova brott begångna av livsstilskriminella,
ska skärpas.
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Enkätfrågor och svar
Enligt vapenlagen krävs, allt sedan 1934, synnerliga skäl” för att få tillstånd att inneha enhandsvapen för målskytte.
Fram till 2010 tolkades detta så att ett antal kriterier skulle vara uppfyllda (bl.a. uppnådd ålder, avlagda
skyttekompetensprov mm). Från 2010 och framåt har vissa polismyndigheter börjat tolka begreppet ”synnerliga skäl”
som brukligt är i andra juridiska sammanhang, d.v.s. som ett extremt undantagsförfarande. Detta har lett till årslånga
handläggningstider för vapenlicensärenden som på bred front drabbat skyttar, jägare och handlare samt för pistolskyttets
del extremt restriktiva bedömningar. Sammantaget har detta skapat stora problem för pistolskyttet. Därför vill SPSF att
regeringen tillsätter en utredning med uppdrag att se över konsekvenserna av begreppet ”synnerliga skäl” i syfte att
ersätta begreppet med exempelvis ”särskilda skäl” och samtidigt mer konkret ange i vapenlagstiftningen vad som krävs
för att få tillstånd att inneha enhandsvapen. Anser ert parti att en sådan utredning bör tillsättas?
Vi har lagt förslag i riksdagen
och krävt att tillstånd för
vapenlicens bör ges hos
polisen lokalt. Dels för
att få ner handläggningstider, dels
ur säkerhetssynpunkt – den lokala
polisen har bättre förutsättningar för
lokalkännedom (och personkännedom).
Miljöpartiet har inte tagit
ställning till detta.

Vi har inga sådana förslag,
men frågeställningen är värd
att titta närmare på.

Lagstiftningen som finns är tillräcklig, men det är viktigt att
regeltolkningen är enhetlig. Vi anser att den praxis som
tillämpats tidigare har varit väl avvägd. I dagsläget skiljer sig
dock regeltolkningen för mycket mellan länen och handläggningstiderna
är för långa. Vi följer därför noga hur situationen utvecklas. Efter årsskiftet
kommer Sverige att få en samlad polismyndighet. Vi förutsätter då att
handläggningen blir mer enhetlig och följer tidigare praxis. Om så inte
sker är vi beredda att se över regelverket. Det är viktigt att polisen har en
god dialog med skytterörelse och jägarorganisationer. Det får inte uppstå
långa handläggningstider exempelvis på grund av byte av datasystem eller
pensionsavgångar.
Det är viktigt att myndigheternas tillståndsgivning och liknande
fungerar smidigare och snabbare än idag. Det finns uppenbara
problem inom vissa polismyndigheter. Från den 1/1-15 kommer
vi att ha en nationell polismyndighet som ska se till att vi får
en enhetlig rättstillämpning och en betydligt snabbare hantering av
tillståndsärenden. Vi är dock beredda att se över lagstiftningen om vi inte
får en bra och enhetlig rättstillämpning efter det.
Det är inget vi i dagsläget driver.

Folkpartiet är medvetet om detta
problem. Vi anser inte att en sådan
utredning är aktuell i dagsläget.
Vår förhoppning är att den nya nationella
polismyndigheten kommer att leda till en mer
enhetlig hantering där det inte finns utrymme för
särtolkningar. Därtill kan mindre administration
och en mer effektiv myndighet generellt
resultera i kortare handläggningstider.

Om utredningen syftar till att göra
livet enklare för Sveriges sportskyttar
kommer vi att ställa oss bakom
den. Vi motionerade alldeles nyligen,
i juni, i riksdagen om att det borde avsättas
medel i höstens stadsbudget för att minska
handläggningstiderna för vapenlicenser och
tillstånd för vapenförvaring. Tyvärr ville ingen av
de andra partierna veta av vårt mycket konkreta
förslag som skulle underlätta för landets alla
sport- och jaktskyttar.

Pistolskytte är främst en breddidrott som den enskilde måste få kunna bedriva på en nivå som passar honom/
henne. Huvuddelen av våra medlemmar bedriver pistolskytte inom ramen för föreningens verksamhet
(klubbtävlingar, träning, märkesskjutning etc.). Det är för oss, liksom för övriga skytteorganisationer, av största
vikt att verksamhet inom föreningens ram räcker som behovsgrund. På senare tid har vissa polismyndigheter
börjat kräva resultat från externa tävlingar för att bifalla vapenlicensansökningar. Vi anser att det inte finns
något lagstöd för en sådan praxis och att det är orimligt att skyttet, som enda idrott i hela landet, skulle avkräva
sina utövare att ständigt tävla externt. Hur ställer sig ert parti till detta?
Svår fråga, dock vapenlicens borde
inte påverka varken intern eller
extern tävlingsverksamhet. Just
idrottsverksamheten borde vara exkluderad.
Miljöpartiet ser inget behov av förändring
av vapenlagstiftningen medförande ökad
kontroll av legalt användande av vapen för
idrottsändamål. Vad ni uppger visar på ett
behov av samordning av polisens arbete och en
mer enhetlig rättstillämpning, som kan bli resultatet av
bildandet av en enda polismyndighet.
Det här är en utveckling som vi inte har hört
tidigare och vi menar att man måste ställa
rimliga krav på den enskildes engagemang
så att inte sportskyttet drabbas.
Kristdemokraterna tycker tävling och
träning inom en förenings ram måste vara
behovsgrundande i lagens mening för att
kraven för vapenlicens ska vara uppfyllda.
Utöver det är det polismyndighetens uppgift att hantera
frågorna om vapenlicens.

3

4

Vi delar Pistolskytteförbundets
tteförbundets
uppfattning.

Även om det är enn något
hårdare tolkning anser vi att
det är i linje med den tolkning
som gjorts tidigare.
e. Vi ser därför
inte någon anledning att i dagsläget
agsläget
ändra på tillämpningen.
Det är mycket olyckligt.
ckligt.
Vi vill att reglernaa
tydliggörs så att de både
blir lättare att tillämpa
mpa
för Polisen och klart medgerr
vapenlicenser för pistolskytte
te utan
att några krav ställs på resultat
ultat från
externa tävlingar.

Centerpartiet anser att man inte kan kräva
deltagande i externa tävlingar för vapenlicens.

NP3 ’14

15

Enkätfrågor och svar
Den 12 juli 2007 upphävde regeringen det generella förbud mot bly i kulammunition som
skulle ha trätt i kraft den 1 januari 2008. Detta beslut var av stor betydelse för skytterörelsen
då det i nuläget inte finns något godtagbart alternativ till bly för ammunition. Vi inser dock
vårt ansvar och har därför, i samråd med FOI, tagit fram en vitbok om bly i kulfång och ett
kontrollprogram för kulfången. Frågan är mycket viktig för alla skyttar och jägare, d.v.s. över
600 000 medborgare. Har ert parti för avsikt att fortsätta den politiken eller vill ni införa ett
blyförbud även för kulammunition som används till skytte?
Bly är en giftig tungmetall, varför Vänsterpartiet vill fasa ut blyammunition.

Bly som sprids i naturen från ammunition är ett problem. Vi vill i
första hand förbjuda bly i hagel, där det finns tillräckligt bra alternativ.
Vi vill inte nu förbjuda kulammunition vid jakt, eftersom det finns
djurskyddsaspekter och alternativen inte är tillräckligt bra. Vid pistolskytte
finns inte samma djurskyddshänsyn. Krav på kulfång har föreslagits av myndigheten,
men om egenåtgärder ger resultat i praktiken är det bra.

5

Vi kommer inte ställa oss bakom ett blyförbud.

Centerpartiet har inte för avsikt att förändra den nuvarande politiken
gällande bly i kulammunition.

Vi vill inte införa ett blyförbud med nu känd fakta och med tanke på
avsaknad av likvärdiga alternativ.
Vi vill inte införa ett sådant blyförbud.

Bly är ett miljögift som orsakar skador i naturen. Därför är blyhagel
förbjudet vid våtmarker och grunda vatten. Men så länge det inte finns
godtagbara alternativ som garanterar säkerheten för människor och
djurskyddet vid jakt är vi inte beredda att utöka förbudet.

Vi vill av miljöskäl fortsätta arbeta för blyfri ammunition men är samtidigt
medvetna om att det idag inte finns några tillräckligt attraktiva alternativ.
Bly är av jaktetiska skäl än så länge det bästa alternativet.

År 2011 infördes en ny modell för organisationsstöd till de frivilliga försvarsorganisationerna, av vilka
SPSF är en. I beslutet skrevs in att modellen skulle utvärderas efter tre år. Denna utvärdering gjordes
hösten 2013 av Försvarsmakten och MSB. Utvärderingen visade att modellen i allt väsentligt fungerar
väl för de frivilliga försvarsorganisationernas uppdrag och behov och överensstämmer med proposition
2008/09:140 ”Ett användbart försvar”. Denna uppfattning delas av SPSF och 15 andra av de totalt 18 frivilliga
försvarsorganisationerna. Hur ställer sig ert parti till denna fråga?
Vi vill ha ett grundstöd till alla frivilliga försvarsorganisationer för att ge
en större grundtrygghet/förutsägbarhet för deras verksamheter. Bara
aktivitetsstöd ger sämre förutsättningar för långsiktig verksamhet.
Miljöpartiet har inte tagit
ställning till om modellen
ska förändras eller inte.

Även vi delar den
uppfattningen och stödjer
att vi fortsätter med den
nuvarande modellen.

Som det är nu ser vi ingen anledning att ändra den gällande lagstiftningen.

6

Folkpartiet ser mycket positivt på de Frivilliga Försvarsorganisationerna.
Regeringen har ökat anslagen under mandatperioden ökat anslagen till
dessa organisationer och Folkpartiet vill öka anslaget ytterligare under
kommande mandatperiod.

Ingen stödmodell är ett mål i sig och även om det är positivt att flera av de
frivilliga försvarsorganisationerna är nöjda med den nuvarande modellen
så är det ändå tänkbart att justeringar av den kan bli aktuella i framtiden.
Det viktigaste är att den modell som används möjliggör att de frivilliga
försvarsorganisationernas arbete kan fortsätta vara ett stöd för förmågan till ett
uthålligt svenskt försvar samt till folkförankringen.

De frivilliga försvarsorganisationerna är viktiga för att säkra den folkliga
förankringen av försvaret. Det är viktigt att dessa organisationer
ges möjligheter att fortsätta utvecklas för att kunna bidra med viktig
kompetens, insatser vid kriser men också ge vägar in för människor
till engagemang och delaktighet i samhällets krisberedskap. Den förändrade
bidragsstrukturen som regeringen föreslagit skapar inte konkreta och realistiska
förutsättningar för organisationerna att åta sig uppdrag och utgöra en långsiktig
resurs inom svensk krishantering. Anslaget till frivilligorganisationerna bör finnas
uppfört i statsbudgeten.

Moderaterna ställer sig bakom den nya modellen för organisationsstöd till
de frivilliga försvarsorganisationerna. De frivilliga försvarsorganisationerna
har en stor betydelse för försvaret och försvarets folkförankring och
det är viktigt att de har bra förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Vi
anser att den nya modellen innebär en ökad långsiktighet och förutsägbarhet
för frivilligorganisationerna. Dessutom främjar modellen den verksamhet som
efterfrågas. De frivilliga försvarsorganisationerna har en viktig uppgift att fylla när
det gäller att öka den operativa förmågan i Försvarsmakten och ställa resurser till
förfogande för krisberedskapen. Dessa uppgifter gynnas bäst av den nya modellen för
organisationsstöd.
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Därför har Förbundet, liksom inför
tidigare riksdagsval, pejlat riksdagspartiernas inställning till några för
vår verksamhet avgörande frågor.
Riksdagspartiernas svar redovisas i
särskild artikel.
Det är viktigt att politikerna får
klart för sig att den samlade skytterörelsen representerar åtskilliga tusen röster och att inställningen till
våra hjärtefrågor har stor betydelse
för var dessa röster hamnar. En förFörbundstidningen NP
Att vår förbundstidning NP håller utsättning för att riksdagsledamömycket hög kvalitet och är upp- terna skall få detta klart för sig är
skattad av medlemmarna är ett fak- att så många som möjligt hör av sig
tum. Enligt min uppfattning är den i frågan. Om tillräckligt många piSveriges i särklass bästa skyttetid- stolskyttar kontaktar sina riksdagsning och det är av yttersta vikt att ledamöter kommer det att ha effekt.
den så förblir. En tidning blir aldrig Dialogen skall naturligtvis baseras på
bättre än dess redaktör. Med an- fakta och föras på ett korrekt sätt.
dra ord det är huvudsakligen Uffe Därför rekommenderar jag er att
Hanssons förtjänst att NP blivit vad gå in på riksdagens hemsida www.
den är även om Annette Hofvander riksdagen.se där ni hittar kontakt(som sätter tidningen) också spelat vägar till samtliga ledamöter under
en väsentlig roll i sammanhanget. fliken ”ledamöter & partier” och seMen så hände det jag länge fruktat, dan kontakta era riksdagsledamöter
nämligen att Uffe meddelade att han före valet.
med ”ålderns rätt” avsåg att dra sig
tillbaka vid årsskiftet. Ingen är oer- En fråga om PR
sättlig men att hitta en bra redaktör Vid årets SM gjorde redaktör Hanstill NP är sannerligen ingen barnlek. son och de blivande redaktörerna
Jag hade inte behövt oroa mig för Peter Carlsson och Anna S. Törnden saken då Uffe utan bedövning qvist videoinspelningar med inlovade att leta fram, rekrytera och tervjuer, actionbilder mm från
skola in en kompetent efterträdare. tävlingarna. Detta är att se som ett
Det löftet har han hållit med råge pilotprojekt. Tanken är att, om re(han har inte bara ordnat en utan två sultatet blir bra, lägga ut detsamma
redaktörer) så vid årsskiftet tar Peter på Förbundets hemsida och kanCarlsson och Anna S.Törnqvist över ske på Youtube för att skapa PR för
ansvaret. Efter vad jag sett av de nya pistolskyttet. Dock måste det inredaktörerna och med tanke på att spelade materialet först redigeras,
Annette blir kvar och Uffe har lo- kompletteras med grafik etc. En
vat att, vid behov, stå till tjänst med första granskning visar att materigoda råd är jag övertygad att NP alet håller hög kvalitet varför den
även fortsättningsvis kommer att färdiga videon kommer att visas på
hålla samma höga kvalitet.
hemsidan. Dock har NP prioritet
1, då detta nummer tidigarelagts på
grund av valextra.
Riksdagsvalet
Söndagen den 14 september går
svenska folket till valurnorna. Fak- Kulturhistorisk fotnot
tum är att vår verksamhet blir mer De flesta svenskar är dåligt insatta
och mer beroende av vilka politiska i kriminalhistoria, men det finns ett
beslut som fattas exempelvis i mil- namn de flesta känner igen – nämlijö- och vapenlagstiftningsfrågorna. gen Jack the Ripper. De flesta känner
Då rådande värmebölja omöjliggör allt intellektuellt arbete har jag
tvingats ta en högst ofrivillig semester ett par dagar. Dessa dagar har jag
ägnat åt kriminalhistoriska studier
vilket inte varit helt fel. Men då
presstoppet inte tar någon hänsyn
till om det råder värmebölja eller
inte är det nu bara att bita ihop och
ta sig verket an.
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dock inte till mer än namnet. Jack the
Ripper förövade fem knivmord i Londons East End mellan den 31 augusti
och 9 november 1888. Han blev aldrig
fast. Namnet kommer från ett brev han
skickade till Central News Office den
25 september och undertecknade med
Yours truly Jack the Ripper. Offren var
alla prostituerade kvinnor. De var förfallna, alkoholiserade, tandlösa, märkta
av ett hårt leverne och övergivna i den
gräsligaste slummen näst Calcuttas. I
och för sig var kvinnomord inte ovanliga i East End vid den här tiden men
dessa var utförda på samma sätt i ursinnigt vansinne men ändå med grundlighet. Uppskäraren inledde med att skära
halsen av offret. Därefter ”dissekerade”
han kroppen på det mest hårresande
sätt. Allt för att väcka skräck och uppseende, vilket han sannerligen lyckades
med. Det tredje offret var svenska. Hon
föddes på Hisingen den 27/11 1843
och döptes till Elisabet Gustafsdotter i
Torslanda kyrka en råkall decemberdag
samma år. År 1867 emigrerade hon till
London där hon gifte sig med snickaren
John Stride.Tillsammans öppnade de ett
kaffehus i Poplar. Framtiden såg relativt
ljus ut men sedan gick något snett och
hon hamnade i en hopplös tillvaro i East
Ends slumkvarter där hon var känd som
Long Liz Stride. Natten mellan den 29
och 30/9 1888 råkade hon ut för Uppskäraren. Ett svenskt emigrantöde hade
fullbordats. Hon begravdes i fattiggrav
nummer 15509 på East
London Cemetery. Nästa gång jag kommer till
London tänker jag åka
ut till begravningsplatsen och lägga en blomma på hennes grav.

Elisabeth
Gustafsdotter-Stride
fotograferad på
bårhuset. Eftersom
den tidens kameror
inte klarade av att ta
bra bilder ovanifrån
har man ställt liket
upprätt och fäst det
mot väggen.

Generalsekreteraren har ordet

Förbundstidningen,
riksdagsval och ett
svenskt emigrantöde
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SSM i Militär
snabbmatch
Av: Ing-Marie Åkerö, sekr. Västerviks Psf

I år genom förde Västerviks Psf sydsvenska mästerskapen i
Militär snabbmatch med nytt deltagarrekord.
Kanske var det den soliga
lördagen som lockade till sig
fler skyttar till Kejserslunds
skjutbana . Det blev i allafall
nytt deltagarrekord för denna gren, med totalt 74 starter,
varav 11 var damer. Det gick
att starta i fyra vapengrupper,
men de flesta nöjde sig med
två eller tre. Tävlingarna flöt
på fint och några hade extra
flyt denna dag. Anders Magnusson från Växjö, gjorde
”hattrick” då han lyckades
erövra både en, två och tre

mästerskapsplaketter i guld, i
vapengrupperna A, C och R.
Även Per Klingberg från Eksjö lyckades med detta, men i
silver, i vapengrupperna A, B
och C. Bra presterat.
Vapengrupp B vanns av Jack

Nyman, Kalmar.
Damklassen vanns av Lena

Rosenqvist, Döderhult.
Yngre veteraner tog Erling

Dahl hem.

Anders Magnusson, Växjö,
gjorde ett gyllene ”hattrick”.

Kalmar vann lagtävlingen i vapengrupp C.
Damernas lagtävling vanns av
Västervik.
Det blev en bra tävling och

det hela gav mersmak. Under
hösten ska föreningen anordna en nationell fältskjutning
och dessförinnan kan man
åka och skjuta i både Överum och Ankarsrum. Se separat annons sid. 23!

Veteran äldre togs hem av Rolf

Burman,Västervik.

Klara Eriksson (till vänster) och
Ewa Guzenda, Västervik, vann
damlaget.

Absolut ”Sista chansen” i Linköping
Av: Peter Siegel
Det mörknar ovanför
Linköpings skyttecenter.

Linköpings kommun
har beslutat att bygga
en ny väg över det
gamla skyttecentret
i Linköping.
Planerna på att riva
anläggningen har
funnits i flera år
och nu är det enligt
välunderrättad källa
definitivt beslutat.

Tidigare beslut om rivning
fattades för flera år sedan, då
handlade det om att det skulle byggas nya bostäder i närheten. Ingenting har dock
byggts hittills, men en ny väg
NP3 ’14

ska nu byggas rakt över en
av Sveriges bästa skjutbanor.
Med nöd och näppe har man
fått dispens att utnyttja skyttecentret tills vidare, men nu
är det tydligen slut med det.

”Ringens fält” arrangerades

därför i år för sista gången.
Någon ny terräng för fältskytte har kommunen ännu inte
tillhandahållit. En av de sista
tävlingarna blev SM i Militär

Snabbmatch, som gick dagen
före Pistol-SM i år. Återstår
endast den kommande fältskjutningen ”Sista chansen” i
november.
Vem kan stoppa skjutbanedöden?
19

Magnum-SM på

Av: Nils-Anders Ekberg

Ordföranden i SPSF:s tävlingskommitté, Nils-Anders Ekberg,
menar att centrala Värmland nu är tillbaka på arrangörskartan
och det med besked. Årets Magnum-SM blev en synnerligen
lyckad tillställning med största deltagarantalet på länge.
I magnumfältskyttets barndom, på 80-talet, var stora
tävlingar ofta synonymt med
Vågbackens skjutbana mellan Hagfors och Uddeholm.
Här hölls också det första
Riksmästerskapet 1991, men
innan millennieskiftet lades
magnumslingan i malpåse.
Tallarna hade hunnit bli mer
än decimetertjocka på stationerna.
20

Nu är centrala Värmland till-

baka på magnumfältarrangörernas karta, och det med en
rejäl smäll. De tre klubbarna
(i bokstavsordning) HagforsUddeholms PK, Storfors PK
och Torsby PK arrangerade
årets SM, det största på länge
med 446 starter.
Vad var det då som mötte

skyttarna? En ändamålsen-

lig anläggning visste vi fanns.
Trevliga och kompetenta
funktionärer, under Åke Johanssons ledning – definitivt.
Vild och vacker natur, till
och med ett lodjur syntes till
(utsläppt av turistbyrån?). Och
så förstås den okomplicerade
men ganska svåra banan, design Folke Weinholt. Ingen
station var omöjlig, men det
bommades ändå.

Gunnar körde bussen och
agerade terapeut.

Station 1, inskjutningsstatio-

nen, vållade inga problem om
man nu inte glömt hur vapnet
var skottställt. Stationerna 2-3,
som låg inne på själva skjutbanan, var också ganska snälla.
Fjärde stationen kan man
kanske kalla svinaktig, men
inte för att den var svår utan
för att vi här sköt på grisar.
Närmare bestämt ”stålgrisen”
i sin vackra stia, och på 110
NP3 ’14

å klassisk mark

Grismålning
i de fina
ladugårdarna.
Särskjutning på lördag.
Närmast om guldet i 44 SA,
bakom om bronset i 44 DA.
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Ingen station var omöjlig,
men det bommades ändå.

Kök helt i furu.

Mr och Mrs Magnum, Andreas
Johansson och Anita Olsson.
Styrelseordförande Mike Winnerstig berättar om hur Förbundet jobbar med vapentillståndsfrågan.

meter ett tioringat vildsvin. kunde det vara? En älgbana är
Tveklöst dagens mest spek- 80 meter. I Hagfors går den att
backa till 100, och skyttarna
takulära bygge.
sitter på kullen därbakom. FiVandringen fortsatte in i sko- gurerna, B100 med inklistrad
gen till station 5. Här väntade C35, satt i sin tur i kulfånget…
S20- och C25-mål på 50 me- Kändes som 117 meter.
ter i utförsbacke. Varierande
ljusförhållanden över dagen Därefter väntade Gunnar
gjorde stationen förrädisk, Björk med den uppskattade
och här tappades det en del. bussen, som förde patrullerna
För de av oss som skjutit till gevärsbanan och tillbaka.
i Vågbacken förra gången det Här hittades banans mest utbegav sig är station 6, älgba- slagsgivande station, helfigur
nan, själva sinnebilden av mag- på 180 meter. Ringad naturnumfältskjutning. Även om det ligtvis, grön och i ett varieden här gången inte var något rande och mysko ljus.
motsträvigt stålmål kändes utFörsvarsmakten har helmaningen hemtam. Hur långt ler inte gjort ”fienden” sär22

skilt axelbred, och de flesta
bommarna verkade bero på
fel i sida. Det var färre som
misslyckades med avståndbedömingen, kanske inte så
konstigt med tanke på att det
är en skjutbana.
Nu förstod skyttarna med hjälp
av utseslutningsmetoden att
station 8 skulle bli en handsup. B45 och C30 på 18 meter
och 18 sekunder. Fältskyttar
tycker nog inte att det låter
allt för utmanande, men här
talar vi om magnumladdningar, vapenvikter på upp till 2,5
kilo och piplängder på ibland
12”. Ibland med kikarsikte

som ger ett sugrörsliknande
synfält.
Lägg så till den nervositet
som uppstår när skytten har
ett bra resultat efter sju stationer och ”bara” ska träffa med
sex skott till. Detta är inte en
ofarlig plats att fråga ”hur gick
det?” på.
Så drog skyttarna hem till sina
landsändar, somliga med bilen
full av priser, andra med revanschlust inför Östergötland
nästa år – alla med sotiga hylsor, soliga minnen och fyllda
av tacksamhet mot kamraterna från det inre av Värmland
som ordnade det hela så bra.
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Svenska mästare
357 DA, Andreas
Johansson,
Eskilstuna HVF.

INBJUDAN
Riksmästerskap Militär snabbmatch
Bodens Sportskytteklubb inbjuder härmed till RM i Militär snabbmatch med
Revolver samt nationell tävling i Militär snabbmatch med B- och C-vapen.
Vi använder elektroniska tavlor och väljer därför att inte skjuta med A-vapen.
Tävlingarna äger rum på Rödbergets skyttestadion i Boden lördagen den
27 september 2014.

RM-grenar individuellt och lag
Riksmästare koras individuellt och i lag i Militär snabbmatch med Revolver.
Lagtävlingen omfattar 3-mannalag. Den nationella tävlingen är enbart individuell
med klasser enligt skjuthandboken.
Lördag 27 september
RM Militär snabbmatch med Revolver startar klockan 12.00. Start av övriga
vapengrupper anpassas efter skyttarnas tillgänglighet (ange ankomsttid till
Boden på anmälningsblanketten).

Anmälningsavgift

44 SA, Gunnar Karlsson,
Eskilstuna HVF.

6 1/2”, Conny Olsson,
Eskilstuna HVF.

Individuellt 100:Lag
100:Avgiften insätts på Pg 349521-5. Glöm inte att ange avsändare samt märk
talongen RM 2014
OBS! Erlagd anmälningsavgift återbetalas ej.
Anmälningslista och anmälningsavgifter insändes föreningsvis och skall vara
Bodens Sportskytteklubb tillhanda senast den 14 september 2014. Sen inkommen
anmälan betraktas som efteranmälan. Föreningen ansvarar för att anmäld
skytt innehar SPSF:s pistolskyttekort. Efteranmälan i mån av plats mot förhöjd
anmälningsavgift. Tävlingsbestämmelser enligt SPSF skjuthandbok.
Utförlig information finns på vår hemsida www.bodenpistol.se, där även
anmälningsblankett kan hämtas.
Frågor besvaras av Anders Khemi:
Epost:
khemi@bredband.net
Telefon:
070-346 23 61.
Adress:
Herkulesgatan 1a, 961 61 Boden

Startlistor
Utsändes omedelbart efter anmälningstidens utgång.

Välkomna!

357 DA, Andreas
Johansson,
Eskilstuna HVF.

Tre fältskjutningar i fagra Tjustbygden
Auto, Mats Egnell,
Motala PK.

Den 28 september har Överums Pk sin årliga tävling ”Mästarmötet”
och veckan därpå, 5 oktober, arrangerar Ankarsrums Pf nationell
fältskyttetävling vid anläggningen i Tjursbo, ett stycke innan
Ankarsrums brukssamhälle. Fältskyttestigen, som är relativt kort
och lättgången, går delvis längs ett gammalt järnvägsspår. Efter lite
förtäring kan man skjuta ett eller två varv till.
Västerviks nya fältskjutning ”Hubertusfälten” som hade premiär
förra året arrangeras i år den 19 oktober.

Friklass, David
Annerton, Borås PS.

”Hubertus” brukar förknippas med hästar, röda jackor och trumpeter
men så är det inte vid den här tävlingen, även om man kan stöta på
en och annan häst med ryttare på vägen till skjutbanan.
Det är en varierad fältskjutning som börjar med promenad ner mot
gamla gevärsbanan där en del stationer ligger. Sista biten går över
en bergsklack ner mot skjuthallen. Därefter kan man även här, efter
att ha försetts sig med lite fika, gå ytterligare ett eller två varv.
Välkomna till oss och våra skjutbanor i Tjust!
Inbjudningar finns på www.vastervikpistolskytte.se
Ing-Marie Åkerö, Krets sekr. i Kalmar Norra
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Hålligång i skog

Av: Nils-Anders Ekberg

Årets PPC-SM, med Swedish Open, arrangerades av
Hagfors-Uddeholms Psk på deras skjutbana Vågbacken, mitt
emellan orterna som gett klubben dess namn. SM omfattade
hela 384 starter och skottsalvorna ekade friskt bland furorna.
Lätträknat.

Det har hänt en hel del sedan cirkusen var i sta’n senast, vilket var RM/SO 2008.
50-yardsbanan vid klubbhuset var utbyggd så att banan
”långt-bort-i-skogen” inte
behövde användas. Det gick
att se på vegetationen att det
24

hela var ganska nytt, och på
förfrågan när det hela var klart
mumlades det något om ”i
onsdags”.

tat en bruten fot (krya på
dig, Göte Zetterlund!). Det
är tydligt att HUPK lyckats
med det svåra, att engagera
alla medlemmar i alla aktiviteI Värmland ”orner dä sä allti”, ter (se Magnum-SM på annan
men det har varit ett tufft plats i detta nummer).
Spor tsligt presterades
jobb som till och med kos-

som alltid bra resultat. Alla
SM-tecken är ju jämlika,
men i sporten PPC 1500
är 150-skottsmatcherna lite
jämlikare, tycker många. De
har ju fått ge namn åt det hela.
Allra jämlikast är Revolver
1500. Här titelförsvarade sig
NP3 ’14

gen på PPC-SM

Jens O’Konor, Atlas-Copco
PK, med 1585 p/88X före Johan Nilsson från hemmaklubben, 1583/80X och Jan-Ola
Jansson, Falu SPSK, 1585/79X.
Totalt startade här 64 skyttar. tat som skjutits av en svensk(!).
Resultatet är naturligtvis insänt
I Pistol 1500 blev George till SPSF för godkännande som
Ekström, Linköpings SKF, svenskt rekord.
mästare på 1480/89X före
Silvermedaljör blev TorJohan Östlund, Sandvikens ben Rundqvist, Vårgårda PSK,
PSK, 1475/92X och Thomas 589/30X och bronset gick till
Svensson, Linköpings SKF, Jens O’Konor, 586/33X. 23
1474/77X. Här kom hela 70 skyttar var med och krigade.
skyttar till start.
Samme Thomas skrällde till i Distinguished Pistol vanns av
Distinguished Revolver (SR 6”) Jens O’Konor, 593/33X före
med 596/32X, det högsta resul- Torben Rundqvist, 588/26X
NP3 ’14

Tungt att bära
hela imperiet på
sina axlar. Neil
Jones tyckte det var
”unnecessary hot”.

och Peter Holmgren, Svartsjö
PSK, 583/26X. Här vågade
sig 42 skyttar med.
Den långa korta revolverklassen, Standard Revolver
4”, fick se Lennart Löfgren,
Umeå PK, vinna på 479/32X
före Johan Ahlbäck,Torna Hällestads PK, 478/33X och Thomas Svensson, 478/31X. Här
deltog 44 skyttar.

I kort-kort (Standard Revolver

2.75”) visade tävlingsledaren och HUPK-ordföranden
Erik Everbrink de övriga benen med 478/34X, följd av
Thomas Svensson, 476/35X
och Andreas Granberg, Piteå
PK, 473/26X. 34 skyttar valde
detta verktyg.
25

Det högsta resultatet som
skjutits av en svensk.

”Hörru revolvern, vi ska ta ett
samtal bara du och jag” –
tankfull Monica Rundqvist.

”Den får du inte fotografera”
sa SPSF styrelseordförande
Mike Winnerstig, men den
räckte till en tredjeplats i P1500
klass Marksman.

Guldmedaljörerna,
från vänster:
George Ekström,
Torben Rundqvist,
Lennart Löfgren,
Erik Everbrink,
Jens O’Konor och
Thomas Svensson.

Chief Range Officer Johan
Nilsson förevisar årets tekniska
landvinning; allt-i-ett vagnen.

Stock Semi Auto (förr Pistol

5” Fasta Riktmedel) vanns
av Torben Rundqvist med
479/35X före Thomas Svensson, 479/33X och Johan Östlund, 478/33X. 56 skyttar
startade.

Eriksson, Hagfors-Uddeholms
PK med 596/37X. 51 skyttar
antog denna, den senaste utmaningen.
Lagtävlingarna får inte glöm-

mas bort. I revolver vann
Hagfors-Uddeholm Lag 1
Sist ut den nyaste klassen, (bröderna Erik Everbrink/JoOpen (där optiska riktmedel han Nilsson) före Falu SPSK
är tillåtna). Jens O’Konor vann och Linköpings SKF. Pistol
här med 598/36 före Thomas vanns av Falu SPSK (Jan-Ola
Svensson, 596/38X och Anders Jansson/Ola Marinsson) följ26

da av Linköpings SKF och
Grödinge PSK (team Electra
Guns).
PPC-SM genomförs tillsammans med Swedish Open.
Det internationella inslaget inskränkte sig i år till sex
norrmän och naturligtvis
Neil Jones från Storbritannien.
Norrmännen, med Dröbakkbröderna Haakon och
Christian Hegstad i spetsen,

sköt bra. Haakons 1479 i Pistol 1500 gav honom segern
i High Masterklassen.
Just i Norge är nästa stora
händelse för PPC-skyttarna.
När detta läses har Europamästerskapen genomförts
i Oppegård utanför Oslo,
och där har förhoppningsvis
våra svenska landslag skördat framgångar. Mer om det
i nästa nummer.
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GESAB skyttetjanst.se
Metric nålad

Shoot N-C självmarkerande tavla

Classic

Din klubb/förening har 10% rabatt på tavlor och fältskytteﬁgurer.

Du får fraktfri leverans om du beställer tavlor eller ﬁgurer för minst 2 400 kr + moms
Tel: 0176-20 82 80 • Fax: 0176-20 82 81 • e-mail: gesab@skyttetjanst.se
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Gör din beställning på www.skyttetjanst.se

27

Priser till a
Av: Madelene Siitari

Förvisso handlar denna artikel om Älvdalen
Pk:s fältskyttetävling ”Björnträffen” som
nyligen firat 30-årsjubileum med ett
innovativt upplägg av prisbordet. Men den är
också en hyllning till alla eldsjälar som verkar
i klubben och som sett till att hålla tävlingen
levande under åren.
År 1984 startade Älvdalens
FBU:s Pistolsektionen (numera Älvdalen PK), tävlingen
”Björnträffen” som under 30
år lockat kretsnära såväl som
långväga skyttar till Älvdalen.
Allting började när några
av eldsjälarna Juhani Siitari,
Bo Jansson, Johnny Finndell,
Tore Dahl och Gunnar Sålder
kläckte idén till tävlingen. På
den tiden omfattade tävlingen enbart militära mål och det
fanns inte så många stationer
med rörliga målgrupper.
Utan dagens eldsjälar i föreningen skulle det inte bli någon
tävling överhuvudtaget. Det är
en kärntrupp på fem, sex individer som håller verksamheten
igång. Som en spindel i nätet
sitter klubbens sekreterare Jan

Det speciellt framtagna lagpriset.
Gjort av en lokal konstnär.

Samtliga tävlande fick en
jubileumsgåva i form av en
specialdesignad dalahäst.
Varje individuell klassvinnare
mottog även ett mindre första
pris. Här ovan Jan-Ola Jansson,
Falu Sport, vinnare i A3 och R3.

28

NP3 ’14

alla på Björnträffen

Utan eldsjälarna
skulle det inte bli
någon tävling över
huvud taget.
A-skyttar in action. Med klassegraren i A3 Jan-Ola Jansson, Falu Sport i förgrunden.

30-års jubileum på vår årliga
tävling ”Björnträffen”.
Idéerna var många, en del
tokigare än andra. Det stod
klart att vi skulle försöka göra
något speciellt med jubileumstävlingen och en av styrelSom tävlingsledare och ban- seledamöterna tyckte att vi
läggare har Stefan ett finger skulle vända på allting. Istälmed i det mesta. Allt ifrån att let för att ge ut priser till bästa
välja ut stationschefer, lägga fjärdedelen i varje klass, skulle
bana, skruva fast figurer och vi ge en jubileumsgåva till alla
se till att servering och sekre- startande skyttar. På det viset
skulle alla känna sig som vintariat fungerar.
– Det gör ingenting att ar- nare, och det visade sig bli ett
betsbelastningen är hög inför vinnande koncept.
Nu var bara frågan vad för
tävlingsdagen, säger Stefan,
detta är bland det roligaste jag gåva? Till slut gav vi Grannas
vet på fritiden. Dessutom är A. Olssons Hemslöjd i Nusnäs
nästan hela familjen med mig. i uppdrag att ta fram en helt
unik dalahäst som jubileumsDet började med en lång hem- gåva.
resa från ett soligt sommarSM i Boden förra året.Vi kom I år anordnades även en spefram till att det var dags för ciell lagtävling som är nästan
Andersson, som är guld värd,
och hade varit det i vilken förening som helst. Hans Nylund,
Kenneth Hed, Roy Nykvist, Stefan Siitari och Lars Edvinsson är
ytterligare eldsjälar.
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densamma som för 30 år sedan. I laget skulle ingå ett Avapen, ett R-vapen och ett
C-vapen, och max två klass
3 skyttar. Som lagpris målade
en lokal konstnär tre nästan
identiska björntavlor.
Nu var förberedelserna
igång.

att hitta den balansen, att inte
göra banan för svår, men inte
heller för enkel, sa Stefan som
är banläggare.

Äntligen tävlingsdag. Vädermässigt kunde det nog inte bli
bättre, kall morgon och sedan
stigande temperatur under
dagen. Först att anlända var
Tävlingsbanan då? För säker- Bo Simu från Sandvikens Pk.
hets skull använde vi samma Han kom åkandes på sin mobansträckning och skjutplat- torcykel, ett gott vädertecken
ser som de senaste åren.Vi vil- bara det! Vi har ju varit med
le helst använda målmateriel om både snö, regn och rusk
som var aktuellt när vi starta- den här tiden på året, men nu
de upp tävlingen på 80-talet. blev det en skön försommarSagt och gjort, banläggning- dag. Det var nästan så att man
en började ta form under de tänkte på Tomas Ledins, ”inte
sista veckorna före tävling. ett moln så långt ögat kan
Med både gammalt och nytt nå…”. Nåväl, några moln var
försökte banläggaren lägga en det ju, men inga som skymde
bana som skulle tilltala både arrangemanget.
erfarna och nybörjare.
– Det svåraste som finns är Anmälan skulle öppna kl.
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Station 1 med den för tävlingen traditionella björnen. Självklart godkänd av kretsen.

tycker att det är riktigt, riktigt
bra. Det är en sådan tävling
man ogärna missar, tråkigt att
inte fler insett det!

Det blev några hål trots allt,
konstaterar Johnny Sjödin,
Grängesbergs PK.

Det glada segrande laget från Örebro Pssk, med det speciellt
framtagna lagpriset. Från vänster: P-O Andersson, Fredrik Rosevall
och Michael Holm.

09.00, men redan kl. 08.00
var den förste skytten på plats.
De flesta var väldigt tidigt ute
och hade hunnit väga in sina
vapen redan innan vapenkontrollen egentligen öppnat. Tjejerna i sekretariatet
fick det ganska hektiskt första timmen, men som vanligt
klarade de av det med bravur.
Det är ett väl intrimmat gäng Flickorna med bravur, från vänster: Lilian Falk, Emma Horcic,
som håller i patrullsättning Katarina Garbman Wahl och Anneli Håmås.
och resultatredovisning.
är väldigt trevlig stämning på emang som funktionärer. I
Tävlingen lockade både krets- banan, och det är en fin om- väntan på prisutdelning passade jag på att fråga Amie Blonära och långväga skyttar, vi givning.
mér (ÖPSSK) som är en av
fick till och med besök ifrån
Norge och jag passade på att ”Bra”, ”Roligt”, ”Bra variation” Älvdalen PKs trogna besökare
och ”Fin”, var andra ord som vad hon tyckte om tävlingen.
ställa några frågor till dem:
dök upp när jag frågade skyt- – Generellt har Älvdalen
Vad tycker ni om tävlingen och tar om vad de tyckte om ba- en riktigt fin bana och det är
ett jättefint arrangemang, sa
nan, och det får väl anses
hur går det för er?
Amie, det är ”hederligt”
– Det går dåligt. Det är svårt. vara mer än godfältskytte med mycket
Det är ovant med så mycket känt till banlägflytt och variation.Välmålgrupper att hålla koll på. garen.
digt trevliga funktionärer
och bra ordnat överhuvudtaNi har inte samma upplägg i Alla jag talade med var
get. Det är alltid en rolig bana,
positiva, glada och priNorge?
även om den är svår ibland
– Nej där har vi fri skottför- sade såväl arrangoch vi trivs jättebra här.
delning bland annat.
Man åker inte till en
Specialgjord
tävling två gånger om
Vad tycker ni annars då?
minnesgåva till
året när man har 40 mil
Är det roligt eller för svårt?
Älvdalen PK från
Örebro Pssk.
att åka om man inte
– Det är lite svårt, men det
30

Dagens största överraskning
fick Stefan, när han för Älvdalen PKs räkning fick ta emot
en minnespokal för tävlingen, skänkt av Örebro Sport
& Pistolskytteklubb. Gåvan
överlämnades i samband med
prisutdelningen av Örebros
Amie Blomér.
– Det är sådant här som gör
det mödan värt att jobba med
olika tävlingsarrangemang,
det ger kraft att fortsätta 30
år till! sa en rörd Stefan Siitari
som avslutade med att tacka
tävlande och funktionärer
samt hälsa alla välkomna åter
nästa år.

Han tillade:
– Glöm inte vår lika populära och traditionsrika mörkerfält i september!
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Finsk trotjänare me
Av: Ulf Hansson

Ordet ”Sisu” fick sin spridning då Finland
kämpade mot Sovjetunionen i finska
vinterkriget. Begreppet står för kampvilja,
envis uthållighet och att aldrig ge upp, något
som också sägs vara typiskt för det finska
folklynnet. Det är också utmärkande för den
finsktillverkade tävlingspistolen SAKO Triace.
32
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Jannes SAKO Triace har samma
goda precision som när den var ny
trots över trettio års flitigt skjutande.
Femtiopoängaren sköt Janne i
sista serien på årets ”Hemortens”
VÄC. Ammo: CCI standard. Det
ligger kanske något i att SAKO:n är
finsktillverkad, ”sisu” verkar den ha
i alla fall.

Manualens framsida. Här visas pistolen
med samtliga växelsatser, kaliber .22 short,
22.lr och .32 (monterad). Text på flera språk,
även svenska, vilket avslöjar att man hade
vissa förhoppningar på den svenska
marknaden.

ed Sisu
D finska
Den
k tä
tävlingspistolen
li
it l
SAKO Triace konstruerades
i slutet av 1970-talet. Konstruktören hade tagit fasta på
att samma pistol skulle kunna
användas för alla tre internationella sportskyttegrenarna;
standardpistol (kaliber .22 lr),
grovpistol (kaliber .32) och
dåvarande snabbpistol (kaliber .22 kort).
NP3 ’14

Man
M löste det genom att göra lätt utbytbara växelsatser
för de olika kalibrarna. Idén var kanske inte ny,
men SAKO Triace blev den
pistol som tidigt kom att förknippas med kombinationen
tre kalibrar på samma stomme.
I början på 1980-talet började

SAKO:n dyka upp i Sverige.
En av dem som var ivrig att
skaffa den nya pistolen var
Janne Eriksson i Stockholmsklubben SAPK. Janne började skjuta pistol 1971, skaffade

en High Standard 1973 och
sköt med den till SAKO:n
dök upp.
– Jag köpte min SAKO
33

Verktygsfodralet har en skiss på höger sida
där man kan utläsa till vilken del på pistolen de
numrerade verktygen ska användas.

SAKO Triace levererades i
påkostad väska med urtag för
växelsatser och många tillbehör.

med på den tiden och inte
heller avtryckaren som var
justerbar i längdriktningen.

Janne beställde sin SAKO ge-

Janne menar att avtrycket på
SAKO:n nästan var lite före
sin tid.
– Det är oerhört bra, säger
han, något bättre hittar man
inte ens på nyare tävlingspistoler och jag har provat en
hel del.

nom Lindgrens vapen i Nordmaling, men behöll sin High
Standard ett tag, ”för säkerhets
skull” som han säger, men den
blev kvar i vapenskåpet när
SAKO:n kom.
– En av de viktiga saker
jag fastnade för vad gäller
SAKO:n var den låga kärnlinjen som gjorde att rekyluppslaget reducerades, speciellt
bra i fältskyttet, säger Janne,
sedan var det ju finesser som
individuellt ställbart tvåstegs
avtryck, alltså förtryck och
sluttryck ställbart efter eget
tycke och smak. Anatomisk
kolv var man inte bortskämd

SAKO:n levererades i en rejäl, snygg skjutväska med
formade fack för pistol och
växelsatser samt mängder av
verktyg, rengöringsprylar och
andra tillbehör. Riktmedlen är enligt Janne
helt perfekta.
– Det följde
med ett antal
korn och siktskåror i olika bredder,
förklarar han, men jag
har inte använt annat
än de jag provade ut vid
inskjutningen en gång i
tiden. Inställningarna är de-

1983, berättar han, jag minns
att den demonstrerades på ett
SM i södra Sverige och jag var
såld direkt, en sådan måste jag
bara ha!

34

samma som då, inget har ändrats, jag har sju snäpps skillnad
i höjd mellan precision och
fält.
Kolven, som i stort sett är i

ursprungligt skick är inte
”knottrad” som är vanligt
numera.
– Jag saknar inte vare sig
knottror eller nätskärning, säger Janne, jag blåser ordentligt
i handen och sedan sitter den
som klistrad runt kolven.
Några smärre justeringar är
dock gjorda, minns han.
– Jag har filat lite upptill vid

tummen, annars ingenting. Jo,
förresten, i en vapenkontroll
på ett SM gick den inte ned i
mätlådan, kolven var för bred
och jag fick fila av lite grand
på handstödet. Man tillhandahöll verktyg för detta i vapenkontrollen, tydligen hade
man förberett sig på att en del
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SAKO Triace med de två växelsatserna avmonterade samt magasin till respektive kaliber.

skulle underkännas. Men det – Eftersom en ny fjäder var
var bara att sätta igång och fila, svår att få tag på tog jag en
kulspetspenna, drog ut fjäsedan har det varit lugnt.
dern ur den och bockade till
Att byta växelsats är enkelt. den så den passade i pistolen
Genom att lossa den centrala och den lösningen fungerar
låsskruven på stommens sida fortfarande perfekt, berättar
lyfter man lätt bort överdelen Janne.
och kan byta kaliber.
Som framgår av bilderna här
Någon reparation har Janne intill har Janne låtit koninte behövt göra under alla trollapparna på pistolen sitta
år, bortsett från att en av fjäd- kvar under åren.
rarna i avtrycksystemet efter – Jag tycker det är lite kul att
många år drog sin sista suck på låta dem sitta kvar, säger Janne
och ser road ut, men en del
grund av utmattning.
har förstås ramlat av.

Produktionen av SAKO

Triace upphörde efter
ett antal år då fabriken
antagligen tyckte att lönsamheten inte var tillräcklig.
Tillverkningen inriktades istället på jaktgevär. En hel del
pistoler hann dock nå den
svenska marknaden innan
man lade ner och man ser då
och då skyttar som har kvar
sin SAKO Triace. Den enda
information om pistolen man
hittar på företagets hemsida
nu är en manual i pdf-format
som fortfarande tillhandahålls.
Då och då dyker en SAKO
Triace upp på någon vapenaktion.
– De säljs för i storleksordningen femtusen, alldeles för
billigt i mitt tycke, säger Janne, en ny pistol med växelsats för .22lr och .32 kostade
9 500 kronor när jag köpte
den 1983, och det var mycket
pengar då.
Med tanke på att SAKO:n i
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Förtrycket ställs in på respektive
växelsats. Förtryckets längd
ställs in med en skruv i stommen
strax ovanför avtryckaren på
höger sida.
Tryckpunkten ställs in med
den större skruven baktill
under siktet. Hanspärrens
fjäderspänning ställs in med
reglerstycket i skåran baktill på
kolven. Avtryckaren är flyttbar
framåt/bakåt c:a 7mm.

princip fungerat klanderfritt
sedan 1983 kanske den ändå i
någon mening har betalat sig.
– Ja, jag har aldrig ångrat köpet, förklarar Janne, SAKO:n
är en riktig trotjänare och
kommer att få hänga med
även fortsättningsvis. Jag har
provat nya pistoler som kommit, men tycker inte att någon
känns bättre, så varför byta?
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VSM i fält
Text: Sören Rehn
Foto: Nils Werner

Fundersam tävlingsledare
Sören Rehn.

Det var inte
första gången
Västsvenska
mästerskapen
arrangerades på
Kaflås egendom
utanför Tidaholm.
Senast det begav
sig var 2009.
Tävlingsledaren Sören Rehn informerar om förutsättningar vid särskjutningen.

Kaflås egendom ligger i ett
område med historiska vingslag och omnämns första
gången i slutet av 1300-talet. På 1500-talet tillhörde
egendomen släkten Natt och
Dag. Godset köptes 1723 av
den friherrliga ätten Von Essen, som fortfarande är ägare.
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En senare ättling, Hans Henrik Von Essen, räknas allmänt
som Tidaholms grundare.
Han grundade även Vulvans
Tändsticksfabrik i Tidaholm,
där man än idag producerar
tändstickor.
Årets VSM arrangerades av

Skaraborgs Pistolskyttekrets
med Tidaholms Psk som huvudansvarig. Stationerna bemannades av klubbar från
övriga Skaraborg, närmare
bestämt Lidköping,Vallebygden, Skövde Sport, P4, Falköping, Sandhem, Mariestad
och Pk Hjorten.

Totalt kunde man räkna in

240 starter från kretsarna
Göteborgs och Bohuslän,
Värmland, Skaraborg, Elfsborg, Västgöta Dal och Örebro. Banan var av traditionell
typ med åtta stationer. Den
var styrd genom maximerat
träffantal, så att alla skyttar
NP3 ’14

Funktionärer från Mariestad på station 8.

För att få nöjda skyttar är inte bara skyttet viktigt, även bra mat och
parkering måste fungera. Detta ordnade Karin Ahrnlund och Lennart
Engström.

sköt med samma förutsättningar. Ett rättvist sätt att
kora mästare på tyckte banläggarna Henrik Vang och
Sören Rehn.
Svårighetsgraden på banan var ganska hög då endast

åtta fullpoängare kunde presenteras.
Som avslutning tackar arran-

görerna ägarna von Essen, för
att de ger oss skyttar tillgång
till de fina markerna!

Skaraborgskretsens representant Susanne Svensson delade
generöst ut kramar vid prisutdelningen.
Foto saknas för:
VetY
1. Våge Strålin Arvika
2. Gunnar Samuelsson Vårgårda
3. Åke Samuelsson Örgryte

Öppen A
1. Christer Larsson Mariestad
2. Åke Nordin Borås
3. Rolf Hallman Borås

Öppen C
1. Johan Nilsson Hagfors
2. Daniel Jander Örebro
3. Åke Nordin Borås

Damer
1. Linda Gåård Trollhättan
2. Annika Gabrielsson Mölndal
3. Cecilia Larsson Fryksdalen

Öppen B
1. Lennart Gustavsson Lidköping
2. Krister Olsson Arvika
3. P-O Andersson Örebro

Juniorer
1. Pelle Falk Hedberg Mariestad
2. Rasmus Storm Tidaholm
3. Simon Jander Örebro

Vet Ä
1. Sonny Svensson Borås
2. Ragnar Olsson Fjugesta
3. Ragnar Nielsen Södra Dal

Öppen R
1. Johan Nilsson Hagfors Uddeholm
2. Roland Pettersson Hagfors Uddeholm
3. Lennart Gustavsson Lidköping
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RUGER
Pistol och revolvrar
Ruger MKIII512 - KMKIII512

Ruger GP 100

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

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

Ruger Redhawk

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

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

Ruger New Model Blackhawk

Ruger New Model Super Blackhawk

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

Ruger New Vaquero

Ruger Bisley
Kaliber: .357 M, .45 Colt
Piplängd: 4 5/8, 5 1/2, 7 1/2
tum
Totallängd: 267-343 mm
Vikt: 1090-1175 g
Avtryck: Single action
Stålstomme - fasta riktmedel
Blånerad eller rostfri
Priser från: 7.300:-
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Kaliber: .44 M
Piplängd: 4 5/8, 5 1/2, 7 1/2, 10 1/2
tum
Totallängd: 265-420 mm
Vikt: 1250-1446 g
Avtryck: Single action
Stålstomme - Mikrometersikte
Blånerad eller matt rostfri
Finns även med kikarfästen
Priser från: 7.300:-

Kaliber: .44 M, .45 Colt
Piplängd: 7 1/2 tum
Totallängd: 342 mm
Vikt: 1400 g
Avtryck: Single action
Stålstomme - mikrometersikte
Blånerad
Priser från: 8.100:-
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Svårt välja
piplängd?
Av: Janne Eriksson, SAPK

Har man som redaktören
för denna tidning svårt
att bestämma sig för
piplängden på sexskjutaren
skaffar man en för varje
piplängd.
Jag var ute och luftade ”unghästarna” (Colts logotype) på
Grimsta en varm solig dag i
mitten på Mars och passade
på att ta vidstående bild på
dem. Tre Colt Peacemakers i
de tre standardpiplängderna.
Samtliga i den klassiska
kalibern 44 Special. De har
även tillverkats med 3” och
12” pipor men de är inte att
betrakta som standard.
Trion trivs väldigt bra
med en diet bestående av den
klassiska ”Elmer Keith kulan”
245 grain, Lyman 429421, påknuffad av 5 grains Vitavouri
N310.
Ger ett V0 på 245 m/s
i långpipen. Den har troget
tjänstgjort sedan den inköptes
ny 1986. Blev omgående försedd med att par Sambar Stag
grips från Eagle Grips, USA.

Tre äkta coltar med olika
piplängd, överst 7 1/2”, i mitten
5 1/2” och längst ned 4 3/4”.

ett kort avbrott under andra
värdskriget och en bit in på
femtiotalet är den fortfarande
i produktion. Snacka om seglivad konstruktion.

Den populäraste kalibern i en
Colt SAA är utan tvekan .45
Colt. Det var den kalibern
USA valde som armékaliber 1873.

Om man är intresserad av revolvrar bör man ha minst ett
ex. av ”SIXGUNS” by Keíth i
bokhyllan. Jag kan lova att mina
två utgåvor är grundligt lästa.

Peacemakern i mitten har

tillhört den legendar iske
pistolskytten och OS-bronsmedaljören i London 1948,
”Pistol-Sven” Lundqvist.
Kaliber .44 Special var Elmer
Keiths favoritkaliber tills .44
Magnum kom ut på marknaden 1955. Kaliber .44 Special
blev också Pistol-Svens favorit
och jag har själv sedan länge
drabbats av samma virus.
Colt Single Action Army, som
den egentligen heter, började
tillverkas 1873 och förutom
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Peacemakern har tillhört legendariske kapten
Sven A. Lundqvist, ”Pistol-Sven”, här fotograferad
på OS i London 1948 där han erövrade en
bronsmedalj i snabbpistol (dåvarande silhuett).
Foto: Scanpix.
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Jag har alltid
varit nyfiken och
bangar inte för
någonting!

Krutgumman
i Valla Pk
40
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Ulla Tjernström, 85, är en krutgumma i
ordets rätta bemärkelse. Hon har alltid
tyckt det varit roligt att skjuta pistol och
efter ett uppehåll på femtio år har hon
nu tagit pistolskyttemärket i guld.
Av: Ulf Hansson

Den här artikeln börjar egentligen med att Yvonne Ericsson på förbundskansliet tipsar
om att en 85-årig dam, Ulla
Tjernström, Valla Pk utanför
Katrineholm, har erövrat pistolskyttemärket i guld. Något
för tidningen? Absolut!
– Vad sa du? från pistolskyttetidningen? vänta lite, säger
Ulla när jag ringer upp, jag
går in på toa med telefon så
jag hör vad du säger, vi har
årsmöte i pistolklubben här
förstår du.
Ulla har nära till skratt och det
blir en sällsynt trevlig intervju
när jag hälsar på hos henne
och hennes sambo Göran Johansson i Katrineholm.
Ulla är född 1929 och det har

Göran och Ulla tar gärna ett träningspass tillsammans.
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alltid noggrann och koncentrerad och sotade riktmedlen
för att allt skulle vara perfekt.
Patronerna fick man köpa på
plats.
Ulla var bilkårist en bit in på

1960-talet då hon tog körkort
för lastbil. Sedan tog det slut
med skyttet.
– Jag hade tre jobb samtidigt
och familj och barn ovanpå
det, förklarar hon, dessutom
var min andra man inte intresserad av skytte.
Hennes nuvarande ”gubbe”

träffade hon för fjorton år
sedan då hon jobbade i guldsmedsaffär i Katrineholm.
– Han kom in och skulle
köpa en present åt någon annan kärring, säger Ulla och
skrattar, sedan ville han att jag
skulle följa med till Lofsdalen
och fiska. Jag sa att jag var för
gammal för att ligga i tält, men
han hade ju en stuga där uppe
så det blev ju alla tiders!

hunnit bli många händelserika år. Det känns nästan lättare att berätta om det hon inte
gjort istället för allt hon faktiskt gjort.
– Jag har alltid
varit nyfiken att
prova på nya saker
och jag ”bangar” Det var Göran som fick Ulla
inte för någonting! att börja skjuta igen och kvasäger hon.
lificera sig för guldmärket.
– Det är så himla kul! säger
Pistolskyttemärkena hon glädjestrålande och visar
i brons och silver tavelspeglarna med guldserier.
tog Ulla redan på – Men vi ska väl avslöja att
1950-talet då hon det är lite fusk med det hela
var med i kvinn- också, säger Göran och blinliga bilkåren där kar åt mig.
även utbildning på – Fusk?
pistol ingick. Hen- – Ja, hon har opererat båda
nes dåvarande man ögonen för starr och nu ser
var polis och Ulla hon som en örn, det är därför
följde gärna med hon skjuter så bra.
– Ja, operationen gick över
till skjutbanan.
– Jag ville lära förväntan och jag ser hur bra
mig skjuta ordent- som helst, säger Ulla, det var
ligt, och vi sköt som en ny värld som öppnade
med ”järnspisen”, sig!
Husqvarnas modell – Jag bär glasögon ibland,
men det är bara för syns skull!
40, minns hon.
– Jag gillade den
pistolen och var Göran är både pistolskytt och
41

Cupol bad henne senare göra

en ny inspelning, men en
kraftig halsinfektion satte
stopp för grammofonkarriären. Det blev istället jobb i
Knutte Hallins orkester där
hon trivdes utmärkt.
Ulla, som har musiken i
blodet, jobbade senare även
på Domus skivavdelning i Katrineholm innan hon övertog
sin fars musikaffär i Vingåker.

Det var Ullas sambo, Göran Johansson, som lockade Ulla till
skjutbanan igen.

jägare och det innebar en ny
utmaning för Ulla. Nästa projekt blev förstås jägarexamen.
Föga förvånande klarade hon
den också med bravur.
– Men det är mest han som
jagar och jag som styckar! avslöjar Ulla.

som vokalist i en av de lokala
amatörorkestrarna. Ulla, som är
polisfru i Katrineholm, var själv
nöjd med sin låt när hon igår
kväll avlyssnade det bandade
programmet i föräldrahemmet i
Vingåker”.

Musikintresset hade grundlagts
av hennes far, som hade både
album med tidningsklipp som foto- leksaks- och musikaffär
visar att hon inte bara kan i Vingåker.
skjuta pistol och gevär. Hon – Det var 78-varvare på den
har en karriär som musiker tiden, förklarar Ulla, stenkaoch sångerska också.
kor du vet.
I Katrineholmskuriren Ulla sjöng in ”Tennessee
1952 omnämns hon un- Waltz” på lackskiva och hender samlingsrubriken ”Sörm- nes pappa tyckte den lät så bra
ländska dansorkestrar”. Vidare: att han gick till grammofon”Katrineholmsbass har landets bolaget Cupol med den.
enda kvinnliga vibrafonist”. ViCupol konkurrerade med
brafonisten var Ulla.
det stora bolaget Sonora, som
– Jag var med lite här och bland annat hade Ulla Billdär i olika orkestrar och spe- quist, den tidens megastjärna,
lade vibrafon och sjöng, säger i sitt stall. Många äldre minns
hon.
säkert hennes stora hit; ”Min
soldat”.
Ett par år senare gjorde Ulla
Ulla fick göra en inspelradiodebut. Hon var då gift ning med stor orkester på
med en polisman och hade Cupol. När Ulla sjungit en
efternamnet Helén. I ett stund kom den rödbrusige
klipp från lokaltidningen un- grammofondirektören fram
der rubriken ”Radiosuccé till henne och skrek med anför sjungande polisfru!” kan siktet några centimeter framman läsa:
för hennes: ”Sjung som Ulla
”I radioprogrammet ’På veran- Billquist för fan!”.
dan’ igår kväll framfördes en ny – Jag åkte ju ned i skorna
foxtrot ’Vill du förlåta mig?’. direkt, säger Ulla, men jag
Text Ulla Helén, musik Ulla sjöng i alla fall in låten. SeHelén, och naturligtvis var det dan skulle det vara en baksiockså Ulla Helén som sjöng. Hon da också och det blev ”Den
gjorde en god radiodebut och hen- vackraste dagen i år”. En förnes vänner i Katrineholmstrakten skräckligt seg historia, den
tror att hon säkert kommer till- valsen var så lååångsaaam att
baka. Här i trakten har nämligen jag nästan var död innan den
Ulla gjort sig ett populärt namn var klar. Jag ville hellre sjunga
bland den dansanta ungdomen jazz.
Ulla har tagit fram ett gammalt
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Det drar ihop sig till eftermiddagskaffe hemma hos Ulla
och Göran. Dagen till ära har
hon bakat en härlig äppelkaka med vaniljsås. Hela tiden
bubblar det upp nya äventyr
som Ulla varit med om.
Som till exempel då hon
av en slump hoppade på ett
vokalistjobb och sjöng inför
sjuhundra militärer i Norge.
Eller när hon jobbade som
bartender på hotellet i Vingåker och som allt-i-allo på
läkarmottagningen. Senare
hjälpte hon till att organisera
rutinerna på nya vårdcentralen i Vingåker och blev mottagningssekreterare, en tjänst
hon hade fram till pensioneringen.
– Jag visste inte så mycket
om jobbet, säger Ulla, men
natten innan jag skulle börja
satt jag på golvet med massor
av läkarinformation runt mig
och läste så ögonen blödde
och det gick ju bra.
Strax efter världskriget hälsade den då sjuttonåriga Ulla
ibland på hos en familj i Köpenhamn.
– Mannen hade motståndsrörelsens vapen kvar i källaren,
minns hon.
En gång hade Ulla med sig
otillåtet många nylonstrumpor (ransoneringsvara) till
frun i huset och fastnade i
tullen. På den tiden kritade
man ett kryss på väskan om
den var godkänd, men Ulla
fick inget kryss. Istället fick
hon öppna väskan. Tulltjänstemannen plockade bland nylonstrumporna och förklarade
att det var förbjudet att föra
in så många. Ulla förklarade
att hon skulle ge bort dem.
”Ge bort..?”.
Precis när tjänstemannen tve-

Ulla Tjernström i tjänst som
bilkårist på 1950-talet.
Foto: Privat

kade en sekund spände Ulla
ögonen i honom och sa med
hög och bestämd röst:
– Sätt dit krysset!
Som på en order från en
överordnad kryssade mannen väskan.
– Jag slog nästan ihop locket runt händerna på honom
och jag vet inte om han blev
rädd för mig, säger Ulla och
ser road ut, men man måste
vara bestämd ibland.
Göran påpekar att vi bara hun-

nit höra en bråkdel av allt Ulla
varit med om.
– Jag har känt henne länge
nu och ändå dyker det ständigt upp något nytt jag inte
hört förut, säger han.
Ulla Tjernström är verkligen en

krutgumma i ordets rätta bemärkelse. Hon går helt enkelt
inte att stoppa. För närvarande
skriver hon på sina memoarer och självklart använder
hon datorn med internetuppkoppling och alla finesser vilket inte är en självklarhet för
85-åringar.
– Jag håller igång så gott det
går, säger hon, även om min
doktor sa att ”fabriken går
långsamt” vid senaste undersökningen. ”Vet hut!” sa jag.
Avslutningsvis tar vi en titt på
Ullas pistolskyttemärken som
nu är kompletta.
– Ja, säger hon eftertänksamt, tänk att det skulle gå
femtio år mellan silver och
guld…
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Bli
mästerskytt
du med
Vid VM i München 2010 visade Pardiniskyttarna
vilka kvalitets- och precisionspistoler Pardini
tillverkar.
De gjorde så gott som ”rent hus”
i medaljskörden.
Bli mästerskytt
du med - välj PARDINI och FIOCCHI!

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

4 brons
13 brons

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

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

Box 80, 692 22 Kumla. Tel 019-57 86 68 - Fax 019-57 02 68
bo.karlsson@bgkskytte.se
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Årets
Förbundsmöte
Vi, Peter Carlsson och Anna S. Törnqvist, fick
i år uppdraget att referera förbundsårsmötet
som genomfördes den 1 juni på Scandic
Grand Central Hotel i Stockholm. Det var
första gången för oss och det kändes både
ärofyllt och spännande.
Av: Peter Carlsson och Anna S. Törnqvist

Förbundsordförande
Stefan Kristiansson delar
ut jubileumsmedaljen
till riksdagsman BengtAnders Johansson.
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Det blev en händelsefylld dag
då det skulle utdelas medaljer,
röstas om propositioner och
motioner, stomprogram skulle fastställas och mycket mer.
Som blivande chefredaktörer
för Nationellt Pistolskytte var
detta ett viktigt tillfälle för oss
att knyta kontakter med för-

bundsstyrelsen och även få
höra åsikter och önskemål om
tidningen och dess innehåll.
Förbundet anordnade liksom
tidigare år en kretskonferens dagen innan årsmötet,
vilket gjorde att kretsarna i
lugn och ro kunde informera
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Styrelseordförande
Mike Winnerstig.

budget för 2014 samt budget
och verksamhetsplan för år
2015. Handlingarna fastställdes av förbundsmötet.

Två tidigare förbundsordförande:
Anders Björck och Gunnar Tysk.

tet röstade att gå vidare enligt styrelsens förslag. Samtliga
motioner och propositioner
finns i sin helhet på förbundets hemsida.

Förbundsmötet beslutade, på

Generalsekreterare
Mats Stoltz.

och diskutera de frågor som
skulle tas upp för beslut. På
så vis kunde förbundsmötet
genomföras utan stress och i
rask takt besluta i frågor och
under högtidliga former dela
ut utmärkelser till förtjänta
personer.
Efter att styrelseordföranden
Mike Winnerstig hälsat mötesdeltagarna välkomna förklarade han mötet öppnat
vilket bekräftades med en
fanfar. Mike läste upp ett telegram från HM Konungen, där vår höge beskyddare
sände sina bästa välgångsönskningar med anledning av
förbundsmötet. Efter att na-

NP3 ’14

tionalsången traditionsenligt
sjungits vidtog utdelning av
förtjänsttecken.
Förbundsordförande Stefan
Kristiansson valdes att leda

styrelsens förslag, om oförändrade förbundsavgifter för
år 2015, det vill säga:
Föreningsavgift: 600 kr per
förening.
Avgift per aktiv medlem:
260 kr.
Avgift per aktiv familjemedlem: 200 kr.
Sammanlagt tre propositioner

och sex motioner stod på
dagordningen. Dessa behandlades under lugn och saklig
debatt. Störst intresse väckte
Uppsalakretsens motion avseende införande av krav på
att vapnet skall transporteras
Mötet godkände styrelsebe- hölstrat eller i väska mellan
rättelsen samt bokslut för år stationerna på alla fältskyt2013 och beviljade styrelsen tetävlingar. Styrelsens förslag
och generalsekreteraren an- var att bordlägga frågan, uppsvarsfrihet för det gångna året. dra åt styrelsen att genomföra
en konsekvensutredning och
Generalsekreterare Mats Stoltz återkomma med förslag till
presenterade en reviderad nästa års förbundsmöte. Mömötet. Stefan tackade för förtroendet och hälsade förbundets hedersledamöter, Gunnar
Tysk och Anders Björck särskilt välkomna.

Under punkten övrigt presenterade Bo Walger 2015 års
gedigna stomprogram vilket
sedan fastställdes av mötet.
Elmer Jansson, redogjorde
för upplägget inför årets SM
i precision och fältskjutning i
Östergötland.
Hedersledamoten Gunnar Tysk
begärde ordet för ett kortare
anförande och riktade ett tack
till förbundets styrelse och
kansli. Dels för ett väl förberett
och genomfört förbundsårsmöte, men även för det sätt
som förbundsledningen tillvaratar pistolskyttets intressen i
kontakten med olika myndigheter. Gunnar har varit med på
över 40 förbundsmöten och
ansåg att årets möte var ett av
det bästa. Hans anförande avslutades med en varm applåd
riktat mot både styrelsen och
förbundets kansli.
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Medaljörer
SPSF:s förtjänstmedalj i guld:

Gunnar Andersson

Ulf Hansson

Avslutningsvis avtackade Ste-

fan Kristiansson ledamoten
Fredrik Strömberg för hans
insatser i styrelsen. Stefan höll
även ett kortare avslutningstal där han konstaterade att
Svenska Pistolskytteförbundet
står starkt. Såväl medlemsantalet som verksamheten ökar
och ekonomin är god. Med
andra ord; det går bra för
Förbundet som står väl rustat
att möta framtiden. Ordfö-

SPSF:s förtjänstmedalj i silver:

Mats Stoltz

randen presenterade även oss
skribenter och, blivande chefredaktörer för Nationellt Pistolskytte, Peter Carlsson och
Anna S. Törnqvist. Vi kommer att ta över Ulf Hanssons
arbete med tidningen efter
årsskiftet. Efter att ha tackat förbundsstyrelsen, kansliet
och kretsarna för goda insatser under det gångna året avslutade Stefan förbundsmötet
med ett kraftfullt klubbslag.

Björn Ericson

Lars T Andersson

SPSF:s jubileumsmedalj

Bengt Svensson

Bengt-Anders
Johansson

Olof Granander

”Nygammal” i styrelsen
John-Åke privat
Ålder: 65
Bor: Villa på landet i Bullerbyn mellan Vimmerby-Mariannelund.
Familj: Hustru och två utflugna barn.
Fritidsintressen, utöver pistolskyttet: Jakt.
Favoritmat: Husmanskost, gärna raggmunk med fläsk.
Senast lästa bok: 100-åringen som klev ut genom fönstret och försvann.
Favoritprogram på tv: Sport i alla former.
Ogillar: Lögnare och de som skor sig på andras bekostnad.
Gillar: Min familj och ärligt folk.

Vad i din kompetens tycker du
själv att SPSF har, eller kan ha
särskilt stor nytta av?
– Jag är bland annat riksinstruktör och tror att jag har en
del nyttigheter att dela med
mig av inom utbildningsområdet. Jag tillhör också
ledningen för vårt fältskyttelandslag med huvudansvar
för herrlaget vilket gett vissa
Yrkesmässig (civil) bakgrund?
– Polis sedan 20-årsåldern, erfarenheter som kan komma
till nytta i styrelsearbetet.
nu pensionerad.
John-Åke Andersson har suttit i Förbundsstyrelsen tidigare
som representant för landsdel
syd men blev tvungen att avböja omval på grund av hög
arbetsbelastning på jobbet. Nu
har han pensionerats från polisjobbet och känner att han
på nytt kan ta sig an uppgiften.
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Hur ser du på Förbundets utveckling? Din vision av ett modernt SPSF?
– Jag ser framför mig ett
SPSF som jobbar med skyttefrågor i alla former, på egen
hand inom förbundet och
även gemensamt med de andra skytteorganisationerna.

Vad vill du säga till medlemmarna som läser det här?
– Vi måste gemensamt jobba för att popularisera skyttesporten bland ungdomar.
Veteranklasserna blir större
och större och det fylls på
Vilken, eller vilka grenar skjuter med alldeles för lite ungdomar. Många ungdomar skjuter
du själv helst?
– Favoritgrenen är fältskytte, luftpistol, men av någon angärna med A-vapen eller re- ledning slutar de när det blir
volver. I mån av tid skjuter jag fråga om krutskytte. Några
också sportpistol och Militär återkommer visserligen, men
vi tappar för många.
snabbmatch.
Vilka är dina hjärtefrågor?
– Rekryteringen till skyttesporten. Framför allt hur vi
ska lyckas nyrekrytera ungdomar.
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Förbundsstyrelsen 2014
Stefan Kristiansson
Förbundsordförande

Mike Winnerstig
Styrelseordförande och presstalesman

Svenska Pistolskytteförbundet
Box 5435, 114 84 Stockholm

tj: 08-555 038 54
mobil: 070-544 41 46

Ordinarie ledamöter

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

GÖTEBORG
Lars T. Andersson

NORRBOTTEN
Anders Khemi

ÄLVSBORG
Peter Hjortstam

HALLAND
Bertil Johansson

mobil: 0730-70 10 71

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

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

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

VÄRMLAND
Claes-Håkan Carlsson

MALMÖHUS
Bertil Johansson

KALMAR NORRA
John-Åke Andersson

VÄSTERNORRLAND
Göran Lindskog

DALARNA
Lena Sjögren

tfn: 054-56 62 04
tj: 054-13 50 48
mobil: 070-565 90 22

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

tfn 0496-410 81
mobil: 070-531 81 83

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

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

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

Suppleanter

Adjungerade

NORRBOTTEN
Bengt Flodin

SKARABORG
Susanne Svensson

KRISTIANSTAD
Per-Anders Svensson

GÄVLEBORG
Jim Eriksson

Generalsekreterare
Mats Stoltz

tfn: 0921-124 76
tj: 0921-34 84 58
mobil: 070-543 27 13

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

tfn: 044-807 74
mobil: 0705-88 07 74

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

tfn: 08-650 50 93

HEDERSLEDAMÖTER
Generallöjtnant, Karl-Erik Holm
Generalmajor, Robert Lugn
Generalmajor, Krister L:son Lagersvärd
Generallöjtnant, Curt Sjöö
Länsråd, Gunnar Tysk
Landshövding Anders Björck
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VALBEREDNINGEN
Ordförande: Sonny Svensson,
0709-90 50 80
Syd: Per Andersson, 0734-36 58 52
Väst: Jens Vesterman, 0730-70 87 37
Öst: Kicki Svedberg, 08-590 924 04
Nord: Karl-Johan Markström,
070-216 42 45

VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET
Ordförande:
Nils-Anders Ekberg
Ledamöter:
Mike Winnerstig
Anders Khemi
Claes-Håkan Carlsson
Lars T. Andersson
Adjungerade: Mats Stoltz
Bo Walger

REVISORER
Lars Lundkvist
Peter Ohlsson
Revisorssuppleanter
Bo Cedar
Eija Andersson
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VarioLens

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

Passar till de flesta skytteglasögonbågar.

1981-2014 – 33 år i branschen till glädje för många ...

Vi har försäljning och service för:

•
•
•
•
•

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

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

48

NP3 ’14

P44

Ställbar Rinkkolv i 5 storlekar
Ställbar Nillkolv i 3 storlekar

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

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

Vi tar andra vapen i byte. Även delbetalning.

NP3 ’14
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NP:s Antikrunda

SMITH & WESSON
No 3 New Model
Av: Jan Eriksson
Foto: Ulf Hansson

Det går utmärkt att skjuta guldserier med en
antikvitet som Smith & Wesson No 3 New
Model. Det konstaterar Janne Eriksson som
här berättar om revolvern.
Smith & Wessons preferens
för grovkalibriga revolvrar
har alltid varit kaliber .44.
De ansåg att kaliber .44 gav
bäst balans mellan precision
och stoppkraft jämfört med
grövre och klenare kalibrar.
Enligt marknadsnoteringar i USA säljs S&W No 3
New Model för mellan 9 000 och 70 000 svenska
kronor, beroende på skick, utförande och proviniens.

En av dessa kaliber .44 re-

volvrar var No 3 New Model
som tillverkades från 1878 till
1910 i 35 796 exemplar i piplängder från 3,5” till 8” tum.
Vanligast var 6 ½”. Revolvern kunde erhållas i blånerat och förnicklat utförande.
Alla stommar till No 3 NM
tillverkades före 1899 och re-

brytkonstruktion som genom
att tippa pipan nedåt samtidig
kastar ut samtliga tomhylsor
Det är en sexskottsrevolver och det går väldigt snabbt att
av singel aktion ”top break” fylla trumman med sex nya
patroner.
volvern klassas därmed som
antik i USA.

Kolven är av ”round butt” utförande och kunde fås med
kolvplattor av valnöt eller
hårdgummi.
Revolvern kunde förses
med antigen fasta eller ställbara riktmedel. Kornet var utbytbart och det ställbara siktet
var väldigt fint inpassat i låsanordningen för pipan. Justerbart i höjd och sida med tre
små skruvar. Revolvern som
visas här är av målskyttemodell med ställbara riktmedel.

S&W No 3 New Model
med patroner .44 Russian.
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No 3 NM öppnas genom att

man hållande revolvern med
högerhanden och med vänsterhandens tumme och pekfinger lyfter låsanordningen
samtidigt som man tippar pipan nedåt.
Den tillverkades i fjorton
olika kalibrar, från kaliber .32
S&W till den engelska armépatronen .455 Mark 2. Dock
inte i .45 Colt, vilket måste ha
varit ett stort misstag försäljningsmässigt. Problemet var
att trumman var för kort för
att kamra .45 Colt.
Vanligast var kaliber .44
Russian som var den första
moderna revolverpatronen
med kulan nedtryckt i hylsan som vi idag är vana att
se. Föregångaren, kaliber .44
American hade en kula med
samma diameter som hylsan
och som var försedd med en
häl som stacks ned i hylsan.
Samma konstruktion som på
dagens kaliber .22 ammunition.

När pipan bockas framåt stöts
samtidigt tomhylsorna ut ur
trumman.

Det ställbara
siktbladet har
U-skåra.

S&W No 3 New Model kali-

ber .44 Russian blev mycket populär i senare delen av
1800-talet. Särskilt omtyckt
som målskjutningsvapen för
sina fina skjutegenskaper och
revolvern användes av dåtidens
främsta skyttar som Ira A. Paine och Walter Winnans.Annie
Okley, även känd som ”Little
Miss Sure Shoot”, medlem i
Buffalo Bills Wild West Show
använde den också.
Jesse James, en inte alldeles
okänd laglös revolverman, gillade också S&W No 3 NM.
NRA (National Rifle Association) arrangerade 1886 en stor
revolvermatch där de främsta skyttarna i USA deltog.
Den varade i sex dagar och
man sköt 100 skott om dagen. Man sköt precision mot
”Bulls-Eye” tavlan och skjutavståndet var 50 yards (c:a 45
m.).Totalvinnaren hette Fred
E Bennet, som vann på 5 093
poäng. Högsta dagspoäng
hade hans bror W W Bennet,
som noterades för 914 poäng
efter 100 skott.
Det var svartkrutsladdningar som gällde och det var
tillåtet att rengöra revolvern
efter vart femte skott.
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Patronen .44 Russian’s hylsa
förlängdes 1/8” och döptes
1908 om till S&W .44 Special i samband med att S&W
släppte ut den kanske finaste
modell man någonsin tillverkat, New Century, eller mera
känd som ”Tripple Lock”.
Det var den första modellen i serien med N-stomme.
1955 var det dags att förlänga
hylsan igen med 1/8”. Den
här gången var det .44 Special hylsan som förlängdes och
kom att döpas till .44 Magnum.
En tredjedel av S&W produk-

tion av No 3 NM såldes till
Japan runt 1879 som försåg
sin flotta och artillerienheter
med denna revolver.
Revolvern på bild här i
artikeln inköptes 1976. Den
är tillverkad c:a 1887 och har
sedan dess används till rekreation och svartkrutsskytte. Den
är mycket välskjutande och
det är ingen svårighet att regelmässigt skjuta guldserier i
SPSF:s vapengrupp B, där den
– med röksvaga laddningar –
passar in.

Det var tillåtet att
rengöra revolvern efter
vart femte skott.

Jesse James, ökänd profil i
”vilda västern”, föredrog
S&W No 3 New Model.
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SM 2011:

•
•
•
•
•

Guld Fält C
Guld Fält A
Guld Fält C Dam

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

Säljes nu av:

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

X-Five
X-Six
med flera..

NYHET!
P210 Super Target
6” pipa

Alla Pistoler - både från Tyskland och USA.
Delar och alla tillbehör.
Säljes nu av:
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Kikare och stativ för
målskjutning
HK 12-36x50
29-39 cm och
endast 400 g.

– flera olika utföranden –
Allt finns för det
mesta i lager!

K&M
Teleskopstativ
10-107 cm

Endast 25 cm
och 500 g.

HK 3-ben stativ

DILLONS LADDPRESSAR

Haendler & Natermann
precisionsblykulor

Art.Nr

Tubkikare

KIK123650
KIK154560
KIK154577
KIK257570
CZ04
CZ05
CZ06

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

Art.Nr

Stativ

KIK25CM
CZ11
KIK2939CM
KIK12CM
STO60262
STO60291
STO60293
KIKÖ01
KIKÖ02
STO60269

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

– fettade –
– plastade –
– förkopprade –

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

Vihtavuori krut,
Magtech kulor
Magtech hylsor,
Magtech tändhattar

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

Generalagent för Sverige

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

Tel 040-46 50 50, Fax 46 18 58

www.sportec.se • info@sportec.se

Besök vår hemsida: www.sportec.se

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

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

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

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

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

Västerviks Pistolskytteförening inbjuder
alla Sveriges luftpistolskjutande barn och
ungdomar till Propagandatävling med
luftpistol på hemmabana.
Tävlingen pågår mellan oktober och mars.
Resultaten redovisas månadsvis i en
resultatlista. De fyra bästa månadsresultaten
räknas.
Inbjudan finns på hemsidan:
www.vastervikpistolskytte.se
Anmälan före 31 oktober till E-post:
propagandan@vastervikpistolskytte.se

Stor sortering av filterglas,
med eller utan styrka.

INBJUDAN

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

Välkommen!
Västerviks Pistolskytteförening, LP-sektionen
Mikael Karlsson

www.barksoptik.com
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Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa
Bra stationschef reder
sig själv

Foto: Peter Siegel.

På SM-fältskyttet i Boden förra året sågs stationschefen Urban Amrén
från F21 Skf klara såväl måldrag som tidtagning på egen hand. Med
hjälp av en rejäl draganordning för figurerna monterad i en tall och
ett gigantiskt tidur med tydliga sekundmarkeringar framför sig klarade han skivan galant.

Svartkrut i Vaqueron
Redaktör Hanssons Ruger Vaquero .45, nu med 5½ tums pipa, har
varit i farten igen. Här provsköts det med svartkrut som Leif Glantz
(bilden) välvilligt ställt till förfogande. Självklart vill vi inte undanhålla
den bästa av läsekretsar förevigandet av denna massiva avfyring.

Ny patrondispenser
Av: Peter Siegel

Vid årets Pistol SM presenterade LCE Skyttematerial en ny innova
innovativ patrondispenser för kaliber.22! Det nya är utformningen som är
i form av en romb. Den innehåller 12 rader med 6 patroner i varje.
Perfekt inte bara för vanliga nationella fältskjutningar utan även för
mästerskap med tio stationer, samt två eventuella omskjutningar.
Locket tas inte av, det är skjutbart med ändstopp i båda riktningarna. Klickstopp för varje patronrad. Produkten är framtagen av en
utvecklingsfirma i Småland. Dispensern saluförs av LCE Shooting
Equipment i Stenstorp och kommer troligtvis även att finnas i fler
kalibrar i framtiden. Introduktionspriset är 195 kronor – se www.lceskytte.se. Vid frågor eller beställningar sänd ett mejl till lceskytte@
gmail.com.

Olympiamästarens
Walther håller än

Snabbskyttespecialisten Pär Hylander var
suverän i Militär snabbmatch på årets SM
och tog guld i både A och C. I vapengrupp C
sköt han med denna till kaliber .22 lr ombyggda
Walther OSP som tidigare tillhört olympiamästaren
Ragnar Skanåker.

Det blir
Sunne
nästa år
Nästa års Pistol-SM går av
stapeln i Sunne, Värmland.
På årets SM passade man
på att dela ut broschyrer
och informera om det
kommande arrangemanget.
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Glöm inte vapenvården! SM:s äldsta håller stilen
Av: Peter Siegel

Foto: Peter Carlsson/
Peter Siegel

Tyska Schletek, www.schletek.de, har tagit fram nya syra- och ammoniakfria produkter för just vapenrengörning. Nu finns det t.ex. en
bore-cleaner, d.v.s. en piprengörare med en fyrstrålssond som avlägsnar gamla rester av koppar, zink, tombak, samt rester av fastbränt
krut och olja. Med fyrstrålssonden fördelar man rengöringsvätskan
jämt i hela pipan.
Schleteks Gun-Cleaner är ett skum som rengör och avfettar hela
vapnet. Även Schleteks 2 in 1 Gun-Tuning är en mycket bra produkt
och tål temperaturer mellan –40 till +750 grader Celsius. Hela setet
i tre delar såldes av SPORTEC AB på senaste SM för 300 kronor.
Mer info på hemsidan www.sportec.se. Beställning kan göras via mejl
till info@sportec.se eller via telefon 040-46 50 50.

Gösta Alexandersson, FOK
Borås, fyller i år 95 och var äldst
som vanligt på Pistol-SM. Fältrundan avverkade han utan problem
och kollade förutsättningarna noggrant.
Gösta lovade komma tillbaka nästa år och försvara
titeln som SM:s äldsta, ”om hälsan står mig bi”, som
han sa. NP gratulerar till de 95 åren!

Rätt pris till rätt person Årlig seglats till
Pistol-SM!
På senaste SM delades förutom medaljerna även
ut fina priser. En som fick ett ”passande pris” var
flerfaldige svenska mästaren Kristian Sjöberg från
Torna Hällestads Psk. Kristian som är tandläkare till
yrket vann en elektrisk tandborste vilket gav upphov till stor munterhet vid prisutdelningen.

NP-reportern Peter Siegel,
före detta chefbartender på
olika innenattklubbar i Stockholm, vann en Turbo Blender ”Mix and Go” för frozen
drinks, typ frozen Margarita
eller frozen strawberry –
daiquiri.
– Precis vad jag behöver!
Sa Peter och lovade servera sina skyttekamrater
goda svala drinkar i sommarvärmen.
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Av: Peter Siegel

Förra året berättade vi om Göran Wagner från Össeby som seglade
i egen båt från Stockholm till Luleå för att delta på Pistol-SM i Boden. I år gick seglatsen söderut genom Göta Kanal till gästhamnen i
Söderköping. Därifrån var det bara 9 km till tävlingscentrum i Västra
Husby. Men vad ska Göran välja för ”kryssning” nästa år när SM går
i värmländska Sunne? NP föreslår routen Stockholm – Göteborg
och sedan uppför Göta älv till gästhamnen i Karlstad. Därifrån är det
knappt sju mil till tävlingscentrum i Sunne. Lycka till med seglatsen
och på nästa SM!
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Smartare, billigare
och bättre!
Av: Ulf Hansson

Kan man inte
göra på något
annat sätt?

När de nya tavelställen var klara hittade Uffe även på ett sätt att enkelt transportera dem.
I utrymmet baktill finns plats för tavlor, kritor m.m.

Ibland är det bra att tänka ”utanför boxen” och inte göra
som man alltid gjort. Ulf Stålklinga, radioamatör och
mångsysslare, effektiviserade arbetet med att snickra ihop
nya tavelställ. Resultatet blev en rationell, industriliknande
produktion och ställen blev både lättare och billigare.
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De oklassade byggplywoodskivor som används är 12 mm
tjocka och har måtten 1 200 x 2 440 mm. Dagspriset
ligger på 189 kronor per skiva (Bauhaus). Av en
skiva får man ut c:a 8 färdiga ställ. Man kan också få
sådana skivor från byggarbetsplatser som avvecklas.
Skivor som inte är perfekta kasseras ofta och slängs.
De skivor Uffe använder har han fått gratis.
Bitarna sågas upp i antal och mått enligt bilden och kan
lätt transporteras till monteringen. De små styrbitarna/
flärparna för tavlorna i kassen är av tunnare mtrl.

Monteringsjiggen består av en träskiva med en stadig sarg under, ett
antal tvingar, några stag av metall och styrdelar gjorda av en gammal
Ikea-pall.

På en städdag i våras hos Svartsjö Psk, några mil utanför
Stockholm, jobbade Ulf Stålklinga med att snickra ihop
nya tavelställ. Arbetet omfattade många arbetsmoment och
mycket återstod då man måste packa ihop för dagen. Uffe
började klura på om det inte
skulle gå att effektivisera och
förenkla hela tillverkningen.

av rundjärn. Hela konstruktionen är sammanfogad med
träskruv och väger närmare
fem kilo.

Uffe markerar för tydlighets skull
limytorna med en penna.

Limmet appliceras.

Slutresultatet blev ett tavelställ

rar att limma ihop tolv ställ
åt gången.

där antalet delar reducerats
både till antal och vikt. Efter att stället testats grundligt
och fungerade som det skulle
konstruerade Uffe en effektiv
monteringsjigg för hoplimning av delarna. Jiggen kla-

En av många fördelar med de
nya tavelställen är den kraftigt reducerade vikten som
inte bara innebär lättare hantering, den gör också att stäl-

Uffe började tänka ”utanför

boxen”. Kan man inte göra
på något annat sätt? Han
började testa lättare trämaterial för ramen och enbart lim
till sammanfogningen. Under arbetets gång utvecklades
De gamla ställen är tillverka- konstruktionen ytterligare ett
de av ganska kraftigt virke, antal steg. Bland annat gjorde
förstärkningsbitar av masonit Uffe en ny fästanordning för
och ett antal plåtdetaljer. Plå- styrpinnen i vridstället som
ten överst på ramen har en kan användas för såväl de
påsvetsad 10 mm styrpinne gamla som de nya tavelställen. Upp till tolv ställ kan limmas samtidigt.
NP3 ’14
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Det nya fästet med av- och påtagbar
styrpinne är fast monterat på baksidan
av målställningen och fungerar lika
bra för de gamla tavelställen som de
nya. De gamla ställen har pinnen fast
monterad i ramen och skjuts då upp i
hålet i den bockade aluminiumdelen.

Den enda metall
som förekommer
är klammern till
styrflärparna
(kan troligen
uteslutas).

Spåret för styrpinnen är per
automatik avfasat nedtill,
vilket gör att ställen inte kärvar
när de hängs upp på pirrans
transportpinne.

De gamla
ställen väger
c:a 5 kg.

Måltavlorna skjuts enkelt på plats.

Vikten på de nya ställen
har reducerats till c: 2 kg.

len får en snabbare och mer
exakt rörelse vid fram- och
bortsvängning.

dämpande skydd nedtill.
Genom att montera en enkel upphängningsanordning
(en bit trä och ett rundjärn)
kan man transportera ett stort
antal tavelställ, tavlor, speglar
och behållare för kritor och
klisterlappar samtidigt.

lar det inte heller om. Byggplywoodskivorna – som inte
kostar särskilt mycket ens som
nya – kan ofta fås gratis från
Det kan invändas att ramen byggarbetsplatser som avser vek ut, och att den där- vecklas. Övrig utrustning utför snabbt blir sönderskjuten. görs i princip av en bänkskiva
Men alla kulor, även kali- för jiggen, ett antal tvingar
ber .22, går rakt igenom vir- och en flaska Polyurethanlim
ket antingen det är tunt eller (t.ex. Cascol PU).
tjockt. Skadan är lika stor.
Med tanke på hur lätt det När tavelställen var färdigutär att tillverka nya tavelställ vecklade tog Uffe tag i nästill en ringa kostnad är detta ta idé, nämligen att hitta på
inget problem. När man väl ett enkelt sätt att transporär igång med produktionen tera dem från målboden till
gör man lämpligen ett antal målanordningen framme vid
reservexemplar.
kulfånget och vice versa. En
vanlig pirra inhandlades förNågra tyngre utgifter hand- månligt och försågs med
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– Det blev bara roligare och
roligare! avslutar Uffe.
Vill du få kontakt med Ulf
Stålklinga går det utmärkt på
tel: 070 467 87 64.
Mail: sm0pve@glocalnet.net

Ulf Stålklinga är medlem i Svartsjö Psk och har också varit medlem
i den franska klubben ”Amicale des Tireurs du Baqui” i Lacoste
Luberon Provence, där huvudinriktningen är IPSC.
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Guld SM 2011: Fält C Vet, Öppen Klass Bana C, Bana C Dam, Bana C Vet

Modell AW93 - Kaliber .22 LR

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

FEINWERKBAU - kvalitet
SPORTEC - service

MANURHIN

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

Modell MR 38 Match

Modell MR 73 Sport

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

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

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

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

•
•
•
•

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

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

Kanonerna
vid Oxdjupet
avskräcker
på nytt
Av: Ulf Hansson
Foto: Ulf Gullberg, Ove Andersson, Thomas Nordh

Pensionärsgänget med Upplands Väsbys skjutbana som
central mötespunkt gör då och då utflykter till intressanta
platser tillsammans. Nyligen besökte man den gamla
fästningen Oscar-Fredriksborg på Rindö utanför Vaxholm.
Del av
befästningsanläggningen
vid Oxdjupet.

Bakre delen av
eldröret med
laddluckan.

Samling vid 24
centimeterskanonen, lite
större pipor än på pistoler ...
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Oscar-Fredriksborgs fästning
uppfördes vid Oxdjupet mot
Värmdösidan 1724–1735 och
förbättrade radikalt försvaret
av Oxdjupet. Runt fästningens torn fanns ett galleri för
gevärsskyttar, utformat så att
man kunde skjuta i tre riktningar genom varje skottglugg. Arbetet med att fylla
Oxdjupet med sten blev klart
1839.
Fortet uppfördes 1867–1877

som en konsekvens av att
försänkningarna i Oxdjupet
togs bort och sundet öppnades för sjötrafik. Fortet var
insprängt i berggrunden och
skyddat med tjocka jordvallar
och pansarplåtar. En av Sveriges första minstationer låg
här. Fortet ersatte Vaxholms
kastell som huvudfästning i
försvaret av Stockholms inlopp och kvarstod i krigsorganisationen till och med andra
världskriget.

Kraftverkshallen med dieselmotorerna längst bort.

Befästningarnas storlek och

skick varierar, liksom graden
av tillgänglighet. Vissa av anläggningarna ligger på privat mark och många av dem
saknar underhåll. Turistbyrån
i Vaxholm ber besökare att
iaktta försiktighet. I ett pressmeddelande 2010 meddelade
Statens Fastighetsverk att man
bland annat skulle genomföra
en omfattande murverksrenovering, något som pågår fortfarande, för att allmänheten
ska få tillträde till fler delar av
fästningen.
På rundvandringen fick pen-

sionärsgänget bland annat
stifta bekantskap med en av
de 24 centimeters bamsekanoner som Statens Fastighetsverk monterat upp på sina
ursprungliga platser. ”Oscar
Fredriksborgs kanoner avskräcker på nytt” skrev man
då detta var gjort. Eldrören
väger 25 ton vardera och man
menade att fästningen, som tidigare gett ett något tamt inNP3 ’14

På hundraårsdagen
var en av de gigantiska
dieselmotorerna med
överliggande kamaxlar
återställd i körbart skick.

tryck, nu fått tillbaka lite av
sin ursprungliga pondus.
– Att eldrören återförs till
sin rätta plats kommer att förstärka den autentiska känslan,
sa Mathias von Schlieben,
förvaltare på Fastighetsverket när kanonrören kommit
på plats, nu blir det lättare för
såväl besökare som förbipasserande att förstå fästningens
betydelse, hur man tänkte
kring försvaret av Oxdjupet
och vilken avskräckande roll
fästningen haft i Stockholms
försvar.
Något annat som imponerade

på besökarna var fästningens

kraftstation. Denna ligger i ett
bergrum och innehåller bland
annat två hundraåriga dieselmotorer. Ett par rejäla bjässar som utgjorde hjärtat i det
kraftverk som gav elektricitet
åt fästningen.
Dieselmotorerna tillverkades 1910 av AB Diesels
motorer i Sickla och fraktades med pråm till Rindö.Till
varje motor är två elgeneratorer kopplade. Dessa var i drift
fram till mitten av 1920-talet
då Rindö fick elektricitet från
Vattenfall.
Kraftstationen fungerade
därefter som reservaggregat
till 1950-talet, varefter den

fick förfalla i många år. En
av motorerna har restaurerats
och 2011 kunde man återigen
köra motorn för första gången
på 52 år.
Att köpa en Polar Diesel Motor, modell T3K, kostade
26 900 kronor när det begav sig. Då ingick svänghjul,
ljuddämpare, bränsletank,
kylvattenpump, smörjanordningar, rörledningar, emballage, frakt och montage.
Tillkom generatorer och resten av den elektriska utrustningen. Kostnaden motsvarar
c:a 1 300 000 kronor i dagens
penningvärde.

61

Profilprodukter, trycksak

SLIPSHÅLLARE 75:Med kopia av pistolmärket
i guldimitation.

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

DEN
NSCARF 340:SIDENSCARF

SIDENSLIPS
340:-

BÄLTE 300:-

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

KEPS 90:En storlek (inställbar)

Tolkar
Fält resp. Precision.
Komplett
plett sats i låda.
Pris per
p låda: 400:400:
Enstaka
aaka tolkar: 75:-/styck
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REGELBOK PPC 50:-

SKJUTHANDBOK 200:-

Kontrollprogram
– för kulfång

VITBOK

Foto: Ulf Hansson

UTBILDNINGSHÄFTE
Grundutbildning för pistolskyttekortet. 120:-.

Foto: Ulf Hansson

Svenska
bundet
ör
ef
tt
ky
ls
Pisto

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

FOI CBRN-skydd och säkerhet, Umeå

KONTROLLPROGRAM 50:-

Planering och
Tävlin
Tävling

Skjutteknik

Svenska Pistolskytteförbundet

Svenska Pistolskytteförbundet

Planering och Tävling: 50:-

Skjutteknik: 50:-

VITBOK 50:-

Skjutträning och Träningslära 50:-

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

Lufttub exploderade

I somras hände det att trycktuben till en luftpistol plötsligt
exploderade. Tuben var inte
för gammal eller ”överlad-

yngre familjemedlem fick en
del sårskador, pistolväskan
slets sönder och skador uppstod även på en del omgivande möbler.
Lufttuberna provtrycks
Den
enligt uppgift hos tillverkarna,
söndersprängda
tuben.
för säkerhets skull med avseFoto: Thomas
värt högre tryck än de 200 bar
Mohlin
man normalt laddar dem med.
Den söndersprängda tuben
dad” och det skedde utom- och pistolen har sänts till fahus på en veranda, i skuggan. briken som efter genomgång
Ingen hade vidrört pistolen och test lovat återkomma med
som låg i transportväskan. En en förklaring (förhoppnings-

vis) till olyckan. Även Arbetsmiljöverket har kontaktats då
de ansvarar för tryckkärlsförordningen.
Med anledning av det inträffade är det motiverat med
en uppmaning till luftpistolskyttar att förvara trycktuberna på ett säkert sätt och
– inte minst – byta tuberna
innan ”bäst-före-datum” gått
ut (sista bruksmånad och år
står på tuben).
Tills vidare avvaktar NP
resultatet av utredningen.

Landslagsuttagning till NM i fält
Av: Bo Walger

Uttagningen till Nordiska Mästerskapen i
fältskytte blev en utmaning för både skyttar
och arrangör då temperaturen stadigt låg
runt 30 grader.
I början på augusti genomförde Överums Pistolklubb
landslagsuttagning inför årets
NM.Tävlingen genomfördes
på ett exemplariskt sätt och
vi tackar Överum och dess

funktionärer för en god insats. Speciellt som temperaturen hela tiden låg kring 30
grader, en utmaning för både
arrangören och skyttarna.
Uttagningen skedde helt enligt

Årets landslag har
följande sammansättning:
Damer (ledare Marie Brunsson)
Ann-Kristin Jansson, Håtuna PSSK
Liselott Såmark, Stockholmspolisens Skf
Jennie Dahlberg, Atlas Copco Psk
Veronika Ferdén, Luleå Pk
Maria Claesson (reserv), Eksjö Skg
Monica Hjertqvist (reserv), Råsbo Psk
Seniorer (ledare John-Åke
Andersson)
Christian Johansson, Lidköpings Psf
Tomas Hämäläinen, Atlas Copco Psk
Hans Granath, Västerås Ps
Åke Nordin, FOK Borås
Lars Hagman (reserv), Hedemora Psk
Sören Josefsson (reserv), Högsby Psk
Juniorer (ledare Bo Walger)
Pelle Falk Hedberg, Mariestads Psk
Alexander Johansson, Mjölby Pk
Thomas Friberg, SAAB Pk
Josefine Johansson, Hammars Psk
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svenska regler då årets NM
äger rum i Sverige (Döderhult) den 13 september.
Årets landslag.

Nytt för i år är att seniorlaget
endast består av fyra skyttar
jämfört med sex tidigare. Detta är ett resultat av förhandlingar med våra skyttekollegor
i Norge och Danmark, där det
ursprungliga förslaget var att
juniorerna skulle strykas helt
från NM. Då vi från Förbundets sida anser att juniorerna
är viktiga för framtiden ansåg
vi det bättre att kompromissa
och minska antalet seniorer.
Detta innebar att konkur-

Bästa skyttet vid
uttagningen presterade
Christian Johansson,
Lidköping. Han sköt fullt
alla fyra varven.

rensen var, om möjligt, ännu
större i år mellan seniorerna.
Efter två hårda tävlingsdagar
togs fyra damer och fyra seniorer (samt två plus två reserver) ut till landslaget. Juniorer
utses i samband med SM som
genomfördes i juli och de

två som deltog i Överum utnyttjade möjligheten till extra träning.
Om man ska nämna någon
speciellt i årets landslag så är
det Christian Johansson som
sköt fullt samtliga fyra varv
under uttagningen(!).
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1:a Plats Bana A
SM 2011
1:a Plats Stock
Semi Auto 2010
1:a Plats IPSC Open
Division 2010

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

Ny generalagent i Sverige

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

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

Vi erbjuder räntefri avbetalning via Wasa Kredit AB

