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Framsidan:
Bland en handfull damer som skjuter den mansdominerade grenen 
magnumfält utmärker sig särskilt Anita Olsson, Torsby Psk. Under 
många år har hon utnämnts till ”Mrs Magnum” och i år stod hon 
även som slutsegrare i Magnumcupens friklass. Friklassen anses som 
den svåraste och hon har nu tilldelats hederstiteln ”Sveriges okrönta 
Magnumdrottning”. Läs Uffe Perssons hyllning till Anita på sid. 37.

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

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

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

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

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

Miljöakuten

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

Aktuellt lösenord: Riktmedel

Mats Stoltz

Köp/sälj/byt på 
hemsidan

Nu handlar det om vår 
framtid
Ledningen för Svenska Pistolskyt-
teförbundet har en övergripande 
uppgift nämligen att skapa så goda 
förutsättningar som möjligt för 
skytte med pistol och revolver. Och 
vi gör vårt bästa. Åtskilligt har skri-
vits på ledarplats i NP genom åren 
om de frågor som varit mest ange-
lägna just för tillfället. På senare tid 
har det ofta handlat om vapenlag-
stiftningen. Kretskonferenser och 
förbundsmöten har till huvudsak 
ägnats åt regelfrågor. När förbun-
dets styrelse sammanträtt har dis-
kussionstiden oftast koncentrerats 
till de för stunden mest akuta. I det 
löpande arbetet på kansliet läggs hu-
vuddelen av tid och kraft på att serva 
medlemmar, föreningar och kretsar. 
Vi prioriterar det dagsaktuella, det 
som ligger överst på skrivbordet 
och funderar inte särskilt mycket 
på framtiden – så gör de fl esta av 
oss och för det mesta fungerar det 
rätt bra.
 Men det fi nns risker med detta. 
Vi kanske använder våra begränsade 
resurser fel sett i ett längre perspek-

tiv och vi kanske skulle använda vår 
arbetstid något annorlunda. För att 
motverka detta började styrelsen, för 
ett drygt år sedan, att skissa på ett 
målsättningsdokument och arbetet 
fortsatte under ett möte sent i sep-
tember i år. Hur ska vi arbeta för 
att det om tio år ska fi nnas minst 
samma förutsättningar för skyttet 
som vi har idag? Vi behöver kunna 
svara på den frågan och sätta svaret 
på pränt.
 Dokumentet bör beskriva slut-
målet och hur vi tar oss dit. Vilka 
kontakter måste upparbetas och 
vidmakthållas? Hur arbetar vi med 
miljöfrågor och juridiska spörsmål? 
Vilka nätverk bör byggas upp? Hur 
bör vi kommunicera och informera 
för att nå ut till både medlemmar 
och beslutsfattare? Hur säkerstäl-
ler vi att medlemsantalet fortsätter 
att stiga? Hur ska vi tillförsäkra oss 
om en stabil ekonomi? Frågorna är 
många.
 Det fi nns nu ett utkast till mål-
sättningsdokument. Detta kommer 
att diskuteras på de landsdelskonfe-
renser som genomförs i början av 
nästa år och det är viktigt att vi får 
synpunkter, förslag på tillägg, jus-
teringar och eventuella strykning-
ar från så många medlemmar som 
möjligt. Nästa steg blir att ta upp do-
kumentet till diskussion och beslut i 
samband med förbundsmötet alter-
nativt kretskonferensen i juni 2015. 
Då har vi en plan som kan ligga till 
grund för prioriteringar och som 
kan utgöra ledstång för det dagliga 
arbetet i förbundet.

En helt annan fråga, som också har 
anspelning på framtiden men må-
hända på ett lite annat plan, rör 
landets säkerhet i det läge som nu 
råder. I tider som dessa då våra le-
dande politiker talar om ett radikalt 
försämrat omvärldsläge och där våra 
gränser kränks, både i luften och 
under havsytan, upplever många av 
oss osäkerhet. Hur kommer vi att 
påverkas? Hur kommer framtiden 
att se ut? Krävs det förändringar 
och en ny inriktning av vår säker-
hetspolitik?
 Det ankommer varken på mig 
eller på förbundets ledning att på-
verka debatten i dessa svåra frå-
gor. Men jag är övertygad om att 
förbundet har en roll som frivillig 
försvarsorganisation, när det gäller 
att bidra och stimulera till en ökad 
diskussion om situationen som så-
dan samt de vägval som Sverige står 
inför. Risken är att vi reagerar för 
sent – det är ju, som allom bekant, 
inte säkert att man vaknar i tid bara 
för att man sovit länge.

På det mer handfasta och konkreta 
planet har vi framför oss ett byte av 
generalsekreterare. Jag ställer mig 
helt bakom de ord som skrevs i 
ledaren i förra numret av NP om 
Mats Stoltz insatser för förbundet. 
Vi är många som har anledning 
att vara tacksamma för hans mång-
åriga engagemang och förnämliga 
gärningar. Vid årsskiftet tar Nils–
Anders Ekberg över som general-
sekreterare. Nils-Anders, som har en 
gedigen erfarenhet från fl era vikti-
ga uppdrag i förbundet, presenteras 
på annan plats i NP. Jag är glad att 
Nils-Anders vill ta på sig ansvaret 
som generalsekreterare och önskar 
honom välkommen i sin nya roll.

Jag vill också passa på att tillönska 
alla läsare av denna tidning en rik-
tigt God Jul och allt gott inför det 
nya året. Detta också med en för-
hoppning att ni ägnar några tankar 
åt framtiden.

Stefan Kristiansson, Förbundsordförande
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BESKRIVNING Pris/ask 50 st Pris/1000 st

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

140 kr
140 kr
160 kr
160 kr

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

.32 S&W LONG 98GR LRN

.32 S&W LONG 98GR LWC
200 kr
210 kr 

3 500 kr
3 700 kr 

.38 Spl 148GR LWC

.38 Spl 158GR LRN

.38 Spl 158GR LSWC

160 kr
160 kr
180 kr 

2 900 kr
2 700 kr
3 200 kr

.357 Mag. 158GR SJHP

.357 Mag. 158GR FMJ FLAT

.357 Mag. 158GR SJSP FLAT

220 kr
220 kr
200 kr 

3 900 kr
3 800 kr
3 600 kr 

.40 S&W 165GR FMJ FLAT

.40 S&W 180GR FMJ FLAT
220 kr
220 kr

3 900 kr
3 800 kr

.44 Rem. mag. 240GR SJSP FLAT

.44-40 WIN 200GR LFN
280 kr
370 kr 

4 900 kr
6 600 kr 

.45 Auto 230GR FMJ

.45 Auto 230GR FMJ-SWC

.45 Auto 200GR LSWC

.45 Colt 250GR LFN

.454 Casull 260GR SJSP FLAT

.500 S&W 325GR SJSP FLAT

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

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

TÄNDHATTAR

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

HYLSOR
Alla kalibrar.

KULOR
I alla kalibrar.

Generalagent för Sverige:

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

Kaliber

.32 (314/100 WC)

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

.44 (429/240 HP)

.45 (452/230 RN)

Fettade

85 kr

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

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

Förkopprade
(HS)

65 kr

80 kr
100 kr
100 kr

150 kr
140 kr

Sortimentet är större.
Hör av er!

Komplett prislista med 
samtliga kalibrar fi nns på 
vår hemsida!

Med reservation för prisändringar.

Med reservation för prisändringar.

Alla priser inkl. moms.
Pris per 100 från:
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Nordiska 
Mästerskapen
Av: Anna S. Törnqvist och Peter Carlsson

Vårt svenska landslag 
anlände till Store-
bro och Fredensborgs 

herrgård redan på onsdagen. 
På torsdagen genomfördes 
träningslägret på Vimmerby 

Psk:s skjutbana. Där drillades 
våra svenska skyttar genom 
tuffa fältstationer för att vara 
på topp inför mästerskapet. I 
år behövde svenskarna inte 
tänka på några andra regler 

än de vi är vana vid, eftersom 
det arrangerande landets re-
gelverk gäller.

Amie Blomér från Örebro Pssk 
ställde upp som extra hjälp i år 

för att träna juniorerna. Ma-
rie Brunsson tränade damer-
na och John-Åke Andersson 
tillsammans med Bo Walger 
tränade herrarna. Det ägna-
des mycket tid åt att skapa 

Årets Nordiska mästerskap i fältskytte arrangerades på 
hemmaplan, närmare bestämt i småländska Döderhult i 
september. Det blev en lång och synnerligen dramatisk 
tävlingsdag där Sveriges tre lag slutligen avgick med segern.

Svenska 
landslaget.

Lagandan var på topp i det 
Svenska landslaget.
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gemenskap och ta fram lagan-
dan. Det individuella var inte i 
fokus, det var laget som gällde.

Den svenska lagandan var ut-
märkt med många skratt och 
det syntes verkligen att det 
fanns en god kemi och ge-
menskap mellan deltagarna. 
Alla hade ett och samma mål, 
att tillsammans stå starka och 
vinna! Detta hade även ge-
nomsyrat träningslägret.

På tävlingsdagen färdades 
hela sällskapet i karavan med 
svenska, norska och danska 
minibussar från herrgården 
till Döderhult utanför Os-
karshamn. Norge och Dan-
mark hade inte haft möjlighet 
att provskjuta efter den långa 
resan hit, men de fi ck tid att 
göra det på morgonen. För 
det svenska landslaget bar det 
av direkt till sekretariatet för 
vapenkontroll och ”peptalk” 
från lagledarna.

Uppropet närmade sig och 
snart stod första patrullen 
redo, med två skyttar från var-
je land. Tävlingen genomför-
des i två fältvarv. Damer och 
herrar sköt första varvet i va-
pengrupp C och andra i va-
pengrupp B. Juniorerna sköt 
två C varv. Banan var tuff och 
deltagarna fi ck känna på korta 
tider, små mål och långa av-
stånd. Alla skyttar hade samma 
förutsättningar.

Komplicerade målspel be-
hövdes inte för att skilja 

agnarna från ve-
tet denna dag. 
Endast en skytt, 
vår egen Chris-

tian Johansson, 

Veronika 
jublade över 
det individuella 
guldet.

lyckades fylla banan med sitt 
C-vapen, det säger en del 
om hans skicklighet. Det var 
en utmärkt kuperad terräng 
som skjutbanans omgivningar 
bjöd på och även ett suveränt 
skytteväder.

Våra duktiga juniorer genom-
förde en mycket bra tävling. 
Josefi n Johansson från Zink-
gruvan var den enda tjejen 
av de tolv juniorerna. Hon 
har skjutit pistol sedan 8-års 
åldern då en kusin lät henne 
prova luftpistol. Thomas Fri-
berg studerar på skyttegym-
nasiet i Strömsund och detta 
är första året med egen pi-
stol då han nu har fyllt 
18 år. Juniorerna hade 

stort stöd och hjälp 
från Amie som 

följde dem som en skugga ge-
nom både träning och tävling.
När dagen närmade sig sitt 
slut stod det klart att Sverige 
hade vunnit landskampen i 
samtliga klasser. Bravo! Men 
resultatlistorna visade också 
att svenskorna Jennie Dahl-
berg och Veronika Ferdén 
skulle skjuta isär om individu-
ella silver- och bronsmedaljer 
medan norskan Britt-Elena 
Wollen hade erövrat guldet. 
Efter särskjutningen stod Jen-
nie klar som silvermedaljör 
och Veronika tog brons.

Sedan var det dags för 
lagledarna att ge 
sig ut för att göra 
upp med varan-
dra, innan dagen 

blev för sen. Det är tradi-
tion att även lagledarna ska 
få känna på banan och täv-
lingsnerverna. Vapengrup-
pen var revolver i kaliber 
.38 och deras tävling in-

gick inte i mästerskapet. Ef-
tersom landslagsskyttarna var 
klara för dagen, följde många 
med runt banan som ledarnas 
egen fanclub.

Under tiden lagledarna var ute 
på sitt varv, upptäcktes det att 
damernas grundresultat var 
felräknat. Det var egentligen 

Veronika och Britt-Elena 
som skulle skjuta isär om det 
individuella guldet. För att 
spara tid genomfördes sär-
skjutningen mellan de två. 
Detta skedde på eget initia-
tiv av tävlingsadministratio-
nen och skyttarna. Resultatet 
blev att Sverige tog guld och 
Norge silver.

När lagledarna kom tillbaka 
uppstod en smärre förvir-
ring. Norges delegation lade 
in en protest eftersom ingen 
från juryn hade övervakat sär-
skjutningen. Protesten god-
togs och en ny särskjutning 
mellan Veronika och Britt-
Elena skulle genomföras, rätt 
ska vara rätt.

Med långa tunga steg gick alla 
återigen till den sista stationen 
där man sköt isär. Första se-
rien var lika mellan damerna. 
Under andra serien fi ck Ve-
ronika vapenfel och uttalade 
några väl valda och upprör-
da ord över sitt vapen. Claes 
Granath, lagets egen Blixt 
Gordon, rusade snabbt bort 
till kanslihuset några hundra 
meter därifrån för att hämta 
smörjmedel. När Veronikas 
vapen hade fått lite omsorg 
var det dags igen. Alla höll 
andan men under skjutning-

Juniorlandslaget. Thomas Friberg, Josefi n Johansson, Alexander Johansson och Pelle Falk-Hedberg.
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Norge får sina vapen kontrollerade.

en var hon stabil som en sta-
ty i armen. Vid kommandot 
”markera” rusade deltagarna 
fram och Veronikas armar 
reste sig i luften. Äntligen 
var guldet hennes! På riktigt. 
Britt-Elena tog silver och Jen-
nie Dahlberg tog brons.

När alla kommit tillbaka till 
herrgården var det dags för 
kvällens bankett. Deltagarna 

bjöds på trevligt mingel, en 
utsökt middag och en ärofylld 
prisutdelning där Sverige av-
tackades för ett lyckat arrang-
emang. Många deltagare från 
Norge och Danmark uttryck-
te också sin glädje över det ut-
sökta boende som erbjöds på 
Fredensborgs herrgård. Stäm-
ningen var på topp 
med många skratt 
och kramar.

Ett stort tack till våra 
duktiga skyttar i lands-
laget, ledare, Döderhults Pi-
stolskytteklubb, Vimmerby 
Psk och vår sponsor Gunnar 
Elving Skyttetjänst AB.

Josefi ne och Alexander går igenom förutsättningarna med Amie.

Ett strålande humör ger ett strålande resultat.

Ann-Kristin visade 
stolt upp sina blå-
gula naglar.

Långa håll och små mål var dagens melodi.

Tyvärr fi ck inte Norge in 
den träffen på tavlan.
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Snabbt 
ska det 
gå att åka till 
särskjutningen.

Lite uppmjukande 
massage innan 

särskjutningen kan 
inte vara fel.

Intresset var stort vid lagledarnas skjutning med en stor åskådarskara.

Ledarna John-Åke och Bo under 
sin tävling var vid god vigör.

Resultat Lag
Juniorer
Sverige
Norge
Danmark

Damer
Sverige
Norge
Danmark

Seniorer
Sverige
Danmark
Norge

Resultat Individuellt
Juniorer
Espen Magnussen (NOR)
Alexander Johansson (SWE)
Josefi n Johansson (SWE)

Damer
Veronika Ferdén (SWE)
Britt Elena Wollan (NOR)
Jennie Dahlberg (SWE)

Seniorer
Christian Johansson (SWE)
Hans Granath (SWE)
Kent V Andersen (DEN)

John-Åke 
redogör 
för dagens 
resultat vid 
middagen.

Sveriges Landslag
Juniorer
Alexander Johansson
Pelle Falk-Hedberg
Josefi ne Johansson
Thomas Friberg
Ledare Amie Blomér

Damer
Ann-Kristin Jansson
Liselott Såmark
Jennie Dahlberg
Veronika Ferdén
Ledare Marie Brunsson

Seniorer
Christian Johansson
Thomas Hämäläinen
Hans Granath
Åke Nordin
Ledare John-Åke Andersson och 
Bo Walger

Damlandslaget. Jennie Dahlberg, Veronika Ferdén,
Ann-Kristin Jansson och Liselott Såmark.

Herrlandslaget. Hans Granath, Tomas Hämäläinen, 
Åke Nordin, infälld Christian Johansson.

Norska damlandslaget hade både laganda och maskot.
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När Nordiska mästerska-
pet i fältskytte var av-
klarat på Döderhult, 
lämnades fältbanan 
för deras egen täv-
ling Döderhults-
träffen. Det var 
inte bara banan som 
lämnas kvar utan även de tuf-
fa förutsättningarna. Joakim 
Håkansson som var helgens 
banläggare hade verkligen 
gjort ett utsökt arbete med 
att skapa en svår men inte 
omöjlig bana.

Den första stationen brukar 
vara aningen lättare så att man 
kommer i form, men inte 
i dag. Två målgrupper med 
små mål och maximalt av-
stånd. Målen försvinner pre-
cis bakom kornet. ”Eld” ropar 
stationschefen och det börjar 
smälla. Efter visitationen är 
det dags att markera och vi 
inser då att stationen är fylld 
med nöd och näppe.

Fortsättningen av banan var 
väldigt utmanande. Det kräv-
des mycket koncentration för 
att över huvud taget fylla en 
station. Vi bjöds på både långa 
och korta håll där många 
skjutriktningar var nedför 
bergssluttningar. Den vackra 
naturen och en promenad 
på två kilometer gjorde hela 
rundan till en upplevelse. Av 
totalt 72 tävlande i 134 starter 

så var det bara en enda skytt 
som lyckades skjuta fullt. 
Sören Josefsson, Högsby Pk, 
vann riksmästerklassen i re-
volver på sina 48 träffar. I 
övrigt så noterades det som 
bäst 46 träff.

Vi möter Curt Bergström, en 
av eldsjälarna i Döderhults 
Pk. Han berättar att den för-
sta landskampen i Pistolskyt-
teförbundets historia gick av 
stapeln här. Han tar upp ett 
gammalt fotoalbum ur en 
kasse och visar fotografi erna 
från 1991 då Danmark var 
här och tävlade mot Sverige 
i fältskjutning.
– Det var stort för oss på den 
tiden att arrangera en lands-
kamp, berättar Curt. Att just 
vi fi ck den äran beror nog 
på att vi hade många duktiga 
skyttar från klubben i lands-
laget. En av klubbens skyttar, 
Mats Granström, vädjade till 
förbundet att lägga tävlingen 
här eftersom vi redan hade 
banan klar. Han fi ck igenom 
sitt förslag. Resultattavlan har 

Vi möts i 
Döderhult
Av: Peter Carlsson och Anna S. Törnqvist

Döderhults Pk har en otroligt fi n 
skytteanläggning att tillgå i Fagereke strax 
utanför Oskarshamn. Där kan de utan 
problem anlägga varierande fältskyttebanor. 
Det är rätt ovanligt att man har så gott om 
fältterräng att välja på som banläggare. 
Klubben delar sin mark med gevärsskyttarna 
och därför fi nns det även möjligheter till 
långa håll för magnumfält.

Jennie Dahlberg, Atlas Copco Pk, har 
gjort comeback med stora kliv. Efter 
ett uppehåll på sex år har hon visat 
att det går att ta sig tillbaka till toppen. 
Med lite träning på hemmabanan 
och externa fälttävlingar kvalifi cerade 
hon sig snabbt till SM i somras, där 
placerade hon sig som sjua. Efter det 
blev hon taggad och deltog i uttag-
ningen till Nordiska Mästerskapen 
där hon lyckades ta en plats i svenska 
damlandslaget.
– Det fi nns många duktiga killar i 
klubben att träna med, säger Jennie, 
extra kul var det att min klubbkamrat 
Thomas Hämäläinen blev uttagen till 
herrlandslaget. Vi kunde träna ihop 
med ett gemensamt mål.
Jennie började skjuta 1994 då hon 
blev introducerad av sin pappa och 
bror som höll på med skytte. Snart 
var hon igång med träning och täv-
lingar. Åren 2005 och 2006 deltog 
hon i Nordiska Mästerskapen då det 
svenska damlandslaget vann båda 
åren. Jennie berättar att det var år 
2006, i Norge, som de även började 
dela ut individuella medaljer.

Berätta om träningslägret!
– Torsdagen var stora träningsdagen. 
Inga tävlingar, bara ren, genomtänkt 
träning. Marie Brunsson var vår trä-
ningsledare och hon är jättebra. Da-
merna tränade tillsammans för att 
skapa bra lagkänsla. Jag tror att da-
mer och herrar kanske vill träna lite 
olika på grund av att herrarna oftast 
skjuter mer B vapen än damerna. 
På fredagen fi ck vi åka till den plats 
där banan skulle vara. Vi provade att 
skjuta några skott i nedförsbacke, för 
att känna om vi behövde ställa om 
någonting. Det är bra att inte över-
träna in i det sista anser jag. För övrigt 
var det var en fantastisk anläggning i 
Vimmerby.

Hur var stämningen i lagen?
– Alla lagen var överens om att vi 
hade en lättsam och bra stämning, 
vi stöttade, pushade och hjälpte var-
andra. Jag tror att alla trivdes väldig 
bra. Jag upplevde det som en jätte-
bra lagkonstellation i alla lagen och 
vi hade superkul tillsammans. Jag vill 
ge en ros till Jan-Åke som arrangerat 
allt helt perfekt med all logistik, mat 
och logi. Det betyder oerhört mycket 
när allt runt omkring fungerar. Då kan 
man koncentrera sig på skyttet och 
koppla bort allt annat.

Vad var svårast i tävlingen?
– Hur menar du? Varför jag inte 
fyllde? skrattar Jennie. Det var en svår 
bana, men inte omöjlig. Med minsta 
lilla okoncentration var det jättelätt att 
trilla ur. Du vet, när skottet sitter fem 
millimeter utanför, då är det surt, då 
vill man helst inte se det i pappen. 
Det var mycket mål och förfl yttningar, 
tiden var ändå inte så kort, men tuff. 
Det gällde att ha förutsättningarna 
klara för sig, allt var på gränsen, det 
fanns ingen tid att vela. Då är det 
skönt att ha någon i patrullen att re-
sonera med, det är ovärderligt.

Hur var det med 
tävlingsnerverna?
– De fanns, skrattar Jennie. Det var 
en svår bana och jag har lite dålig 
tävlingsträning, det är klart att jag 
kände av det, att det var allvar. Vi var 
ju trots allt där för att representera 
Sverige. Det som är fördelen med 
den här tävlingen är att om det går 
lite dåligt individuellt, kan man inte ge 
upp för lagets skull. Det är en väldigt 
bra sporre.

Hur upplevde du fi nalen i det 
individuella?
– Ja, det var lite annorlunda. Man för-
står ju hur viktigt det är att alla har koll 
på att resultaten verkligen stämmer 
innan särskjutningen. Det var roligt 
att Veronika fi ck guld och jag är glad 
över min individuella medalj trots att 
den gick från silver till brons. Vi fi ck 
vårt lagguld och det var jättekul.

Vad har du för kommande mål?
– Det är förstås nästa SM och sen 
uttagningen till Nordiska Mästerska-
pen 2015, då vill jag vara med och 
försöka försvara vår plats. Jag och 
min man Thomas Dahlberg, som inte 
heller har skjutit på länge under vår 
småbarnstid, har planerat att komma 
igång och träna tillsammans. Det ser 
jag fram emot.

Lovande 
comeback 
för Jennie

Klart jag 
kände att 
det var 
allvar!
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jag sparat i förrådet, det är 
nostalgi.

Vi följer med Curt till klubb-
huset där han förvarar tavlan 
som han stolt tar ut i dagslju-
set. De handskrivna resultaten 
är fortfarande tydliga efter alla 
år. Han fortsätter att berätta 
om klubbhuset som rymmer 
både samlingslokaler, verkstad 
och en luftpistolhall med tolv 
platser.
 Från början var det en 
barack som Scania skänk-
te till klubben med hjälp 
av medlemmarna Gö-
ran Olofson samt Lena 
och Ulf Rosenqvist som 
då var anställda på före-
taget. Därefter fi ck huset 
en omfattande ombyggnad 
under ledning av Curt, som 
vid den tiden nyss var pen-
sionerad från polisyrket. Till 
sitt förfogande hade han ett 
antal ALU-arbetare och klub-
ben fi ck under ett års tid be-
tydande ekonomisk hjälp av 
Oskarshamns kommun.
– När bygget var klart stod 
föreningen ändå kvar med 
skulder, säger Curt bekym-
rat. Det var maskinhyror på 
40 000 kronor till det lokala 
företaget Gustafssons Uthyr-
ning. Vi insåg att vi inte hade 
något annat alternativ än att ta 
ett lån. Efter att jag hade pratat 
med uthyraren några gånger 
så kallade han ner mig och jag 
fi ck förklara att vi var tvungna 
att betala av på något sätt. Det 
var väldigt pressande. Då tog 
uthyraren alla räkningar och 
rev dem framför ögonen på 
mig och sa ”Ni är sponsrade”.

På skjutbanan tillbringar Curt 
nästan all sin tid med att ordna 
inför tävlingar och även skapa 
nya förutsättningar i terräng-
en. Nästa projekt han vill ge-
nomföra är att ordna en 100 
meters bana för magnumtäv-

Roger 
Axelsson 
skötte 
uppropet.

Curt Bergström.

Lena Rosenqvist och 
Mårten Risenberg 
registrerade resultat.

Den duktiga stationschefen på 
åttan jobbade hela helgen.

lingar. Sist han gav sig på det 
höll det på att gå illa.
– Jag var nere på banan och 
försökte slå björkbeståndet i 
terrängen. Det är lite farligt 
där eftersom det fi nns många 
håligheter som man kan halka 
ner i. En dag låg jag där med 

Förväntansfulla skyttar gör sig iordning för upprop.

benet fast i ett hål, kroppen 
böjd bakåt i nedförsbacke med 
maskinen över mig. Runt om-
kring mig hade jag små stub-
bar som jag försökte nå för 
att komma upp, men lyckades 
inte. Jag fi ck gott ligga där en 
tjugo minuter och betrakta 

himlen innan jag fi ck styrka att 
ta mig upp, berättar han. När 
det blir vinter och fryser till, 
ska jag ge mig på det igen. Då 
kan jag gå på isen, säger Curt 
och bjuder på ett leende.
 Vi tackar Curt för en trev-
lig pratstund. Det har varit en 
givande helg och det är dags 
att åka hem igen. Tankarna på 
halvdana placeringar i fältskyt-
tet försvinner i väg när vi in-
ser hur viktigt det är med alla 
dessa eldsjälar som ger allt och 
lite till. Utan dem skulle vi inte 
ha alla dessa fi na klubbhus, 
skjutbanor och arrangemang 
som vi har i Sverige.

På återseende Döderhult!

Den första landslagstavlan är väl 
bevarad i Döderhults förråd.
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Generalsekreteraren har o
För sista gången ...

Det är en tidig söndagsmor-
gon i november och jag sitter 
på mitt tjänsterum och skall 
försöka skriva min sista spalt i 
NP. Situationen ger anledning 
till eftertanke och gamla min-
nen väcks åter till liv. Att vara 
GS i Sveriges ledande skyt-
teorganisation är för visso en 
ynnest som det är få förunnat 
att uppleva. Därmed inte sagt 
att de här tretton åren varit 
någon dans på rosor. Tvärtom 
har det stundtals varit ganska 
slitsamt och stressigt men så 
här i yrkeslivets sista skälvande 
minut är det de positiva stun-
derna man minns. Helt säkert 
är att jag inte skulle velat ha 
de här åren ogjorda. Inte för 
allt Yaksmör i Tibet

En tillbakablick
Det är nog oundvikligt att 

den här spalten får karaktär av 
tillbakablick. Det har tveklöst 
varit en händelserik tid. För-
bundet har haft att hantera 
några tunga frågor som tagit 
mycket tid och kraft i anspråk. 
Jag tänker på blyfrågan, orga-
nisationsfrågan och vapenlag-
stiftningsfrågan. Vi har varit 
framgångsrika vad gäller de 
två första frågorna och jag är 
övertygad att Förbundsled-
ningen även kommer att kla-
ra vapenlagstiftningsfrågan på 
ett tillfredsställande sätt. Dessa 
frågor har givetvis gjort att 
Förbundsledningen haft min-
dre tid att ägna åt kärnverk-
samheten. Detta är trist men 
om inte Förbundsledningen 
lyckas lösa de existentiella 
frågorna kommer det inte 
på sikt att fi nnas mycket till 
kärnverksamhet att utveckla. 
Dock har en del gjorts även 
vad gäller kärnverksamheten. 
Främst vad gäller utbildnings-
sektorn där utbildningsor-
ganisationen rekonstruerats 
och nytt utbildningsmaterial 
tagits fram.
 Vi kan också konstatera 
att medlemstalet ökar liksom 
deltagarantalet i våra tävlingar 
samt att det säljs mer grund-
utbildningsmaterial och ut-
färdas fl er pistolskyttekort än 

någonsin. Med andra ord det 
går bra för Förbundet och det 
beror främst på framgångsrik 
rekrytering och utbildning på 
föreningsnivå Före ningarna 
är och förblir Förbundets 
grundbult.

Ett vinnande lag
En organisation som vår är 
och får inte heller vara nå-
got ”enmansföretag”. För att 
framgångsrikt kunna tillvara-
ta medlemmarnas intressen, 
utveckla verksamheten och 
möta de hotbilder vi kommer 
att ställas inför fordras ett väl 
utvecklat lagarbete.
 En stjärnspelare gör inte 
ett vinnande lag och ett vin-
nande lag är just vad Förbun-
det är och måste förbli. De 
framgångar Förbundet otvi-
velaktigt haft är således kol-
lektivt vunna. Laget Svenska 
Pistolskytteförbundet består av 
många komponenter. Centra-
la komponenter är Förbunds-
ordförande, Förbundsstyrelse, 
Förbundskansli och Förbun-
dets kommittéer, redaktionen 
för NP, Miljövetenskapliga 
rådet, Förbundsjuristen, För-
bundets instruktörskader med 
fl era. Men i laget ingår även 
kretsstyrelserna, alla ni som är 
engagerade på föreningsnivå 
och, vill jag påstå, varenda en-
skild medlem i Förbundet. Vi 
står alla på historiens scen även 
om vi spelar olika roller i his-
toriens skådespel. Men om alla 
spelar sin roll väl kommer För-
bundet att förbli ett vinnande 
lag och vi kan se framtiden an 
med tillförsikt. För att parafra-
sera John F Kennedy, ”Fråga 
inte vad Förbundet kan göra 
för dig (Förbundet gör faktiskt 
en hel del) utan fråga vad du 
kan göra för pistolskyttet”.

Att spela schack med Lieman-
nen
Jag har varken haft tid eller 
intresse att fundera över dö-
den. För mig är livet ett parti 
schack med Liemannen där 
utgången är given. Frågan är 

bara när benranglet ställer en 
schack matt och det kan man 
inte påverka. Alltså är det me-
ningslöst att ödsla tid på frå-
gan. Men när jag fyllde 60 år 
slog det mig att om jag skulle 
dö medan jag fortfarande var 
i tjänst skulle någon känna sig 
föranlåten att skriva en döds-
runa i NP och jag skulle inte 
kunna påverka dess innehåll. 
Dödsrunor brukar lätt få ka-
raktär av ”sirapsartiklar” och 
bli väl långrandiga. För att 
undvika detta skrev jag därför 
min egen dödsruna och läm-
nade till redaktör Hansson för 
alla eventualiteters skull. Det 
ser i skrivande stund ut som 
om detta varit onödigt arbete 
(vilket tillsammans med hu-
morlösa människor och för 
små snapsglas är det värsta 
jag vet). Men så slog det mig 
att dödsrunan avsåg general-
sekreteraren Mats Stoltz, och 
han är bevisligen stendöd från 
årsskiftet. Huruvida privat-
personen med samma namn 
lever eller dör är min ensak 
och ingenting som angår lä-
sekretsen. Alltså beslöt jag att 
publicera min egen dödsruna.
 Det kan tyckas något 
makabert men min humor 
är understundom makaber 
vilket jag varnade för i NP 
1/2002.

Så vill jag avsluta denna 
spalt med att tacka hela laget 
Svenska Pistolskytteförbun-
det, och i synnerhet mina ar-
betskamrater på kansliet, för 
den här tiden och önska För-
bundet och er alla lycka till i 
framtiden.

Kulturhistorisk fotnot
Resor är ett för mig ett gift och ett 
höggradigt vanebildande sådant. 
Det gäller särskilt Tibet. Efter 
min förra Tibetresa väcktes en 
dröm att återvända och genomföra 
en pilgrimsvandring (khora) runt 
det heliga berget Kailash. I som-
ras gick den drömmen i uppfyl-
lelse. Vandringen är fem mil lång 
och tibetanerna gör den på en dag. 
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ordet

Förbundets Generalsekreterare Mats Stoltz
(Ej att förväxla med privatpersonen Mats Stoltz)

Han gjorde sitt bästa.
Mer kunde han inte göra – men inte heller 
mindre.

Full tid (Ruben Nilson)
Nu har dom stängt fabrikens port.
Din arbetsdag är slut.
Nu har du stämplat in ditt kort
med datum och minut.

Det som blev spart och undanlagt
av timlön och ackord
Går åt till emballage och frakt
till närmsta kyrkogård.

Men är du av den rätta tron
och lagom undernärd,
så får du troligtvis pension
uti en bättre värld.

Vi höll ett något lägre tempo och 
tog fyra dagar på oss varav en vi-
lodag för acklimatisering. Proble-
met är nämligen att vandringen 
genomförs på hög höjd där luf-
ten är extremt syrefattig. Det var 
ett magiskt ögonblick när man 
nådde vandringens höjdpunkt 
Drolma-la passet (5 630 meter 
över havet) och kunde fästa sin 
bönevimpel bland alla de andra. 
Vad jag skrev på mina vimplar 
framgår av illustrationen. Må den 
bönen gå i uppfyllelse. Tilläggas 
kan att jag tog med lite vatten 
från den heliga sjön Manasarovar 
hem som en souvenir. Det sägs att 
en droppe av det vattnet räcker till 
att sona hundra människors sam-
lade synder. Då jag tog hem en 
deciliter och dessutom genomfört 

khoran under 
Hästens år kän-
ner jag mig något 
överförsäkrad.

Tjänstemannens 
farväl

Marie Wikström är servitris 
på restaurang Löwenbräu i 
Stockholm. Bland många an-
dra facktidningar läser hon 
också NP med stort intresse.
– Jättebra att Mats Stoltz har 
sett till att vi får den hit, säger 
Marie och fortsätter:
– När man jobbar på restaur-
ang och även tjänstgör i baren 
är det väldigt bra att kunna lite 

om olika sporter och aktivite-
ter så att man är lite insatt när 
man pratar med gästerna. Vi 
har ju de fl esta facktidning-
ar här just för det ändamålet, 
alltifrån mopeder, bilar, båtar, 
sport- och teknikmagasin och 
nu även pistolskytte.

Marie har inte provat på pi-
stolskytte själv, men tycker 
det verkar både kul och spän-
nande.

– Jag har förstått att det är en 
koncentrationssport, säger hon, 
och det kan nog vara välgöran-
de för själen att koppla bort allt 
annat ibland och bara inrikta 
sig på att skjuta bra poäng.

Är det bara du som läser NP?
– Nejdå, alla här tycker det är 
kul att läsa pistolskyttetidning-
en, säger Marie, den fi nns ju 
inte ute i handeln så det känns 
lite speciellt att få den hit.

Särskilt intressant tycker Ma-
rie det har varit att ta del 

På restaurang 
Löwenbräu läser 
alla NP

av generalsekreteraren Mats 
Stoltz resor runt om i värl-
den som han ibland skrivit 
om i NP.
– Resor är ett av mina stora 
intressen, förklarar hon, och 
det har varit extra intressant 
att ta del av Mats upplevelser.

Vart går nästa resa?
– Indokina, svarar Marie 
och skiner upp, Thailand, 
Vietnam, Kambodja och Laos. 
Där fi nns mycket att titta på 
och uppleva, det ska bli riktigt 
intressant!

Ruben Nilson
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Kortversionen av generalsekre-
terare Mats Stoltz bakgrund
Efter studentexamen, reserv-
offi cersutbildning och en fi l. 
kand. med historia som hu-
vudämne blev det bland annat 
FN-tjänst och GIH för Mats 

välutbildad och kompetent 
kader av instruktörer på såväl 
riksnivå som krets- och fören-
ingsnivå. På senare tid har vi 
också tagit fram modernt och 
slagkraftigt utbildningsmate-
rial. Något som tidigare sak-
nats. Utbildningsmässigt står vi 
väl rustade vill jag påstå. Sam-
manfattningsvis blir väl svaret 
på frågan två tavelbommar och 
en tioetta (eller åtminstone en 
tia)

Du kan mycket om sport, i syn-
nerhet boxning. Har du boxats 
själv?
– Jag har inte tävlingsboxats 
men väl lärt mig ”the noble 
art of self defence” i IK Bal-
ders regi. Hade på min tid en 
bra rak vänster och en icke 
oäven högerkrok som jag haft 
god användning för även ut-
anför ringen. Men det är bäst 
att inte gå närmare in på den 
händelsen som för övrigt är 
preskriberad sedan länge.

Har du själv skjutit pistol? I så 
fall, hur gick det?
_ Jag började med pistol-
skytte 1978 i Stockholms 
Befälsutbildningsförbunds 
skytteförening. Får väl betrak-
ta mig som en utpräglad för-
eningsskytt med ett par KM 
medaljer som främsta merit. 
Tyvärr har det blivit dåligt 
med skyttet sedan jag fi ck det 
som yrke. Det kanske låter 
som en paradox men faktum 
är att det är förödande för det 
egna skyttet om man arbetar 
på ett skyttekansli. Man blir 
”mätt” på skytte och behöver 
någon annan hobby som av-
koppling. Men jag är överty-
gad om att jag får ”hungern” 
åter nu när jag går i pension.

Som framgått av din spalt är 
historiska händelser med tyngd-
punkt på krigshistoria också nå-

Tack och 
hej, Mats

När generalsekreterare Stoltz utsågs till Maharadja för en dag.

De indiska skyttarna var imponerade av NP och vem är inte det?

Stoltz. År 1988 rekryterades 
slutligen gymnastikdirek-
tör Stoltz till Skytterörelsens 
ungdomsorganisation. Där 
var han kontorschef, utbild-
ningskonsulent och general-
sekreterare i nämnd ordning 

innan han grep sig an Svenska 
Pistolskytteförbundet.

Du har varit generalsekreterare 
i Svenska pistolskytteförbundet 
i tretton år, hur vill du summera 
tiden som gått?
– För att citera Waylon Jen-
nings ”It’s been rough and 
rocky travelling but I’m fi -
nally standing upright on the 
ground”. Det har naturligt-
vis varit ups and downs men 
sammantaget har det varit 
tretton oförglömliga år.

I din första spalt i NP år 2002 
framhåller du bland annat ”den 
heliga treenigheten”; ungdoms-
verksamheten, luftvapenskyttet 
och utbildningen. I synnerhet 
ville du utveckla tävlingsfor-
men Falling target. Hur tycker 
du arbetet med dina hjärtefrågor 
har gått?
– Där ser man hur lätt vi-
sioner kan visa sig bli brustna 
illusioner. När jag skrev den 
spalten så var det utifrån mina 
erfarenheter från Skytte UO. 
Förutsättningarna visade sig 
vara helt annorlunda i vårt för-
bund. Den stora skillnaden är 
att Skytte UO hade ett omfat-
tande luftvapenskytte som bas. 
Detta saknades i SPSF. Därför 
blev inte Falling target någon 
hit. Men det kan vi leva med. 
Inte heller kan vi skryta med 
en omfattande ungdomsverk-
samhet. Av Förbundets drygt 
17 000 aktiva medlemmar 
är endast drygt 1 000 under 
25 år. Här fi nns utan tvekan 
mycket att göra. Men vi skall 
också komma ihåg att vi har en 
mycket god vuxenrekrytering 
och för en breddorganisation, 
som jag anser att Förbundet 
är, är detta en stor tillgång som 
vi skall vara rädda om. Däre-
mot har vi lyckats bättre när 
det gäller utbildningen. För-
bundet disponerar numera en 

Då både generalsekreteraren och redaktören 
lämnar över respektive roder till nya krafter 
vid årsskiftet beslöt de att intervjua varandra i 
denna summering av åren som gått.
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got du är intresserad av och kan 
redogöra för, bland annat har du 
själv besökt åtskilliga av de plat-
ser där händelserna utspelats. Vart 
går nästa resa?
– En militärhistorisk resa till 
Vietnam i vår. Det är främst 
slagfältet vid Dien Bien Phu 
som lockar. Ett slagfält jag 
alltid velat besöka. Slaget vid 
Dien Bien Phu är också ett 
av krigshistoriens lärorikaste 
slag då fransmännen faktiskt 
begick alla misstag man rim-
ligtvis kan begå. Men detta är 
inte rätt tillfälle att gå närmare 
in på den saken.

Den mest minnesrika resan så 
här långt?
– Svår, för att inte säga 
omöjlig fråga att svara på. 
Tibet är givetvis svårslaget. 
Andra höjdpunkter har varit 
Mick Collins grav ute i Glas-
nevin, Mc Sorley’s Old Ale-
house i New York, slagfältet 
vid Pultawa och stranden vid 
Leyte där Mac Arthur klev i 
land. Men frågan är om inte 
den starkaste upplevelsen var 
att höra sångkören i Gammal-
svenskby i Ukraina stämma 
upp ”Du gamla du fria”.
Det var ett stämningsfullt 
ögonblick, historiens ving-
slag var påfallande och intet 
öga var torrt.

Gamla 78-varvare med låtar från 
beredskapstiden och några tiotal 
år framåt är lite av dina favoriter. 
Vilka tre låtar (prioriteringsord-
ning) skulle du sätta överst på en 
sådan ”hit-lista”?
_ Ettan är självklar, näm-
ligen ”Lili Marleen”. Den i 
särklass bästa låt som någon-
sin skrivits och sjungits. Men 
det skall vara originalet med 
Lale Andersen och inte nå-

gon billig kopia med Marle-
ne Dietrich eller, ännu värre, 
Sven-Olof Sandberg (för att 
undvika missförstånd vill 
jag framhålla att jag menar 
”smörsångaren” Sven-Olof 
Sandberg och inte Kristian-
stadskretsens ordförande som 
mig veterligen aldrig sjungit 
in Lili Marleen). Sedan blir 
det värre. Men efter mo-
get övervägande rankar jag 
”There’s a cowboy rolling 
down Kungsgatan” med Lis-
beth Bodin och Erik Franks 
ensemble som tvåa. Trea får 
bli ”Söderjäntans lördag” med 
Åke Söderblom och Naomi 
Briese med Erik Ulkes orkes-
ter. Det är inte för inte min 
vagga stod på Söder.

Du har ett utpräglat gott minne 
för vistexter och kan även direkt 
ur minnet deklamera texter ur 
många andra litterära verk. Hur 
kommer du ihåg allt?
– Det är väl helt enkelt så att 
det man är intresserad av fast-
nar i minnet. Fast jag har ju 
märkt att jag numera inte har 
lika lätt att få saker och ting 
att fastna. Det har väl med ål-
dern att göra kan jag tro. Man 
får väl vara glad för det man 
lyckades banka in i skallen när 
man var ung och allt var en-
kelt och självklart.

När du tillträdde som GS förkla-
rade du att det kunde vara bra för 
läsekretsen att känna till att du 
har ett speciellt sinne för humor 
och som kan ligga dig i fatet. Har 
du upplevt något sådant under 
din tid som GS?
_ Egentligen inte. En och 
annan kommentar har jag väl 
fått men det bjuder jag på. 
Hur som helst, mitt sinne för 
humor varken kan eller vill 
jag ändra på.

Your fi nest hour som GS?
– Jag vet inte vad det skulle 

vara. Möjligen när det blev 
klart att Förbundet, i likhet 
med övriga fr ivilliga för-
svarsorganisationer, skulle få 
organisationsstöd från För-
svarsmakten. När jag tillträd-
de som GS noterade jag att 
FSR fi ck ett digert organisa-
tionsstöd under det att För-
bundet inte fi ck ett öre. Jag 
hade svårt att se det rättvisa 
i en sådan ordning och bör-
jade arbeta för en förändring. 
Det tog sin tid men lyckades 
till slut. Organisationsstödet 
innebär att det numera fi nns 
utrymme för satsningar inom 
områden som utbildning, 
kommunikation och utveck-
ling av administrativt stöd för 
föreningarna.

Your worst hour som GS?
_ Jag vet inte vad det skulle 
vara heller. Visst har jag gjort 
misstag under min tid i För-
bundet, men jag känner inget 
behov av att bikta mig. Det 
är nu en gång för alla så att 
enda sättet att aldrig göra ett 
misstag är att inte göra nå-
gonting alls, och det är det 
största misstag man kan göra. 
Det viktigaste är att man lär 
sig av sina misstag och jag har 
lärt mig en hel del under dessa 
tretton år.

Hur skall det gå med SPSF nu 
när du slutar?
– Sällsynt korkad fråga. Det 
kommer naturligtvis att gå 
bra. Jag är helt övertygad om 
att min efterträdare Nils-
Anders Ekberg kommer att 
bli en ovärderlig tillgång för 
Förbundet och önskar honom 
lycka till.

Nu kommer du att få mer fritid. 
Hur tänker du använda den?
– Det kommer inte att bli 
något problem. Det fi nns fl er 
böcker att läsa och fl er resor 
att göra än vad jag kommer att 
hinna med under min livstid. 
Funderar också på att lära mig 
fl er språk och kanske ägna 
mig åt konstnärlig verksam-
het i olika former. Sedan får 
detta kombineras med fysisk 
aktivitet dock inte boxning. 
Visserligen var ”Ruby Bob” 
Fitzsimmons 52 år när han 
gick sin sista match men jag 
vet ingen som gått matcher 

En generalsekreterare till häst 
på Sidenvägen.

vid 67 års ålder. Det är bara 
att inse att det är för sent att 
inleda en karriär i ringen.
Tyvärr.

Vad tror du om Förbundets 
framtid?
– Det fi nns alla förutsätt-
ningar för att Förbundet, och 
därmed pistolskyttet, går en 
ljus framtid till mötes. Om 
dessa förutsättningar tillvara-
tas beror i hög grad på med-
lemmarnas engagemang. Som 
jag sagt hundratals gånger, allt 
hänger på den mänskliga re-
sursen. Finns den så löser sig 
allt. Saknas den så hjälper ing-
enting. Min fasta övertygelse 
är att den mänskliga resursen 
fi nns inom Förbundets led.

Något annat du vill delge 
läsekretsen?
– Inte annat än att jag vill 
tacka läsekretsen för den här 
tiden. NP har alltid legat mig 
varmt om hjärtat och redak-
tionssammanträdena med 
redaktör Hansson har varit 
välkomna avbrott i de admi-
nistrativa rutinerna. Hemsidor 
och sociala medier i all ära 
men en organisation utan en 
bra organisationstidning kan 
aldrig bli en framgångsrik or-
ganisation. Förbundet har den 
bästa organisationstidning-
en och det har vi Uffe och
Annette att tacka för.

Lale Andersen då hon uppträdde 
på en engelsk soldatkabaré i 
Hamburg efter kriget.

Sällsynt 
korkad 
fråga.
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Kortversionen av redaktör 
Hanssons bakgrund
Efter sjuårig skolgång med 
teckning och uppsatsskriv-
ning som bästa ämnen och 
matte som det mest bedrövli-
ga, frågade Ulfs mamma lära-
ren vad det fanns för utsikter 
för pojken efter skolan.
– Ja… sa läraren eftertänk-
samt, det ska väl ordna sig för 
honom också, men någon 
kassör blir han aldrig.
Den prognosen slog väldigt 
fel. Efter jobb som kontors-
bud på Göteborgs Bank blev 
Ulf nämligen senare huvud-
kassör på Stockholms största 
bankirfi rma.
 Efter tio år i kostym och 
slips bröt han totalt med 
bankvärlden för att satsa på 
sin konstnärliga talang och 
skrivandet. Det blev bland an-
nat jobb som illustratör och 
art director på reklambyråer 
innan han så småningom öpp-
nade eget.

Hur länge har du varit redaktör 
för NP?
– Jag började skjuta 1971 
och tyckte de ”Meddelanden 

från Förbundet” som skicka-
des ut var en väldigt torftig 
historia. Jag tyckte skyttarna 
var värda något bättre och 
började därför medverka i tid-
ningen i mitten på 1980-talet. 
Jag blev mer och mer involve-
rad och utnämndes till chef-
redaktör i nr. 1, 1999.

Det är en lång tid. Tidningen 
måste ha utvecklats en del sedan 
du började och arbetsförhållan-
dena och de resurser du har haft 
måste också ha ändrats. Kan du 
göra en jämförelse då och nu?
– Ja, inte minst har den di-
gitala tekniken varit omväl-
vande. I början var de fl esta 
artiklar hand eller – i bästa 
fall – maskinskrivna, och vi 
fi ck själva omvandla dem till 
digital form genom att skri-
va av dem. Ännu mer om-
välvande har utvecklingen 
varit när det gäller foton. I 
början var det analoga fi lmer 
med papperskopior som gäll-
de. Först skulle fi lmerna till 
labbet för framkallning och 
kopiering, en procedur som 
i början tog en vecka. Detta 
innebar en viss osäkerhet då 
man inte kunde vara helt sä-
ker på att bilderna blivit bra. 
Så småningom kunde man 

få framkallning och bil-
der på någon timme, ett 
oerhört framsteg. Pro-
ceduren med skanning 
av pappersbilder kvar-
stod dock i fl era år tills 
de digitala kamerorna 
gjorde sitt intåg. Min 
första digitala kame-
ra, en Kodak, hade en 
upplösning på – hör 
och häpna – 1,3 miljo-
ner pixlar, vilket annonserades 
ut som något fantastiskt. Det 
fungerade om man inte be-
hövde större bilder än 15 cm.

I tidningsvärlden är ett scoop nå-
got mycket eftersträvansvärt. Har 
du haft något scoop under din tid 
som redaktör och i så fall vilket?
– Det skulle möjligen vara 
artikeln om ”Hamiltonpisto-
len”. Jag fi ck ett tips om att 
ett exemplar av denna unika 
svenska pistol fanns hos en 
kille i Arvika. Han erbjöd mig 
att skriva om den med ensam-
rätt för NP. Den ansedda tys-
ka vapentidningen Deutsches 
Waffenjournal fi ck nys om ar-
tikeln och köpte den senare. 
Arvodet var en struntsumma, 
men det kändes rätt kul ändå. 
Min intervju 1984 med gam-
le mästerskytten Torsten Ull-
man som tog guld i fripistol 
på Berlin-OS 1936 och som 
jag kunde skriva en artikelse-
rie om i tre delar hör också 
till godbitarna.

Your ”fi nest hour” som redaktör?
– Det fi nns fl era, som till ex-
empel när läsekretsen hör av 
sig med värmande ord, men 
också när jag i år förärades 
Förbundets guldmedalj för 
mina insatser.

Your ”worst hour” som redaktör?
– När jag i en artikel om 
svartkrutsskytte på mittupp-
slaget hade lagt en jättebild 
av en Remingtonrevolver och 
i rubriken skrikit ”Inget går 
upp mot en Colt!”. Det blev 
givetvis reaktioner och man 
undrade om redaktören fått 
snurren.

Jag har hört rykten om något som 
hette Wess & Smitton. Kan du 
förklara det närmare?
– I julnumret 1999 skojade 
jag till det med en parodi på 
ett vapentest. Rubriken var 
”Wess & Smittons nya pang-
are får rejäl bakläcksa”. Testet 
var förstås helt vansinnigt och 
gjordes med en modelltrogen 
plastpistol för en hundralapp. 
Det kom många uppskattan-
de mail där man sa att det var 
bland det roligaste man läst. 
Dock fi ck jag ett samtal från 
en upprörd herre i Norrkö-
ping som var av en annan 
uppfattning. ”Den här arti-
keln, Wess och Smitton… ska 
den vara något slags skämt?” 
undrade han. Jag förklarade 
att det var tanken. ”Sådant 
här skämtar man inte om.” sa 
han indignerat. Jag förklarade 
att många tyckte den var un-
derhållande. ”Jaha, men någon 
nyårshälsning från mig får du 
i alla fall inte!” sa mannen. Jag 
hann precis kontra ”men du 
kan få en av mig” innan det 
sa klick i luren.

Hur skall det gå med NP nu 
när du slutar?
– Sällsynt korkad fråga. Det 
kommer naturligtvis att gå 
bra. Jag är helt övertygad om 
att det nya redaktörsparet 
Anna S. Törnqvist och Peter 
Carlsson, som redan fått till-
namnet ”DDD” (Den Dy-
namiska Duon) kommer att 
bli en ovärderlig tillgång för 
Förbundet. Extra kul att det 

Tack och hej, Ulf

Första digitalkameran med 
hela 1,3 miljoner pixlar!

Test av Wess 
& Smitton 
uppskattades, 
men inte av 
alla.
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blir ett par som delar på re-
daktörskapet och att vi nu får 
även en kvinnlig aspekt på 
innehållet i tidningen. Peter, 
som arbetat inom media, är 
dessutom skicklig IT-opera-
tör, programmerare m.m. och 
kan erbjuda Förbundet pro-
fessionell hjälp med hemsida 
och kommunikation.

När du slutar kommer du ju 
att få mer fritid. Hur tänker du 
använda den?
– Jag kommer att fortsätta 
skriva i NP, men också åter-
uppväcka mitt gamla intresse 
för fi lmproduktion och göra 
dokumentärfi lm tillsammans 
med de nya redaktörerna. Fil-
men från Pistol-SM i somras 
var ett pilotprojekt som föll 
väl ut och tanken är att fort-
sätta med det. Har också en 

idé om att göra dokumentä-
rer om gamla och nya mäster-
skyttar. Sedan är det viktigt att 
vi gör inslag med de ungdo-
mar vi har i leden. Spännan-
de mästarmöten/dueller fi nns 
med i planerna och fi lmer 
för utbildningsändamål. För-
sta dokumentären ska handla 
om legendaren, världsmästa-
ren och OS-guldmedaljören 
Torsten Ullman.

Vad tror du om Förbundets 
framtid?
– Jag instämmer helt i gene-
ralsekreterarens bedömning 
med tillägget att man bör satsa 
på mer kommunikation utåt, 
mot den icke pistolskjutande 
allmänheten. Filmer med bra 
kvalitet från våra tävlingar etc. 
som jag nämnt ovan är något 
som säkert skulle ge bra PR 
för verksamheten både in-
ternt och externt. Att gå in på 
Youtube och surfa runt bland 
fi lmerna är numera så allmänt 
förekommande att det vore 
dumt att missa den plattfor-
men för att sprida kvalitativ 
och positiv propaganda för 
vår sport.

Något annat du vill delge 
läsekretsen?
– Arbetet med NP har gett 

Hamiltonpistolen – ett pistolscoop.

så mycket positivt tillbaka att 
det givetvis är med ett visst 
vemod jag lämnar uppdraget. 
Men man ska lämna över till 
nya friska krafter innan man 
blir gaggig. Det blir trots allt 
en ganska mjuk utfasning ef-
tersom jag kommer att bidra 
med artiklar även fortsätt-
ningsvis och stötta de nya re-
daktörerna vid behov.
 Jag vill passa på att tacka 
vår outtröttlige pistolentusiast 
Peter Siegel för hans bidrag 
till tidningen under åren. Jag 
skulle själv inte haft en chans 
att leverera alla de tävlingsre-
portage och annat från oli-
ka delar av landet som Peter 
gjort.

Peter Siegel, outtröttlig eldsjäl.

Annette Hofvander, stresstålig 
medarbetare.

 Stort tack också till Annette
Hofvander som satt tidningen 
i över tjugo år med bildrepro 
och allt trycktekniskt som hör 
till. Hennes tålamod med re-
daktörens nycker och hennes 
effektivitet när det ”bränner 
till” inför deadline har varit 
ovärderlig.

Avslutningsvis vill jag också 
tacka alla läsare för oerhört 
inspirerande kontakter och 
uppmuntrande ord under 
åren. De har värmt och gjort 
att jobbet med tidningen inte 
har varit någon börda, utan 
något riktigt kul och lust-
fyllt. Jag önskar den nya re-
daktörsduon lycka till av hela 
mitt hjärta.

Man
trodde 
redaktören 
fått 
snurren.
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Ny Generalsekreterare

Nils-Anders privat
Ålder: 51 år.
Bor: I Huddinge, söder om 
Stockholm. Fritidshus utanför 
Charlottenberg.
Familj: Enbo
Fritid (förutom Pistolskytte): 
Historia, släktforskning, foto,
mc-åkning, jakt etc.
Senast lästa bok: ”Berlin” av 
Jan Mosander.
Favoritprogram på tv: 
Aktuellt.
Favoritmat: Kötträtter med 
vitlök.
Ogillar: Ofrihet, 
generaliseringar och 
surströmming.

Nils-Anders Ekberg är Förbun-
dets nye generalsekreterare. 
Han är född och uppväxt i 
Charlottenberg i västra Värm-
land där han utbildade sig till 
ingenjör. Efter en del hög-
skolepoäng i statskunskap, ju-
ridik och logistik gjorde han 
värnplikten på A9 i Kristi-
nehamn. Där rekryterades 
han till Arméns Tekniska Kår 
och blev offi cer 1986. Efter 
trupp- och förvaltningstjäns-
ter, FN-tjänst i Libanon och 
Bosnien m.m. anställdes han 
1997 vid Försvarets Materi-
elverk i Stockholm. Han har 
där arbetat med utveckling av 
försvarslogistik i olika former 
och tillhör fortfarande Artil-
leriregementets reserv.

Nils-Anders är medlem i Char-
lottenbergs PK sedan 1977, 
där han uppfostrades som 
skytt och föreningsaktiv. Se-
dan 2000 representerar han 
SAPK (Stockholms Allmänna 
Pistolklubb).
– Jag försöker även vara ak-
tiv i Magnumsällskapet och 
Offi cerarnes Målskjutnings-
förbund när tiden medger, 
berättar han.
Han är också ledamot av 
kretsstyrelsen i Värmland där 
han nu varit ordförande i 
åtta år. Dito i Stockholm se-
dan 2003, ordförande sedan 
2009. Ordförande i organi-
sationskommittén för SM 
2010. Ledamot i SPSF täv-
lingskommitté sedan ungefär 
15 år, ordförande där 2006. 
Förbundsstyrelse- och VU-
ledamot sedan 2007.

Vad blir det första du gör som 
ny GS?
– Tveklöst att observera. 
Att huvudstupa kasta sig in 
i och söka förändra en fung-
erande organisation är inget 
framgångsrecept. Observera, 
analysera och därefter even-
tuellt trimma det som behö-
ver trimmas. Sedan fi nns det 
ju pågående arbeten som det 
administrativa programmet 
m.m. och allt löpande som 

inte låter sig bordläggas. Sist 
men inte minst, att ta vara på 
personalen, denna utomor-
dentligt viktiga resurs.

Vad ligger dig varmast om hjär-
tat/vad anser du viktigast att 
börja arbeta med?
– Sky t t eve rk s amhe ten 
kräver tillgång till vapen, 
någonstans att skjuta och in-
tresserade medlemmar. Ta 
bort ett av dessa och det blir 
inget, allt som bidrar till det 
är alltid viktigt. Just nu måste 
jag ändå säga ”det medlems-
administrativa programmet”, 
inte för att jag gillar just IT-
frågor extra mycket, men för 
att det, om det blir bra, kan 
skapa tid för kansliet och de 
förtroendevalda i kretsar och 
föreningar att ägna sig åt trev-
ligare saker. Allra varmast om 
hjärtat ligger utvecklingen av 
skytteformerna, gärna även 
mot mer tjänstenära disci-
pliner, men det är nog inte 
främst en uppgift för GS.

Dina starka sidor?
– Jag har nog genom åren 
skaffat mig ganska bred erfa-
renhet av verksamheten, som 
jag försöker omsätta i nya si-
tuationer och även vid behov 
få ner den på pränt. Lagom ef-
tertänksam och hyggligt ana-
lytisk. Kännedom om- och 
ett skapligt kontaktnät inom 
såväl skytterörelsen som ”för-
svarssvängen”.

Kommer du att ha kvar ”Gene-
ralsekreteraren har ordet” i NP?
– Det har jag förmodli-
gen tänkt färdigt på när detta 
kommer i tryck. Det är svårt 
att ta över efter Mats där. Hans 
historiekunskap och bild-
ning gör att han har en stän-
dig källa att ösa ur, och vad 
är väl mina motorcykelturer 
mot hans upptäcktsfärder till 
Tibet?

Årets SM-fi lm var en pilotpro-
duktion som fått bra recensio-
ner. Tanken är att Förbundet på 
detta sätt ska stödja framtagning 

av instruktionsfi lmer och täv-
lingsdokumentärer för visning 
på hemsidan. I detta ingår också 
att kommunicera pistolskyttet till 
allmänheten via etablerade platt-
formar som Youtube. Dina tankar 
om detta?
– Vi måste kommunicera 
genom de kanaler där män-
niskorna fi nns. Flyttar de på 
sig måste vi följa efter. Allt an-
nat är att ropa i öknen. Dess-
utom lämnar man då fältet 
öppet för någon annan att tala 
för oss, och då blir det inte all-
tid som vi vill.

Du är själv aktiv skytt. Vilken 
är favoritgrenen?
– Fältskjutning, vpgrp A.

Har du någon favorit bland 
pistolerna och revolvrarna?
– SIG 210 (Neuhausen) är 
en trogen vän, men jag prass-
lar gärna med det mesta. Ma-
nurhin 357 får också följa 
med till banan rätt ofta.

Vad vill du säga till din efterträ-
dare som ordförande i tävlings-
kommittén?
– Att se det från skyttarnas 
perspektiv. Det ska bli en täv-
ling, den skall vara sportsligt 
rättvis och den skall vara så 
trevlig som möjligt. Var be-

redd på det oväntade. Och stå 
på dig, annars gör någon an-
nan det. Det är alltid den som 
vill ha till en ändring som hör 
av sig, inte den eller de som 
är nöjda med nuläget. Slutli-
gen se upp, det går lätt att bli 
”mailvän” med alla, men da-
torn vill sluka dig.

Vad vill du avslutningsvis säga 
till läsarna?
– Fortsätt läs. Och kom ihåg 
att du är medlem i din före-
ning, din krets och ditt för-
bund, inte kund.
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Peter Carlsson
– Jag är 41 år och uppvux-
en i Bälinge utanför Uppsala. 
Tidigt intresserade jag mig 
för skytte och som 11-åring 
började jag skjuta luftgevär 
och luftpistol. Fyra år senare 
började jag intressera mig mer 
för jaktskytte med hagel och 
kula. Efter många års uppehåll 
och en fl ytt till Stockholm, 
tog jag åter upp pistolskyttet 
år 2008 och då i Lövsta Skf.
– Sedan 17 år tillbaka arbe-
tar jag på ett stort globalt IT 
företag som systemutvecklare 
och programmerare. Innan 
dess har jag arbetat inom både 
bygg och mediabranschen. 
Min fritid tillbringar jag gär-
na hemma på tomten eller vid 
datorn för att utveckla webb-
sajter, om jag inte är på skjut-
banan eller gymmet förstås.

Anna S. Törnqvist
– Jag är 54 år, född och upp-
vuxen i Stockholm, har tre 
vuxna barn och två barnbarn. 
Genom åren har jag jobbat 
inom olika branscher, nu ar-
betar jag på en Reggio Emi-
lia inspirerad förskola. Mina 
intressen förutom skytte är 
kreativt skapande, yoga och 
långpromenader.
– Mitt skytteintresse började 
när jag provsköt tillsammans 
med min pappa. Jag tyckte det 
var kul och det resulterade i 
att jag hösten 1998 anmälde 
mig till samma klubb som ho-
nom, Sundbybergs Pk. Senare 
ombildades klubben till nuva-
rande Lövsta Skf, där satt jag 
med i styrelsen som sekrete-
rare under många år.

Vilka grenar tycker ni är roligast 
att skjuta?
P: Jag har alltid varit väldigt 
förtjust i fältskytte och helst 
med revolver. Jag önskar att 
jag hade mer tålamod för att 
träna precision.
A: Jag tycker fält är roligast, 
eftersom förutsättningarna 
varierar. Jag skjuter både C 
och A. Militär snabbmatch är 
också kul.

Under hösten har ni jobbat till-
sammans med Uffe för att sätta er 
in i vad arbetet innebär, hur tän-
ker ni inför fortsättningen, några 
nya idéer?
– Det har varit väldigt läro-
rikt, roligt och intressant att 
jobba med Uffe, han är en 
underbar person. Han kom-
mer även att vara vår men-

tor i framtiden. Vad gäller nya 
idéer har vi har ingen brådska 
att förändra något, men vi har 
planer på att införa ett kors-
ord.

Har ni några specialämnen eller 
”hjärtefrågor” ni tycker är särskilt 
intressant att skriva om?
P: Vapenfrågor, säkerhet och 
teknik är något jag gillar och 
som jag gärna skriver om.
A: Jag tycker det är intressant 
att höra hur skyttarnas karriä-
rer börjat och vad som håller 
deras intresse kvar. Ungdoms-
biten är viktig, men jag tycker 
även äldre veteraners engage-
mang och prestationer är fan-
tastiska.

Ni arbetar heltid båda två, hur 
ser er interna planering ut för att 
allt ska gå i lås?
– Det är som med allt annat 
här i livet, en prioriteringsfrå-
ga. Vi anser oss ganska bra på 
att planera och strukturera, vi 
känner ingen stress. Vi kom-
mer att ägna en hel del fritid 
till detta.

Det är svårt att få reportage och 
artiklar till NP från andra delar 
av landet än Stockholm med om-
nejd. Har ni funderat på hur man 
kan lösa den frågan?

– Vi hoppas på att snabbt 
få igång ett större kontakt-
nät runt hela landet, kanske i 
form av korrespondenter. Det 
är svårt att bevaka hela landet 
själva.

Hur ser en bra mix av material 
i NP ut?
– Vi vill att varje nummer 
ska innehålla något som in-
tresserar alla läsare och skapar 
nyfi kenhet.

Vad ser ni fram mot när ni sätter 
igång på allvar efter nyår?
– Vi ser gärna att medlem-
mar från alla landsdelar och 
kretsar skickar in reportage. 
Gärna något spännande, roligt 
eller annorlunda. Det är till-
sammans med läsarna vi kan 
göra Sveriges bästa skyttetid-
ning.

Något ni avslutningsvis vill säga 
till läsarna?
– Det är en ära för oss att 
efterträda Uffe, men också ett 
stort förtroende att förvalta. 
Vi ser fram emot att fortsätt-
ningsvis göra en intressant 
medlemstidning med hög 
kvalitet.
– Om ni har några frågor eller 
idéer är ni välkomna att kon-
takta oss på np@liteolika.se.

Tidningen Nationellt 
Pistolskytte får snart 
två nya redaktörer 
som tar vid efter 
Uffe Hansson som 
lämnar över rodret 
efter årsskiftet. De två 
som axlar manteln 
är samboparet Anna 
S. Törnqvist och 
Peter Carlsson.

Foto: Peter Siegel

NP:s nya NP:s nya 
redaktörerredaktörer

Det är 
tillsammans 
med läsarna 
vi kan göra 
Sveriges bästa 
skyttetidning.
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Av: Ulf Hansson

Jubilerande klubbar brukar NP uppmärksamma, i synnerhet om 
de har en sådan imponerande historik som Pk Svea Ing1. I år 
kunde man fi ra klubbens 120-årsjubileum, ett svårslaget rekord.

Jubileumsgänget samlat inför 120-poängsskjutningen.

Pk Svea Ing1 såg dagens 
ljus första gången 1894 då 
nio fanjunkare och sjutton 
sergeanter bildade sam-
manslutningen Ingenjör 
Underoffi cerarnas Skyt-
teförbund Svea.
 Klubben disponerade 
två armérevolvrar m/1871 
i kaliber 11 mm. Med 
dessa började man täv-
la och åtta priser till ett 
värde av fyrtionio kro-
nor delades ut. Lite se-
nare, år 1895, tilldelades 
underoffi cerarna den ny-
are revolvern m/1877 i 
kaliber 7,65mm. Däri-
genom kunde tävlings-

Under det imponerande 
klubbmärket i stugan 
fi nns foton på klubbens 
svenska mästare under 
åren.

120
 år f HanssonAv: Ulf

Jubileum som imponerarJubileum som i

åren. På årets nationella SM 
kunde man på nytt, efter en 
del år av ”medaljtorka”, stolt 
höja klubbens fana då nuva-
rande ordföranden Mattias 
Hällgren tog guld i precision 
vapengrupp A.

Femtioårsjubileet 1944 fi rades 
med en nationell fältskjutning 
som samlade fyrahundrafemtio 
skyttar, en imponerande siffra.
 Årets 120-årsfi rande sam-
lade inte lika många deltagare, 
men blev ändå en utomor-
dentligt trevlig tillställning 
på klubbnivå. Eldsjälarna Eva 
och Gunnar Berggren med 
fl era såg till att det fanns ak-
tiviteter för både gammal och 
ung med grillning av med-
havda kulinariska läckerheter 
som avslutning.

Årets jubileum inleddes med 
en tävling som passande nog 

verksamheten komma igång 
på allvar. Det skulle dock dröja 
till år 1912 innan man sköt det 
första klubbmästerskapet.

När årsfesten 1949 skulle gå 
av stapeln trodde många av 
de äldre herrarna i klubben 
att yttersta dagen var nära. 
Man tillät nämligen för första 
gången damer att delta i fest-
ligheterna. Och värre skulle 
de bli för kritikerna, 1950 fi ck 
damer till och med bli med-
lemmar! Med tiden började 
man dock förstå att uppskat-
ta kvinnorna som utöver sin 
fägring visade stora färdighe-
ter i att skjuta pistol.

Klubben, som har sin skjutba-
na och klubbstuga i Almnäs, 
Södertälje, har varit myck-
et framgångsrik på tävlings-
banorna och kunnat fi ra en 
mängd svenska mästare under 
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Talet 120 fanns 
med överallt.

Pk Sveas första ordförande, fanjunkare 
A. Ågren (till vänster) och sekreterare, 
sergeant J. Norrlöw.

Nu ska ni få höra en predikan!

Skyttarna på väg till skjutbanan för att skjuta jubileumstävlingen. 
Längst fram till vänster i bild går Gunnar Johnson, välkänd skytteprofi l 
och träsnidare.

Klubbens ordförande, 
Mattias Hällgren, höll 
jubileumstalet.

kallades ”120-poängaren”. 
En precisionstävling där det 
gällde att skjuta exakt 120 po-
äng med så få skott som möj-
ligt, dock max 24. De första 
12 skotten i sex-skottsserier. 
Därefter skott för skott tills 
skytten valde att avsluta. Nog-
granna regler hade utarbetats 
för att särskilja skyttarna.
 Klubbens ordförande, 
Mattias Hällgren höll ett kort 

Eva Berggren, 
en av Pk Sveas 
eldsjälar, hade tillsammans 
med maken Gunnar ett 
fi nger med i det mesta på 
jubileumsdagen.

…nej, jag skojade bara, sa 
Gunnar Berggren, ni ska få höra 

tävlingsupplägget!

Jubileum som imponerarmponerar

Äldre veteranen K. A. 
Gustafsson, tidigare SM-
guldmedaljör m.m. var på plats.

tal, varpå trekampen med 
skytteanknytning för 3-man-
nalag, där även barnen kunde 
delta, startade. Denna kamp 
fi ck förläggas till klubbstugan 
då ett regnväder nalkades.

Trekampen omfattade tre ”sta-
tioner”. På den första skulle 
lagen under en tid av 120 
sekunder bygga ett så högt 
torn som möjligt av plast-
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Är det högst? Andlös spänning inför 
mätningen av tornbygget.

Den vinnande trion i 120-poängstävlingen fi ck exklusiva priser i tre 
storlekar snidade av klubbens profi l Gunnar Johnson. Från vänster: 
Jamal Muhammed (tvåa) , Håkan Kihlberg (vinnare) och Lars 
Holmgren (trea).

Trekampen i klubbstugan i full gång. 
Här staplas det för fullt under 120 
sekunder. Högst torn vinner.

Här gällde det att knuffa en 
ammoask så nära 120 centimeter 
som möjligt.

Kasta så många hylsor i hinken som möjligt 
under 120 sekunder.

Gunnar Berggren tog tiden.

Grillmästare Lasse Gustafsson såg till att det var full fyr på grillen. 
Henrik Carnborg närmast kameran lät sig väl smaka.

insatser från ammoaskar. På 
station två gällde det att med 
en knuff förpassa en tom am-
munitionsask så nära en me-
ter och tjugo centimeter som 
möjligt på bordet.
 Sista stationen handlade 
om att på c:a tre meters håll 
kasta så många tomhylsor som 
möjligt i en liten hink. Tid 
återigen 120 sekunder per 
deltagare.

Många muntra tillrop hördes 
under kampens gång, inte 
minst när tornbyggena börja-
de svaja betänkligt, och spän-
ningen var på topp när det 
segrande laget slutligen skulle 
utses. Det blev lag Eva, Mat-
tias och Frasse som segrade 
med bland annat ett tornbyg-
ge som mätte 105 centimeter.

I ”120-poängaren” sköt över-
raskande nog inte mindre än 
fem skyttar denna poäng. De 
två bästa skyttarna använde 
tretton skott för att uppnå 
summan, de två följande fem-
ton, och på femte plats gick 
det åt sexton skott.
 Segrande ur denna batalj 
och med fyra tior gick Håkan 
Kihlberg, tätt följd av Jamal 

Muhammed och Lars Holm-
gren, två respektive en tia.
 Priserna bestod av exklu-
siva älgfi gurer i tre storlekar, 
vackert snidade av klubbens 
stora skytteprofi l och mäster-
skytt Gunnar Johnson.

Avslutningsvis blev det dags 
att njuta av de medhavda de-
likatesserna som tillagades på 
bästa sätt av grillmästare Gus-
tafsson.

I reportaget från 110-årsju-
bileet fanns en diktstrof som 
skrevs till 40-årsjubileet 1934 
av löjtnant A. Grönberg. Vad 
passar bättre än att avslu-
ta med en repris på denna, 
särskilt med tanke på att vi 
tillhör skaran frivilliga för-
svarsorganisationer:

Måtte klubben Svea 
hundraårig bliva
och skjuta nya friska skott för 
varje år
och sin fosterländska gärning 
länge än bedriva
ty den har ett värde som i långa 
tider står.



NP4 ’14 23

SSM i 
Precision
Av: Elisabeth Engqvist

Sydsvenska Mästerskapet i Precision hölls den 
6–7 september i Kalmar i ett fantastiskt sommarväder. 
Kalmar PK hade välvilligt inte bara ställt sin skjutbana 
till förfogande, utan även medlemmar som ordnade 
förtäringen.

Vinnarna i vapengrupp B, Kristina Nilsson, brons, 
Dick Lindgren, guld och Peter Johansson, silver.

Vapenvägningen 
sköttes av Ulf och 
Kalle.

Fredrik och Fredrik från 
Kalmar PK serverade 
hemkokt ärtsoppa, 
smörgåsar m.m.

Juniorerna Martin Majvall, Jonas Andersson Wang 
och Anna Elmarsson.

Vinnarna i öppen C, Dick Lindgren, guld, Mattias 
Gustavsson, silver och Rickard Lindh, brons.

Vinnarna i Damklassen Jenny Thomsson, brons, 
Kristina Nilsson, guld och Ulrika Alvarmo, silver.

Ingemo och Elisabet 
skötte sekretariatet.

Vinnarna i vapengrupp A, Christer Eklund, silver, 
Dick Lindgren, guld och Kristina Nilsson, brons.

Till start på lördagen, då vapengrupp 
C avgjordes, kom 65 skyttar från 
Trelleborg i söder till Jönköping i 
norr. Skyttar från kretsen fi ck börja 
sin skjutning i arla morgonstunden, 
då dimman ännu inte helt hade lättat. 
Tävlingsledaren Mattias Gustavsson 
från Högsby prickade in 340 poäng 
och ledde efter 7 serier i öppen klass, 
men fi ck i sista fi nalserien se sig be-
segrad med en poäng av Dick Lind-
gren från Pskf Magnus Stenbock. 
Kristina Nilsson från Sjöormens PK 
vann Dam C före Ulrika Alvarmo 
från Nordölands PK. I juniorklassen 
vann Martin Majvall från Malmö 
PK, i veteran Y vann Hans Iacobaeus 
från Hörby PK och veteran Ä togs 
hem av Bengt Pettersson från Kul-
lens Psk. Skåneskyttar tog alltså alla 
segrarna på lördagen. Dessutom vann 
Pskf Magnus Stenbock lagtävlingen 
för 3-mannalag. Döderhults PK tog 
hem segern i 5-mannalag.

På söndagen avgjordes vapengrupp 

A med 23 starter och vapengrupp B 
med 14 startande skyttar. Dick Lind-
gren triumferade åter och tog hem 
segern i båda vapengrupperna. Dock 
var segern hårfi n i såväl A som i B. 
I A kom Christer Eklund från Vim-
merby Psk på andra plats, endast en 
poäng efter och om tredjeplatsen 
blev det särskjutning mellan Kristi-
na Nilsson och Hans Iacobaeus där 
Kristina vann. I vapengrupp B kom 
Peter Johansson från Johannishus Psk 
på andra plats en poäng efter Dick 
och även här blev det särskjutning 
om tredjeplatsen. Särskjutningen 
blev en ren familjeaffär mellan Kris-
tina och Bertil Nilsson och även här 
vann Kristina bronset.

Som sammanfattning kan man säga att 
tävlingen dominerades av Dick Lind-
gren, som gick segrande ur samtliga 
vapengrupper och av Kristina Nils-
son, som tog hem segern i Dam C 
och blev bronsmedaljör i såväl A som 
B. Strongt!

Medaljörerna
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Av: Nils-Anders Ekberg

Norge är ju vårt när-
maste utland, och det 
är nog inte allt för vå-

gat att anta att detta var den 
största trupp någonsin som i 
Pistolskytteförbundets namn 
deltagit i en tävling i ett an-
nat land. En stor trupp ökar i 
sin tur chansen till framgång, 
och den togs tillvara. Johan 

2014 är EM-år inom PPC-skyttet, och årets EM avgjordes i 
Svartskog, sydost om Oslo. Oppegård Pistolklubb arrangerade, på 
uppdrag av Norges Skytteförbund, landets första internationella 
mästerskap i grenen – och det gjorde man alldeles utmärkt.

”Betryggande kulfång.”

Många svenskars mål:

EM i PPC

Nilsson, Hagfors-Uddeholms 
Pk blev Europamästare/Win-
ner Over All i klass Open. I 
matchen för landslag tog re-
volverlaget ett silver genom 
Jens O’Konor och Torben 
Rundqvist och pistollaget ett 
brons genom samma Torben i 
par med Johan Östlund. Tho-
mas Beck coachade. Linkö-

Se hela resultatlistan på http://wa1500.org/competitions.php.

pings Skf med Jonas Sjöberg 
och Thomas Svensson blev 
mästare/winner over all för 
klubblag Revolver, och även 
segrare i High Masterklassen 
i Revolver (d.v.s. totalt näst 
bästa lag), nu med George 
Ekström i par med Thomas.

Förutom ovanstående preste-

rades massor av bra resultat, 
bland annat fl era klassegrar 
i High Master, oftast täv-
lingens näst högsta resultat. 
Jens O’Konor, Jonas Sjöberg 
och Thomas Svensson gjor-
de sådana bravader, och an-
dra i toppen var t.ex. Torben 
Rundqvist, Thomas Beck och 
Andreas Granberg.
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Honoratsiores: Presidenten i WA 1500, Friedrich Storrer och ledaren för 
Norges Skytter förbunds Fackkommitté Pistol, Anne Grethe Rendalsvik.
Friedrich har varit WA ordförande ända sedan starten och har aldrig mis-
sat ett mästerskap, varken som ordförande eller deltagare. Han är också 
ett engagerat stöd för medlemmarnas rätt att inneha målskjutningsvapen, 
varhelst skyttet i något medlemsland är hotat.
Anne Grethe berättade att det är ovant för NSF att ta in nya grenar men 
att PPC är på väg att integreras. En hake är att den norska polisen för 
närvarande inte ”erkänner” PPC som en NSF-disciplin, då myndigheten 
”inte är i den fasen av regelverksarbetet just nu”. NSF hanterar förutom 
PPC även olika former av Pistolfältskjutning samt alla ISSF-former av skytte 
(gevär, pistol, lerduva och viltmål), däremot inte IPSC, svartkrut eller ”frivil-
ligt skytte” (d.v.s. nationellt gevär).

Den svenska truppen – nästan alla.

Thomas Svensson före 
Ralf Vanicek från Berlin. Walls 
från Irland fattas. Revolver 2.75”.

Johan Nilsson, 
Europa mästare i 

klass Open.

Pistollandslaget; 
Torben Rundqvist 
och Johan Östlund 
fl ankerar coachen 
Thomas Beck.

Coaching är en nära verksamhet. 
Det handlar inte bara om att 

vara ”spotter” utan att överföra 
självförtroende och kraft.

Revolver-
landslaget 

med Torben 
Rundqvist och 
Jens O’Konor.

Jonas Sjöberg, Linköpings 
Skf, vinnare i Open, klass High 
Master, före Rudolf Trojan 
från Akademia Praha och 
Ralf Vanicek, T N T Berlin”.

Jens O’Konor ser glad ut, och det 
är förmodligen särskilt kul att stå 
högst upp på pallen när två av 
värdens bästa PPC-skyttar står 
nedanför, Roman Hauber och 
Thomas Svensson. Dist Pistol.

Europamästare för klubblag, 
Linköpings Skf med Thomas 
Svensson och Jonas Sjöberg.

EM är över – typisk norsk 
sopförbrännings ugn modell/hytte.
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På sitt första SM i år kom 
Morgan på fjärde plats 
av 166 skyttar i vapen-

grupp B, samt tog en åttonde 
plats i vgrp C av totalt 225 
deltagare. Starkt gjort av Mor-
gan att hålla nerverna i styr på 
sitt första SM.

På ÖSM i precision i Eskilstu-
na i september blev Morgan 
östsvensk mästare i ÖC, sil-
vermedaljör i ÖA, samt 6:a i 
ÖB. Till detta kommer många 
segrar i nationella och kret-
stävlingar i Stockholm med 
omnejd där han oftast skjuter 
resultat runt 290 poäng och 
högre på sex serier.

Morgans senaste bragd var att 
vinna HANDEN OPEN, en 
utslagstävling man mot man 
som kräver starkast möjliga 
nerver. Morgan mötte i sista 
omgången en annan topp-
skytt och storfavorit, näm-
ligen Joackim Norberg från 
Atlas Copco Pk. Nerverna 
höll då också och Morgan 
kan nu även kalla sig Han-
den Open Mästare! Inte nog 
med det, dagen efter blev han 
kretsmästare i vapengrupp B 
i Södertälje, samt vann krets-
skjutningen i A och kom på 
andra plats i C.

Morgan Johansson i 
intervjuhörnan:
Vem har inspirerat dig till att 
skjuta pistol?
– Ingen speciell person, jag 
har alltid tyckt om att skjuta 
prick. När jag var liten tävla-
de jag i luftgevär och var ofta 
ute i skogen med Hobbex-
inköpta luftpistoler och sköt. 
I lumpen gillade jag att skjuta 
K-pist och minns att jag vann 
någon tävling som vi hade 
mot befälen. Jag har nog tänkt 
att det skulle vara roligt att 
börja med pistolskytte många 
gånger men inte riktigt vetat 
hur man bär sig åt. För några 
år sedan tog en kompis med 
mig till Sätra så att jag kunde 
gå nybörjarkursen och på den 
vägen är det.

Skjuter du alla grenar?
– Nej, än så länge är det 
mest precision som gäller. Jag 
har skjutit några fält-tävlingar 
och provat snabb- och sport-
pistol några gånger. I helgen 
lyckades jag precis få ihop 
mina tre standardpoäng i fält 
så vi får väl se om jag börjar 
tävla mer i det nästa sässong.

Vilken gren är roligast?
– Helt klart precision. Jag 
gillar lugnet det ger mig, det 
är som meditation.

Din bästa tävling hittills?
– Roligast var nog att vinna 

nybörjartävlingen på Grimsta 
2013 som var min första ex-
terna tävling.

Vad är svårast att behärska i 
pistolskyttet?
– Hjärnspöken. När man 
fått för sig att något inte stäm-
mer kan det vara svårt att släp-
pa det och gå vidare. Börjar 
jag tänka för mycket på skyt-
tet och teknikdetaljer brukar 
resultatet bli sämre. Bäst blir 
det när skyttet går av sig själv 
och jag är på mental-charter 
någon annanstans.

Någon särskild del i tekniken 
du behöver träna på?
– Många har påpekat att 
jag har böjd arm och står för 
rakt mot tavlan när jag skju-
ter, kanske skulle jag slippa en 
del åttor med en bättre ställ-
ning.

Blir du aldrig nervös?
– Jo, jag kan bli nervös 
ibland. Jag var inte helt stadig 
på handen när jag sköt första 
tävlingen på SM i år. Det var 
väl visserligen dåliga förhål-
landen för alla med kyla och 
små-spik-blåst. Det i kombi-
nation med nervositet och lite 
adrenalin gav en skakig hand.

Hur ser dina närmaste mål ut?
– Det skulle vara sjukt kul 
att stå på pallen i Sunne näs-
ta år, men är nöjd om jag slår 

Kunto i ”närmast mitten” på 
måndagsträningarna ett par 
gånger till i år.

Favoritmusik?
– Jag är allätare när det gäl-
ler musik. Vad jag lyssnar på 
beror på humör och tillfälle. 
Jag somnar alltid med musik 
i hörlurarna och blir knäpp 
om det går några dagar utan 
att jag fått lyssna på musik.

Favoritartist?
– Listan är lång... Bowie, 
Placebo, Nirvana, Smashing 
Pumpkins, Jack White för att 
nämna några. Men en och 
annan Beyonce-låt kan nog 
också smyga sig in i mina 
playlists.

Favoritmat?
– En god köttbit med grön-
pepparsås säger jag inte nej 
till, annars är jag nog mer en 
efterrättsmänniska så ”pecan 
pie” med glass skulle jag kun-
na äta tills jag sprack!

Vad gör du helst på fritiden, 
förutom pistolskytte?
– Jag önskar det fanns fl er 
timmar på dygnet eftersom 
det fi nns så mycket jag skulle 
vilja göra. Just nu är det dock 
pistolskytte jag prioriterat 
som fritidsintresse och försö-
ker pussla ihop det med jobb, 
hus, trädgårdssysslor och fa-
miljetid.

Ny talang och
redan mästare

Av: Peter Siegel

Morgan Johansson, Mälarhöjdens Ps, 
är Stockholms nya stjärnskott. Efter en 
nybörjarkurs 2012 blev han riksmästare redan 
andra året och har sedan dess börjat samla 
mästartitlar.

Namn: Morgan Johansson
Ålder: 37 år
Klubb: Mälarhöjdens Ps
Bor: Värmdö
Familj: Fru Matilda och 
tvillingtjejerna Polly och Heli. 
Sedan tidigare sonen Leon som 
gått nybörjarkursen och skjuter 
pistol när inte dataspelen lockar 
mer.
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Det var glädjande att se hur 
Eskilstuna Psk:s medlemmar 
ställde upp och arrangerade 
två mästerskap på sammanlagt 
3 dagar. Ibland kan det vara 
lite svårt att få folk att ställa 
upp som funktionärer, men 
inte i Eskilstuna.

ÖSM i precision C gick på lör-
dagen den 6 september. ÖC 
vanns av Mälarhöjdens nya 
toppskytt, Morgan Johans-
son. Morgan sköt 340 po-
äng i grundomgången, samt 
49, 47 och 48 i fi nalen, totalt 
alltså 484 poäng. Mattias Häll-
gren, Pk Svea ING 1, och Per 
Qvarnström, Handens Psk, 
hamnade på samma 483 po-
äng och fi ck skjuta isär. Re-
sultatet 49–45 betydde att 
silvret gick till Mattias och 
bronset till Per.

I damklassen segrade Gunil-
la Persson, Dala-Floda Psf, 
veteran yngre vanns av Ove 
Granberg, Eskilstuna Pk, och 
veteran äldre av klubbkom-
pisen Rune Nyberg. I ju-
niorklassen var Alexandra 
Hassblom från Dala-Floda Psf 
tyvärr helt ensam. Vad gjorde 

alla andra östsvenska juniorer 
denna fi na höstdag?

Dagen efter var det sedan dags 
för vapengrupperna A och B. 
Även där låg Mattias Häll-
gren och Morgan Johansson 
i topp igen. Mattias vann guld 
med 476 poäng. Morgan Jo-
hansson och Eskilstunas Kjell 
Andersson landade på samma 
472 poäng och fick skjuta 
ytterligare en serie. Med 48 
mot 45 tog Morgan Johans-
son silver och Kjell Anders-
son brons.

I vapengrupp B visade Eskil-
stunas Ove Granberg igen att 
han fortfarande ligger på topp. 
Ove blev östsvensk mästare 
med goda 480 poäng. Även 
Mattias Hällgren blixtrade 
till igen och tog silver och 
därmed sin tredje medalj på 
detta mästerskap. Bronset gick 
till Lennart Rehnström från 
Stockholmspolisen.

På ÖSM i Militär Snabbmatch 
veckan efter tävlade man för-
utom i vapengrupperna A, B 
och C även i R. Denna nya 
klass R gick tidigt på morgo-

nen och var därför kanske inte 
så välbesökt, men vanns av 
Matteus Tuz från Salems Pk. 
Silver gick till Kent Kumpu-
la och brons till Mikael Palm, 
båda från Uppsala Handeld-
vapenföreningen.

Matteus Tuz, som gillar att 
skjuta grovt, vann även vgrp A 
och blev då östsvensk mästare 
för andra gången. Silvret gick 
till Ove Granberg och bron-
set till Mikael Palm som i sär-
skjutning besegrade ACPK’s 
Henrik Otterbeck.

En till skytt som också 
lyckades att skjuta till 
sig två titlar var Lars 
Hagman från Hede-
mora  som vann 
både B och ÖC. I 
ÖC vann han med 
smått fantastiska 
584 av 600 möj-
liga poäng, vilket 
var med avstånd 
tävlingens hög-
sta resultat. Silv-
ret i ÖC gick 
till Pär Lund-
gren, Uppsala 
Ssk, och brons 

till Henrik Otterbeck från At-
las Copco Pk.

Östsvensk mästare i veteran 
yngre blev efter särskjutning 
hemmasonen Björn Nyberg, 
silver gick till Curt Ögren, 
SAAB Pk, och brons till Ove 
Granberg. I veteran äldre seg-
rade Peter Siegel, Katarina Psf, 
före regerande svenska mästa-
ren i grenen Claes Johansson, 
SAAB Pk. I damklassen blev 
Charlotta Janeheden, Uppsala 

Ssk, östsvensk 
mästarinna.

I vgrp B, efter 
Lars Hagman, 
kom Håkan Sjö-
berg, Livgardets 
Skf, på silver- och 
Eskilstunas Jonas 
Wiberg på brons-
plats.

I lagtävlingen i både 
A och C segrade Es-
kilstunas lag, vilket 
är dem väl förunnat 
som de har ställt upp 
de två helgerna och 

arrangerat två ÖSM på 
åtta dagar.

Två ÖSM på åtta dagar
Av: Peter Siegel

Eskilstuna Pk ställde upp och arrangerade två Östsvenska 
Mästerskap på två helger. Först ut var ÖSM i precision och 
veckan efter Militär Snabbmatch. En stor eloge till klubbens 
entusiastiska och hjälpsamma funktionärer.

En stolt skara funktionärer som lyckades genomföra två ÖSM.
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Bli 
mästerskytt
du med

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

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

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

Generalagent för Sverige

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

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

bo.karlsson@bgkskytte.se
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Vännäs, varför inte? Vis-
serligen är det över 
140 mil fram och till-

baka till Vännäs från Stock-
holm, men det kan det vara 
värt. Väl framme på tävlings-
orten välkomnade tävlings-
ledaren Fred Lundgren, samt 
funktionärerna Tomas Back-
lund, Jim Ylipää och Tony 
Andersson. Fältskjutningen ar-
rangerades inte på Vännäs Pk:s 
egen pistolbana, utan klubben 
lånade Brattvalls Jaktskytte-
klubbs anläggning ca 3 mil 
norr om Vännäs. Ordföranden 
i Brattvalls jaktskytteklubb, 
Johan Åström, som lånade ut 
sin fi na jaktskyttesbana, fanns 
på plats och sa: – ”Gevär och 
pistol måste kunna samarbeta, 
det gagnar båda.” En mycket 
bra inställning!

Det var andra gången som 
Fullträffen arrangerades. Årets 
banläggning var inte den lät-
taste och ingen lyckades att 
skjuta fullt. Det kunde dock 
delvis även bero på de skif-
tande väderförhållandena. 
Först sol, sedan regn, sol igen 
och ösregn på det. Vännäs Pk 
har nu planer på att lägga täv-
lingen på Sveriges National-
dag den 6 juni de närmaste 
åren då det brukar vara bättre 
och stabilare väder. Trots ös-
regn emellanåt var stämning-
en dock på topp för en riktig 
norrländsk fältskytt låter sig 
inte nedslås av lite vatten.

Bäst i vapengrupp C, med bästa 
totalresultat i alla vapengrup-
per, var Peter Lundström från 
Burträsk med 47/24, följd av 
hemmasonen Tomas Back-
lund med 45/25 och trean 
Kurt Marklund från Norsjö 
45/24, som hade en särskilj-
ningspoäng mindre. Bästa 
dam blev Ulrika Hammar-
ström från Umeå Pk. Bland 
yngre veteranerna segrade 
Lennart Borgström, Storu-
mans Pk, och bästa äldre vete-
ran blev Göran Sehlstedt från 
Rundviks Pk.

I vpgr B var bästa damen Ulrika 
Hammarström bäst igen. Ul-
rika, som till yrke är sjukskö-
terska, bodde tidigare några år 
i Stockholm och kunde, som 
medlem i Mälarhöjdens Ps, 
hävda sig bra där också!

I vpgr A segrade f.d. skyttelä-
raren på skyttegymnasium i 
Strömsund, P-O Gustafsson. 
Med 45/25 sköt han också 
tävlingens näst högsta resul-
tat. P-O är numera även en 
av SPSF:s rikstränare.

I revolverklassen blev Håkan 
Lindgren, Örnsköldsvik Pk, 
bäst med 44/25, följd av Erik 
Lorentzon, Umeå Pk, som 
hade en fi gur mindre. Trea 
blev Peter Lundberg, Sikeå 
Pk, med 43/25.

Magnumklassen vanns för an-

dra året i rad av Olle Lind-
qvist, Burträsk Pk. I denna 
vapengrupp kämpar man 
även om ett vandringspris i 
form av en magnumstor po-
kal. Tre inteckningar behövs 
för att ta hem pokalen för gott 
och Olle Lindqvist är på god 
väg att lyckas med det.

Det var en mycket bra tävling 
i bra terräng som jag hoppas 
samlar ännu fl er deltagare i 
framtiden. Det tar bara ca en 
timme att gå runt fältskyt-
teslingan, man skulle alltså 
hinna tävla i alla fyra vapen-
grupper. Vännäs Pk välkom-
nar självklart även skyttar från 
alla andra kringliggande kret-

FULLTRÄFFEN i 
Vännäs
Av: Peter Siegel

– ”Mycket trevliga tävlingsreportage i 
NP” sa Vännäs Pk:s Tomas Backlund på 
SM. Men varför kommer du inte upp till 
oss i Norrland och kretsfältskjutningen 
Fullträffen den 17 augusti?

sar att komma och kämpa om 
pokaler och standardmedaljer.

Stort tack till svenska mästa-
ren Tomas Backlund och hans 
duktiga dotter Ida för tipset. 
Fullträffen i Vännäs var verk-
ligen värd den långa resan!

Thomas och Ida Backlund 
som lockade NP:s reporter till 
tävlingen.

På station åtta fi ck skyttarna ta 
med sig tavlan som souvenir.

Blöta men glada funktionärer på station sex.
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Ida Backlund i närbild

Har din pappa inspirerat dig till att skjuta pistol?
– Det var nog både pappa och mamma. Jag fi ck ju lov att följa med till 
skjutbanorna när jag var liten och så småningom blev jag själv sugen på 
att testa pistolskytte.

Är pappa en bra coach?
– Ja, det tycker jag att han är. ”Pappa är bäst!”

Skjuter du alla grenar?
– Jag skjuter mest precision, fält och luftgrenar. Inte så mycket duell och 
sånt.

Vilken gren tycker du är roligast?
– Precision är roligast eftersom jag har lättare att koncentrera mig då.
Annars är fält roligt också då det smäller mycket.

Din bästa tävling hittills?
– Att skjuta personbästa var riktigt kul. Jag var på Barents Winter Games 
i Tromsö i vintras och sköt nytt personbästa med 373 poäng i luftpistol. 
Men jag hoppas det kan öka ännu mer i framtiden.

Vad tycker du är svårast att behärska i pistolskyttet?
– Koncentrationen. Att inte börja tänka på helt andra saker och tappa 
fokus.

Någon särskild del i tekniken du behöver träna på?
– Att bara titta på kornet och inte låta blicken glida fram på tavlan. Det 
borde jag fi xa till.

Har du bra tävlingsnerver?
– På tävlingarna här hemma är det rätt lugnt, det brukar inte vara så 
många i min klass att tävla emot. Men när jag åker ner i Sverige på större 
tävlingar kan jag bli sjukt nervös ibland.

Hur ser dina närmaste mål ut?
– Det skulle vara väldigt roligt att skjuta premieresultat i luft som ligger 
en bra bit över 370. Det vore också jättekul att ta fl er medaljer på 
nationella Pistol-SM förutom bronset jag fi ck i år.

Kommande tävlingar?
– I höst och vinter blir det roligt med mycket lufttävlingar i kretsen. Men 
jag längtar mest till luftpistol SM i mars. Det blir roligt att åka ner i landet 
då många av mina skyttekompisar bor där.

Vad gör du helst på fritiden förutom pistolskytte?
– Då brukar jag vara med kompisar. Jag tycker det är kul att hitta på 
roliga saker tillsammans.

Kommentar av Rikstränaren P-O Gustafsson:
Jag har fått möjlighet att träffa Ida några gånger och även haft henne på 
träningsläger ett par dagar. Hon visar trots lite nervositet ett mycket bra 
arbete vid skjutbänken. Jag har inte träffat många som i hennes ålder kan 
hålla 45 till 47 poäng i snitt. Ida gör även bra ifrån sig på snabbserier, som 
duell och fältskytte. Hon har naturligtvis bra stöttning från sin far och mor 
som båda har varit svenska mästare och skjutit i landslaget. Jag håller förstås 
tummarna för Ida och önskar henne det allra bästa i framtiden!

Grattis till bronsmedaljen på
årets SM Ida!

Namn: Ida Backlund
Ålder: 16 år
Klubb: Vännäs Pk
Bor: Vännäsby, ca 3 mil 
väster om Umeå

Ett välfyllt prisbord väntade på vinnarna.

P-O Gustafsson vann VPGR A.

Håkan Lindgren visade hur 
revolvern skall hanteras och 
vann.

Olle Lindqvist såg till att 
få en andra inteckning i 
vandringspriset för Magnum.

Peter Lundström segrade i 
VPGR C.

Lennart 
Borgström, 
stolt vinnare av 
veteran yngre C.

Göran Sehlstedt vann veteran 
äldre C.

Ulrika Hammarström vann både 
dam C och B.
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Egentl igen handlar 
”Sola i Karlstad” om 
den legendariska ser-

vitrisen och krogägaren Eva 
Lisa Holtz i Karlstad i början 
av 1800-talet, som senare bli-
vit förknippad med den stän-
diga lysande solen i staden.
 Detta återspeglas också i 
stadsvapnet ritat 1984 av Las-
se Sandberg. Den trettonde 

september var solen också på 
sitt allra bästa humör när årets 
Springskytte-SM avgjordes på 
de stora tallhedarna utanför 
Karlstad.

Det var vid Karlstads Pistol- 
och Sportskytteklubbs an-
läggning på Sörmon som 
tävlingen genomfördes det-
ta år på nyanlagda banor. 

Spring-SMSpring-SM
Av: Claes-Håkan Carlsson

Arrangörer var I2 Skytte-
förening tillsammans med 
Karlstadpolisens idrotts- och 
skytteförening. Dagen innan 
hade väderförhållandena va-
rit de motsatta när Polis-SM 
genomfördes i samma terräng.

I2 Skytteförening är, trots att 
den är en av Värmlandskret-
sens äldsta föreningar, en av 

Den store
dominanten 

var Lars 
Persson, I2 Skf, 

med sina tre guld.
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Dagens speaker Jonny Jonsson, I2 skf behagligt placerad på 
förrådstaket för maximal överblick.

Juniorerna Sara Palmgren och Robert Pollack.

Eva Lisa Holtz (1739–1818) känd som 
”Sola i Karlstad”, här som staty av 
Herman Reijers.

Det plåtades 
friskt.

”Sola i Karlstad” 
lyste inte enbart 

från himlen 
denna tidiga 

sensommardag på 
Sörmon utanför 

Karlstad.

de minsta. Men när det gäller 
springskytte är föreningen en 
av landets dominerande. I för-
eningen fi nns också ett antal 
svenska mästare i andra skyt-
teformer.
 Föreningen kommer 
ursprungligen från Kungl. 
Värmlands regemente och 
grundades 1909. Regemen-
tet satsade under fl era årti-

onden på idrott och skytte 
vilket gjorde att föreningen 
har ett stort antal svenska 
mästare både inom natio-
nellt-, militärt- och sportskyt-
te. Föreningen har förutom 
pistolskytte även verksamhet 
inom gevär och kpist. Totalt 
har föreningen c:a sjuttiota-
let medlemmar varav många 
är stödmedlemmar

”Sola i Karlstad” 
sken som förväntat 
då I2 Skf, en 
av Värmlands 
äldsta och minsta 
föreningar, 
arrangerade årets 
Spring-SM.
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Springskytte är en liten gren av 
Svenska Pistolskytteförbun-
dets verksamhet med få star-
tande. Det kan tyckas var lite 
märkligt eftersom detta är en 
högst sevärd form av skytte.
 Det handlar om relativt 
korta löpmoment och själv-
markerande mål. Om man 
sedan gör som arrangören för 
årets SM, sätter en erfaren f.d. 
svensk mästare i springskytte 
som Jonny Jonsson som spea-
ker på taket till ett förråd för 
maximal överblick, blev täv-
lingen lätt att följa för både 
åskådare och andra tävlande.

Den absolut mest spektaku-
lära grenen är stafetten där 
en masstart och gemensam 
skjutplats gör det hela till en 

spännande upplevelse. Först 
i mål vinner, svårare än så är 
det inte.
 Årets stafett bjöd på bra 
skytteprestationer och var 
länge jämn i kampen om 
guldet men på sista sträckan 
var dock Lars Persson obe-
veklig och imponerade med 
stark löpning och snabbt och 
träffsäkert skytte vilket gjorde 
att I2-laget kunde försvara sitt 
SM-guld.

Till årets SM var 57 skyttar 
från 20 föreningar anmälda. 
Två föreningar dominerade, 
arrangören I2 Skf och Stock-
holmspolisen. Hos I2 fi ck alla 
9 deltagare medalj utom lag-
ledaren Hans Törnevik som 
förutom detta också var både 

Lag: I2 skf, Lars Palmgren, 
Robert Drottz, Lars Persson.

D21: Tina Molin, 
Västbo Pk.

H21: Lars-Olof Gävert, I2 skf.

H70: Kent Borlid, 
Gävlepolisen.

Lag jun: PK Pricken, Robert Pollak, 
Magnus Pollack.

D Jun: Emmi Lind, 
Stockholmspolisen.

H35: Anders Beckman, 
Stockholmspolisen.

Stafett: I2 skf, Lars-Olof Gävert, 
Robert Drottz, Lars Persson.

H Jun: Sebastian Råsbo, 
Råsbo Psk.

H50: Lars 
Persson, I2 skf.

Arrangerade I2 skf fi ck en storslam med sammanlagt 4 guld, 3 silver 
och 3 brons. Längst fram tävlingsledaren Hans Törnevik.

Segrarna

tävlande och arrangör. Det är 
förståligt att det kan bli svårt 
att vara helt på topp hela tiden.
 Även om det är rela-
tivt få skyttar som ägnar sig 
åt springskytte hittar man 
bland de startande juniorer, 
veteraner och äldre vetera-
ner. Även om man har en 
stelopererad fot som Wolger 
Runsten, Stockholmspolisen 
(H 70), går det att delta. Men 
det relativt låga deltagaranta-
let ger också andra problem. 
Eftersom detta är en skytte-
form som är fysisk anstränga-
de fi nns också ett fl ertal olika 
klasser för rättvisa förhållan-
den.
 De äldre veteranerna har 
också en kortare löpsträcka. 
Detta gör det svårt att slå sam-

man olika klasser vilket tyvärr 
drabbade en skytt som visade 
sig vara ensam i sin klass ef-
ter tävlingen. Detta gjorde att 
den klassen tyvärr fi ck strykas 
vilket är mycket beklagligt.

Den store dominanten var Lars 
Persson, I2 Skf, med sina tre 
guld, H50, lag och stafett. Lars 
har sedan tidigare inte mindre 
än tjugofem SM-medaljer i 
springskytte och tog nu sitt 
första individuella guld.
 Med Lars i laget har I2 
SKF aldrig förlorat en stafett.

Nästa år går tävling troligen 
i Stockholm och vi får hop-
pas att fl er skyttar hittar dit 
både som åskådare och som 
deltagare.
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Alla Pistoler - både från Tyskland och USA.
Delar och alla tillbehör.

Säljes nu av:

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

Säljes nu av:

•
•
•
•
•

NYHET!
P210 Super Target
6” pipa

X-Five
X-Six
med flera..

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

SM 2011: 
Guld Fält A, Silver Bana A

Självklart stora framgångar för Sig 
Sauer på PPC VM
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Väder och humör var på topp 
som alltid när det sköts Mag-
num Ban på lördagen och 
Magnumfält på söndagen i 
Gagnef. När det gäller ban-
skyttet är det alltid spännande 
att se om någon lyckas skjuta 
full pott, 300 poäng, i frik-
lassen. Ingen lyckades dock 
med detta i år. Närmast kom 
Torsbyskyttarna Anita Olsson, 
299 p, Roland Engström och 
Folke Weinholt samt Jörgen 
Rosén, Grovskyttarna, alla 
298p. När det gäller revolv-
rar med öppna riktmedel var 
det Jano Mikaj, Katrineholm 
PK, som sköt bäst med 295 
poäng i 44 DA.

På söndagen var det fi naldags 

i Magnumcupen 2014. Det 
var väldigt tätt poängmässigt i 
några klasser och många skyt-
tar hade chans på totalsegern i 
några av de åtta klasserna. Frå-
gan var nu vilka som skulle få 
hissa de stora fi nalpokalerna i 
luften och ta emot publikens 
jubel. Som Magnumcupens 
ansvarige vill jag avsluta med 
att tacka alla klubbar, skyt-
tar och funktionärer som ser 
till att vi får träffas och skjuta 
magnum på olika platser och 
banor i Sveriges långa land.

Tack till alla tävlande och funk-
tionärer för ett lyckat Mag-
num SM 2014.

Väl mött nästa år!

Årets fi nal!
Av: Åke ”Sheriffen” Johansson
Foto: Lena Mickelsson

Efter en säsong med mycket magnumskytte från norr till 
söder var det dags för den årliga fi nalen i Gagnef i Dalarna.

Magnumcupens slutsegrare 2014 från vänster till höger:
Auto/9mm: Jano Mikaj, Katrineholm Pk. 357 DA: Christian Johansson, Vedum Psk. SA-DA 38 Revolver: Robert Wirius, Hallsberg Pk. 44 SA: 
Jörgen Söder, Töreboda Psk. Friklass: Anita Olsson, Torsby Psk. 44 DA: Jim Forsberg, Rosersberg Pk. 357 SA: Örjan Larsson, Töreboda Psk. 
Mr Mycket Magnum: Jörgen Rosén, Grovskyttarna. 6½ tum: Per Erik Söderberg, Kristinehamn Pk.

De korrekta resultaten för Magnum SM 2014
Individuella resultat
Klass Namn Klubb
44 SA Gunnar Karlsson Eskilstuna Hvf
44 DA Jano Mikaj Katrineholm Pk
357 SA Jano Mikaj Katrineholm Pk
357 DA Andreas Johansson Eskilstuna Hvf
Friklass David Annerton Borås Ps
Auto Mats Egnell Motala Pk
6½ tum Conny Olsson Eskilstuna Hvf

Lagresultat
Klass Klubb Lag
44 SA Borås Ps Krister Persson, Rolf Hallman,
  David Annerton
44 DA Eskilstuna Hvf Andreas Johansson, Conny Olsson,
  Gunnar Karlsson
357 SA Skurup Psf Magnus Engdahl, Arne Larsson, Peter Rehn
357 DA Lidingö Ssk Jan Ekenstedt, Uffe Persson, Tommy Sköld
Friklass Hällefors Pk Sören Olsson, Ari Pirttijarvi, Kent Boström
Auto Eskilstuna Hvf Lasse Abrahamsson, Andreas Johansson,
  Gunnar Karlsson
6½ tum Lidingö Ssk Jan Ekenstedt, Uffe Persson, Tommy Sköld
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Sveriges okrönta 
magnumdrottning

I reportaget från Magnum-
SM i förra numret fi ck i press-
läggningsbrådskan två olika 
individuella svenska mästare 
samma namn. Namnet på 
vinnaren i .357 DA, Andreas 
Johansson, hamnade även un-
der bilden på tidigare svenske 
mästaren och Katrineholms-
skytten Jano Mikaj som även 
i år tog dubbelt guld genom 

att vinna klasserna .357 SA 
och .44 DA.
Det är alltid tråkigt när sådant 
här inträffar och NP ber gi-
vetvis om ursäkt för misstaget.
Tack till Ebbe Weber i Åby Sk 
för påpekandet.
– Jano är värd en rättelse, 
inte bara för att han är en 
skicklig skytt, utan för att han 
också är en trevlig kille som 

Jano Mikaj, årets guldmedaljör i 
Magnum-SM i klasserna .357 SA 
och .44 DA. Han tog dessutom 
tre silver i klasserna .44 SA, 
AUTO och Fri.

Rättelse

Av: Uffe Persson, Lidingö SSK

Magnumcupen är en årlig se-
rie i magnumfältskytte som 
startar i april. Det är ett 15-tal 
deltävlingar spridda över hela 
Sverige från Borås till Kalix. 
Man får skjuta så många del-
tävlingar man vill och kan, 
men det är de fyra bästa re-
sultaten man får ta med sig 
till fi naltävlingen, som alltid 
avgörs i Gagnef i mitten på 
september.

Cupen består av åtta olika va-
penklasser och det brukar vara 
drygt hundra starter på varje 
deltävling. Det fi nns ingen 
herr eller damklass och inga 
åldersklasser, en fantastisk 
skyttegren som är lika för alla, 
det är precisionsskytte under 
fältförhållanden.
 Det är bara en handfull 
tjejer som skjuter denna syn-

nerligen mansdominerade 
gren och de är duktiga, spe-
ciellt Anita Olsson, som alltid 
brukar ligga bland de bästa i 
klasserna hon skjuter. Nu har 
hon återigen visat vem som är 
bäst. Anita sköt till sig totalse-
gern i friklassen, den klass som 
vi brukar kalla den svåraste.

Anita är en glad tandsköterska 
från Askersund som skjuter 
för Torsby PSK, hon har skinn 
på näsan och inga som helst 
problem med att ge svar på tal 
från alla ”magnumgubbar”. 
Hon brukar låta resultaten tala 
för sig själva och då blir det 
oftast bara gratulationer. Hon 
började sin väg genom skyttet 
inom hemvärnet på 80-talet. 
Det var väl där hon lade grun-
den till sitt härliga förhållande 
till ”gubbarna”. Men bakom 
”magnumfasaden” fi nns en 
varm och känslig tjej som inte 
tycker om orättvisor, fusk el-
ler ”skitsnack”.

Vid SM i Luleå 2004 skrev Ani-
ta skyttehistoria genom att 
vinna friklassen och att som 
första dam bli svensk mästare. 
Men prestationen vid fi nal-
skjutningen i Gagnef var spe-
ciell. Inför sista tävlingen låg 

Anita Olsson, Torsby PSK. 
Vinnare av friklassen 2014.

alla gillar och som arrangerar 
två fi na magnumtävlingar i 
Katrineholm varje år, säger 
Ebbe i sitt mail.

Söndagen den 14:e september i Gagnef 
visade hon vems huvud kronan ska sitta på.

hon på en 
delad tred-
jeplats i fri-
klassen och det 
enda hon kunde göra 
för att få maximal poäng och 
ha en chans på totalsegern, 
var att vinna deltävlingen. 
Och det gjorde hon. Mycket 
starkt att hålla nerverna i styr 
under sådana förhållanden.

Vi böjer knä för vår 
Drottning. Stort grattis 
Anita!
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RUGER
Pistol och revolvrar

Ruger MKIII512 - KMKIII512 Ruger GP 100

Ruger Redhawk Ruger Super Redhawk

Ruger New Model Blackhawk Ruger  New Model Super Blackhawk

Ruger New Vaquero Ruger Bisley

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

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

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

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

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

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

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

Kaliber: .44 M, .45 Colt
Piplängd: 7 1/2 tum
Totallängd: 342 mm
Vikt: 1400 g
Avtryck: Single action
Stålstomme - mikrometersikte
Blånerad
Priser från: 8.100:-
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Då det var många f.d. 
militärer inom spår-
vägen från början så 

föll det sig naturligt att bibe-
hålla intresset för skytte. Det 
bildades fl era lokala samman-
slutningar som i sin tur bilda-
de en egen samorganisation, 
Stockholms Spårvägars Skyt-
tesällskap.

SSS har fortfarande en stor 
del medlemmar från dagens 
aktörer inom lokaltrafiken 
i Stockholm, men man har 
också utökat medlemsskaran 

med medlemmar från andra 
yrkeskategorier. Klubben har 
idag ca 80 medlemmar, varav 
ca 15 kvinnor, och disponerar 
fem pistolbanor för kaliber .22 
upp till .45. Det fi nns också 
fem luftskyttebanor. Medlem-
marna tränar kontinuerligt på 
onsdagar och fredagar.

Efter andra världskriget del-
tog SSS i regelbundna turne-
ringar i nordiska huvudstäder 
och tog mängder med priser i 
både individuella och lagtäv-
lingar. Prissamlingen har ty-

värr till stora delar skingrats, 
men det fi nns lite rester kvar i 
SSS:s nuvarande lokaler.

Under 1990-talet förändrades 
sällskapets förutsättningar och 
med det då låga medlemstalet 
ville vissa grupper att klubben 
skulle läggas ner eller uppgå 
i en annan förening. Ett antal 
entusiaster förhindrade dock 
detta och föreningen blev en 
ren pistolskytteklubb med 
stöd från SL:s fritidsråd som 
sponsrade klubben med ma-
terial och lokaler till självkost-

nadspris. Stödet fortsatte tills 
att SL totalt omorganiserades 
från utförande- till en ren be-
ställarorganisation. SSS är idag 
en helt öppen och självständig 
förening med stadigt stigande 
medlemstal. Huvuddelen av 
medlemmarna kommer dock 
fortfarande från kollektivtra-
fi ken eller närstående orga-
nisationer.

Trots att SSS i dag är 90 år tyck-
er man inte att det är någon 
ålder. Klubbens äldste aktiva 
medlem är nämligen 93 år.

SSS 90 år
Av Peter Siegel
Källa: Jan Poijes

Stockholms Spårvägars Skyttesällskap grundades 1924 
inom gamla Stockholms Spårvägar. Då var sällskapet en 
del av SL, Storstockholms Lokaltrafi k. Från början var 
sällskapet ett gevärsskyttesällskap, men omstrukturerades i 
början av 1990-talet till att bli ett rent pistolskyttesällskap.

SSS:s bästa skytt, Göran Svahn, tävlar alltid 
tillsammans med pappa och mentor Leif.
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Nyköpings gästabud II

Gubbfält special
Av: Ulf Hansson

Efter förra årets svidande 
förlust för Stockholmarna 
var det i år dags för 
returmatch i ”Nyköpings 
gästabud” eller ”Gubbfält 
special”, som den också 
kallas. Denna exklusiva 
tävling omfattar två lag 
i mogen ålder, ett från 
Nyköping och ett från 
Stockholm.

Parabellum var genomgående beväpning hos Nyköpingslaget. Från vänster, nyförvärvet Lennart Pettersson 
samt ringrävarna Anders Lybeck och Luciano Avian.

Stockholmslaget fi ck på nytt träffa gamla 
fältfi guren ”den lede fi ”. Från vänster: Ulf 
Hansson, Bo Beckman och Leif Nordgren.
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Matchen gick även 
i år i Nyköping 
och tävlingsgene-

ralen Anders Lybeck hade 
utökat tävlingen till 3-man-
nalag. Från Stockholm kom 
undertecknad tillsammans 
med klubbkompisarna Bo 
Beckman och Leif Nordgren, 
Lövsta Skf.
 Hemmalaget, där för öv-
rigt alla sköt med Parabellum, 
bestod av nyförvärvet Lennart 
Pettersson samt ringrävarna 
från förra året, Anders Lybeck 
och Luciano Avian.

Trots förra årets förlust var vi 
segervissa under resan till Ny-
köping. Med två nya friska 
lagmedlemmar skulle det i år 
inte vara något snack om sa-
ken. Revanschmatchen borde 
bli en ren expeditionsaffär. Ja, 
vi hade i princip redan inkas-
serat segerbucklan innan vi 
var framme.

Några dagar tidigare hade An-
ders framhållit det olämpliga i 
att jag sköt med vilda-västern 
revolvern i kaliber .45 Colt, 
single action.
– Jag avslöjar inget, sa han, 

Station 3 och 4 hade julmotiv.

Medan bortalaget vände ryggen till placerade hemmalagets Luciano Avian ut de små miniatyrfi gurerna så 
listigt som möjligt.

Fältfi gur i miniatyr.

men så mycket kan jag tipsa 
om, att utan double action 
får du väldiga svårigheter. I 
brist på annan grövre pistol 
rekommenderar jag dig att 
köra med ”fl ugsmällan” (ka-
liber .22, red. anm.).

Förhandstipset visade sig stäm-
ma. När hemmalaget börja-
de plocka fram fältfi gurerna 
upptäckte vi en mängd små 
s.k. kammarskjutningsfi gurer, 
alltså miniatyrer av de ”rikti-
ga” fältfi gurerna. Miniatyrer-
na användes ofta förr inomhus 
då man sköt med s.k. kam-
marammunition (4mm) ge-
nom instickspipor i de grövre 
puffrorna.

Skjuttiden på samtliga sex sta-
tioner var densamma som 

förra året, tjugo sekunder. I 
förutsättningarna (muntligt 
framställda) angavs maxträff 
för fi gurerna. Det ena laget 
skötte skjutledarskapet medan 
det andra sköt och vice versa.
 Eftersom lagskyttarna 
skulle bekämpa figurerna 
samtidigt gällde det att i 
förväg komma överens om 
skottfördelningen, d.v.s. vilka 
som skulle skjuta på vilka fi -
gurer för att laget skulle hålla 
sig inom angivna maxträffar 
per fi gur. För detta taktik-
snack stod tjugo sekunder till 
förfogande.

Första stationen var hyggligt 
snäll. Vi fi ck på nytt stifta be-
kantskap med ”den lede fi ” i 
form av en helfi gur uppback-
ad av en halvdito och en C30. 
Sex träff/fi gur. Här var skott-



42 NP4 ’14

fördelningen tämligen enkel. 
Leif, som sköt revolver, fi ck 
ta hand om helfi guren, Bosse 
med sin Parabellum halvfi -
guren och jag tog C30 med 
”fl ugsmällan”.

Följande två stationer bestod 
av tavlor med stiliserade jul-
motiv som Anders hade klist-
rat ihop själv. På station fyra 
blandades miniatyrer med 
större fi gurer. Resultaten va-
rierade kraftigt och det var 
omöjligt att få grepp om vil-
ket lag som ledde.

Femman var grymmast med 
fl era överraskningsmoment. 
Sex miniatyrfigurer. Max-
träff tre per fi gur. Avstånd c:a 
tio meter.
 Det skjutande laget skulle 
först stå bortvända från mål-
fånget medan motståndarla-
get placerade ut fi gurerna så 
försåtligt som möjligt på val-
len. Till råga på allt var det 
en ”hands-up” station där 
vapnen ligger på en skiva på 
marken och skyttarna på eld-
kommando vänder sig om, 
plockar upp vapnen, laddar 
och sätter igång att skjuta. 
Taktiksnacket fi ck klaras av 
medan vi stod bortvända. Vi 
kom överens om att skjuta 
som vi stod, det vill säga Bos-
se fi ck ta hand om fi gurer till 
vänster, jag själv mitten och 
Leif fi ck ta sig an högerfl an-
ken.

Och om det inte fi nns 
några fi gurer i mitten?
– Fördela gracerna jämt 
bara! sa Bosse.

”Jaha, mina herrar”, sa Anders 
och såg illmarig ut, ”nu gäl-
ler det!”.
 Jo, tack. Visserligen var 
skjutavståndet beskedligt, 
men det kändes tillräckligt 
svårt ändå. Men det var bara 
att bita ihop och fokusera. Vi 
skulle också få vår chans att 
placera ut smågubbarna så 
djävulskt svårt som möjligt.

Till vår stora förvåning träffade 
man de små miniatyrfi gurerna 
bättre än väntat. Det vill säga, 
inte vi, men hemmalaget. De 
fi ck sex träff mot våra ynkliga 
tre. Ingen vidare utdelning på 
arton skott.

Sista stationen bestod av nio 
miniatyrer, max två träff per 
fi gur, och vi revanscherade 
oss genom att träffa med fem 
skott mot hemmalagets tre.

Nu var vi givetvis oerhört 
spända på vilket lag som av-
gått med segern, men den ka-
ramellen ville Anders suga på 
en stund till.
– Prisceremonin sker vid 

Bortalagets lagledare Bo Beckman visar upp det exklusiva tygmärket 
som var förstapriset.

Nyförvärvet 
Lennart Pettersson 
i hemmalaget fi ck 
pris för ”fenomenal 
insats”.

Lunch och prisutdelning hemma 
hos Anders Lybeck.

Efter andlös väntan 
redogjorde Anders 
för resultaten. 
Luciano sorterar 
upp priserna.

lunchen hemma hos mig! 
meddelade han.

Liksom i fjol blev det en trevlig 
avslutning på matchen hem-
ma hos Anders, fjärran från 
det historiska gästabudet där 
folk avled efteråt. Anders hade 
lagat en utsökt soppa som fru 
Ingegerd serverade och när vi 
hungriga efter dagens strapat-
ser slevat i oss blev det så änt-
ligen dags för prisutdelning.
Anders tittade nyfi ket på oss 
förväntansfulla innan han tog 
till orda.
– Hemmalaget… femtiotvå 
träff!
Och…?
Spänningen var olidlig.
– Och bortalaget…
Nå!?
– Femtiotre!
Applådåskorna och jublet från 
Stockholmarna ville aldrig ta 
slut. Revansch med en pinne.

Returmatchen går i Stockholm 
nästa år. Få se vad vi ska hitta 
på för djäkelskap då.



NP4 ’14 43

Modell MR 32 Match Modell MR 38 Match Modell MR 73 Sport

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

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

•
•
•
•
•

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

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

•
•
•
•

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

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

•
•
•
•
•

MANURHIN
Majoriteten av toppskyttarna SM 2011 sköt med Manurhin

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

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

Modell AW93 - Kaliber .22 LR

FEINWERKBAU - kvalitet
SPORTEC - service
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Mellan Ängelholms 
centrum och Skäl-
derviken fi nns ett 

skogsparti, Kronoskogen, i 
vilket planterades träd under 
1700- och 1800-talen för att 
hindra att staden skulle döljas 
av sand. I skogen löper ett an-
tal sandåsar i nord-sydlig rikt-
ning. En av dessa är grunden 
för kulfången både för Äng-

elholms Pistolskytteklubb 
(ÄPK), och den intill liggande 
gevärsskytteföreningen.

Området, där skjutbanan lig-
ger, kallas ”Sibirien”. I norra 
delen av Kronoskogen lig-
ger Råbocka camping och 
stugområdet Klitterbyn. Ge-
nom Kronoskogen går många 
gång- och cykelstråk.

ÄPK bildades 1948 och fl yt-
tande till nuvarande skjut-
bana 1951. Genom åren har 
skjutbanorna byggts ut och 
ny klubbstuga tillkommit. 
Under mitten av 1990-talet 
rensades skjutvallarna från bly. 
En fältskjutningsbana bygg-
des norr om den fasta skjut-
banan. Den fi ck till att börja 
med fem platser, som senare 

kompletterades med två, så att 
tillsammans med den fasta ba-
nans tre platser kan det ord-
nas med fältskjutningar om 
8-10 stationer med 5-6 skyt-
tar i bredd.

Innan fältskjutningsbanan 
byggdes anordnades fältskjut-
ningar vid Råbocka i sand-
klitterna med skjutriktning 

Ängelholms Ängelholms 
Pistolskytteklubb – Pistolskytteklubb – 
en en vitalvital 66-åring 66-åring
Av: Bengt Sebring

Årligen arrangeras två välbesökta och populära nationella 
tävlingar i Ängelholm, mörkerfälttävlingen ”Korvaskjutningen” 
och fältskjutningen ”Lergökaträffen”. Bengt Sebring berättar om 
klubbens historia och skjutbanan i ”Sibirien”.

Fältskjutning 1960-tal, Råbocka 
Age Agerström skjuter m40.
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mot Skälderviken. I slutet på 
1980-talet besöktes klitter-
na av många vandrare, så det 
gick inte att hålla säkerhe-
ten fullt ut. Klubben började 
lägga fältskjutningar i skogen 
i anslutning till skjutbanan, i 
området som sedan kom att 
bli den permanenta fältskjut-
ningsbanan.

Klubben arrangerar, sedan 
många år, två nationella fält-
skjutningar, ”Korvaskjutning-
en” och ”Lergökaträffen”. 
Korvaskjutningen är en mör-
kerfältskjutning, som äger 
rum under senare delen av 
januari. Prisbordet utgörs av 
olika delikatesskorvar.

I årets Korvaskjutning gjor-
des c:a 110 starter. Som mest 
har tävlingen omfattat c:a 
200 starter och då dröjde det 
till långt efter midnatt innan 
tävlingen var genomförd och 
korven kunde delas ut.

Korvaskjutningens mål belyses 
med vanliga lampor, lysrör, Ängelholm PKs skjutbana från skjutvall.

Korvaskjutningens 
banchef Kenneth 
Karlsson.

Sekreteriatet, 
Patrik Lindqvist.

Actionbild, 
mörkerfält.
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Vapenvisning, Ragnar Skanåker (vä) och Tommy Larsson, Ordf. ÄPK.

Vapenvisning med vapenhandlare.

Lergökaträffens d:o.

marschaller och även fi ck-
lampor, som skytten själv får 
hålla upp.

Vädret i januari kan variera 
kraftigt från ganska mycket 
snö och temperaturer på ner-
åt 20°C till milt väder som i 
år. Några år har Korvaskjut-
ningen fått ställas in på grund 
av för mycket snö eller alltför 
isiga stigar i skogen.

Till Korvaskjutningen kommer 
skyttar framförallt från sydväs-
tra delen av landet men även 
från Blekinge och Göteborgs-
trakten hittar skyttar till oss. 
Bäst i årets tävling blev Pär 
Hylander från Laholms Pi-
stolskytteklubb med 46/24 i 
C3. I A3 fi ck Ivan Slabiak från 
Billesholm Ekeby PK 41/24 
och Gabor Buzsaky från Sjö-
ormens PK, Malmö 40/21.

Årets Lergökaträff i början av 
oktober omfattade c:a 220 
starter. Till Lergökaträffen 
kommer skyttar från unge-
fär samma områden som för 
Korvaskjutningen. Varje skytt 
får starta i två vapengrupper. 
Det var strålande väder och 
bästa skytt blev Gabor Buz-
saky i A3 med 48/26. Rune 
Gustavsson i Malmö PK hade 
samma resultat men hade 
lämnat tävlingsplatsen så Ga-
bor Buzsaky får inteckningen 
i vandringspriset Lergöken.

Som namnet antyder är pri-
serna i Lergökaträffen, lergö-
kar, som traditionellt tillverkas 
i Ängelholmstrakten. Vand-
ringspriset är en större ler-
gök framtagen av Klubbens 
medlem/keramiker Aimo 
Nietusvuori. Det är numera 
få keramiker, som tillverkar 
lergökar, de blir alltför dyra, så 
årets prisbord innehöll mera 
traditionella priser.

Under maj bjuder klubben in 
till en vapenvisningsdag, som 
besöks av ett antal vapen-
handlare och ganska många 
skyttar. En hel del affärer 
görs upp även om det för va-
penköp krävs en hel del dis-
kussioner och ganska stort 
tålamod. Polismyndigheten är 
väl inte den snabbaste myn-
dighet vi har.
 Vid 2013-års vapenvis-
ningsdag kom Ragnar Skan-
åker på besök. Ängelholm är 
Ragnars hemmaplan även om 
han mest sköt på Sportskyt-
teklubbens bana, som nu inte 
fi nns mer.

Ängelholm hade under många 
år tre pistolskytteklubbar, 
ÄPK, Sportskytteklubben, 
som var en utbrytning från 
ÄPK och pistolklubben på 
Flygflottiljen F10, som nu 
är nerlagd. Sportskytteklub-
ben drogs i gång framförallt 
av Åke Lindblom, som även 
deltog i OS i Melbourne 
1956 tillsammans med Tor-
sten Ullman.

Klubben har en webbsida med 
adress www.äpk.se där man 
bland annat hittar resultat och 
foto från tävlingarna.

Ängelholm är en trevlig som-
marort, så skyttar är välkomna 
till våra träningar och klubb-
tävlingar på torsdagskvällar 
och lördagseftermiddagar.

Vapenkontroll på 
Korvaskjutningen, 
Håkan Lindé.

Korvaskjutningens prisbord.
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Minnesgoda läsare kommer 
kanske ihåg att SPSF från bör-
jan av 1990-talet och framåt 
bedrev en del utvecklingspro-
jekt i Estland, Lettland och 
Litauen, såsom de baltiska 
ungdomslägren och export av 
fältskytte. Syftet var, förutom 
det uppenbara, även att stärka 
”medborgarsamhället” i dessa 
länder, som under femtio år 
ockuperats av såväl Sovjetu-
nionen som Nazi-Tyskland. 
Den mest drivande på svensk 
sida var förbundets vice sty-
relseordförande, Jan Kjellberg, 
Bollnäs. Som alla projekt hade 
även dessa ett slut, men Jans 
engagemang och kontakter i 
området har bestått och består 
alltjämt. Kärleken är ömsesi-
dig, och estniska hemvärnet 
har tilldelat Jan sin heders-
förtjänstmedalj för insatserna.

En särskild relation har byggts 
upp mellan Jan och folket 
på Moon (estniska; Muhu), 
den lilla ön mellan fastlandet 
och Ösel (Saaremaa). Om vi 
hoppar över en massa steg 
så har Jan skänkt ett vackert 
vandringspris till hemvärnets 

(Kaitseliit) tävling i långdis-
tansskytte, ”Muhu Cup”. 
Tävlingen arrangeras av Kait-
seliits Öselregemente (Saare-
maa Malev) och Muhu Long 
Distance Shooting Club i det 
gamla kalkbrottet på Moon. 
Jan och en representant för 
SPSF hade därför inbjudits 
att dela ut priset, och till min 
glädje tilldelades jag rollen 
som förbundsrepresentant till 
förbundsstyrelsen vice ordfö-
rande, eders tillgivne.

När vi nu svarat på frågan ”var-
för”, låt oss gå över till ”hur”. 
Vi rullar av Stockholmsfärjan 
i Tallinn och beger oss till fär-
jeläget i Virtsu och den korta 
överfarten till Moon (vägen 
fortsätter därifrån över en 
vägbank till Ösel) och anlän-
der på eftermiddagen till den 
uråldriga kustbyn Koguva där 
vi inkvarterade oss i Vanatoa 
turistgård, som också utgjorde 
centrum för tävlingens sociala 
aktiviter.

Själva tävlingen innebar skyt-
te på 200-300-500 meter för 
alla, pricksyttegevären fort-

sätter på 700 och magnum-
dito även på 1 000 meter. 
Jan Kjellberg visar vad en 
starkt moderniserad, men 
över hundraårig svensk mau-
ser duger till.

Efter en dag på banan, med 
kraftig blåst och 0-gradigt, 
längtade vi alla till Vanatoa, 
med kamratmiddag, prisut-
delning och vedeldad bastu. 

Samtalet fl öt lätt, men ämnet 
var givet, eftersom TV visade 
den svenska ubåtsjaktens anti-
klimax. I Kaitseliit råder ingen 
tvekan om vem fi enden alltid 
är. Organisationen bygger helt 
på frivillighet och demokrati 
och är betydligt mer friståen-
de från staten än det svenska 
Hemvärnet, men att behöva 
gå ut och försvara hembygden 
och fosterlandet med vapen 
i hand ser man som en inte 
osannolik risk under sin livstid, 
och det gör att verksamheten 
präglas av ett djupt allvar och 
den åtnjuter folkets förtroende.

Av: Nils-Anders Ekberg

Vad har en långdistansskyttetävling i 
estniska hemvärnet att göra i Svenska 
Pistolskytteförbundets tidning, kan man 
förstås undra. En hel del, visar det sig.

M
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Jan Kjellberg kunde fi ra sin 
74:e födelsedag då Muhu Cup 
gick av stapeln. Här visar han 
upp vandringspriset.

Jan Kjellberg visade vad en moderniserad svensk mauser duger till 
på 300 meter.

Överstelöjtnant Moora erhåller 
SPSF-slips.

Deltagare från USA.
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Vi har försäljning och service för:
1981-2014 – 33 år i branschen till glädje för många ...

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

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

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

Nu betydligt lättare, bättre och billigare.NYHET!

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

Ställbar Rinkkolv i 5 storlekar
Ställbar Nillkolv i 3 storlekar

P44

P11

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

Vi tar andra vapen i byte. Även delbetalning.

Ställbar Rinkkolv i 5 storlekar
Ställbar Nillkolv i 3 storlekar
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Hundpistoler, Hundpistoler, 
piskor och bomberpiskor och bomber

NP:s AntikrundaNP:s Antikrunda

Förhål landet mel lan 
homo sapiens ridande 
velociped på 1800-ta-

let visavi hunden kunde vara 
nog så problematisk och så var 
även fallet när det gällde häs-
ten. Den förre visade sin ag-
gressivitet medan den senare 
ofta föll i sken och gjorde allt 
för att undvika detta fortskaff-
ningsmedel.

I dåtidens olika publikationer 
fi nns otaliga berättelser om 

Av: Peter Pluntky
Foto: Ulf Hansson- Äldre bilder: Privat

Om inte pistoler och piskor räckte 
för att skrämma iväg ilskna 
jyckar fanns riktigt tungt artilleri 
att tillgå. ”Hundbomberna” 
detonerade med en kraftig knall 
då de kastades i marken.
Ur August Stukenbrok Einbecks 
katalog från år 1900.

Hundpistolen monterad på cykelstyret.

överfallna cyklister och i cy-
kel- fabrikanternas kataloger 
offereras olika hjälpmedel för 
att få bukt med problemet. 
Vanligast förekommande är 
de så kallade hundpiskorna 

som antingen bars knutna 
över bröstet eller montera-
des på cykeln med hjälp av 
en hållare. Man kunde även 
köpa ett set med hundbomber 

som knöts fast på styret och 
om en hund anföll slet man 
loss en bomb varvid tändme-
kanismen utlöstes automatiskt 
när bomben stötte i marken.
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Stor är den inte, ”hundpistolen”. 
”Men huvudsaken var att det small”, 

säger Peter Pluntky.

Det sägs att 
hunden är 
människans bäste 
vän, men den 
uppfattningen 
delades inte 
av 1800-talets 
cyklister.
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”Piskcyklist” från slutet av 1800-talet. I stället för hundpistol kunde 
man freda sig med en piska som elegant kompletterade den sportiga 
cykeldressen.

Cykel modell Ä, utan 
hundpistolen monterad.

Nedanstående notis stod att läsa i idrottstidningen
”Start” 1899:

Velocipedisten, skogvaktaren 
och hunden
För ett par dagar sedan färdades en person på cykel å allmän 
landsväg ute i Roslagen. En person, iklädd skogvaktareuniform 
och åtföljd af hund, uppenbarade sig plötsligt vid vägkanten. 
Så otroligt det låter, tillät sig skogvaktaren att tussa hunden på 
hjulryttaren. Denne satte fart för att undkomma djuret, hvilket 
emellertid misslyckades. Hunden hann ifatt och högg fast i 
ryttarens ena häl. Cyklisten kastade sig då af och förebrådde 
skogvaktaren hans beteende. Knappt hade han emellertid åter 
bestigit stålhästen förrän ”bjuss på´n!” upprepades.
Ryttaren upplyste då, att han hade revolver och att han skulle göra 
bruk deraf, om tilltaget upprepades.
Han satte ny fart.
”Bjuss på´n!” ljöd det åter – ett välriktat skott, och hunden låg der 
lifl ös.
Då fi ck skogvaktaren annat mål i mun. Öfver sig given förklarade 
han att djuret ej var hans utan husbondens.
– Ni trotsade varningen, ljöd det från ryttaren, som sade farväl 
och cyklade vidare, meddelas till tidningen Upsala.

Huruvida velocipedisten använde spets- eller rundkula förmäler 
inte historien.

Ett annat hjälpmedel var 
”Scheintot Pistolen” eller 
på svenska ”hundpistoler”. 
De fanns i olika utföranden 
och kunde laddas med skarp 
ammunition, antingen med 
spets- eller rundkula, men 
vanligtvis laddade man nog 
bara med lösa skott för att 
inte förorsaka onödig skada. 
De fl esta pistolerna var av tysk 
tillverkning efter Floberts sys-
tem i kaliber 6 mm.

En annan variant av ”hundpi-
stoler” var knallkorksvapen, 
de såldes i ett tiotal olika utfö-
randen. Den fyrspråkiga kata-
logen från tyska Alfa c:a 1910 
visar med ett antal illustratio-
ner på olika användningsom-
råden. Inte bara hundar kunde 
skrämmas på flykten utan 
även rånare och närgångna 
herrar. En bild visar två da-

mer som avfyrar sina vapen 
mot två män. Modell 95 H 
såldes med speciell hållare för 
cykelstyret.

Ett tredje sätt att undvika ilsk-
na hundar var att införskaffa 
en ammoniakpistol. Det fanns 
på marknaden fl era olika mo-
deller, bland annat av ameri-
kansk tillverkning.

Från slutet av 1870-talet bör-
jar cyklar synas allt oftare på 
vägarna och den då aktuella 
cykeltypen var höghjulingen. 
Den försvann omkring 1892 
för att ersättas av säkerhets-
cykeln, en modell som i stort 

Ur August Stukenbrok 
Einbecks katalog.

Hundpistolen laddas med 
”Ollonskott”, kaliber 6mm.

sett överensstämmer med 
dagens cyklar. Hundproble-
met tycks dock ha bestått en 
bit in på 1900-talet eftersom 
bl.a. det tyska postorderföre-
taget August Stukenbrok an-
nonserar ”Cykelpistoler” i sin 
katalog från 1912.

Hur underligt det än kan låta 
så fi nns idag på marknaden en 
hund- och kattpistol vilken ar-
betar med laser. Den kan inför-
skaffas för en dryg hundralapp 
och verkningsgraden är c:a 20 
meter. I annonseringen nämns 
dock inget om cyklister.
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Besök vår hemsida: www.sportec.se

Haendler & Natermann
precisionsblykulor

– fettade –
– plastade –

– förkopprade –

Vihtavuori krut,
Magtech kulor
Magtech hylsor,

Magtech tändhattar

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

DILLONS LADDPRESSAR
– fl era olika utföranden –

Allt fi nns för det 
mesta i lager!

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

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

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

Generalagent för Sverige

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

K&M 
Teleskopstativ 

10-107 cm

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

Kikare och stativ för 
målskjutning

Med reservation för prisändringar.

Thomas Svensson från Linköpings Skf har nu placerat sig 
etta på världsrankingen i PPC WA Pistol 1500 vilket är en 
otrolig prestation. Thomas hittar man även på PPC 1500 
”hall of fame” med rekorden på Standard revolver 4” sedan 
2009 och Standard Semi-Automatic pistol sedan 2010.
 Inte nog med att Thomas ligger etta så har Sverige 
presterat riktigt bra i helhet. Vi har sju pistolskyttar och åtta 
revolverskyttar i topp tjugo på rankingen.

Resultaten hittar du på http://www.wa1500.org.

Årsmöte med WA 1500
Av: Nils-Anders Ekberg

Under EM hölls årsmöte med WA 1500. Sverige och SPSF representera-
des av Nils-Anders Ekberg, biträdd av Erik Everbrink och Michael Axell. 
Förutom Sverige deltog ytterligare fem länder. Inga ödesfrågor stod på 
dagordningen.
Som brukligt hade ordförande Friedrich Storrer och de deltagande län-
derna med sig ett antal frågor i stort och smått att ta ställning till:
• Det fastställdes slutligt att VM 2015 skall hållas på Hacksjöbanan 

2015-08-13–16.
• EM 2016 skall hållas i Borek/Budweis, Tjeckien (datum inte fastställt).
• Arbetet skall genast inledas med en uppdatering av regelboken. 

Den nya skall vara på plats från 2016-01-01.
• Rumänien antogs som provmedlem (en klubb ansluten, inget 

förbund).
• Kanadas förbund har tappat intresset, men inte alla skyttarna.

Ordf. tar kontakt.
• I Pistol 1500 är det inte tillåtet med en separat ”tumhylla” framför 

avtryckaren.
• Pipvikter är inte tillåtna i Dist Pistol. Kolvmåtten behöver däremot 

diskuteras inför nästa regelbok.
• En pistol i t.ex. Dist Pistol som fyller övriga krav men är konstruerad 

bara för wadcutterammunition, är inte tillåten.
• Osäkerhet råder om tillåtna skjutställningar. En del skjutledare 

är t.ex. allt för strikta när det gäller liggande. Klargörande foton 
kommer att sändas ut.

• Åt Gerry McCarthy uppdrogs att leda framtagandet av en
RO-handbok.

• Frågan om vilka medaljer som skall fi nnas vid VM och kontinentala 
mästerskap (EM) skall behandlas vid ett senare e-möte.

på världs-
rankingen!
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Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa

Av: Peter Siegel

Det är aldrig för sent att börja 
med pistolskytte, brukar man 
säga. Men det är inte heller för 
tidigt! På Stockholms kretsmäster-
skap i fält A i Salem var yngsta 
stationschefen, Charlotte Beck, 
13 år. Hon stod på station 5 och 
skötte ruljangsen perfekt. Med 
hög och myndig röst hördes hon 
ropa alla kommandon.
Pappa Thomas höll visserligen 
ett vakande öga på alltsammans, 
men något ingripande behövdes 
aldrig, Charlotte hade full koll och 
gjorde ett perfekt jobb. Så, Sveri-
ges alla klubbar och föreningar, 
utbilda era juniorer inte bara till 
duktiga skyttar, utan låt dem 
också pröva på att vara funktio-
närer och skjutledare. Pistolskyttet 
behöver återväxten!

Aldrig för tidigt!

Häromsistens hakade en .22-patron upp sig på väg in i patronläget 
med eldavbrott som följd. Omladdning och nytt avfyringsförsök. 
Samma resultat. Patronläget verkade plötsligt ha blivit för trångt, den 
nya patronen gick inte heller in i läget. Vad hade hänt?
 Efter en noggrann undersökning visade det sig att den patron som 
avlossades före eldavbrottet hade fått hylsbottnen bortsprängd. Själva 
hylsan, som nu förvandlats till ett tunt rör, satt kvar inne i patronläget. 
Med hjälp av en läskstång lyckades man så småningom få ut den. 
Prövningarna är många för pistolskyttar.

Annorlunda 
eldavbrott

Kaliber .22-hylsan med den 
bortsprängda bottendelen som 
återfanns på skjutbänken.

Den skotske vapenexperten James Booth hade avlidit, och begrav-
ningen fi rades på följande sätt. Änkan lät ammunitionstillverkaren 
Caledonian Cartridge Company blanda makens aska med krut till 
275 patroner, som sedan användes under säsongens sista jakt på en 
egendom i Aberdeenshire i Skottland, rapporterar tidningen Daily 
Telegraph. Tjugo vänner fi ck delta i familjehögtiden och patronerna 
välsignades av prästen Alistair Donald. Sjuttio rapphöns, tjugotre fa-
saner, sju änder och en räv nedlades under jakten med James Booths 
medverkan.

Ur SvD 26/2 2004

Den sista jakten

Stationschefen 
Charlotte Beck 
hade full koll.
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Shoot-N-C

Shoot-N-C, uttalas ”Shoot and 
see”, är en ny intressant produkt 
från den Amerikanska markna-
den som Gesab i Norrtälje mark-
nadsför. Det är en självmarkeran-
de och självhäftande svart prick 
som man överför på en vanlig 
pistolspegel som efter träff visar 
en gul ring runt kulhålet som 
utan problem kan observeras från 
skjutbänken både av skyttar och 
åskådare. Kan det vara något för 
en rolig fi nalskjutning i form av 
”sudden death”?

Av: Peter Siegel

Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa

Av: Peter Siegel

Vad är det som orsakar eldav-
brott? Fabriksladdad ammu-
nition kan visserligen klicka 
ibland, men oftast beror det 
på annat. Slitna slagstift el-
ler en välanvänd och för svag 
rekylfjäder kan vara en av or-
sakerna.

Ronny Nilsson, generalagenten 
för Morini, berättar att pisto-
ler är som bilar. Dom måste 
servas med jämna mellanrum 
för att fungera bra i läng-
den. Ordentlig rengöring ef-
ter skjutningarna är viktigt, 
liksom byte av slagstift och 
rekylfjäder efter ett visst an-
tal skott.
 Det kan också bli fel på 
magasinen som med tiden blir 
slitna och deformerade i top-
pen. Detta gäller mest C- och 

B-vapen. Då händer det att 
patronen går upp i fel vinkel 
och stannar där utan att gli-
da in i pipan. Det räcker att 
skytten har tappat magasinet 
någon gång så att det defor-
merades lite. En annan viktig 
sak, som en del skyttar inte är 
medvetna om, är att man ald-
rig ska tvinga in ett magasin i 
t.ex. en Morini som samtidigt 
har proppen i patronläget. En 
lätt deformering av magasinet 
upptill orsakar en brantare 
stigning av patronen och ett 
fatalt vapenfel.

Vid upprepade vapenfel bör 
man med ett skjutmått kon-
trollera avståndet mellan 
magasinets övre ”läppar”. 
Måtten är naturligtvis olika på 
olika vapenfabrikat. De senas-

Vapenfel?

Måtten i mm på 
magasinsläpparna för 
Morini RF kal. 22.

Vapenfel p.g.a. vidgat magasin.

Filmen från årets Pistol-SM 
har nu funnits tillgänglig en 
längre tid. Man hittar den an-
tingen via länk på hemsidan 
eller sök på Youtube (SM 2014 
– Precisions- och fältskjutning).
 Filmen, som var ett pilot-
projekt, har glädjande nog rönt 
stor uppskattning, vilket gör 

Stort intresse för SM-videon

att NP:s redaktion kommer 
att utveckla den sortens kom-
munikation från Förbundet till 
såväl skyttar som allmänhet. 
Planer fi nns på att om möjligt 
dokumentera alla SM-grenar 
under kommande år.
 Filmproducenter har varit 
den nya redaktörsduon Peter 

te modellerna av Morini RF 
kal .22 har dock fått härdade, 
svarta magasin som ska hålla 
måtten bättre och längre. Vill 
eller vågar du själv inte åt-
gärda detta problem så skicka 

ditt/dina magasin till respek-
tive vapenhandlare.

Men glöm ändå inte att serva 
dina vapen för att förebygga fram-
tida vapenfel!

Carlsson och Anna S. Törn-
qvist samt avgående redak-
tören Ulf Hansson, som nu 
kommer att ägna mer tid åt 
fi lm om pistolskytte.

Förutom Sverige har fi lmen vi-
sats i Norge, USA, Tyskland, 
Spanien, Finland och Island.

5,85 – 5,95

5,2 – 5,3

5,5 – 5,6
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Hemvärnets 
riksmästerskap

Försvarsinformation

Gassande sol och 32 
graders värme hin-
drade inte våra trog-

na soldater från att delta i 
tävlingen. Hemvärnets reg-
lementsenliga kamoufl ageu-

niform m/90 var obligatorisk. 
Det var alltså inga lätta som-
markläder typ shorts och lin-

ne som gällde. På fötterna 
hade de rejäla kängor. Inga 
soldater klagade på värmen 

För tredje året i rad arrangerade hemvärnet riksmästerskapet 
i fältskytte och militär snabbmatch. Tävlingen är ett samarbete 
mellan Försvarsmakten, Svenska Pistolskytteförbundet och Svenska 
Skyttesportförbundet. I år var tävlingen förlagd till Livgardet i 
Kungsängen utanför Stockholm.

Av: Peter Carlsson och Anna S. Törnqvist

Militär snabbmatch.

Rikshemvärnschefens jetong till 
Svenska Pistolskytteförbundet.
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utan konstaterade istället glatt 
att det var viktigt att dricka 
mycket. En härlig inställning.

Riksmästerskapet i pistol m/88 
och AK4 anordnas numera 
under en helg varje år för 
att främja skyttekunskaperna 
hos Sveriges hemvärnssolda-
ter, och intresset är stort. I år 
var det totalt 267 skyttar som 

tävlade och 46 av dessa del-
tog i pistolgrenarna. Det är 
endast de som bär pistol i sin 
befattning som får tävla i riks-
mästerskapet. Några av sol-
daterna berättade att de även 
skjuter civilt.

Svenska Pistolskytteförbundet 
ställde till försvarsmaktens 
glädje upp med skjutledare 

för pistoltävlingarna. Claes 
Simmerud och Björn Bogfelt, 
med sina medarbetare, tog sig 
an uppgifterna som tävlings-
ledare och funktionärer på 
stationerna. Fältskyttet och 
dess annorlunda utformning 
fångade mångas intresse, mest 
för att det var så varierande.

Lördagen inleddes med mili-

Soldaterna tittar ut genom ett fi ktivt källarfönster.

En glad hundförare Fröberg som 
även agerar instruktör inom 
hemvärnet.

Rikshemvärnschefen granskar sina soldaters träffar.

tär snabbmatch på skjutbanan 
Sofi ero inne på kasernområ-
det. Banan hade plats för tju-
go skyttar per skjutlag. Det 
var totalt 46 tävlande varav 
12 damer, men alla tävlade i 
samma skjutklass. Skjutställ-
ningen var stående med stöd-
hand och förra årets skjuttider 
gällde, alltså 12, 10 och 8 sek. 
Fyra serier av varje tidsinter-
vall, totalt 12 serier. Den skytt 
som lyckades toppa resultat-
listan var Daniel Fröberg, Dal-
regementsgruppen. Bästa dam 
blev Jenny Jernström, Fältjägar-
gruppen, som placerade sig på 
femte plats.

Funktionärsstaben bestod av 
Björn Bogfelt och Daniel 
Kron som skjutledare, fyra 
markörer, en på maskineriet 
och Susanne Larsson som re-
gistrerade resultaten. Det var 
minimalt antal funktionärer 
men teamet fungerade rik-
tigt bra, berättade Björn. Ty-
värr kunde de inte uppdatera 
resultaten direkt på grund av 
dålig datakommunikation, de 
fi ck istället gå med resultaten 
till sekretariatet i omgång-
ar. Funktionärerna sakna-
de vatten under ett tag och 
matraster fanns inte riktigt 
inplanerat. Men det ordnade 
sig och de led ingen livsavgö-
rande nöd.

Björn Bogfelt summerade da-
gen efter tävlingen:
– Jag har fått i mig nio kop-
par kaffe utan att behöva gå 
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Försvarsinformation

Soldaterna 
tar skydd från 
solen i väntan 
på tävlingen.

Framryckning i låg profi l till nästa delmoment på stationen.

Knästående bekämpning av mål.

Tävlingsledaren Claes Simmerud 
och Rikshemvärnschefen 
Roland Ekenberg.

ifrån, berättar han leende, så 
kroppen har varit självregle-
rande. De har varit inspire-
rande och roligt under hela 
dagen. Det var intressant att se 
skyttet. Jag för min del, tycker 
att det är svårt att skjuta med 
A-vapen på de här tiderna. 
En fördel var att de sköt med 
Glock, så vi hade endast två 
vapenfel under hela dagen 
och två varningar, som gäll-
de 45 grader. Det blev också 
en del tolkningar. En bra de-
talj som jag reagerade på, var 
att skyttarna repeterade mina 
kommandon, det var lite nytt. 
Jag tycker det är en bra regel. 
En annan bra sak var att ef-
ter tävlingen fi ck vi mycket 
hjälp av skyttarna. De är ju 
vana vid ordergivning, så det 
blev snabbt undanplockat och 
städat säger Björn nöjt.

På söndagen anordnades fält-
skjutningen med pistol och 
skyttarna utgick från Sundby, 
utanför kasernområdet. Fält-
banan var c:a två kilometer 
och bestod av sex stationer. 
Dalregementsgruppen hade 
ett glatt och roligt lag som lät 
oss följa med som åskådare på 
deras fältrunda. Både reglerna 

och förutsättningarna skiljde 
sig en del från det civila skyt-
tet då militären har andra 
rutiner vid vapenhantering. 
Skyttarna behövde till exem-
pel inte ha säkerhetspropp, ett 
upphakat slutstycke räckte för 
att visa säkert vapen. Det kun-
de också förekomma stationer 
där man började med ett lad-
dat, men icke mantlat vapen i 
hölster, vilket inte tillåts i det 
civila fältskyttet.

Den första stationen började 
som vilken fältskyttestation 
som helst, men sedan blev 
det spännande. ”Situation 
och läge” kallas det när man 
i förutsättningarna beskriver 
ett moment som soldaterna 

skall leva sig in i. På plats inn-
an stationen skjuts, läser även 
stationschefen upp händelsen 
för skyttarna.
Exempel på förutsättningar; 
”Du är förpatrull i lätt skogster-

räng och hör plötsligt röster på 
andra sidan ett krön, du tvingas 
välja en låg framryckningshöjd. 
Lutningen är så pass svag att den 
sista biten måste göras ålande och 
tyst då röster hörs väldigt tydligt. 
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Malin Olsson har utbildat sig till tra-
fi kfl ygare och blev klar med det i 
somras. Hon blev rekryterad i maj 
förra året och genomförde då en 
GU-F kurs på 2 veckor. I dag ingår 
hon i hemvärnets 17:e bataljon i 
174:e fl yggruppen som fl ygförare.

När började du med pistolskytte?
– Första gången jag höll i en pistol var när jag gick med i Hemvärnet, jag 
fastnade på en gång och tyckte det var superkul. Jag kände direkt att det här 
var något som jag skulle kunna bli bra på om jag bara lägger ned lite tid. 
Jag vill ge pistolskyttet en chans och tror att jag snart ska kunna bli ganska 
bra.

Hur tränar du idag?
– Jag jobbar som gruppträningsinstruktör och tränar mycket fysiskt. Den 
mentala träningen får jag mest genom mitt jobb. Vid fl ygning kan det komma 
upp oväntade situationer och då får man inte hetsa upp sig. Då måste man 
lösa det steg för steg.
– Skytte är fokus och avslappning på samma gång, man måste ta det lugnt 
inombords och ändå vara fokuserad. Det är viktigt med andningen. Tyvärr 
har min skytteträning inte kommit igång riktigt än.

Hur gick det på tävlingarna för dig i helgen?
– På militär snabbmatch var jag jättenervös eftersom jag aldrig har tävlat 
inom skytte förut. Jag har höga krav på mig själv och vet att jag skjuter bra, 
men igår gick det riktigt dåligt. Det var skönt att jag kunde prestera bättre på 
fältskyttet. Vi fi ck skjuta från stående, sittande och liggande på stationerna. 
Jag insåg då att man måste vara duktig på att skjuta i alla olika skjutställ-
ningar om man vill hamna högt i resultatlistan. Jag upplever fältskytte som 
en bredare skyttegren.

Ni hade lite andra förutsättningar än traditionellt fältskytte. Ibland visades 
inte målen innan. Hur hanterade du det?
– Man fi ck lösa det snabbt på plats. På en station hade vi t.ex. sju mål, 12 
skott med ett magasinbyte, på 60 sekunder. Då gällde det att vara snabb 
och tänka strategiskt. Min plan blev att sätta ett skott i varje fi gur och sen 
skjuta på de som jag kände mig osäker på om jag träffat.

Refl ekterade du över ditt skytte under varvet?
– Ja, ibland kände jag att skotten t.ex. drog åt höger och sen vid marke-
ringen fi ck jag det bekräftat. Då var det bra att vår riktigt duktiga instruktör 
Daniel Fröberg var med i patrullen. Jag kunde prata med honom och fi ck 
goda råd om hur jag skulle justera. Jag är väldigt noga och lite perfektionist 
så jag vill verkligen veta hur jag ska göra rätt. Även om jag har en bra träff-
bild vill jag ha träffarna i mitten, på gränsen är inte lika bra för mig.

Tror du att fältskytte är något du kommer fortsätta med?
– Ja, det här var jättekul och det var en rolig bana. Jag ska gå med i Säters 
civila skytteklubb. Nu är tanken att jag ska ge pistolskyttet lite mer tid.

Daniel Fröberg 
segrade 
i militär 
snabbmatch.

Peter 
Jonsson 

segrade i 
fältskytte.

Väl framme vid krönet ser du 
hur en hel grupp fi ender håller 
på att förbereda något som inte 
kan tolkas på annat sätt än en 
fälla för din bataljon, som vän-
tas inom någon timme. Trots dina 
ansträngningar hör någon i fi en-
depatrullen dig och en våldsam 
eldväxling utbryter.”

Från utgångsställningen lig-
gande med hölstrat vapen 
måste soldaterna kräla fram 
till barrikaden för att sedan 
dra sina vapen, mantla och 
bekämpa målen. Därefter var 
de snabbt upp på benen för 
att i låg profi l ladda om och 
förfl ytta sig till en annan bar-
rikad där samtliga mål skulle 
bekämpas knästående. Totalt 
avlossades 18 skott inom 60 
sekunder av varje skytt.

Vid en annan station fanns en 
uppbyggd källarvägg med 
ett litet fönster som skytten 
skulle skjuta igenom. För att 
nå upp till fönstret var skyt-
ten tvungen att ta sig upp på 
en vinglig plastback som stod 
på högkant. Därifrån skulle 
de sedan dra sitt vapen, sätta i 
magasinet och skjuta sex skott 
genom gluggen, utan att tap-
pa balansen. Detta klarade de 
duktiga skyttarna galant.

Skyttarna uppskattade fält-
skyttet väldigt mycket och 
de tyckte att Claes Simmerud 
hade gjort ett utmärkt arbete 
med att lägga fältskyttebanan 
och skriva förutsättningarna. 
Claes var själv mycket nöjd 
med de två tävlingsdagarna.
– Det har legat mycket ar-
bete bakom med planering, 
uppbyggnad av stationer med 
allt vad det innebär. Alla har 
varit jättenöjda som vi har 
pratat med och det har inte 
kommit några protester, be-
rättar Claes.

Prisutdelningen blev en lång 
och högtidlig historia med 
fanfarer, tal och mycket app-
låder under båda dagarna. För-

utom medaljer delades det ut 
en hel del hederspriser. I år 
hade även ett nytt pris instif-
tats, ett penningpris på 25 000 
kronor. Det har tillkommit ge-
nom ett samarbete med John 
Hedins skyttefond och delas 
ut till den bästa hemvärnsba-
taljonen i AK 4. Årets vinnare 
av fondens pris var Norrbot-
tengruppen, som tog emot det 
med stor glädje och stolthet.

John Hedin, grundaren till 
Kraft AB Gullspång-Munk-
fors, var även ordföranden 
för Skaraborgs Skytteförbund. 
John var väldigt intresserad av 
skytte och efter att ha deltagit 
i både första och andra världs-
kriget, ville han stödja rikets 
försvar. För att hans arbetare 
skulle kunna delta i skytte-
tävlingar försåg han dem med 
både ammunition och bilar.

Hemvärnschefen Roland 
Ekenberg berättar att pistol-
skyttet växer och i år är det 
2 000-2 500 soldater som bär 
pistol som huvudbeväpning. 
Från och med i år får även 
sjukvårdare bära pistol.

Kommer ni att inför ett stimu-
lanspris för pistolskyttet också?
– En intressant fråga. Vi ska 
få fl er skyttar att träna hemma 
och vara med. Sedan måste 
vi diskutera om vi kan få SM 
status på våra tävlingar. Om vi 
kommer så långt fram, är i alla 
fall jag villig att diskutera med 
rikshemvärnsrådet om att ha 
ett stimulanspris när det gäller 
pistolskyttet också. I försvars-
makten kan man inte erbjuda 
SM-status på någonting, men 
i hemvärnsförbanden skulle vi 
i samband med skytteorgani-
sationerna kunna göra detta 
möjligt.

Har pistolskyttetävlingarna varit 
uppskattade?
– Absolut! Jag vill rikta ett 
stort varmt tack till alla funk-
tionärer som varit med på 
olika sätt, både före under 

och efter tävlingarna. 
Sådana här evenemang 
faller om man inte har 
dessa funktionärer som 
sköter allt runt om-
kring, säger Rikshem-
värnschefen.
 Svenska Pistolskytte-
förbundets insatser under 
dessa dagar var mycket 
uppskattade av både hem-
värnschefen och de skyttar 
som deltog. Vid prisutdelning-
en hedrade rikshemvärnsche-
fen förbundet med en stilfull 
jetong för god insats.
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Förbundsnytt
Bo Walger
Tfn: 08-553 401 62
Mail: bo.walger@pistolskytteforbundet.se

Förbundsmöte 2015
Äger rum söndagen den 14 
juni och föregås av en krets-
konferens lördagen den 13 
juni. Plats: Stockholm.

Landsdelskonferenserna
Genomförs enligt nedan
Nord: fredag 23/1-lördag 
24/1
Öst: lördag 31/1
Väst: lördag 14/2
Syd: lördag 21/2

Sammanträdesplan 2015
Styrelsesammanträden: 7 febru-
ari, 25 april, 14 juni, 14 juni 
(konstituerande), 26-27 sep-
tember, 5 december.

VU-sammanträden: 17 janu-
ari, 11 april, 29 augusti, 14 
november.

Årsrapportering
Programmet kommer som 
vanligt att läggas ut på hem-
sidan. Lösenord har skickats 
ut till föreningarna i samband 
med årets sista föreningsut-
skick. Medlemmarna måste 
se till att rätt adress är inrap-
porterad till sin förening. Det 
räcker inte att enbart anmäla 
adressändring till kansliet. Fel 
adress eller skytt som inte är 
rapporterad som aktiv innebär 
utebliven NP.

SäkB Civilt Skytte 2015
Nya säkerhetsbestämmelser 
för civilt skytte har tagits fram 
och ett exemplar kommer att 
distribueras till samtliga fören-
ingar. De nya bestämmelserna 
gäller från och med 2015-01-
01 och i samband med det 

upphävs SäkB Civilt skytte 
2010. Skjutbanor som i dag 
följer de gamla bestämmel-
serna skall succesivt anpassas 
till SäkB 2015, klart till nästa 
tillståndsperiod. En större för-
ändring är kulfångshöjden för 
25 m banor, nytt mått är 1,50 
m räknat från överkant på må-
let. Observera att kulfångshöj-
den är beroende av avståndet 
mellan mål och kulfång. An-
dra nyheter är detaljerade be-
stämmelser för skjutning mot 

plåtmål samt kontrollpunkter 
för egenkontroll av skjutbana. 
Om osäkerhet råder rörande 
tolkning av SäkB eller andra 
frågor, kontakta Förbundets 
representant i Anläggningstek-
niska rådet (ATR), Bo Walger.

Tävlingsprogrammet
De kretsar som inte har läm-
nat in underlag till tävlings-
programmet uppmanas att 
göra det omedelbart, gäller 
samtliga grenar!

Svenska Ungdomscupen Luftpistol 2014–2015

Senaste omgångens pristagare:
1. Emelie Fält, Hässleholms PSK, 2. Isac Ahlqvist, Lönsboda SSK,
3. Wiktor Kock, PSKF Magnus Stenbock, 4. Edvin Åsenhed, Mjölby 
PK, 5. Emmi Lind, Stockholmspolisen

Nu går det mot mörkare ti-
der och det börjar ploppa i 
kulfången på 10m banorna. 
Det är hög tid att planera för 
klubb och distriktstävlingar 
i Svenska Ungdomscupen 

Luftpistol, ett samarrange-
mang mellan SvSF och SPSF.
 Anordna gärna en klubb-
tävling under enkla former, 
där skyttarna kan få en inblick 
hur en tävling går till. Nytt-

ja gärna instruktionsfi lmerna 
som ligger på Skyttesportför-
bundets Youtube kanal för ge-
nomgång av skjutteknik och 
säkerhet. Väl förberedda så är 
det ännu roligare att tävla i 
pistolskytte.
 Planera sedan in upp till 
tre kvaltävlingar i varje distrikt 
(fyra i Norr- och Västerbot-
ten), där den sista räknas som 
Distriktsfi nal. Regionansvarig 
beställer medaljer och dekaler 
av undertecknad inför fi na-
lerna. Det är naturligtvis roli-
gast för skyttarna att samlas på 
större tävlingar, men i mindre 
distrikt kan ett kval enkelt ar-
rangeras en vardagskväll, se 
bara till att inbjudan fi nns ute 
på sektionens tävlingsprogram 
i god tid, många skyttar vill 
resa på många tävlingar eller 
kanske studerar på annan ort.
 Att arrangera resor kan 
vara ett sätt att knyta föräld-
rar tätare till verksamheten 
och få fl er ledare och tränare 

i före ningen. Detta hjälper 
också till att skapa en regio-
nal samhörighet bland ung-
domarna och vilja att mötas 
igen på Riksfi nalen och andra 
tävlingar, och viktigast av allt, 
att ungdomarna inser att täv-
lingarna är det roligaste med 
att skjuta pistol!

Reglementet fi nns under pi-
stolsektionen på SvSF:s hem-
sida. Sista datum för tävling/
resultatredovisning är den 16 
februari 2015. Det är vik-
tigt att resultat rapporteras in 
snarast efter tävlingen, gärna 
i Excel-format till ungdoms-
cupen@skyttesport.se.

De bästa skyttarna i varje klass 
kallas sedvanligt till Riksfi na-
len som går i Töreboda 14-15 
mars 2015.

Jan-Olof Olsson, tävlingsledare 
för Svenska Ungdomscupen Luft-
pistol. Telefon: 072-525 32 95

Helgstängt

Kansliet har stängt 
fr.o.m. lunch den 
19 december och öppnar 
igen den 7 januari.
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I regeringens förarbeten till 
vapenlagstiftningen står det 
bland annat:
”Det är viktigt att ytterligare 
skärpningar av vapenlagstift-
ningen verkligen är motiverade 
och uppnår avsett syfte, samt 
inte onödigtvis försvårar va-
penhanteringen för de seriösa 
vapeninnehavarna. Vad gäller 
tidsbegränsade tillstånd har fl era 
remissinstanser pekat på att ut-
redningens förslag kan leda till 
vissa praktiska olägenheter för le-
gala vapeninnehavare, inte minst 
för dem som praktiserar målskyt-
te på högre nivå. Här syftas på 
mycket aktiva skyttar.”

Förarbetena fortsätter:
”Regeringen anser således att till-
stånd att inneha enhandsvapen 
för fl erskott och helautomatiska 
skjutvapen som skall användas 
till skjutning, som huvudregel 
alltid skall tidsbegränsas. Det 
kan dock fi nnas omständigheter 
som gör att det i undantagsfall 
inte är motiverat att tidsbegränsa 
tillståndet. Det bör därför vara 
möjligt att meddela tillstånd 
utan tidsbegränsning även avse-
ende dessa vapenkategorier om 
det fi nns särskilda skäl för det”.

Som ett pilotfall, för att få klar-
het i vad som gäller i ”undan-
tagsfall” och vad som anses 
vara ”särskilda skäl”, ansökte 
jag om icke tidsbegränsad va-
penlicens.
 Jag motiverade ansökan 
med att jag är en av landets 
mest aktiva skyttar och bland 
andra meriter ligger på fjärde 
plats i ”standardmedaljligan”. 
Dessutom skriver jag konti-
nuerligt om tävlingarna i NP 
och på kretsens hemsida. Det 

är givet att jag behöver delta i 
tävlingarna, ofta i alla vapen-
grupper, för att kunna skriva 
om tävlingarna.

Efter att ha fått avslag på min 
ansökan två gånger från till-
ståndsenheten i Stockholm 
överklagade jag, nu med hjälp 
av advokat Wodjo Kleinwichs 
(själv pistolskytt), ärendet till 
Förvaltningsrätten.
 När ärendet skulle be-
handlas fi ck vi närvara per-
sonligen och på nytt motivera 
ansökan. Kleinwichs hävdade 
att ”särskilda skäl” för icke 
tidsbegränsad licens borde 
gälla när det handlar om så ak-
tiva tävlingsskyttar som mig, 
vad är det annars som betrak-
tas som ”särskilda skäl”?
 Något svar på den frå-
gan gav man inte i Förvalt-
ningsrätten. Efter en tid kom 
beskedet; avslag på nytt. Vi 
överklagade då till Kammar-
rätten, som dock inte ville 
ta upp överklagan utan hän-
visade till domen i tidigare 
instans. Med andra ord – tvär-
stopp!

Jag bad slutligen ändå till-
ståndsenheten specifi cera de 
”särskilda skäl” som gäller 
för icke tidsbegränsad licens. 
I svaret undvek man frågan 
och förklarade istället avsla-
get med att ”ingen vet om 
en synnerligen aktiv skytt ef-
ter fem år fortfarande är lika 
aktiv som vid ansökan”.

Jag konstaterar att det är 
omöjligt för tävlingsskyttar att 
få icke tidsbegränsade licenser.

Peter Siegel

(O)möjligt få icke 
tidsbegränsad licens?

Advokat Wodjo 
Kleinwichs och 
Peter Siegel hos 
Förvaltningsrätten i 
Stockholm.

Anders Lybeck ”in action”.
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eFörst ska jag be att få fram-
föra ett varmt tack för att ve-
teraner numera får använda 
stödhand i fältskytte. Törs jag 
annonsera ett framtida förslag 
om att vi får ta stöd av rolla-
torn när vi fyllt 90 år? Vi är ju 
verkliga Oldboys!
 Men nu till saken. I år 
tänkte jag för första gången 
sen 1960-talet åter deltaga i 
ett SM. Söderköping låg fres-
tande nära, och det kunde 
vara kul att få runda av mitt 
60:e tävlingsår med ett SM. 
Sagt och gjort. Ansökan in-
sändes, anmälningsavgift be-
talades, och rum bokades i 
Söderköping. Hustrun skulle 
också få följa med. Jag fi ck ti-
der till både fält och precision 
för äldre veteraner.
 Men så kom en tanke för 
mig, skulle jag få skjuta på A-ti-
der eller C-tider? Eftersom jag 
inte äger något C-vapen, skulle 
jag förstås skjuta med min Pa-
rabellum. Jag ringde skyttese-
kreteraren: ”Va, ska du skjuta 
med en Luger? Det går ju inte, 
det är bara C-vapen som gäller 
för veteraner äldre! Du måste 
skjuta i öppna A-klasen. Är du 
riksmästare?” Det hade jag ju 
inte varit sen 1970-talet.

Ett ögonblick flög en liten 
smådjävul i mig. Jag håller 
tyst om vapen, lämnar Bel-
lan hemma, och tar min .45:a 
i stället. Grabbarna bredvid 
ska få höra på smällare! Men 
så gör man ju inte, anmälan 
fi ck återtas, pengarna fi ck jag 
tillbaka, och hotellrummet 
avbokades.

 Det här känns inte bra. Ska 
det verkligen vara omöjligt för 
en veteran äldre (mycket äldre) 
att ställa upp i ett SM med ett 
grov-(normal)-kalibrigt vapen 
och skjuta efter veteranregler 
och i en veteranklass med an-
dra gamla gubbar? Det är ju vi 
som ska mäta oss med varan-
dra! Nog fi nns det väl fl er äld-
re som bara äger ett A-vapen, 
och som skulle vilja pröva på 
ett SM? Vad säger Höga Ved-
erbörande på Pistolskytteför-
bundet?

Låt mig få avsluta med en trös-
terik liten rapport till andra 
”gamla gubbar”. Det finns 
inga gamla gubbar! En hol-
ländsk god vän har berättat 
för mig, att i hans land talar 
man inte om gamlingar el-
ler äldre. Det heter ”elderly 
youth”, alltså ”äldre ungdo-
mar”. Eftersom jag just fyllt 
80 år frågade jag honom, hur 
sådana tituleras. Svaret blev 
”very elderly youth”.

Anders Lybeck

Får ”gubbar” skjuta 
grovt på SM?

Svar till Anders Lybeck,
Nej, Anders, jag tror inte på 
att du höll på att åka till SM 
för att skjuta veteranklass med 
ett A-vapen. Med den nog-
grannhet och hänvisning till 
källorna som du visat i dina 
gedigna vapenhistoriska ar-
beten skulle du aldrig missa 
att läsa inbjudan, där det stod 
att i vapengrupp A tävlas det 
i öppen klass medan det i va-
pengrupp C dessutom bland 



64 NP4 ’14

Tidigare hade man inom det 
nationella skyttet hela tre oli-
ka skjuttider, nämligen 6 mi-
nuter enligt skjuthandboken 
och 5 minuter på dispens på 
t.ex. olika SM, samt en praxis 
som användes av olika täv-
lingsarrangörer, dvs. skjutle-
darna frågade skyttarna om 
man fi ck avbryta serien när 
alla hade skjutit klart. Det var 
lite olyckligt då det ibland 
hände att skjutledaren beor-

drade ELD UPPHÖR och 
inte såg att en eller fl era skyt-
tar INTE var klara. 
 Svenska Pistolskytteför-
bundet bestämde då på ett 
årsmöte att skjuttiden i fram-
tiden skulle vara fem (5!) mi-
nuter. En anpassning alltså 
till internationellt skytte då 
många tyckte att ett skott per 
minut är en ganska lagom 
skjuttid i precision.
 Trots det envisas en del 

arrangörer med att fortsät-
ta med att fråga om man får 
avbryta tidigare. Fullständigt 
onödigt för man vinner ju 
verkligen ingen tid på det 
längre. Det resulterar bara i 
att folk kanske känner sig lite 
obekväm med att stå för länge 
när de fl esta redan har skjutit 
klart. Bäst är att ha klara och 
bestämda regler och tider som 
alla känner till och kan hålla 
sig därefter.

Håll alltså den nya av SPSF 
bestämda skjuttiden på fem 
(5!) minuter! Varken mer och 
inte mindre!

Peter Siegel, Katarina Psf

Håll skjuttiden!

Håll llt å d SPSF

annat tävlas i klass Veteraner 
Äldre.
 För att göra regelverket 
begripligt och fortsatt dis-
kussion möjlig måste vi ock-
så komma ihåg att ”Veteraner 
Äldre” är just en klass i vapen-
grupp C och inte en grupp 
människor. Berättigade att 
delta i denna klass är personer 
som under kalenderåret fyller 
70 år eller mer.

 Det enkla svaret på din 
fråga är att det inte fi nns nå-
gon klass ”A VetÄ” på SM 
eftersom en sådan klass inte 
finns över huvud taget (se 
SHB X.2.1). Möjligheten för 
en sådan klass har diskuterats, 
men Förbundsmötet 2013 
valde att istället införa ge-
nerell stödhand för personer 
som under kalenderåret fyller 
70 år eller mer.

 SM ska innehålla så myck-
et skytte som möjligt för så 
många som möjligt. Vad som 
är möjligt begränsas av ar-
rangörernas resurser. Det 
bästa sättet att sammantaget 
få reda på vad arrangörerna 
anser sig orka och vilka klas-
ser som ska prioriteras inom 
dessa ramar är att motionsbe-
handla frågan. Skriv en mo-
tion till hemmaklubben och 

uppåt via kretsen. De ”Höga 
Vederbörande” som du refe-
rerar till, vilka rimligtvis måste 
vara kretsarnas valda represen-
tanter vid Förbundsmötet, har 
efter livlig och långvarig de-
batt satt ner foten och det är 
samma representanter du i så 
fall måste förmå att fl ytta den.

Nils-Anders Ekberg

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

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

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

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

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

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

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

Gösta Antmar var en hängiven 
ledare och duktig pistolskytt. 
Gösta kom till klubben T1Pk 
i samband med att klubben 
bildades 1946 och har haft 
skilda styrelseuppdrag under 
mer än 40 år. Man kan lugnt 
säga att utan Gösta skulle 
inte pistolskyttet letts fram-
åt så framgångsrikt som det 
blev med hans hängivenhet. 
Han var den som kunde en-
gagera medlemmarna och ta 
hand om ung domarna. Gös-
ta tränade allt från klubb-
medlemmar, värnpliktiga, 
vakter, lottor och bilkårister. 
Själv lyckades han ta de fl esta 
av förbundets skyttemärken, 
där ett av dem tar 42 år att 
erövra. Under Göstas led-
ning kom det fram fl era fram-

gångsrika skyttar och några 
lyckades även ta SM-guld i 
fältskytte.

Utanför klubben var Gösta 
även med i Pistolskyttering-
ens styrelse och även i för-
valtningsrådet för Linköpings 
skyttecentrum. Gösta höll 
även i Förbundets banläggar-
kurs i Kvarn under många 
år. Redan 1973 fi ck Gösta ta 
emot kretsens förtjänstmedalj 
i guld, och 1985 förbundets 
förtjänstmedalj i guld. Gös-
ta lämnade ett stort tomrum 
efter sig då han i början av 
2000-talet, av åldersskäl läm-
nade skyttet. Gösta blev 95 
år gammal.

Linköpings skytteförening

Till minne ...

Foto: Elmer 
Jansson
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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



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

Ny generalagent i Sverige
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Posttidning B
Svenska Pistolskytte-
förbundet
Box 5435
114 84 Stockholm


