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Foto: Peter Siegel
Utgivning
25 maj

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

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

LEDARE
Må du leva i intressanta tider, lär en
gammal kinesisk förbannelse lyda.
2015 har onekligen börjat intressant
i denna mening; starka internationella spänningar i anslutning till den
ryska aggressionen mot Ukraina
och medeltida vidrigheter utförda
av ISIS i Irak och Syrien.
Detta nya läge påverkar också
Svenska Pistolskytteförbundet.Vi är
en frivillig försvarsorganisation och
åtnjuter sedan några år ett visst ekonomiskt stöd från Försvarsmakten.
Fördelen med denna inriktning är
att den i hög grad stödjer och legitimerar vår övriga verksamhet,
något som behövs när andra delar
av samhället inte alltid ser på skjutvapen på samma sätt som vi själva.
Det betydande vapenvåld som idag
grasserar i våra storstäders förorter

kunde med lätthet ha associerats till
oss och övriga skytteorganisationer,
om vi inte dels haft en samhällsnyttig roll inom Försvarsmaktens ram
och dels kunnat påvisa att i stort sett
alla sådana skjutningar genomförs av
kriminella som använder illegala, insmugglade vapen.
Det förändrade säkerhetspolitiska läget kan dock komma att kräva
mer av oss, i form av ett tydligare stöd till Försvarsmakten. Något
av det som vi med relativ enkelhet kan göra har att göra med försvarsinformation och rekrytering
till det numera frivilliga försvaret.
Försvarsinformation om det säkerhetspolitiska läget ska vi främst utveckla inom ramen för Nationellt
Pistolskytte, genom att ta in några
kvalificerade skribenter som på ett
professionellt men enkelt sätt kan
analysera omvärlden. Rekryteringsfrågor kommer vi att ha en dialog
med Försvarsmakten om, så att dessa
hanteras optimalt från våra respektive utgångspunkter. För egen del
har jag också uppfattningen att vi
framgent bör skapa någon form av
tjänstevapenrelaterad tävlingsform,
som skulle kunna bygga på de tävlingar vi under ett par år genomfört
för pistolutrustad personal inom
Hemvärnet mm (se reportage om
detta i NP 4/2014).
Vad gäller övriga samhällskontakter förväntar vi oss nu att den

Miljöakuten
Det blir mer och mer vanligt att
föreningarna ställs inför miljörelaterade
problem (buller, bly, förelägganden
etc.). För att hjälpa föreningarna har
Förbundet (tillsammans med de andra
skytteorganisationerna) anlitat Janne
Kjellsson som miljökonsult.
I Jannes arbetsuppgifter ingår att
bistå föreningarna per e-mail eller
telefon med enklare rådgivning.
Denna rådgivning är gratis. Behövs mer omfattande konsultation
bekostas denna av föreningen.
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.

nya Polismyndigheten, som från i år
är en enda myndighet, får en ensad
syn på vapenlagstiftningen. Rapporter om direkt missbruk av rådande
bestämmelser – som t.ex. krav på
externa tävlingsresultat vid ansökan
om första vapnet eller att tävlingsresultat med lånade vapen plötsligt
bortses ifrån vid ansökan om nya
vapen – fortsätter att strömma in till
oss. Särskilt i Västra Götaland verkar
problemen ökat snarare än minskat
den senaste tiden. Vi kommer från
förbundsledningen att göra allt för
att stävja detta i direkt dialog med
den nya myndighetens ledning.
Det finns många i Förbundet,
från enskilda föreningar till förbundsledningen, som arbetar hårt
och ideellt för att främja pistolskyttets intressen. Jag vill gärna uppmuntra er att också ibland belöna
sådana medlemmar.Vi har ett antal
medaljer som kan utdelas – kontakta
kansliet för en vidare dialog. Men
det finns också andra sätt. Själv blev
jag mycket glad när jag oväntat tilldelades Magnumcupens ”Gyllene
avtryck” av ett gäng charmiga magnumfältskyttar som dök upp på min
arbetsplats i höstas. Sånt värmer!
Med detta vill jag önska er ett gott
skytteår 2015!
Mike Winnerstig
Styrelseordförande, SPSF

Landslagsuttagning 2015
Nu är platsen för landslagsuttagningen 2015 klar. Det blir återigen
Överums Pistolklubb som står som
arrangör. Platsen kommer att bli
Borgudden i småländska Överum
den 8-9 augusti.
Uttagningen kommer att ske enligt danska förutsättningar då NM
2015 äger rum i Karup, Danmark.
Inbjudan skickas i vanlig ordning ut
i juni.

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

Aktuellt lösenord: Riktmedel
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PATRONER

TÄNDHATTAR

BESKRIVNING

Pris/ask 50 st

Pris/1000 st

9MM Luger 147GR JHP
9MM Luger 124GR FMJ Specialpris
9MM Luger 115GR JHP
9MM Luger 95GR JSP FLAT

170 kr
140 kr
160 kr
160 kr

2 900 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 180GR FMJ FLAT

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

HYLSOR
Alla kalibrar.

KULOR
I alla kalibrar.

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

Kaliber

Fettade

Förkopprade
(HS)

.32 (314/100 WC)

85 kr

67 kr

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

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

82 kr
101 kr
101 kr

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

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

155 kr
148 kr

Alla priser inkl. moms.
Pris per 100 från:

Komplett prislista med
samtliga kalibrar finns på
vår hemsida!

Generalagent för Sverige:
Med reservation för prisändringar.

Besök vår hemsida: www.sportec.se
NP1 ’15

Box 25 232 02 ÅKARP 040-46 50 50
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Två SM i vackra
Värmland

SM 2015 tävlingscentrum.

Av: Peter Siegel

Svenska Mästerskapen i Pistol går för andra gången i Sunne
i vackra Värmland. Förra gången det begav sig var året 2007.
I år går SM mellan 2 och 5 juli och arrangörer är Värmlands
pistolskyttekrets tillsammans med pistolskyttekretsarna i
Västgöta-Dal och Örebro.
Dagen innan årets PistolSM i Sunne, onsdagen den
1 juli, arrangeras SM i Militär Snabbmatch på Sörmon i Karlstad.Tävlingsledare
för detta SM är förbundets
Claes-Håkan Carlsson. På
Karlstad Pistol & Sportskytteklubbs skjutbana finns 50
platser med duellställ i skjuthall, samt 20 platser utomhus. Första skjutlaget startar
klockan 08:00 och fortsätter
sedan i tvåtimmarsintervaller.
Man kan alltså skjuta SM i
militär snabbmatch först och
sedan åka vidare till Pistol-SM
i Sunne som bara ligger drygt
6 mil därifrån.
Sunne är en av Sveriges störs-

ta turist- och konferensorter
med mer än 1 500 bäddar från

hotell till stuga. Närmast tävlingscentrum, vid skidstadion
i Sunne ligger det fashionabla
Selma Spa. Vill man bo lite
billigare finns t.ex. den stora
Kolsnäs Campingen vid älven med det fina badet och
sina stora vattenrutschkanor.
Perfekt att ta sig ett dopp vid
vackert sommarväder. Kolsnäs ligger bara någon minut
från SM-centret. Ta dock absolut med badkläder för SMgeneralen Lars Jonsson säger
att han inte ska glömma att
beställa bra väder den här
gången!
Fältskjutningen kommer att genomföras på en tillfällig anlagd bana i terrängen bakom
Selma Spa med gångavstånd

Följande ordning gäller på Pistol-SM 2015:
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Torsdag

Fält B, Vet Ä Veteran Y

Prec A

Fredag

Fält R, Dam, Jun

Prec C

Lördag

Fält C

Prec Dam, Junior, Vet Y, Vet Ä

Söndag

Fält A

Prec B

Tävlingsledare
Lars Jonsson.

till både tävlingscentrum och
Sunnes centrum.Terrängen är
omväxlande och följer i stort
de träningsspår som finns.
Precisionsskjutningen arrang-

eras den här gången i Fryksdalen Pk:s skjuthallar vid
Skyttecentrum i Bergskog, ca
5 km öster om Sunne centrum. Från tävlingscentrum i
Sunne är det alltså inte mer än
ca 15 bilminuter till precisionen ”uppe i bergen”. Klubbmedlemmarna i Fryksdalens
Pk har renoverat och målat
sin anläggning redan förra
året så att allt är i topptrim till
årets SM. På vägen dit passerar
man avfarten till Selma Lagerlövs gård Mårbacka. Ta tillfället i akt och gör en guidad tur
genom denna fina herrgård.
Även Rottneros Parken är värt
att besöka.
Vid uppvisandet av Pistolskyt-

tekortet erhåller deltagarna 10
% rabatt i alla butiker som har
satt upp en bild på Pistolskyt-

Ordförande Bo Ekman, Karlstads
Pistol och Sportskytteklubb och
kretssekreterare C-H Carlsson,
framför skjuthallen i Karlstad.

tekortet. Rabatten gäller även
för en guidad tur på Mårbacka,
samt på Rottneros Park. Vi får
hoppas att ”sola i Karlstad”
skiner ända upp till Sunne.
Träna hårt, skjut bra och
lycka till!

Information om SM 2015
kommer att finnas på
www.pistolsm15.krets.se
Facebook: PistolSM 2015.
NP1 ’15

INBJUDAN TILL

Svenska mästerskapen

www.pistolsm15.krets.se

i precisions- och fältskjutning

NP1 ’15

På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet
inbjuder Värmlands, Örebro och Västgöta-Dals
pistolskyttekretsar till Svenska mästerskapen i
precisions- och fältskjutning med pistol och revolver.

TID

STARTAVGIFT

Den 2 till 5 juli 2015

250 kr/start och 150 kr/lag
Juniorer 150 kr/start
Avgifter betalas föreningsvis till bg 657-5492,
Pistol Sm 2015, märk talongen med SM och ert
föreningsnamn.
Erlagd anmälningsavgift återbetalas ej.

TÄVLINGSPLATS
Tävlingscentrum vid Akka skidstadion i Sunne.
Fältskjutning i anslutning till tävlingscentrum.
Precisionsskjutning vid Bergskog skyttecentrum
ca 5 km öster Sunne centrum.

OMFATTNING
Fält- och precisionsskjutning enligt regler i
Skjuthandboken utgåva 15 (2014-01-01).

KLASSINDELNING
Precisionsskjutning:
– Öppen A, B och C
– Junior, Dam, Veteran Yngre, Veteran Äldre
Fältskjutning:
– Öppen A, B, C och R
– Junior, Dam, Veteran Yngre, Veteran Äldre

LAGTÄVLING
3-mannalag i samtliga öppna mästerskap.
2-mannalag i Junior, Dam, Veteraner äldre och
yngre.

ANMÄLAN
Anmälan sker via www.pistolsm15.krets.se
Anmälning och betalning senast den 29 maj
2015.
Respektive förening ansvarar för att anmälda
deltagare är kvalificerade att delta.

VAPENKONTROLL
Vapenkontroll sker vid Akkastadion från
onsdagen den 1 juli kl. 17.00–21.00, övriga
dagar från en timme före tävlingsstart till sista
upprop både vid Akkastadion och Bergskog.
Stickprovsvis vapenkontroll kan förekomma både
vid precisionsskjutningen och vid fältskjutningen.
Observera att vapenkontroll gjord vid SM i
Milsnabb onsdagen den 1 juli 2015 inte gäller vid
detta mästerskap.

ÖVRIGT
Startlistor, vägbeskrivningar, kontaktuppgifter och övrig information publiceras på
www.pistolsm15.krets.se.

FRÅGOR
Tävlingsledningen, epost: pistolsm15@krets.se,
070-305 54 48
Tävlingssekretariat, epost: sekretariatsm15@
krets.se

TÄVLINGSLEDNING
Tävlingsledare
Bitr. Tävlingsledare
Sekretariatansvarig
Ansvarig, fält
Ansvarig, precision

Lars Jonsson
Claes-Håkan Carlsson
Jan Nilsson
Jonas Sundén
Bengt Olofsson

Välkomna till Sunne!
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Ny på jobbet!
Min kloke företrädare, Mats, har berättat lagom mycket, och drog sedan till Sydostasien så att jag snabbt
denna tidnings förre redaktör Ulf
Hansson i förra numret. Det lovade Inte heller förbundets andra, för- skulle lära mig ”simma på djupt
jag att tänka på, och nu återstår en svarsdel, är obekant. I tjänstehöl- vatten”. Han berättade till exempel
nära förestående pressläggning och stret har det under åren rymts såväl om arbetets oförutsägbarhet. Sant.
en tom skärm. Borde kunna gå.Till m/40 som m/07 och under tiden i Idag tänkte jag skriva protokolskillnad från mina förfäder, som var Bosnien bars Pistol 88. Utbildning, let från helgens styrelsemöte och
jordbrukare, är jag främst ordbru- skjutsäkerhet och riskområden till- denna krönika, men konstarerade
kare. Men så var det ju det här med hörde baskunskaperna från Karl- att jag suttit i telefon och diskuteatt man bara får en enda chans att berg, och att orientera sig fysiskt rat förenings- medlems- och vagöra ett första intryck. Scary!
och organisatoriskt i Högkvarteret penärenden i allt utom 20 minuter.
I detta ligger nog den största perhar övats under åren på FMV.
sonliga utmaningen, att balansera
Jag är glad över att för första gången
få vända mig till er i min nya roll Att ha skyttet som yrke är däremot tid för reflexion och de långsiktiga
som generalsekreterare för Svenska nytt. Leda ett kansli är också nytt utmaningarna mot behovet av stöd
Pistolskytteförbundet. Ett skifte på – det är inte detsamma som ett till förtroendevalda och medlemmar
posten är naturligtvis en ”årsring” stabsarbete i armén (inte riktigt, i här och nu.
för förbundet. Mats Stoltz har fram- alla fall). Härliga och kompetengångsrikt förvaltat rollen under 17 ta arbetskamraterna Bo, Tessi och Det är i mellanrummet mellan alla
aktörer inom och utom förbundet
som en generalsekreterare skall verka – och understundom synas. Jag
smiter även i detta nummer från en
programförklaring – jag observerar
fortfarande. Hittills har jag observerat vad som verkar ta mest kraft ute
i organisationen: Att attrahera och
utbilda de många lämpliga, hålla
borta de få olämpliga och att få ha
något att skjuta med och en plats att
procent av förbundets totala exis- Yvonne, med sammanlagt 45-50 års skjuta på. Hoppas jag kan bidra. Det
tenstid. Det är också ett stort steg erfarenhet att luta sig mot, underlät- råder i alla fall ingen tvekan om att
för mig, jag har varit statstjänste- tar. ”Kanslimaskinen” är välsmord. med den goda rekrytering förbunman i alla mina drygt 30 yrkesår, Ingen ledarskapsmässig utmaning i det visat de senaste åren, och med
och dessutom i en ganska speciell sig, alltså, men det är min uppgift att den omfattande tävlingsverksamdel av staten, den militära.
se till att optimera möjligheterna för heten ska vi se ljust på framtiden.
oss att bidra till medlemsnyttan. Att Så länge det finns platser att skjuta
Är det ett steg ut i det okända? Delvis. huvudsakligen verkställa styrelsens på, pistoler och revolvrar att skjuta
Skyttarna och skyttet är inte nytt. Vi beslut istället för att främst påverka med och människor som vill skjuta
prick kommer vi att ha en bra resa.
har ju träffats förut, runt om på skyt- är också en omställning.
tetävlingar sedan 1977, när jag var
på nybörjardag i Charlottenbergs
PK. Jag var 14 år och fick låna Åke
Davidssons High Standard Victor.
Tävlade med min klasskamrat och
värvare, Gert-Olof Segolsson. Han
hade sin pappas FN 150 och spöade
mig oftast. Det gör han nog fortfarande. Det som handlar om rörelsens
inre och yttre liv är inte heller nytt.
Tidigt greppade klubbsekreteraren
Walter Andersson tag i oss nya och
yngre och lade på oss det ansvar han
tyckte vi mådde bra av. Sedan dess
har det blivit ganska mycket av den
administrativa delen på olika nivåer
i såväl Värmland som Stockholm.
Förbundsstyrelsen och kommittéer-

na är hemma, liksom många kretsar
och medlemmar.

Kommer du att ha kvar
Generalsekreteraren har
ordet i NP?

NP1 ’15

Generalsekreteraren har ordet

”Kommer du att ha kvar ’Generalsekreteraren har ordet’ i NP?” undrade
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FÄLTSKYTTE
l
a
i
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Fältskjutning är det nationella skyttets i
särklass mest populära gren. Säsongen är
igång på allvar och det kan vara bra med
lite tips för de som nyligen kommit igång
med pistolskytte och vill ut och skjuta fält,
kanske för första gången.

Åke Nordin

Av: Ulf Hansson
Foto: Ulf Hansson, Peter Siegel

Det är härligt när vårsolen
smälter drivan och man kan
börja skjuta fält! Den här artikeln riktar sig till såväl nybörjare som redan etablerade
skyttar som kan behöva friska
upp minnet och planera sitt
fältskytte på bästa sätt. Utbildning i all ära, men för att undvika onödiga fallgropar i sitt
tävlande är det av stort värde
att ta del av erfarenheter från
mästare och flerfaldiga guldmedaljörer.
8

Den här sammanställningen bygger på tidigare artiklar
och intervjuer med några av
våra mest framgångsrika mästare i fältskytte, Åke Nordin,
Thomas Beck och Tomas
Hämäläinen.

Thomas Beck

Två typer av
fältskytte
Det finns två typer av fältskytte. På den traditionella fältskjutningen räknas antal träff

Tomas Hämäläinen
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UPPROPET
Vid uppropet ska man vara uppmärksam, dels på vilken plats man har, men
även på annan information som ges. Det händer att tävlingsledningen tvingats
ändra något i sista stund då de skrivna förutsättningarna redan kopierats upp.
Står du på någon ytterplats utses du också till patrullchef och har
hand om protokollpärmen. Av praktiska skäl är det oftast sista skytten i
patrullen eftersom den figuren markeras sist. Skytten närmast i bild får här
förutsättningar och visar upp kontrollmärkningen av pistolen.

Framme på skjutplatsen ska man ha gjort klart för sig hur man ska fördela skotten.
Här en station där utgångsställningen är 45°.

i figurerna enligt vad som
anges i förutsättningarna. På
en normal fältskjutning med
åtta stationer blir maxresultat
alltså 48 träff i X antal figurer.
Eventuellt finns det en eller
flera ringade figurer där man
dessutom räknar poäng för att
särskilja skyttarna.
Den andra formen kallas po-

ängfältskjutning. I denna variant räknas antal träff per figur
som på den traditionella varianten, men man får dessutom
en poäng för varje figur man
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träffat. Det är alltså i princip
tillåtet att fördela skotten som
man vill, med undantag för
vad som sägs i förutsättningarna, det förekommer att man
anger maxträff respektive minimum träff per figur.
På en poängfältskjutning kan

man alltså välja bort någon
eller några figurer på varje
station, men missar på så vis
givetvis motsvarande poäng.
För en nybörjare kan
denna variant vara en lagom
”starter” på karriären. Man

kan välja bort de svåraste
figurerna, få mer tid på
sig och lugnt koncentrera sig på siktbild och bra
avfyringar.
De skickligaste skyttarna
vill givetvis träffa alla figurer.
På en normal fältskjutning Endast
kan det betyda runt 80 poäng pekfingret
och på ett mästerskap med ska arbeta.
tio stationer kanske runt 100
poäng (slutpoängen beror på
hur många figurer som ingår
i tävlingen). Även här förekommer ringade figurtavlor
för särskiljning.
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Att banläggaren
överraskar hör till
tjusningen med
fältskytte.
Tomas Hämäläinen

Skjutning utan stödhand.
Med en praktisk ”Snurreburk” från Sportec
eller ”Dispenser” från LCE Shooting
Equipment (bilden) får man ut
exakt antal patroner som
går åt inför varje
station.

AMMUNITION
Tänk på att ta med tillräckligt med ammunition.
Om vi leker med den absurda tanken att målanordningar
strejkar eller det händer något annat oförutsett på varje station med omskjutning som följd går det åt dubbelt så
mycket ammunition än vad som normalt behövs för tävlingen.
Tillkommer eventuellt extra ammunition för omskjutning
beroende på funktionsfel på vapnet (det är tillåtet med en omskjutning på grund av godkänt funktionsfel per vapengrupp
och tävling).
På en åtta stationers fältskjutning innebär det alltså att man
ska ha med sig minst 102 patroner för att vara på den säkraste sidan. Tillhör man den mer erfarna delen av skyttarna som
ofta skjuter fullt räcker det inte ens med det. Den som skjuter
fullt måste räkna med att det ska finnas ammunition även till
ett flertal särskjutningsomgångar som kan bli nödvändiga för
att skilja medaljörerna åt (detta förekommer ofta på de större
mästerskapen).
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Stående med stödhand.

armen och är i god fysisk
kondition ökar givetvis sina
möjligheter att skjuta bra.
Det är givetvis individuellt
Det är självklart olämpligt
hur man förbereder sig inför att gå på fest kvällen före tävtävlingsdagen, grundregeln är ling. Thomas Beck, flerfaldig
dock att man ägnar omsorg SM-vinnare och världsmästaåt vapen och utrustning. En re inom PPC, menar att man
översyn av pistolen/revolvern gör klokast i att avstå sådana
gör att onödiga eldavbrott kan utsvävningar då det drar ihop
undvikas. Rengöring av mat- sig till tävling.
ningsramp och patronläge, in- – Vill man göra ett toppreklusive slutstycket, är särskilt sultat krävs det att man är i bra
viktigt på .22:orna. Dessut- form, det fungerar inte annars,
om bör eventuellt fett putsas säger Thomas och fortsätter:
bort från patronerna, detta är – Problemet med oss skytsärskilt viktigt vid skytte vin- tar är att vi normalt inte har
tertid. Fettet stelnar och för- samma kondition som en
svårar för patronen att bottna elitidrottare. Vi orkar gå runt
i patronläget.
en söndag på en fältskjutning,
Kontroll av att slagstiftet men orkar vi hålla koncentraär intakt är också en bra åt- tionsförmågan på topp hela
gärd, ett reservstift bör finnas tiden? Många ”rasar” vid stai skjutväskan. Det har hänt tion sex, sju eller åtta och böratt skyttar rest till en tävling, jar tänka på annat, orkar inte
kanske tio mil eller mer, bara hålla fokus. En bra grundför att på första stationen få kondition är viktig, jag tränar
”klick” som berott på att slag- minst två gånger i veckan, cirstiftet gått av när man kanske ka en halvtimme varje gång.
torrklickat efter rengöring eller liknande. Återstår bara att
Övrig utrustning
ta en fika och åka hem.
När vapen och ammunition
Förberedelser handlar också är under kontroll är det dags
om den fysiska formen. En att se över resten. Är allt med
skytt som har tränat skjut- i väskan? Glasögon, hörsel-

Förberedelser inför
en fältskjutning

NP1 ’15

Åke Nordin visar olika skjutställningar,
utöver dessa förekommer också
sittande på stol/pall eller liknande.

Vid förflyttning
i sida; vridning
av höfterna från
höger till vänster.
Sittande, observera foten under
baken.

Stående med
stödhand ”weaver
stance”.

Vid stor
sidförflyttning (och
om tid medges)
kan det löna sig
att flytta ena foten
och därmed hela
kroppen.

Liggande. Pistolen kommer närmare
ögonen, skotten träffar lägre.

RÖRLIGA MÅL

När gungan befinner sig i
ändlägena siktar man mitt i
figuren. Skjuter man i rörelsen är
det framförhållning som gäller.

Rörligt i sida.

skydd, skyttekeps, skruvmejslar. I förekommande fall,
insex- eller torxnycklar. Glöm
inte hölstret!
Ok, då går vi över till kläderna. Du ska inte behöva irra
omkring på tävlingsdagens
morgon och rota i garderoberna. Ställ fram det du ska
ha på dig kvällen innan. Rejäla kängor, alternativt stövlar
är ett bra ”allround” tips oavsett väder. Man vet aldrig vad
som väntar ute på fältrundan
hur fint vädret än är då man
ger sig iväg.
Många med lätta gympaskor på fötterna har fått en
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chock då de kommit fram till
en station som är vattensjuk.
Fel fotbeklädnad resulterar
ibland i att vederbörande inte
ens kan hjälpa till med markeringen och sysslorna framme
vid figurerna då marken varit
för sank.
Väderleken kan skifta under dagen och det är alltid bäst
att ha med sig regnkläder. I
övrigt bör man klä sig så pass
varmt att man inte stelnar till
och huttrar om det blir väntetid på någon station.
Thomas Beck har lagt märke till hur många slarvar med
klädseln.

För kaliber .22 och .32 gäller generellt denna framförhållning.

– Skyttar kommer ibland
helt fel klädda till en blåsig,
blöt och kall fältskjutning.
Förutom bra kläder bör man

dessutom ha rört på sig, fått
upp lite puls och syresatt hjärnan, innan det är dags att ge
sig ut på rundan.
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Restiden
Även om du hittar bra; åk till
tävlingen i god tid. Det kan
hända saker på vägen och det
finns inget sämre än att komma fram med andan i halsen
och – då man är föranmäld –
tvingas be att få gå före i kön
till vapenkontrollen.
Det är betydligt lugnare
om man efter anmälan och
kontroll har till exempel en
halvtimme kvar till upprop.
Då har man också tillfälle att
kontrollera utrustningen en
sista gång. Ganska ofta händer det att skyttar glömmer
kvar hörselskydd eller annan utrustning i bilen och
får kuta iväg efter pinalerna i
sista stund.
Henrik Käck, också skicklig fältskytt och Thomas Becks
mentor en gång i tiden, har
sagt följande tänkvärda om
restid: ”Man ska alltid ha tid
att laga en punktering då man
är på väg till en tävling”.
Tiden fram till upprop bör
användas med förstånd, menar Thomas Beck.
– Det får inte vara så att man
sitter och fikar tills det är en
minut kvar till start. Alla förberedelser ska vara klara senast
tio minuter före.

Skjutningen
Åke Nordin, också han mäs-

tare och skicklig fältskytt
med mängder av framstående placeringar, har skrivit
om fältskytte tidigare i NP.
Här återger vi några av hans
viktigaste tips avseende skjutställningar, planering av skotten med mera.
Till att börja med skottställer Åke sina pistoler ”mitt i”,
vilket innebär att han träffar
exakt där han siktar:
– Jag strävar alltid efter att
sikta mitt i figuren. Med
skottställning mitt i kan jag
”flyta omkr ing” ganska
mycket i figuren och avfyra
så länge bara kornet ligger på
rätt ställe i siktskåran.
Om timingen i skjutningen

säger Åke:
– Skjuter man mot en enda
figur ska man sträva efter att
hålla ett jämnt tempo. Inte
för snabbt, då hinner man
12

inte fånga tillbaka riktmedlen i målet. Det får helt enkelt
inte smälla om riktmedlen
inte överensstämmer med en
”godkänd” siktbild. Målens
storlek har också betydelse.
Små figurer kräver extra noggrannhet och jag försöker alltid ”spara” lite extra skjuttid
till de små.

C

B
A

Vapengrupp A

A
Om andningsteknik:

– Andningstekniken skiljer sig inte så mycket mellan
precision- och fält, det gäller att ha frisk luft i lungorna
då skjutledaren kommenderar ”färdiga”. Skulle det vara
en längre paus mellan målens
visning, kanske fem sekunder
eller mer, passar man på att
andas så att man har ny luft i
lungorna då målen åter visas.
Att utnyttja skjuttiden:

– Utnyttja skjuttiden! Lär
dig att hämta in riktmedlen
och se till att få in dem i målet igen efter rekylen innan du
avfyrar på nytt. Det är bättre
att skjuta långsamt, träffa med
fem skott och ha ett skott kvar
än att stressa iväg alla skotten
och kanske bara ha en eller
två träffar. Tänk också på att
det är hela tre sekunder kvar
av skjuttiden från E:et i början till det avslutande R:et i
skjutledarens utdragna ”EEELD UPPHÖÖRR”!

B
C

Vapengrupp B

B

C
A

VapengruppC

Låt dig inte luras av banläggaren! Var uppmärksam på
målgruppernas beteckning, olika vapengrupper på samma tävling
kan ha olika målgruppsindelning.

Den här figuren står oftast
på långt avstånd. Sikta
då här för att träffa. Står
den nära kan skjuttiden
t.o.m. vara så kort som tre
sekunder!

Ordningsföljd då det förekom-

mer flera mål och grupper:
– Börja om möjligt alltid
med att skjuta på det högra
målet och flytta sedan åt vänster till nästa.Vapnet rekylerar
snett uppåt vänster och man
får liksom en knuff till hjälp åt
vänster. En vänsterhänt skytt
gör tvärtom. Ibland måste
man skjuta på målgrupperna i en viss ordning och då
är det bara att finna sig i det,
men grundregeln för mig är
att alltid börja på det högra
målet oavsett vilken bokstav
det betecknas med. Sitter flera
figurer ovanför varandra skjuter jag alltid nedifrån och upp.
Det är lättare att hitta in i det
synliga målet ovanför än det
som ligger under och döljs av
handen med pistolen.

Om målspelet tillåter ska du på en sådan här station börja på högra
målgruppen och den undre figuren. Därefter skjuter du på figuren
ovanför. Efter detta flyttar du till den vänstra målgruppen, samma
procedur; först undre sedan övre figuren.

Visas dessa
samtidigt börjar du
längst ned till höger
på gula figuren,
flytta till lilla röda,
gå snett upp höger
till grön, vänster
till svart, därefter
ned till vänster
röd A-triangel och
avsluta i den gröna
ovalen.

Lycka till med ditt fältskytte!
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PATRULLSTIGEN
Många gillar att prata utmed patrullvägen. Flertalet tycker att
detta är en del av tjusningen med fältskyttet, att man får möjlighet att tillsammans med kompisar utbyta erfarenheter, diskutera hur man ska lägga upp skjutningen och mycket mera.
Det får dock inte bli så mycket ”skojande och pladdrande” att man tappar koncentrationen inför skjutningen. Tomas
Hämäläinen, flerfaldig svensk mästare, tycker det är helt ok
att ha trevligt och prata med kompisarna under promenaden,
men menar att man måste ”skippa snacket” en stund före varje station för att kunna koncentrera sig på skjutningen.
– Ska man dra någon gräns kan den lämpligen gå då
man har ungefär femtio meter kvar till station. På den sista
sträckan bör man själv gå igenom förutsättningarna noga för
att bilda sig en uppfattning om hur man ska skjuta. Sedan
kan det ju hända att banläggaren klurat ut något man inte
kan förutse, figurerna sitter inte på den målgrupp man trott
etc. Då får man tänka om, men det tillhör ju det roliga med
fältskytte, att mötas av någon överraskning då och då. Det
viktiga är att du är fullt koncentrerad på skjutningen när du
står vid nummerpålen.
När man kommit fram och sett hur stationen ser ut ska
man göra klart för sig hur man ska fördela skotten och hålla
sig till det. Har du inte förstått förutsättningarna – fråga!

INNAN du
kritar …

HJÄLPA TILL MED MARKERING
Efter eld upphör, isättning av säkerhetspropp respektive bricka och
vapenkontroll är det dags att markera målen.Var uppmärksam på
vad du ska göra. Det står oftast på utlagda skyltar framför de som
ska hjälpa till, alternativt meddelas det av skjutledaren.

… ska träffarna
granskas och avropas
till skjutledaren.
Därefter, om ingen
protest hörs, får du
krita hålen.

Slutligen bör vi skänka en tacksamhetens tanke till alla
funktionärer runt om i landet som ställer upp och jobbar
med fältskjutningarna. Här är det funktionärer från fyra
klubbar som hjälps åt med ”Katarinaträffen”.

NP1 ’15
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Värmlands Pistolskyttekrets
inbjuder till

Svenskt mästerskap
i Militär snabbmatch
På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet
inbjuder Värmlands Pistolskyttekrets till Svenska
mästerskapen i Militär snabbmatch
Tid:

Onsdagen den 1 juli 2015

Tävlingsplats

Karlstad Pistol- och sportskytteklubbs föreningsbana vid
Sörmon ca 12 km väster Karlstad. Vägskyltning från E18
kommer att ske.

Omfattning

Militär snabbmatch enligt regler i Skjuthandboken utgåva
15 (2014-01-01)

Klassindelning Öppen A, B, C och R.
Junior, Dam, Veteraner Yngre och äldre
Lagtävling

3-mannalag i samtliga öppna mästerskap.
2-mannalag i Junior, Dam, Veteraner äldre och yngre

Anmälan

Anmälan sker via länk på www.pistolsm15.krets.se
Anmälning och betalning senast den 29 maj 2015.
Endast skyttar tillhörande klass 2 eller 3 får delta.
Respektive förening ansvarar för att anmälda deltagare är
kvalificerad att delta.

Startavgift

120 kr/start och 100 kr/lag.
Avgifter betalas föreningsvis till bg 5750-1421 (Värmlands
pistolskyttekrets), märk talongen med SM Milsnabb och
ert föreningsnamn.
Erlagd anmälningsavgift återbetalas ej.

Vapenkontroll

Vapenkontroll vid skjutbanan startar 1 timme före
första skjutlaget samt tisdagen den 30 juni 2015
kl. 16.00–18.00.
Observera att vapenkontrollen enbart avser SM i Militär
snabbmatch, inte Pistol-SM i Sunne

Övrigt

Servering i traditionell stil.
Startlistor, vägbeskrivningar, kontaktuppgifter och övrig
information publiceras på www.pistolsm15.krets.se

Frågor

Tävlingsledningen, 070-30 55 448,
e-post: smmilsnabb@krets.se
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LAPUA OCH VIHTAVUORI

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

VAPENAUKTION!
Återkommande auktioner med teman som moderna och
antika vapen, jakt- och ﬁsketillbehör, accessoarer, konst
och inredning med jaktlig anknytning.

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

Nästa auktion
söndagen den
19 april!

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

Stor sortering av filterglas,
med eller utan styrka.

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

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

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

Kungsgatan 57B, Stockholm
Tel 08-14 38 65
www.walterborg.se

www.barksoptik.com

NP1 ’15
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Stockholmspolisens Skytteförening har på uppdrag av
Svenska Pistolskytteförbundet glädjen att inbjuda er till:

Svenska Mästerskapen i
Springskytte 2015
TÄVLINGSDAG:

KLASSINDELNING INDIVIDUELLT:

Lördagen den 29 augusti med första start kl. 12.00.

Hjun
H 21
H 35
H 50
H 60
H 65
H 70

PLATS:
Grimsta skjutbana, Stockholm (Pos N59°21.065’
E017°51.700’).

ANMÄLAN:
Skriftlig anmälan med namn, födelsetid, klass, förening
samt uppgift om ev. lag- och stafettdeltagande ska vara
oss tillhanda på lennart.rehnstrom@gmail.com senast
den 3 augusti 2015.

STARTAVGIFT:

–20 år
21–34 år
35–49 år
50–59 år
60–64 år
65–69 år
70– år

Djun
D 21
D 35
D 50
D 60
D 65
D 70

–20 år
21–34 år
35–49 år
50–59 år
60–64 år
65–69 år
70– år

STAFETT:
Djun – 2 delt, D 21 – 2 delt och D 50 – 2 delt
Hjun – 2 delt, H21 – 3 delt och H 50 – 2 delt

VAPEN:

Individuellt 150 kr/start, lag 150 kr/lag och stafett
150 kr/lag. Avgifterna inbetalas till Stockholmspolisens
Skytteförenings pg 19 14 14-2 i samband med anmälan.
Märk inbetalningen SM Springskytte 2015. Ange också för
vem som betalningen avser.

Endast vapen i kal. 22 med blykula får användas. Vapnet
skall vara proppat och bäras i någon form av hölster.
Vapenkontroll Skall vara godkänd och utförd i god tid före
start. Tävlingsjury Anslås på tävlingsdagen.

INDIVIDUELLT:

Svenska Pistolskytteförbundets mästerskapstecken samt
hederspriser till bästa fjärdedelen.

Löpning 6 km med 6 skjutstationer mot fallmål, typ
Kurvinen. 5 patroner per station, totalt 30 patroner. 1 min
tillägg per bom. För H/D 65 samt H/D 70 gäller löpning
2,5-3,5 km, varje varv ca 400–500 m och skjutställning
stående.

PRISER:

ÖVRIGT:
Servering i Grimstastugan. Omklädning i Grimstastugan
och bad i Mälaren (ca 500m).

SKJUTAVSTÅND:

LOGI:

17,5 m. 3 skjutningar stående med stödhand och 3
skjutningar stående utan stödhand. From D/H 65 får
stödhand användas vid alla stationerna.

Exempelvis på Ängby Camping, Hässelby Slotts
vandrarhem.

LAGTÄVLING:
Mellan föreningarnas föranmälda tremannalag oavsett
ålder och klass, med undantag för D/H 65 som är
tvåmannalag.

STAFETTÄVLING:
Löpning 1 km per sträcka. Banan löps i en slinga på
500 m med skjutning efter första och andra varvet. 5
patroner per skjuttillfälle, totalt 10 patroner per deltagare.
Skjutavstånd är 17,5 m. Stående med stödhand tillåten.
För varje bom, efter att alla ordinarie 5 patronerna
avfyrats, löps en straffrunda för varje ej träffat mål.
Straffrundan är ca 50 m. Löparen svarar själv för att
rätt antal straffrundor löps. För få löpta rundor innebär
tidstillägg på 2 min per missad runda.
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UPPLYSNINGAR:
Tävlingsledare Lennart Rehnström 070-767 84 56
eller bitr. tävlingsledare Sune Söderström, mobil
0708-69 46 31, lennart.rehnstrom@gmail.com eller
sunekrutgubbe@gmail.com

Stockholmspolisens Skf hälsar alla
varmt välkomna!
Besök även vår hemsida på www.spolskytte.se.
Här kommer resultatlistan läggas upp.
pp
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Hemortens, en
80-årig klassiker
Rikstävlingen på Hemortens banor
är den i särklass med traditionsrika
pistolskyttetävlingen i Sverige. Denna
precisionstävling startade redan 1935 och
deltagarantalet har under den senaste
sexårsperioden ökat markant. I år arrangeras
den för 80:e gången.
Glädjande är att deltagarantalet i rikstävlingen under de
sex år som gått har ökat med
31 %. Förra året noterade man
hela 6580 anmälda starter från
307 av Sveriges c:a 500 pistolskytteföreningar. På rikstävlingen har skyttarna möjlighet
att erövra både en rikstävlingsmedalj och en standardmedalj i samma tävling.
Årets upplaga av tävlingen avgörs under perioden 9
maj till den 7 juni. Inbjudan
kommer att skickas ut via
föreningsutskick. Den stora
fördelen med rikstävlingen,
och som säkert bidrar till populariteten, är att den arrangeras på den egna hemmabanan.
När tävlingen genomförs
börjar även värmen komma
tillbaka, och man kan passa
på att umgås socialt med lite
knytkalas efter tävlingen.
NP1 ’15

Så går det till

Din skytteklubb anmäler hur
många starter de önskar till
Svenska Pistolskytteförbundet och får sedan skjutkort,
klisterlappar (kontrollappar)
och information skickat till
sig. Innan tävlingen börjar ska
uppgifter om skyttarna vara
antecknade på skjutkort samt
på deras kontrollappar. Det
är viktigt att klisterlapparnas nummer överensstämmer
med numret på skjutkortet.
Lapparna klistras därefter mitt
i tavelspegelns baksida.
Tävlingen omfattar en
provserie som skjuts på separat tavelspegel utan klisterlapp.
Därefter skjuts sex tävlingsserier precision på tavelspeglarna
med de påklistrade lapparna.
Klisterlapparna är märkta A
och B och man skjuter tre serier på varje tavelspegel.

Rikstävlingsmedaljen
Berättigad till rikstävlingsmedaljen i silver är skytt som vid rikstävlingen
på hemortens banor har uppnått ett sammanlagt resultat av minst:
Vapengrupp Poäng
A1
254p (VetY 248, VetÄ 246)
A2
248p (VetY 242, VetÄ 240)
A3
260p (VetY 254, VetÄ 252)
B
270p (VetY 264, VetÄ 262)
C
276p (VetY 270, VetÄ 268)
Därefter ska man klara fodringarna fem gånger mellan varje medalj.
Maximalt en inteckning per år. De som skjuter flera starter och klarar
poängkraven i flera vapengrupper kan alltså bara få en inteckning.
Rikstävlingsmedalj i silver 1:0 delas ut första gången man klarar poängkraven. Varje skytt måste lösa ut sin erhållna rikstävlingsmedalj för
att kunna nå en högre valör. Den högsta inteckning som finns noterad
hittills är rikstävlingsmedalj i guld med emalj och 2 stjärnor (12:0). För
att erövra den medaljen ska man ha klarat fodringarna i 56 år. Det
innebär att om man erövrar silvermedaljen (1:0) år 2015 har man år
2070 denna medalj i sin hand, under förutsättningen att man klarar
poängkraven varje år. Den bragden har en skytt klarat hittills, nämligen
Gunnar Johnson, Pk Svea Ing 1, som år 2011 erövrade 12:0.

Resultatet samlas in av
klubben och rapporteras till
förbundet för sammanställning av resultatlistor.Viktigt är
att klubben måste spara tavelspeglarna efter tävlingen för
att eventuellt kunna skickas in
för kontroll. Det vore tråkigt
om ett riktigt bra resultat inte
kunde verifieras om tavelspegeln har kastats.

Rikstävlingen med luftpistol

Rikstävlingen på Hemortens
banor finns även i luftpistol
för ungdomar. Denna går
normalt av stapeln från den
1 december till slutet på februari nästföljande år. Detta är
ett utmärkt tillfälle för klubbarnas ungdomar att känna
på en större tävling och mäta
sig med landets övriga skyttar.
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Bli
mästerskytt
du med
Vid VM i München 2010 visade Pardiniskyttarna
vilka kvalitets- och precisionspistoler Pardini
tillverkar.
De gjorde så gott som ”rent hus”
i medaljskörden.
Bli mästerskytt
du med - välj PARDINI och FIOCCHI!

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

4 brons
13 brons

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

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

Box 80, 692 22 Kumla. Tel 019-57 86 68 - Fax 019-57 02 68
bo.karlsson@bgkskytte.se
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Kvalitet för
vinnare!

Pris från:
70 öre/patron

Pris från:
83,75 öre/patron

Pris från:
87,50 öre/patron
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Staffans Vapen & Jakt AB Öppet
Duvnäs Företagshus
Mån-Fre
13.00-17.00
781 90 Borlänge
Lördag
10.00-14.00
0243-230504
www.staffansvapen.se
Vi erbjuder räntefri avbetalning via Wasakredit
NP1 ’15
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Vackert graverad
Smith & Wesson.

Susanne Staaf
Gravör och
konstnär
Text: Anna S. Törnqvist
Foto: Peter Carlsson och Susannes privata bilder.

Har du ett vapen som du vill få lite personligt? Kanske har du klätt din
kolv med egna utsmyckningar, plastic padding eller tejp? Vill du gå ett
steg längre men inom den konstnärliga genren? Varför inte låta gravera
ditt vapen. Vi blev nyfikna på en kvinna som har rätta handlaget för det.
Vi åkte till Gränna och träffade Susanne Staaf, en fantastisk
vapengravör och konstnär,
en kvinna med många järn
i elden.
– Hej, ropar hon glatt, när
hon möter oss i trädgården.
Vi går mot hennes hus och
20

redan i dörröppningen möter vi kreativiteten. Väggarna
pryds av konstverk av olika
slag. Där finns tavlor målade
i olja, akryl, färgpennor och
blyerts, även glaskonst och
smycken, m.m. På väggen
finns ett skåp med glasdörrar

och i det fotografier på vackra graverade vapen.Vi stannar
upp, tittar djupt in genom glaset och försöker se alla små,
små mönster i gravyren. Susanne försvinner in i ett litet rum intill och vi hör hur

det slamrar i säkerhetsskåpets dörr.
– Så, säger hon och kommer
fram med ett exemplar av det
som lockat oss hit, ett vackert graverat vapen, gjort med
otroligt skickligt handlag.
Vi beundrar det hårda mörka
NP1 ’15

En Krieghoff drilling med fantastiskt vackra graverade detaljer.

älskar revolvrar, säger Susanne med ett leende.
Hur vet man vilka vapen
som kan graveras?

materialet som genom sin vackra utsmyckning ger ett
lugn att titta på. En
Krieghoff drilling med
sirliga mönster och verklighetstrogna djurmotiv.
– Jag har inga projekt på vapen nu, börjar Susanne Staaf
med att ursäkta sig. Jag hade
tänkt att jag skulle hunnit att
komma igång, med min egen
revolver som jag ska gravera.
Det ska bli ett projekt till mig
själv, säger hon med ett stort
leende. Hon berättar att hon
älskar revolvrar för att de är så
vackra och perfekta.
– De är som schweiziska urverk, allt är exakt, alla inpassningar, formen, allting, de är
fulländade helt enkelt, säger
hon med entusiasm.
– Se på den här revolvern,
säger hon och visar en Casull
454, tänk er den med gravyr,
det måste vara det mest opNP1 ’15

timala att äga och att skjuta
med, säger hon förtjust. En
pistol är en pistol, den ser ju
mer maskintillverkad ut, tilllägger hon lite i parentes.
Kan man gravera på alla typer
av vapen?

– Nej, en del är faktiskt helt
omöjliga att gravera på. Ruger till exempel, den har en
rostfri legering som är tuff
att gravera på, men man kan
göra en liten gravyr, annars är
den vacker ändå. Rugern är
en riktig slitvarg som håller i
många generationer, dessutom är den riktigt snygg. Jag

inte att gravera på eftersom
den är nitrithärdad. De går
inte att avhärda och inte ens att
repa, de är väldigt hållbara jaktvapen och det är ju det som
är tanken. Vissa vapen måste
man ta hem från fabrik innan
härdning för att gravera. Efter
det skickas vapnet tillbaka för
härdning och montering, men
de flesta pistoler och revolvrar
brukar det oftast fungera bra
att gravera på.

– Eftersom alla vapen
inte är lika gravyrvänliga
kan man prova på en yta
under kolven eller liknande för att testa om det är rätt
hårdhet i metallen. På revolvrar kan man alltid prova att
gravera lite på trumman, om
det fungerar kan man gravera
hela revolvern. En del jaktva- Hur många pistoler och
pen kan vara lite svåra, t.ex. revolvrar har du graverat
Krieghoffdrillingen, den går genom åren?
– Oj, det har jag ingen susning om, men många är det.
Det allra första vapnet jag
graverade var för 24 år sedan,
en svartkrutsrevolver till en
kompis.
Susanne fortsätter att berätta om hur det hela började för hundra år sedan, eller
rättare sagt 1989 då hon började som lärling i Husqvarna
hos den välrenommerade gravyrmästaren Hasse Svensson.
Han lärde henne allt och var
en utmärkt lärare. Hon be-

– Man
måste göra
rätt, det
går inte att
göra om.
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Scrimshawarbete på
grepp till Colt Python .44
magnum.

Scrimshawarbete
på knivskaft gjort av
elfenbens-micarta.

Guldinlägg
och gravyr på
kikarringar
under arbete.

Mönstret knackas fram med hög precision.
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let. Det är duellpistoler, två
matchande pistoler med samma gravyr och utförande som
ofta låg i ett schatull, träskrin,
förklarar hon.
– Gravyren var väldigt illa
åtgången, jag ritade en ny
med samma stil som en gravör från samma område och
verksamhetstid. Det var spännande att se de olika fyndiga
tekniska lösningarna de hade
redan på den tiden.
– Fina graverade vapnen är
oftast inte avsedda att användas för jakt utan blir konstföremål, konstverk med
fantastiska gravyrer, jag tycker att det är bra att de används.
– Skönheten i mina ögon
höjs när patinan av använgående att gravera detaljer dandet kommer till, blåneoch Hasse var väldigt nöjd. ring som ljusnar där fingrarna
Materialkunskapen fick jag lämnat avtryck av långvarigt
användande.
under tiden.
– Att få en liten gravyr med
sitt namn eller initialer på sin
Vilket arbete är du mest stolt
revolver eller pistol kan däöver?
– Jag fick äran att grave- remot vara lite extra kul och
ra modellen av Carl Gustav speciellt, tipsar hon.
2000 LYX efter Hasse. Jag – En del kunder vet precis
gjorde till och med lite detal- vad de vill ha, medan många
jer på Superlyxen, det var ro- andra ger mig fria händer.
ligt. Men det görs tyvärr inte Varje arbete blir unikt utifrån
några idag. Det bästa betyget mönster och motiv.
jag har fått var när Hasse inte
såg skillnad på hans och min Vad har du på gång just nu?
gravyr, då var jag nöjd, säger – Jag jobbar med scrimshahon stolt.
warbeten på knivar, för Peter
– Jag har också fått äran Örjeheim från Örnsköldsvik,
att restaurera ett par Belgis- KnivÖrjes – Bredbyn. Scrimka parpistoler från 1640-ta- shaw är en gammal teknik
där man med en nål eller annat vasst föremål gör mönster genom små punkter och
linjer för att få fram motivets
detaljer och skuggning. Ofta
används till exempel elfenbens-micarta, ett konstmaterial som efterliknar elfenben.
Man arbetar ”vitt i vitt” så
man måste ha väldigt bra ljus
för att få fram motivet, det
fylls sedan med oljefärg eller
tusch.
– Jag skissar för en helgravyr på en Mauser med
svensk scroll. Ett monogram
och ett kikarfäste ska kompletereingsgraveras till en
fullgraverad Merkel. Sen har
jag djurgravyr på ett underbeslag till en afrikabössa på
gång också. Jag har kunder
från Sverige, Norge och Sydafrika för tillfället.
rättar att han i sin tur började
som lärling 1944 och först
efter 11 år var han färdig vapengravör.
– Det säger en del om hur
mycket arbete, kunskap och
gott handlag som krävs för
detta yrke. Han graverade hela
sitt liv med samma säkra hand,
tills han dog 80 år gammal.
– Alla mina grundkunskaper är injobbade i märgen.
Har man bara grunden är det
bara att fortsätta att prova sig
fram. Jag började ganska om-
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Belgiska parpistoler från 1640-talet där gravyren på nytt får liv.

Graverar du bara vapen?

– Nej, jag graverar åt en del
guld- och silversmeder också.
Jag har ett arbete som jag håller på med som ni kan titta på
nu.
Susanne sätter sig vid arbetsbordet och vill visa oss hur
det går till att gravera. Hon
spänner fast en namnsskylt i
skruvstädet som styrs av en
fotskiva som hon smidigt
svänger fram och tillbaka
med ena foten. Mönstret har
hon redan skissat på metalllen med blyerts. Hon doppar
skärstålet i skäroljan och sätter
spetsen i mönstret och börjar
knackandet med hammaren
och mönstret huggs in. Hon
berättar att man följer huvudlinjerna, grundslingorna, då
ser man hur långt ut man ska
jag gå för att det ska stämma
hela vägen.
– Man måste göra rätt, det
går inte att göra om, säger hon
bestämt.
Hur får du till alla mönsterskiftningar i gravyren?

– När man hugger blir varje slag som en fasett, därför är
NP1 ’15

det extra viktigt att stålen är
absolut spegelblanka. I början
använde jag en riktigt kraftig
hård läderbit med diamantpasta på. Nu använder jag
porslinsbryne, vilket har varit
mycket bättre eftersom det
ger högre glans i stålet och
resulterar i ett riktigt snyggt
blänk i skären.
– Gravyrstålet ska ha en viss
vinkel beroende på vad man
graverar i. Om det är mjukare
metaller har man en flackare
vinkel och på hårdare metalller har men en tvär vinkel.
– Man får prova sig fram,
men det ska finnas tabeller
för det där, har jag läst. Jag
fick lära mig av mästergravören Hasse Svensson att man
måste lära sig att känna om
det är rätt och inget annat.
Det är det bästa rådet jag fått,
säger Susanne.
Vilka verktyg använder du?

– Det finns lite olika men
det är städet, skärstålet och
min specialhammare som är
mina verktyg. Jag gör allting
själv, förutom att jag använder
slipmaskinen och även borren
till små hål ibland. Idag finns

vapenverkstad uppbyggd som
visar hur det såg ut i slutet av
tillverkningen. ”Husqvarna
scroll” eller ”svensk scroll”,
är den svenska gravyrstilen
Magasin- som utvecklades på Husqvarlucka till
na vapen under de århundraett custden som vapentillverkningen
ombyggt
skedde där.
jaktvapen.
Djurmotiv
och arabeqslingor.

det avancerade gravyrmaskiner som ska vara bra, har inte
provat eftersom jag föredrar
att bevara gamla traditionella
hantverk.
Det här är ett gammalt hantverk, hur gjorde man förr?

– Skruvstycket var utbyggt
på arbetsbordet och man jobbade som i en halvcirkel. Man
stod på ena sidan av bordet
och jobbade med ena halvan. Sen gick man runt och
fortsatte på andra halvan och
jobbade därmed från två håll
med gravyren. Det var mycket krävande för kroppen. På
Husqvarnamuseet finns en

Vad är det som är roligt med
att gravera?

– Utmaningen! Det är att få
med så mycket som möjligt
i gravyren, alla små detaljer,
varenda liten slinga, det ska
kännas, det ska vara nära. Det
är ett tålmodigt hantverk som
kräver koncentration och tid.
Det är likadant när jag tecknar vilda djur och porträtt,
då blir det pillrigt och härligt
att jobba. Håller man på med
det här kan man aldrig sluta,
det här är livet det, säger hon
med entusiasm.
Hur många behärskar konsten
att gravera vapen i Sverige?

– Idag finns mig veterligen
bara tre vapengravörer i landet som behärskar konsten.
Men jag kan vara dåligt påläst,
för jag arbetar jämt.
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det Habo PK som gäller. När
jag var som mest aktiv var jag
ute mycket på fälttävlingar, det
tycker jag är väldigt roligt, jag
trivs ute i naturen. Jag har även
tittat lite på IPSC, det såg alldeles för roligt ut, så det har jag
inte tid med. Man får välja här
i livet, man kan inte göra allt,
även om det verkar kul. Jag har
en stor familj med fem barn, vi
har många intressen. De yngsta
två barnen är jätteintresserade
av skytte, där ser jag min chans
att börja ta upp den biten igen.
– Det Sverige behöver är
Susannes passion att avbilda
djur märks även när pennan
juniorer och de måste få en
arbetar.
naturlig väg in i föreningar,
genom en förälder, släkting
Har du några mer projekt på
eller annan de kan få stöd av, Vargmotiv graverat på aluminium. Motorkåpa till Yamaha mc.
gång?
uppmanar hon.
expeditioner vad gäller fåglar, – Ibland njuter jag bara av
– Ja, jag har ju börjat tatuera lite. Det är ju också väldigt Susanne berättar att hon själv stenar, landskap och blommor, upplevelsen att vara nära i naturen, att se djuren, säger hon
roligt och inspirerande. Det började med luftpistol när mycket geologi.
Hon började följa med på med ett lugn.
påminner ju lite om gravyr.
hon var 13-14 år och sen
övergick till pistol och revol- jakt med sin Krieghoff drilHur aktiv är du i skyttet?
verskytte vid 18-19 års ålder. ling, den har hon skjutit både Med många starka intryck
– Inte speciellt mycket nu, Det var visserligen av eget in- älg, rådjur, hare, räv och fasan och positiva energier tacksäger hon och skrattar. Jag har tresse men naturintresset har med. Hon tillägger att hon ar vi för oss och lämnar Suvarit med i några olika före- hon fått av sina föräldrar. Hon inte alltid skjuter djuret, även sanne Staaf och alla hennes
konstverk.
ningar under åren, men nu är berättar att de ofta var ute på om hon har möjlighet.

STABILOTHERM
Distributör
av Brunox
vapenoljor

DEN PERFEKTA vapenrengöringen
Rekommenderat av proffsen

OUTDOOR EQUIPMENT

Kvalitativa jakttillbehör sedan 1984
Du hittar oss i din jaktbutik.
Hela sortimentet hittar du i katalogen
på vår hemsida.
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www.stabilotherm.se
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Två nya
kretsrekord!
Tessi Engström.

Av: Ulf Hansson

”Det våras för luftpistolen” var rubriken
förra året och tendensen håller i sig. På
Stockholmskretsens senaste mästerskap
hade deltagarantalet ökat och det sköts
två nya kretsrekord.
Du glömmer väl inte bort
luftpistolen? Detta utmärkta
”fostrande” sätt att underhålla sin skjutskicklighet under
vinterhalvåret. Sedan SPSF
införde standardmedaljgrundande nationella kretsmästerskap i luftpistol år 2012
skönjer man ett uppåtgående
intresse för denna gren.
Söker man på inrapporterade resultat till SPSF verkar dock kretsmästerskapen
i luftpistol arrangeras mest i
mellan- och södra Sverige.
Förhoppningen är givetvis att
alla kretsar ska haka på och arrangera mästerskap då utomhussäsongen lider mot sitt slut
och det är skönt att krypa in
i värmen.
NP var på plats då premiä-

ren för Stockholm ägde rum
2012. Vinnare i öppna klassen var då suveräne Joackim
Norberg, Atlas Copco, som i
senaste upplagan av tävlingen
upprepade segern och dessutom sköt kretsrekord (386p).
Jocke har tidigare toppat
Stockholmsrankingen i precision och satsar nu stenhårt
på Paralympics i Rio 2016.
En annan skytt som sköt krets-

rekord och upprepade sin seger från premiären 2012 var
damklassens Tessi Engström,
Stockholmspolisen.
Tessi, som till vardags är
kansliföreståndare på Förbundet, har mängder av framståNP1 ’15

378

ende placeringar både inom
nom
luft- och krutskyttet. Hon
H
har också skjutit för landslaget (sport), men med nybildad
familj, barn och hund blev
det sedan inte så mycket tid
över till pistolskyttet. Då och
då dyker hon dock upp och
visar att takterna sitter i.

386
Joackim
m Norberg.
Foto: Peter Siegel

Inför senaste kretsmästerskapet

hade Tessi i princip inte tränat
ett smack. Ändå sköt hon 378
poäng, ett resultat som ligger
endast några få poäng från en
finalplats i tuffa internationella sammanhang.
Senast Tessi var med i den
internationella hetluften var
på VM i Strassburg 1994 och
på en landskamp i Norge i
slutet av 90-talet. Hennes personbästa på tävling är 382 poäng.

Sven Holmqvist,
Salems Pk, vann yngre
veteraner.
Foto: Henrik Otterbeck

Resultat
Individuellt
Öppen klass
1. Joackim Norberg, ACPK
2. Mats Johannesson, Mälarhöjden
3. Mattias Hällgren, Pk Svea Ing1

386
379
377

Damer
1. Tessi Engström, Stockholmspolisen
2. Maria Prandl-Norrgård, Salem
3. Lena Kröckel, Salem

378
374
354

Veteraner yngre
1. Sven Holmqvist, Salems Pk
2. Per Örneblad, Katarina Psf
3. Tomas Brandt, Pk Svea Ing1

359
347
346

Veteraner äldre
1. Arturo Miranda, ACPK
2. Stig Arksand, Katarina Psf
3. Gunnar Berggren, Pk Svea Ing1

341
333
318

Arturo
Miranda,
Atlas Copco,
vann äldre
veteraner.

I 2014 års upplaga deltog femtiotvå skyttar. Alla, oav-

sett klass, sköt 40 skott med skjuttiden en timme och
femton minuter inklusive provskott, vilket gjorde
att hela arrangemanget gick smidigt att genomföra.
Arrangör var Atlas Copco Pk, med bröderna Hen-

rik och Johan Otterbeck som entusiastiska och drivande eldsjälar. I resultatlistan tackar de deltagarna
för en härlig dag och det är bara att instämma, buga
och bocka.
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Rekylfjäderstång,
rekylfjädrar och
bussningar.

PANELTEST

DPM, en

smart

rekylfjäder

Monteringen är busenkel.

Text: Peter Carlsson
Foto: Peter Carlsson, Anna S. Törnqvist

För varje verkan finns en motverkan och i ett vapen kallas
motverkan normalt för rekyl. När en kula avfyras i ett vapen
skapar energin som rör kulan framåt en rörelse bakåt i
ditt vapen. NP fick möjligheten att prova ett system för
rekyldämpning från DPM Systems.
Dämparen är mekanisk och
det är endast rekylfjädern
och rekylfjäderstången som
behöver bytas ut.Vissa vapen
kan även behöva kompletteras med en bussning, men alla
behövliga delar följer med i
paketet från tillverkaren.
Hur fungerar det då? Systemet är ganska enkelt men
snillrikt. Förutom den normala rekylfjädern som tar upp
rekylen från skottet, finns det
inuti rekylfjäderstången två
fjädrar som verkar tillsammans. Detta bromsar gradvis
ned mantelns rörelse strax
innan den kommer i kontakt
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med pistolens stomme. Fördelarna är att pistolen snabbt
kommer tillbaka i skottläge
och skytten får en bättre kontroll på efterföljande skott.
Men fungerar det på riktigt? Vi satte ihop en testpanel
av skyttar med olika inriktningar för att se om produkten håller vad den lovar.
Under en dag fick vi låna
Salems PKs skjutbana för att
provskjuta. När panelen samlades började vi direkt att prata om vilka förväntningar var
och en hade på produkten.
Till vårt stöd under dagen
hade vi även med oss Miltia-

dis, från generalagenten Milvo
Trading. Om några eventuella
frågor skulle dyka upp, kunde
han snabbt ringa tillverkaren
och få svar. Generalagenten
har även fått möjlighet att
läsa denna artikel och kommit med kommentarer, dessa
hittar ni i slutet på artikeln.

håller utan störningar i skyttet. För mig är snabbheten
och funktionalitet avgörande,
därför kommer jag att försöka provocera fram vapenfel
för att testa begränsningarna. I grunden är jag kritisk
på grund av att fysikens lagar
gäller, men det är intressant att
testa och se splittider mellan
skotten med vanlig rekylfjäder
kontra DPM.

TESTPANELEN OCH DERAS
FÖRVÄNTNINGAR
Joakim Classon, Södertäljepolisens Skytteförening

Thomas Beck, Salems Pk

Vapen: Glock 17 Gen 4.
– Jag som skjuter IPSC med
min Glock är mest intresserad
av funktion och att produkten

Vapen: Sig Sauer P226 X-Six.
– Jag skjuter mycket PPC
och hoppas på att rekylen blir
mer förutsägbar med DPMNP1 ’15

systemet. I PPC är det framför allt match 4 och 5 i stage
4 som jag kommer att provskjuta. Dessa moment kan
vara avgörande om man når
high master eller inte.
Patrik Skottke,
Lövsta Skytteförening

Vapen: Sig Neuhausen P2105 (lång sport).
– Jag är intresserad av att se
hur mycket den dämpar rekylen och om det går att mäta. I
första hand är det den subjektiva uppfattningen av rekylen
som räknas. Mina tester kommer att göras på fältskyttemål
eftersom det är där jag ser ett
användningsområde för mig.
Peter Carlsson,
Lövsta Skytteförening

Vapen: Tanfoglio Limited
Custom HC (9mm)
Som artikelförfattare var jag
mest fokuserad på testpanelen, men självklart hade jag
en del förväntningar på produkten. Bland annat ville jag
se hur snabbt jag kunde komma tillbaka till skottläge för en
ny avfyrning.
Skjutbanan riggades med diverse tavlor för fältskytte, PPC
och IPSC för att sedan ge
oss i kast med testerna. Men
först skulle vi läsa igenom
instruktionerna och montera rekyldämparna. Det var
många frågor som dök upp
när vi läste bruksanvisningen
eftersom alla ville förstå och
göra rätt. Ingen ville förstöra
sin pistol genom att montera den felaktigt. För personer
med en förståelse om hur det
mekaniska i en pistol fungerar,

är det ganska självförklarande
ändå.Vi började med att jämföra våra orginalfjädrar med
de fjädrar som följde med
produkten. Detta för att hitta
en liknande hårdhet på fjäder
att börja med.
När allt var på plats fortskred provskjutningarna i ett
rasande tempo. Efter att vi
tillbringat några timmar ute i
terrängen begav vi oss in till
skjuthallen. Där riggade vi
upp en höghastighetskamera
och ett rutsystem på en vägg.
Thomas och Patrik genomförde provskjutningen utan
stödhand och resultaten blev
väldigt olika. Patriks Neuhausen fick en rejäl dämpning av
rekylen med DPM-fjädern
med cirka 5 centimeters mindre uppslag. När Thomas sköt
med sin Sig Sauer gjorde sig
dämpningen inte alls märkvärdig, endast 1,5 centimeter
i uppslaget.
SUMMERING
Thomas Beck

– Jag trodde inte det, att
det skulle vara en sådan skill-

nad, berättar Thomas. Till rekyldämparen för Sig Sauer
X-Five/X-Six följde det med
tre fjädrar. Två av dessa var
gjorda för X6. Den längsta
fjädern gav vapenfel för mig,
men den kortare fungerade
bra.
– Jag anser att det blev en
mer förutsägbar rekyl med
DPM-fjädern. Istället för att
pistolen fladdrade runt blev
det mer rakt upp, vilket är
en klar fördel när man behöver vara noggrann i precisionen. För precisionsskytte är
det nog ingen skillnad, men i
snabbare moment där man är
lite mer nervös kan det vara
avgörande.
– Det följer bara med en generisk beskrivning för montering av systemet, som sedan
är kompletterat med lösa blad.
När man håller på med sådant
här vill man ha tydliga instruktioner, säger Thomas lite
bekymrat. Man kunde ha lagt
ner lite mer tid på instruktioner för specifika vapen anser
jag. Allt var med, men det var
lite rörigt.

Original

DPM

Sig Neuhausen P210-5
Rekyluppslag med och utan DPM.

Instruktionsbok
och medföljande
tabell för
Tanfoglio.

Original
DPM

Sig Neuhausen P226 X-Six
NP1 ’15
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– Det fanns ingen riktig beskrivning med till Sig P210.
Det gick att lista ut hur det
fungerade, men jag skulle
vilja se bättre beskrivningar
från tillverkaren. De har lagt
ner mycket tid på att ta fram
fjädrar med olika styrkor, därför jag ser gärna att de lägger
lite mer tid på instruktioner
också.
Peter Carlsson

– Jag märkte en svag skillnad i rekylens slutskede och
tyckte att den var lite mjukare. Min förväntning om att
snabbare komma tillbaka till
skottläge var väldigt svåra att
uppskatta under provskjutningen. Jag tror att det lilla
Från vänster generalagenten Militiadis samt testpanelen Thomas Beck, Joakim Classon och
som kändes mjukare i rekylen
Patrik Skottke.
kan göra lite skillnad, när man
slag och att pistolen snabbare under tidspress skall skjuta
kommer tillbaka till skottläge. många skott i följd.
Om jag fick välja, använder – För Tanfoglio följde det
jag hellre DPM än original- med fem olika fjädrar och två
fjädrarna.
bussningar samt en tabell för
– Jag fick lite problem med kombinationer beroende på
bussningarna som följde med kraften i rekylen. Tabellen är
för mitt vapen. När jag an- väldigt detaljerad, men jag har
vände den långa bussningen ingen aning med hur myckfastnade hela rekylfjädern och et kraft som min mantel slår
den korta bussningen fick jag upp och därför blev tabellen
slå ur med ett verktyg. Det är för mig väldigt svårläst. Det
ju inte så ofta man tar isär sitt skulle vara otroligt bra om
vapen, därför kan man kanske instruktionerna kunde hittas
acceptera det.
på svenska också.
Thomas antecknar Joakims tider och resultat för en jämförelse.

Joakim Classon

– Jag provocerade med väldigt löst grepp och vred pistolen åt alla håll, sköt med
svag hand och på alla möjliga
sätt för att får ett funktionsfel. Men efter 8x17 skott med
svaga fjädern och 4x17 skott
med starka fjädern fungerade
den bra utan något som helst
funktionsfel.
– Jag sköt även en övning
som heter ”Bill Drill” där man
skjuter sex skott på sju meter
och alla skall vara inom A-zonen på en IPSC tavla. Denna
övning gjorde jag i sex serier med båda fjädrarna. När
jag använde den svaga fjädern
märkte jag ingen statistisk skillnad mot originalfjädern, men
med den starka fjädern märkte jag att jag sköt snabbare. Jag
fick till och med min bästa
28

splittid (tid mellan två skott) på
0,2 sekunder. En känsla är en
känsla och timern ljuger inte.
– Det var även lätt att använda systemet i en Glock
då det bara var två fjädrar att
välja på. Allting är lättare i en
Glock, säger Joakim och ler.
Patrik Skottke

– Jag har tidigare skjutit
med en specialtillverkad fjäder för min Neuhausen. Den
är mycket kraftigare än den
starkaste originalfjädern som
heter S9. DPM-systemet
motsvarade känslan av min
specialfjäder.
– Skytte med stödhand kändes väldigt bra. Den progressiva fjädern i DPM-systemet
tog upp slutet av rekylen på
ett behagligt sätt. Jag anser att
den ger ett mindre rekylupp-

Vad säger skjuthandboken?
För att vara på den säkra sidan har vi bett förbundsstyrelsen att se över
om en rekyldämpande anordning får användas eller inte och svaret från
dem blev som följer;
– Vi kan konstatera att ett rekyldämpande system inte får användas i vapengrupp A1, A2 eller eftermonteras i PPC vapengrupp SSA (stock semi
automatic pistol).
Förbundsstyrelsen har ännu inte fattat beslut om ett rekyldämpande system
är godkänt att använda i vapengrupp A. I skjuthandbokens förord går det
att läsa; ”Andemeningen med skjuthandboken är att det som föreskrivs
eller uttryckligen anges som tillåtet skall följas.”

Generalagentens kommentarer
– I båda paketen för Tanfoglio respektive Sig Sauer ingår fjädrarna för
även kaliber 9mm, .40 och .45. Regeln är att desto tyngre och kraftigare
ammunition, så behöver skytten kraftigare fjäder. Många tävlingsskyttar
laddar en mängd olika ammunition och behöver rätt fjäder till rätt ammunition.
– Genom medföljande tabell kan skytten få ett hum om vilken fjäder
han skall testa, beroende på vilken typ av ammunition han använder.
– Tabellen är främst gjord för skyttar som laborerar mycket i de olika
krafterna som påverkar pistolerna och dess precision. Skytten måste i
slutänden själv testa sig fram.
– Till någon enstaka modell behöver man en lite skruvmejsel för att
trycka ut bussningen, t.ex. Sig Neuhausen som i Patriks fall.
– Tillverkaren har tagit till sig problemet vad gäller beskrivningarna. De
hade lagt för mycket tid på att ha en massa olika språk på förpackningen.
Men nu kommer de att ändra till endast engelska och på så sätt kunna
ha en bättre beskrivningar och instruktioner.
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Kikare och stativ för
målskjutning
HK 12-36x50
Endast 25 cm
och 500 g.

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

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

K&M
Teleskopstativ
10-107 cm

Haendler & Natermann
precisionsblykulor

Art.Nr

Tubkikare

KIK123650
KIK154560
KIK154577
KIK257570
CZ04
CZ05
CZ06

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

Art.Nr

Stativ

KIK25CM
CZ11
KIK2939CM
KIK12CM
STO60262
STO60291
STO60293
KIKÖ01
KIKÖ02
STO60269

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

– fettade –
– plastade –
– förkopprade –

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

Vihtavuori krut,
Magtech kulor
Magtech hylsor,
Magtech tändhattar

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

Generalagent för Sverige

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

Tel 040-46 50 50, Fax 46 18 58

www.sportec.se • info@sportec.se

Besök vår hemsida: www.sportec.se

1981-2015 – 34 år i branschen till glädje för många ...

Vi har försäljning och service för:

•
•
•
•
•

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

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

NP1 ’15

29

från Sverige ...

Av: Ulf Hansson

Nu är en dokumentärfilm om ”Järnmannen från Sverige” på
gång. Hans namn var Torsten Ullman och han dominerade
pistolskyttet från 1930 och närmare trettio år framåt.

T

orsten Ullman kallades ”Järnmannen från
Sverige”. Han vann
guldet i fripistol i olympiska
spelen i Berlin 1936 och tog
dessutom brons i silhuettpistol (snabb). Förutom mängder av VM deltog han i fem
OS och tillhörde världseliten
i nästan trettio år. Hade inte
andra världskriget kommit
emellan hade han med största sannolikhet ställt upp i sju
olympiska spel.
Ullman sopade rent hus på
mästerskapen hemma i Sverige, såväl inom sportskyttet
som inom det nationella, det
senare främst i precision. Hans
totala medaljskörd går knappast att överblicka.
Torsten Ullman var alltid
hett stoff på dagstidningarnas
sportsidor och han betraktades som Sveriges säkraste kort
när det drog ihop sig till internationella stortävlingar. I
tidningarnas förhandsreportage, det som numera kalllas ”uppsnack”, tvivlade man
aldrig på järnmannens starka
nerver: ”När Torsten Ullman
står på startlinjen är segern
vunnen”, sa man.
Och det stämde oftast.

Under våren kommer jag att

tillsammans med de nya NP-

... en dokumentär
redaktörerna Peter
Carlsson och Anna
S.Törnqvist färdigställa
en dokumentärfilm om
Torsten Ullman. Filmen
handlar om hur ”järnmannen från Sverige”
blev världens bästa pistolskytt, hans framgångar och livet efter
de stora rubrikerna.
Särskilt utrymme ägnas åt OS-guldet och
bronsmedaljen från
Berlin 1936.
Världsmästerskapen i Caracas
1954 är också intressant. Efter Ullmans VM-guld i grovpistol där och en fantastisk
serie med en S&W K38, utbröt ”revolverfeber” både i
Sverige och utomlands. Smith
& Wessons försäljningssiffror
steg och Ullman blev svensk
agent för märket.
Anmärkningsvärt är att
Torsten sköt tävlingen med
en revolver som under resan
till Caracas, i samband med
en mellanlandning, plockats
direkt från hyllan hos en vapenhandlare i USA.
Torsten hade god
”Järnmannen från Sverige”
med sin S&W K38. Hans
VM-guld i grovpistol 1954
skapade ”revolverfeber”
både hemma i Sverige
och utomlands. Till
vänster: Torsten Ullmans
guld- och bronsmedaljer
från Berlin-OS 1936.
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Torsten Ullmans dotter Marie-Louise (”Bibbi”) blev själv framgångsrik pistolskytt
med bland annat ett junior EM-guld i luftpistol i Budapest 1992.

Det ryska landslaget på VM i Caracas 1954. Ryssarna fick låna
Torsten Ullmans S&W revolver som var bättre än deras gamla
”Naganter”. Det är något de ryska skyttarna minns fortfarande:
”Torsten Ullman ville ha fair play och det högaktar vi honom för”.

kontakt med svenskättlingen och dåvarande chefen för
S&W, Carl Hellstrom. Efter framgångarna i Caracas
skänkte S&W en vackert
graverad revolver till Torsten
med hans namnteckning på.
Revolverns intressanta historia finns med i filmen.
Ryssarna hade stor respekt för

Torsten Ullman. Det framgår
av intervjuer med några av de
dåvarande ryska toppskyttarna som publicerats i NP och
som också finns med i dokumentären. De bjöd till och
med in honom för att få råd
om pistolskytte vilket var något fullkomligt unikt på den
tiden då järnridån och det
kalla kriget pågick. Normalt
släppte man inte in någon
NP1 ’15

västerlänning över huvud taget bakom kulisserna.
Från en ljudintervju med Torsten Ullman 1984 kommer vi
också att få höra några av hans
egna kommentarer.
Dessutom finns färska intervjuer med dottern MarieLouise som vann junior-VM
på luftpistol 1992 och Staffan Preutz, son till Gustav
Preutz, som var en av Ullmans lagkamrater under de
framgångsrika åren.
Något kommer det också
att handla om Torsten privat,
hans framgångar som företagare med eget flygplan och
hans egentillverkade fripistol.
Avslutningsvis lite om Torsten
på äldre dagar, då han bland

I dokumentären berättar Marie-Louise om sin far
mästerskytten.

Staffan Preutz, son till Gustav
Preutz, berättar om hur det
gick till när hans far fick en av
Torsten Ullmans egentillverkade
fripistoler med vilken han
bland annat vann nordiska
mästerskapen.
Torsten Ullmans lagkamrat
Gustav Preutz, urmakare och
optiker i Boden, med en av de
fyra fripistoler som Torsten själv
lät tillverka. Märke: ”TU”.

annat såg tillbaka på sitt liv,
lärde sig använda datorer och
chockade Arbetsförmedlingen genom att söka jobb.
Torsten Ullman är den enda

pistolskytt som fått Svenska Dagbladets guldmedalj
(bragdguldet). Utdelningen
skedde 1937 och filmades
av SF-journalen. Upptagningen finns med i dokumentären. Det är för övrigt
den enda filmupptagning på
Torsten Ullman som finns i
SVT:s arkiv.
Sven Erik Rundberg, Göteborg,
berättar om hur han genom
att vara uppmärksam på en
auktion lyckades komma över
den vackert graverade revolver i
kaliber .357 Magnum som Smith
& Wesson skänkte Torsten
Ullman efter VM i Caracas 1954.

Dokumentären sponsras av
Svenska Pistolskytteförbundet och kommer att visas för
Sveriges Television i förhoppningen att de vill sända den. I
annat fall kommer filmen att
finnas på Förbundets hemsida
och på Youtube.
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Detta är
historien om
Unique och hur
en man från
Åkarp i Skåne
gjorde den
känd över hela
Sverige.

M.A.P.F.:s sista
prototyp innan företaget
avvecklades.

Av: Peter Carlsson

En Unique historia
Å

ret var 1923 när
ä tvåå
franska bröder startade företaget ”Munitions Factory”, vilket senare
kommer att byta namn till
”Manufactured, Armes des
Pyr Francaise”, förkortat
M.A.P.F. Bröderna började sin
bana med att tillverka små pistoler i kaliber .32. Som fabrik
använde de staden Hendaye’s
nedlagda biografs lokaler.
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Från
början
företaget
F
å bö
j var fö
specialiserade på att tillverka
pistoler för den franska polisen och var även dess huvudleverantör. 1938 tillverkar
företaget sin första automatkarbin med modellbeteckningen Unique.

ger i slutet
påå 1960-talet
l
1960 l pii
stolerna i kaliber .32 från
M.A.P.F. efter lång och trogen
tjänst. Istället har man hämtat
influenser från den amerikanska federala polisen FBI. Där
använde de på den tiden kaliber .357 magnum och den
franska polisen beslutar sig
för att gå i samma riktning.
Detta är återigen ett hårt slag
mot fabriken som måste börja
tänka om för att inte förlora
marknad.

gander
d en relativt
l i okänd
kä d person inom det svenska skyttet,
jämfört med nu. Erik har under många år drivit företaget
Sportec AB i Åkarps nedlagda
järnvägsstation strax utanför
Malmö. Redan 1963 startade
Erik företaget, men på den
tiden hette det Sportutrustning AB. Till en början hade
När Frankrike i mitten på
Erik inte möjlighet att förva1950-talet förbjuder civil
ra licenspliktiga vapen, vilket
försäljning av vapen p.g.a. pogjorde att han fokuserade på
litiska oroligheter, slår detta
lit
luftvapen och tillbehör. I sitt
hårt mot landets alla vapenhå
sortiment fanns föregångatillverkare. Det krävs nu en
til
licens för att få äga ett vapen Året var 1969 när M.A.P.F. ren till sottändaren som kalllic
som privatperson. M.A.P.F. släpper sin första pistol av lades för sotspray. Produkten
so
börjar därför inrikta sig på märket Unique och då med snappade han upp under en
bö
marknaden för tävlings och beteckningen DES-69 ”Stan- tävling i danska Birkeröd
m
hobbyskjutning.
dard UIT” av kaliber .22LR. och blev i Sverige en riktig
ho
Den franska polisen överPå den tiden var Erik Tor- storsäljare. Lagret som på den
NP1 ’15

En tidig modell av Unique
”DES/69” (här utvecklad modell
med flyttbar avtryckare) som kom
att dominera .22 skyttet i Sverige
en lång tid. Ett flertal svenska
rekord har skjutits med den.

Världsmästare på
att sälja Unique
Erik Torgander visar stolt upp prototypen på Unique.

tiden fick huseras i hans sovrum, växte sig allt större.
Medan han startade och drev

sitt eget företag var han anställd som elektroingenjör på
Siemens. Under en kurs i tyska Nürnberg hade Erik med
sig sitt luftgevär för att träna
på en skjutbana i trakten. Då
upptäckte han vilka heta och
moderna luftvapen som de
tyska skyttarna hade. På vägen hem från kursen tog han
kontakt med Feinwerkbau
och med hjälp av sina goda
kunskaper i det tyska språket
fick han en bra kontakt med
herrarna på fabriken. Detta
resulterade i att han fick för-

MAXI-Unique med
vackra detaljer.

NP1 ’1
’15

troende att låna med sig tre
vapen hem till Sverige.
– Bara några månader efter att jag fick hem luftvapnen gick SM i Stockholm,
berättar Erik. Jag hittade en
junior som var riktigt duktig och han vann både junior- och herrklassen med just
Feinwerkbau. Det var lite av
en sensation och jag meddelade tillverkaren via telegram
om nyheten. Ingen tysk hade
ännu vunnit med Feinwerkbau. Efter det blev det bra efterfrågan på nya luftvapen.

Det fanns en fördel över ledande Hämmerli på den tiden, där de var tvungna att
ladda om kolsyra mycket oftare och även skjuta s.k. utjämningsskott för att få rätt
tryck i kolsyretuben.
När Erik i början på 70-talet var representant för Tyska
Vapensmederna i Sverige, fick
han även tidningen ”Deutsche
Waffen journal” skickat till sig.
I det första numret av facklitteraturen fanns där information
om franska pistolen Unique
DES-69, som enligt tidningen
lämpade sig bäst för damer och
De tre nya vapnen blev så pass juniorer. Men Erik insåg snart
populära att många skyttar tu- att denna allround pistol skulle
rades om att tävla med dem. passa Sverige alldeles utmärkt.

– Jag skyndade mig att beställa hem tre exemplar av pistolen och satte dem i nävarna
på tre av Sveriges bästa skyttar, bl.a. Rolf Thorsén som vid
den tiden jobbade hos mig,
med goda resultat. Därefter
började jag ringa vapenhandlare runt om i landet och berättade om nyheten, men av
alla tjugo jag pratade med var
ingen speciellt intresserad. De
vapen som var populär på den
tiden var Hämmerli och High
Standard.
– Men när Börje Älvenbrand,
Mälarhöjdens Ps, tog den första
medaljen i brons med sin Unique under en inomhustävling,
då vaknade intresset hos Sve-

Förre förbundskonsulenten
Björn Sjölund testade
”trä-Uniquen”.
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riges många skyttar. Flertalet
skyttar i Skåne hörde av sig
för att beställa. Ragnar Skanåker blev den förste Svenska
mästaren i standardpistol och
Tom Nielsen vann banskjutning (precision) med Unique.
Snickaren Kjell Scherman, Kristianstad PK, blev så förtjust i
Unique att han tillverkade en
gigantisk träskulptur av DES69/U. Detaljrikedomen är
fantastisk och när Erik fick se
den frågade han om inte Kjell
kunde tillverka en till? Totalt
tre MAXI-Unique finns tillverkade. En finns hemma hos
Kjell, en hos Sportec och en
skickades med stolthet till
M.A.P.F.
Efter denna populära pistol släppte M.A.P.F. flera modeller av Unique som t.ex.
DES-69/U, som var en uppgraderad version och även en
DES-32 i kaliber .32. DES32 var väldigt populär bland
militären särskilt i Norge. Efterföljaren DES-96/U är den
sista modellen tillverkaren
släpper i produktion innan
de år 2003 går i konkurs och
fabriken rivs.
– Per-Åke, ropar Erik. Har vi
kvar den där prototypen från
Unique? Du har inte sålt den?
Nejdå, svarar Per-Åke som
numera är VD på Sportec AB.
Nu ska du få se något som inte
många har sett säger Erik.

skapelse, och även den sista
modellen som vapenfabriken
från Baskien tillverkat. Det
finns ingen modellbeteckning
stämplad, bara ett ingraverat
serienummer på pistolen.
– Ungefär 7500 pistoler av
märket Unique har jag sålt
under alla mina år berättar
Erik. Han visar mig statistiken från försäljningen som
han sparat.Vi är världsmästare
på Unique säger han och ler.
Han berättar att konkursen
av M.A.P.F. var en katastrof
och hoppades verkligen på
att prototypen hade gått till
produktion och räddat dem.
Vi får besök till kaffebordet av
vapensmeden Rune Gustavsson på Sportec. Med så många
Unique i Sverige blir jag såklart nyfiken på hur dessa står
sig i kvalitet och hållbarhet
efter alla år.
– De flesta problem beror
nog mest på dålig skötsel av
pistolerna, berättar Rune. Om
en fjäder ser ut så här förstår
man att pistolerna far illa; säger han och visar en gammal
hoptryckt fjäder som säkert är
inne på sitt åttonde levnadsår.
Man ska byta regelbundet och
serva sitt vapen då kan de hålla
hur länge som helst. Om slutstycket sedan går sönder på en
30 år gammal pistol, då är det
inget att orda om.
Motvilligt lämnar jag tillbaka

Snart kommer Per-Åke in med

en pistol som är en vacker

prototypen efter att ha tagit
några bilder på den.

Annons från 1997. Sportec är i högform med att förse svenska skyttar
med detta vapen.

– Vad får jag ge för den, kastar jag ur mig av ren nyfiket.
– Den har du inte råd med,
säger Erik och skrattar gott.
I dag är Erik 81 år och tillbringar fortfarande sina eftermiddagar på Sportec i Åkarp.
Totalt har företaget idag sju
anställda och verksamheten

bedrivs sedan 1983 i Åkarps
nerlagda järnvägsstation. Utöver varulager och kontor
omfattar lokalerna även en
verkstad för service och reparationer och skjutbanor på
10, 25 och 50 m.

Sportecs lokaler i Åkarps
nedlagda järnvägsstation.

En världsmästare på väg
hem efter en dag på jobbet.
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Vi är distributörer för
Heckler & Koch

Sveriges skyttecenter – utan begränsningar

Butik
Välkommen in i vår välfyllda butik på
Varberg Nord. Här kan du botanisera
bland det mesta man kan behöva vad
gäller sportskytte.

Skjutbanor
Vi har en 25-meters skjutbana med tolv
skjutplatser. Kom och upplev komforten
med att skjuta inomhus.

Event
Klubben anordnar prova-på-skytte för
dig som är nyﬁken på pistol/revolverskytte. Denna form av event är väldigt
uppskattat.

Webbshop
I vår välsorterade webbshop hittar du
allt du kan tänkas behöva va det gäller
sportskytte och jakt. www.caliber44.se

Utbildningar
Våra lokaler är som gjorda för kurser och
konferenser. Förutom konferensrum och
lounge har vi våra inomhusskjutbanor.
Lägg din utbildning hos oss.

Skytteförening
Välkommen med i en nybildad skytteförening som kan träna inomhus året
runt. Våra medlemmar har redan hamnat
högt upp i resultatlistorna.

Nu är det två år sedan Caliber 44 slog upp sina portar och verksamheten ökar stadigt.
Vi vill tacka alla våra kunder och hälsar er välkomna in. Både i våra lokaler och på vår
nya hemsida!
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Handikapplandslagets
coach
berättar
Text: Peter Siegel • Foto: Cornelia Hagström

NP:s Peter Siegel träffar svenska
handikapplandslagets coach Marcus Åberg
som berättar om lagets framgångar och
fortsatta strävan mot Paralympics 2016.

Marcus Åberg

Stort Grattis! Det har ju gått
riktigt bra för laget. Kan du
ge en liten summering av de
gångna två åren?

– Våra Svenska handikapplandslagskyttar Joackim Norberg, Håkan Sköld och Leif
Mihkelsaar landslagsdebuterade i pistol år 2013. Detta
har NP berättat om tidigare.
Kronan på verket var EM,
där skyttarna vann lagsilver i
sportpistol och Joackim Norberg vann brons i standardluftpistol.

teplats. I sportskytte går de 8
bästa skyttarna vidare till final
och börjar om från noll igen.
Efter en aning svajig finalinledning så tog Håkan till slut
sin första individuella medalj,
i silver, efter Kamran Zeynalov från Azerbajdzjan.
Hur fortsatte det sedan?

– Nästa tävling i luft-, frioch sportpistol på programmet
var International Shooting
Competition of Hannover
(I.S.C.H), en integrerad tävling som många svenskar åker
Sedan blev det uppenbarligen till. En erfarenhet från dessa
ännu bättre.
tävlingar är att saker och ting
– Ja, framgångarna under gärna ändras.Trots en testfinal
2014 har varit oerhört bra. någon dag innan tävlingarna
Joackim Norberg är vid dags så uteblev finalen. Det var
datum 1:a på världsrankingen kanske med blandade känsi samtliga grenar han deltagit lor som Joackim Norberg tog
i.
emot sin guldmedalj då han
gärna hade haft finalträningFantastiskt! Jocke är ju en
en inför stundande världscupklass för sig!
tävlingar. Inte minst inför det
– Som enda svensk pistol- VM som stod på programmet
skytt åkte Håkan Sköld till i juli.
Världscuptävlingen i Stoke
Mandeville, England i mars. Det gick ju bra för laget också,
Han sköt 551 poäng, vilket eller hur?
han inte själv var nöjd med, – Ja, verkligen! Tillsammans
men det räckte till en sjät- vann pistolskyttarna guld i lag
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i samma gren före Tyskland
& Österrike. Fripistolen gav
heller inte någon renodlad
finalskjutning för handikappskyttarna, Joackim vann även
här på fina 541 poäng.
Joackim vann ju flera gånger.

– Joackims hattrick fullbordades med vinst även i luftpistolen på 560 poäng. Håkan
Sköld hamnade på femteplats med 552 poäng. I början av juni var det så dags för
världscuptävlingarna i Fort
Benning, USA. Här hade
Leif Mihkelsaar ”kniven mot
strupen” då det var hans sista
chans att klara MQS (minimal qualification score) för att
få skjuta på VM. Givetvis var
detta på första tävlingsdagen.
Leif klarade detta med bravur
och gick med 548 poäng in
på femteplats i finalen och var
därmed kvalificerad för VM.
– Samtliga svenskar kvalificerade sig för final. Joackim
på tredjeplats med 565 och
Håkan på åttonde med 541.
Efter finalen slutade Leif på
sjunde, Håkan på femte och
Joackim höll sin svit och vann
sportpistolen även här.

Det blev en hel del medaljer,
inte sant?

– Ja, Sverige hamnade bland
de bästa nationerna i medaljligan tillsammans med
gevärsskyttarna som även
dessa gjorde en riktigt bra
världscup. Sista tävlingen för
pistolskyttarna var P5 – Standardluften. Även här vinner
Joackim Norberg med 365
poäng före ungraren Gyula
Gurisatti och norske vännen Björn Morten Hagen. I
P5 (Standardluftpistol) skjuter man 40 skott i 5-skottsserier om 10 sekunder per
serie. Här vann Joackim med
364 poäng, hela 11 poäng
före tvåan Frank Heitmeyer,
Tyskland.
Och det blev ännu bättre.

– Ja, årets höjdpunkt var på
VM i tyska Suhl. Förutom
att ett antal världsmästerskap
skulle avgöras, skulle de första
kvotplatserna till Paralympics
i Rio De Janeiro delas ut, vilket intensifierade anspänningen ytterligare. Uppladdningen
på plats lämnade utrymme för
önskemål. Från landningen i
Frankfurt tills vi var framme
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på hotellet för middag tog det
10 timmar. Middagen blev en
halvkall buffé vid kl. 01:30.
Givetvis var det uppställning
för träning och utrustningskontroll vid 06:30 på morgonen.
Det kan inte ha varit lätt.

– Nej, men efter andra dagens tävlingar hade vi inkasserat två av Sveriges totalt tre
direktplatser till Rio. Först
genom ett VM-guld till Jonas
Jacobsson i herrarnas luftgevär stå. När Joackim Norberg
lyckades hålla en fjärdeplats i
finalen i herrarnas luftpistol
tog vi den andra platsen. Här
kan nämnas att Joackim med
564 poäng i grunden låg tvåa
inför finalen.
Jocke blev världsmästare också.

– Ja visst! Den 22 juli gick
den historiska tävlingen i
sportpistol där Sverige genom Joackim Norberg vann
sitt förstaVM-guld i pistol någonsin inom handikappskyttet. Med 577 poäng i grunden
låg han etta inför finalen och
höll ledningen genom finalen ända till guldmatchen mot
välmeriterade 38-årige ryssen
Sergey Malyshev. Finalproceduren är en aning invecklad,
men man skjuter 5-skottsserier mot duellställ och träff
räknas från 10,2 och uppåt.
Flest träff genererar 2 poäng
och vid samma resultat utdelas 1 poäng vardera, fram till
7 poäng. Efter 6 skjutna serier
stod det 6-6, men i den sista
satte Joackim fler träff än ryssen och tog hem de sista 2 poängen till 8-6. Lika roligt var
att vi även vann ett lagbrons
i grenen.
– I fripistolen den 24 juli
klämde Joackim i med fina
534 poäng i grundomgången
vilken gav en finalplats samtidigt som Håkan Sköld presterade 506 och slutade på 25:e
plats. Joackim hamnade efter
12:e finalskottet i shoot-off
mot serben Rastko Jokic, men
drog där det kortare strået och
slutade sexa.
Allt som allt mycket bra
resultat bland världseliten. Man
får verkligen gratulera Sveriges
duktiga handikappskyttar!
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Intervju med
Joackim Norberg
1:a på världsrankingen i
samtliga grenar han deltagit i.
Stort grattis till alla dina segrar
och fantastiska resultat!

– Tack! Ja, det gick verkligen bättre än jag vågat hoppas
på. Jag visste att jag hade bra
chans på medalj i Sportpistol,
men som vi alla vet så ska det
ju stämma när man väl är på
plats också. Och det gjorde
det verkligen denna gång.
Inte nog med det, den senaste
utmärkelsen var nu att du fick
priset Årets Stjärnskott 2014 –
Radiosportens pris bland idrottare med funktionsnedsättning.

– Ja det var en stor och glädjande överraskning! I priset
ingår nämligen även ett träningsstipendium på 10 000
kronor. Pengar som verkligen
kommer väl till pass.
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ckholm
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inte alla nationer där, så jag
rankar VM klart högre ändå.
Vilken gren tycker du är
roligast att skjuta och hur
mycket tränar du?

– Jag har ingen favoritgren
egentligen. Jag tycker alla
fyra grenar (luft, fri, sport och
standard luft) som jag tävlar i
Ditt största mål är ju Paralym- är roliga, fast på lite olika sätt.
pics i Rio 2016, hur bedömer De har alla sin charm och
du dina chanser att komma dit? unika utmaningar. Men det är
– Nu tog jag en kvotplats på i sportpistol som jag är mest
VM, men det är ju inte ”min” konkurrenskraftig, vilket gör
plats utan lagets. Förbunds- det lite roligare kanske.
kaptenen tar ut den hon tror – Jag har allt sedan jag börhar bäst möjligheter att pre- jade med pistolskytte 2009
stera, och mycket kan hända tränat väldigt mycket, och det
på två år. Ambitionen är att har inte blivit mindre sedan
fortsätta utvecklas och leve- jag börjat skjuta för handirera på tävlingarna i världs- kapplandslaget. Men som för
cupen under 2015. Gör jag många andra så har pistolträdet så är mina chanser väldigt ning varit mer eller mindre
goda att få åka till Rio.
synonymt med att ”åka och
skjuta”. Jag har enda sedan
Dina bästa tävlingar hittills?
jag förstod att jag hade någon
– Om jag bara utgår från form av fallenhet för sporten
IPC-tävlingarna (Internatio- tillbringat många timmar på
nal Paralympic Committee) banan för att utvecklas och
så har det helt klart gått bättre uppnå resultat. Men sedan
och bättre för varje tävling jag jag i våras engagerat Marcus
deltagit i. Från total nervkol- Lindskog som tränare så är
laps i debuten i Polen våren träningen betydligt mer struk2013, till dubbla VM guld i turerad, varierad och med tydSuhl i somras. Resultatmässigt ligt fokus på kvalitet i varje del
gick det kanske ännu bättre av genomförandet. Det är med
på världscup tävlingen i Fort andra ord mer fokus på kvaliBenning i våras, med tre in- tet än kvantitet. Under höst-/
dividuella guld och tange- vintersäsongen är ambitionen
rat världsrekord i luftfinalen. att träna pistol ca 6-10 timmar
Men det är en mindre tävling i veckan, plus fysträning och
och till skillnad från VM var eventuella tävlingar.

Vad tycker du är svårast att
behärska i pistolskyttet?

– Att behålla fokus och rätt
anspänning över 60 skott,
samt avvägningen mellan att
vara noggrann och samtidigt
våga vara ”offensiv”. Att när
det verkligen gäller, våga krama avtryckaren trots att den
inte ligger stilla.
Någon särskild del i tekniken
du behöver träna på?

– Eftersom jag tidigare
framför allt ägnat mig åt att
”skjuta pistol”, till skillnad
från att ”tränat pistolskytte”,
så hoppas jag kunna bli bättre på det mesta. Men ska jag
lyfta fram något särskilt så får
det bli uppföljningen, och att
fortsätta jobba med en aktiv
avfyring.
Du har tydligen bra tävlingsnerver? Blir du aldrig nervös?

– Jo, jag blir definitivt nervös! Och det har också ställt
till det för mig en del på de
första IPC tävlingarna jag var
ute på. Men nu har jag blivit
utsatt för det några gånger
och fått lite mer erfarenhet av
de situationerna. Sen har jag
jobbat en hel del med min
skottplan och avfyringsteknik för att den ska fungera
bättre under hög anspänning.
Och det arbetet, och vetskapen om att tekniken faktiskt
fungerar under anspänning,
gör också att jag blir mindre
nervös nu.
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På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet
inbjuder härmed Grödinge Pistolskytteklubb till

Världsmästerskapen
i PPC 2015
PLATS:
Hacksjöbanan i Tullinge söder om Stockholm.
För vägbeskrivning och övrig information om bl.a.
rekommenderade boenden se. www.ppc1500wc2015.se
TIDER:
Torsdag den 13 augusti klockan 08.00-17.00
Fredag den 14 augusti klockan 08.00-17.00
Lördag den 15 augusti klockan 09.00-17.00
Söndag den 16 augusti klockan 09.00-14.00
Nationslandskamperna i Revolver 1500 och Pistol 1500 går av
stapeln på lördagen med början kl. 12.00
Prisutdelningen för nationslandskamperna sker direkt efter att
nationsmatcherna är avklarade på lördagen.
Övrig prisutdelning på söndagen kl.16.00.

AVGIFTER:
150 skotts matcher: 250 kr
48 skotts matcher: 130 kr
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60 skotts matcher: 150 kr,
Lagmatch: 100 kr,

BANKETT/MIDDAG:
En bankett/middag kommer att anordnas på lördagskvällen.
REGLER:
Gällande WA 1500 regelverk kommer att tillämpas.
Notera särskilt:
• Positionerna från 50 yards är: sittande, liggande, stående
vänster barrikad, stående höger barrikad. Knästående
istället för liggande är ej tillåtet.
• Pistoler får inte hölstras med patron i patronläge.
• Samtliga avtryckarvikter enligt gällande WA 1500
regelverk.
• Ammunitionskontroll med bl.a. kronograf.

ANMÄLAN:
Webbaserad anmälning öppnar 15 april 2015. Anmälan
är öppen fram till den 10 juli 2015. Betalning måste vara
registrerad på PG 124477-1 senast en vecka efter det att
starttider bokats för att få behålla bokad tid. Skriv namn,
WA id nr, klubb och WC2015 på inbetalningskortet.

Obligatorisk vapenkontroll!

PRISER:
I alla åtta vapengrupperna kommer det att koras en World
Champion 1:a plats en World Champion 2:a plats och en World
Champion 3:e plats. Pris även till de tre bästa skyttarna i varje
klass och vapengrupp.
Pris till de tre främsta lagen i respektive klass och vapengrupp.

FÖRMATCH:
Det kommer att anordnas en förmatch till VM på Salem PKs
bana som ligger 20 minuter från VM-banan helgen innan VM.
Detta är en WA 1500 sanktionerad tävling som går över två
dagar.

MATCHER:
Revolver 1500, 7-50 yards, 150 skott, inskjutning 50 och
25 yards.
Pistol 1500, 7-50 yards, 150 skott, inskjutning 50 och
25 yards.
Distinguished Pistol, 7-50 yards, 60 skott, inskjutning på
50 yards.
Distinguished Revolver, 7-50 yards, 60 skott, inskjutning på
50 yards.
Open Match, 7-50 yards, 60 skott, inskjutning på 50 yards.
Service Revolver, 3-25 yards, 48 skott, ingen inskjutning.
Off Duty Revolver 2,75” (ODR), 3-25 yards, 48 skott, ingen
inskjutning.
Stock Semi Auto (SSA) 3-25 yards, 48 skott, ingen inskjutning.
Lagmatch Revolver, Match 5 från Revolver 1500
Lagmatch Pistol, Match 5 från Pistol 1500
Deltagare i lagmatcher skall tillhöra samma klubb/förening.
Obs! Obligatorisk föranmälan för alla lag.

Inskjutning kommer att ske via förbokning veckan innan
tävlingen. Måndag 10:e, tisdag 11:e, onsdag 12:e kommer det
vara organiserade inskjutningstillfällen på VM-banan mellan
10.00–18.00.

På lördagen den 8:e augusti skjuts alla pistolklasserna.
Pistol 1500, 7-50 yards, 150 skott, inskjutning 50 och 25 yards.
Distinguished Pistol, 7-50 yards, 60 skott, inskjutning på
50 wyards.
Open Match, 7-50 yards, 60 skott, inskjutning på 50 yards.
Stock Semi Auto (SSA) 3-25 yards, 48 skott, ingen inskjutning.
Söndagen den 9:e augusti skjuts alla revolverklasserna.
Revolver 1500, 7-50 yards, 150 skott, inskjutning 50 och
25 yards.
Distinguished Revolver, 7-50 yards, 60 skott, inskjutning på
50 yards.
Open Match, 7-50 yards, 60 skott, inskjutning på 50 yards.
Service Revolver, 3-25 yards, 48 skott, ingen inskjutning.
Off Duty Revolver 2,75” (ODR), 3-25 yards, 48 skott, ingen
inskjutning.
Inbjudan till förmatchen kommer ni att hitta både på
Salems PK hemsida http://www.salemspk.org/
Och på www.ppc1500wc2015.se

Välkomna!
38

NP1 ’15

www.ppc1500wc2015.se

Magnumcupens hederspris

Avtrycket
Fredagen den 21:a november delades priset, Gyllene Avtrycket
nr. 5 ut till Mike Winnerstig. Eftersom vår ordförande är en
man med många järn i elden, fick
prisutdelningen ske på Mikes
arbetsplats i Kista, mellan två uppdrag.

JURYNS MOTIVERING:
Priset Gyllene Avtrycket, går till en
person som är mycket företagsam
och kunnig. Dessutom är han väldigt
trevlig. Han har alltid varit en varm
förespråkare för och utövare av
magnumskyttet. Juryn är helt
övertygad om att det även
kommer att fortsätta i framtiden.

DPM Recoil
Reduction Systems

The DPM System is proven to reduce
recoil and increase reliability in your
pistol. It is built of the Highest Quality
of manufacturing state of the art
materials on the market. I recommend
the DPM System! It will improve your
performance.
Frank Garcia

Används av bl.a. Adriano Santarcangelo, Eddy De Meulenaer,
Didier Ulysse, Edward Rivera och Frank Garcia.
Världens enda progressiva trippelfjädersystem med rekyldämpning.
Används av militära och polisiära enheter i hela världen. Nu även till de
flesta modeller inom pistolskytte. Har testats och utvärderats i ett flertal
kända pistolskytte tidningar i världen.
Läs testet, som gjordes i Sverige, i nr1 2015 av
Nationell Pistolskytte, sid. 26.

FÖRDELARNA:
• Snabbare uppföljning skott
• Förbättrad avfyringshastighet
• Spara pengar genom mindre slitage på
pistolskenan och andra delar
• Eliminering av eldavbrott
• Betydande rekyldämpning
• Bättre kontroll på efterföljande skott
• Större träffsäkerhet i snabba moment

Beställ hos www.greatprice.se

Pristagaren Mike Winnerstig till vänster och ”Mr Magnumcupen”
Åke Johansson. Foto: Anita Olsson

Finns till 1911, 2011, Beretta, CZ, Glock, Jericho,
Sig Sauer, Smith & Wesson, Sphinx, Springfield XD,
Steyer, Tanfoglio, Walter m.m.
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Pistolskytte på
Malta
Av: Kaj Sjöberg

Genom hårt och långvarigt arbete av de
skytteintresserade på ön Malta har man nu
lyckats skapa en liberal vapenlagstiftning.
Man fick så småningom i uppdrag av Maltas
sportminister att utforma regler för civilt
skytte och invånarna kan nu få vapenlicens på
mer än luftpistoler.

Sol, bad och den bästa
medelhavsmaten varvat
med skytte.

Stephen Petroni och jag i hans butik för samlarvapen. Stephen har
idag en imponerande samling av svenska vapen med bl.a. prototyper
av tidiga Husqvarna och CG.
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Malta är ett av världens minsta länder, till ytan en tiondel
av Gotland, beläget i medelhavet ca 80 km söder om
Sicilien. Utöver Malta ingår
även öarna Gozo och Comino i republiken. Förutom
420 000 innevånare besöker
ca 1,5 miljoner turister varje
år Malta, främst på jakt efter
sol och bad. Malta har dessutom en lång och spännande historia som bland annat
innefattar Malteserordern,
vilken styrde Malta från 1530
till 1798, då Frankrike under
Napoleon erövrade landet.
Malteserna gjorde dock
uppror mot fransmännen och
fick då hjälp från England.
Malta blev sedan en engelsk
koloni fram till 1964 då man
blev självständig republik.

medvetet arbete har man fått
till stånd en – i mitt tycke – bra
och liberal vapenlagstiftning
som går i motsatt riktning mot
vad vi ser i Sverige.
Den som framför allt ligger bakom detta är Stephen
Petroni, hängiven skytt och
vapensamlare. Stephen är
idag president i den europeiska vapensamlarorganisationen FESAC (Foundation for
European Societies of Arms
Collectors).

Fram till 1931 fanns inget eget
reglemente för vapen på Malta. Som engelsk koloni följde
man de engelska reglerna.
Samma år tillkom en ”Arms
Ordonance Act” som tillät
vapen till ”Colonial friendly
people”, vilket var innevånare
som av polisen ansågs vänligt
Då jag är gift med en kvinna inställda till drottningen. Man
från Malta vistas jag där så ofta tillät de flesta typer av vapen
jag kan och eftersom skytte är och de olika licenserna avsåg
ett stort intresse utövar jag det licens att äga, respektive bära
även där. Fram till 2006 var vapen, samt licens för jakt.
Dessutom införde man en
skyttet begränsat till luftpistol,
som också krävde vapenlicens. licens för att samla vapen, unEnhandsvapen var inte tillåtna der namnet ”Section 22”, vilannat än som samlingsobjekt. ken så småningom skulle visa
Skytteintresserade på Mal- sig utomordentligt viktig vid
ta har dock lyckats med något kommande vapenfrågor.
som är ganska anmärkningsvärt. Genom hårt och mål- På 70-talet gavs tre vapenam-
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nestier. Alla uppmanades att
anmäla sitt vapeninnehav till
polisen. Malta hade varit inblandad i andra världskriget
och ön flödade av vapen och
krigsutrustning från de engelska och amerikanska styrkorna. Amnestierna syftade dock
inte till att Malteserna skulle
lämna in sina vapen, bara till
att få dem registrerade.
Eftersom det var lätt att få
dem registrerade under ”Section 22” blev i stort sett alla
vapen samlarvapen. Några
nya vapenlicenser utfärdades
inte för skjutvapen. För alla
nya vapen, även luft, krävdes licens, vilken regelmässigt avslogs och polisen hade
all makt över detta.

mässa och utställning. 1988
hölls det första historiska återskapandet med främst medeltida vapen.
Året efter hölls den första svart-

krutstävlingen med antika
mynningsladdare. Då tävlingen
lockade stora skaror av åskådare, såväl malteser som turister,
ville turistmyndigheten att fler
tävlingar/uppvisningar skulle
hållas. Det lovade AAMS att
göra. Ett problem var bara enligt AAMS att de antika vapen,
man p.g.a. gällande lagstiftning
tvingades använda, inte var
säkra vare sig för skytten eller
åskådarna.
Lagstiftningen ändrades
då för att möjliggöra inköp
av moderna kopior, samtidigt
1985 bildades AAMS (Arms, som nya vapenlicenser kunde
Armour & Militaria Socie- ges för vapen som var mer än
ty) av Stephen och en grupp femtio år gamla. Äntligen ett
stort steg i rätt riktning!
vänner.
Bildandet av AAMS var
ett svar på de maltesiska myn- Hela tiden bearbetade Stephen
digheternas planer på att för- och AAMS de maltesiska
svåra för samlande av vapen myndigheterna för att få till
och militaria. Vid den här stånd uppdaterade vapenlagar
tiden förekom inget privat och möjliggöra för nya skyttar
skytte utöver jakt på Malta.
att kunna förvärva vapen och
Stephen förstod att man utöva skytte.
måste agera proaktivt för att
2004 blev Malta medlem
försvara skytteintresset. 1986 i EU och nu bearbetade man
höll man sin första militaria- myndigheterna för att få samNP1 ’15

ma rättigheter till skytte som
inom EU. Slutligen fick man
i uppdrag av Maltas sportminister att utforma regler för
civilt skytte. 2005 antogs slutligen den lag som följande år
gjorde det möjligt för privatpersoner att få nya licenser för
moderna enhandsvapen.

sex klubbar med c:a 800 medlemmar. Stephen är fortfarande president och AMACS
har idag sitt huvudkontor vid
The Point i Sliema med en
strålande utsikt över Maltas
huvudstad.
För att få licens krävs med-

lemskap i en godkänd klubb.
Även luftpistoler är fortfaranframgången låg i de historiska de licenspliktiga. Klubben gör
återskapande som visade va- då sina egna efterforskningar
pen och uniformer från olika om den sökande och om ingtidsperioder och då verkligen et negativt framkommer betog fasta på det historiska vär- viljas medlemskap.
Precis som i Sverige får
det av det hela. Det förändrade såväl myndigheternas som man sedan gå en kurs som
samhällets syn på skyttet och tar fasta på säkerhet och vavisade att det var helt vanliga penhantering. Den sökande
malteser som var seriöst in- träffar sedan ”The Weapons
tresserade av skytte och vapen. Board” som består av persoLiksom i Sverige är det en ner från polisen, inrikesminisförsvinnande liten andel lega- teriet och den lokala klubben.
la vapen som används i samband med brott. I historiska
återskapande har man vapen,
fordon och uniformer indelade i en engelsk, amerikansk,
italiensk och tysk division.
Man har stora uppvisningar
och skjuter med lösa skott.

Stephen säger att en stor del av

År 2004 ombildades AAMS
till AMACS (Association of
Maltese Arms Collectors &
Shooters) som idag består av

Författaren vid ”sin” polisstation.

41

Precisionstävlingarna är på
klubbnivå och det regelverk
man använder sig av är amerikanska NRA:s ”Bulls Eye”.
Man skjuter på en 10-ringad
tavla, avstånd 50 yards och alltid med en hand. En tävling
består av tre moment, ”slowfire” vilket är 30 skott på 30
minuter varefter man skjuter
”timed fire” vilket är två moment. Först 5 skott på 20 sekunder och därefter 5 skott på
10 sekunder. Den vanligaste
kalibern är .22 men tävlingarna är öppna för alla ”small
bore” vapen, d.v.s. upp till kaliber .45.
”Pin shooting” är en växan-

de tävlingsform, men det är
framför allt inom det mer
populära IPSC man nu har
skyttar som vill tävla utanför
Malta. Steve Petroni arbetar
hårt för att dessutom få igång
historiskt tjänstevapenskytte
eftersom det finns så många
vapen som passar för detta.

Skjutbanan Handaq.

Han får presentera sig själv
och redogöra för sin lämplighet som vapenägare. ”The
Weapens Board” skriver därefter ett rekommendationsbrev till polisen som har det
slutliga avgörandet.
Stephen tycker att det är ett bra

arbetssätt eftersom man får en
mycket bra och tät dialog med
såväl myndigheten som polisen. Varje år söker man sedan
nytt medlemskap och och detta beviljas regelmässigt så länge
inga oegentligheter framkommit.Varje år utfärdas nytt medlemskort med namn, adress
och foto. Medlemsavgiften är
c:a 100 kr per klubb, eller så
är man medlem i samtliga för
450 kr. Det tillkommer även
en obligatorisk ansvarsförsäkring som kostar 100 kr. Med
medlemskortet går man sedan
till sin lokala polisstation och
betalar sin licens varje år. Licensen kostar c:a 250 kr och
gäller då samtliga vapen.
Den licens man vanligen an-

söker om är ”Target Shooter
42

Bullseye
25 m och

Bullseye
50 m.

Bullseye på svenska
”Bullseye” är en amerikansk form
av precisionsskjutning och kallas
även ”Bullseye 2700 match” eller ”3-gun pistol”, eftersom man
skjuter med tre olika vapen; Civilklass (.22), Polisklass (min. .32)
och Militärklass (.45). Man skjuter
90 skott i varje vapenklass och
slår samman resultaten till ett
totalresultat.
Torups Pk presenterar en
svensk variant på tävlingen på
sin hemsida under rubriken ”Ny
skytteform”. Tord Andersson har
modifierat reglerna så att de passar det svenska nationella skyttet
med vapenklass C, B och A samt
minskat antalet skott till 60.
Matchen
SLOWFIRE, 50 meter.
2 serier om 10 skott på 10 min.

Det stora problemet för skyttet
på Malta är bristen på skjutTIMED FIRE, 25 meter.
4 serier à 5 skott på 20 sek.
banor. Ön är liten och tätbefolkad och man har idag tre
RAPID FIRE, 25 meter.
A” vilket innefattar alla vapen banor. På systerön Gozo finns
4 serier à 5 skott på 10 sek.
med centralantänd ammuni- ”Gun blast” för pistol och
Skjutställningen är stående utan
tion, dock ej helautomat, samt gevär, på Malta finns ”Hanstödhand. På kommandot ”Fär”Target Shooter B” vilket är daq” för pistol och slutligen
diga!” får man rikta mot tavlan,
alltså inga 45 grader.
luftpistol och Shotguns.
”Maghtab” för finkalibriga
På SLOW FIRE markerar man
Under Target Shooter A vapen.
efter 10 skott och i de andra mokan man köpa upp till 10 vaFör att få skjuta åker man
menten efter varje 5-skotts serie.
pen, vilka man vill. För ”Tar- ofta över till Sicilien som man
get Shooter B” finns inga har ett stort samarbete med.
Måltavlan
25- och 50-meters tavlorna är lika
begränsningar i antal. En in- Snabbfärjan över tar ca 1,5
stora med den skillnaden att på
tressant bonus är att man på timme. Som alltid med mal25 meterstavlan (kallad B-8) är
samma licens får ”Collector teser blir det heldagar med
bara ring 9 och 10 svarta. På 50
licens B” som är en samlar- massor av god mat och ummeterstavlan (kallad B-6) är även
licens för upp till 50 vapen. gänge. En stor skillnad mot
ring 8 svart.
Ringarnas storlek:
Enda kravet är att vapnet är hur vi har det i Sverige är att
5: 500mm
äldre än 50 år, så man kan för- det alltid krävs en ”Range of6: 376mm
stå att samlandet är ett stort ficer” på banan. Det går alltså
7: 279mm
intresse på Malta.
inte att bara spontant åka ut
8: 203mm
till banan när det passar.
9: 140mm
10: 85mm
Den största klubben är MRPNär jag berättar om vårt
X: 43mm
SC, Malta Rifle & Pistol svenska fältskytte får jag
Shooting Club. De grenar många avundsjuka kommenman främst skjuter är preci- tarer. Jag tror inte vi riktigt komplement till vad man
sionsskytte (NRA Bulls Eye), förstår hur lyckligt lottade vi kan erbjuda turisterna. EfterPin Shooting, PPC samt IPSC. är i Sverige.
som jag vet vad Stephen har
På Malta görs ingen skillåstadkommit tidigare är jag
nad på PPC, IPSC eller ”van- AMACS arbetar idag hårt för övertygad om att han komligt” skytte inom klubben. att få fram en stor och mo- mer att lyckas. Sol, bad och
Detta är helt naturligt efter- dern skjutbana och bearbetar den bästa medelhavsmaten
som det civila skyttet är så då också turistmyndigheten, varvat med skytte. Och bara
nytt och alla skyttar ryms i eftersom en bra skyttean- fyra timmar från Sverige. Kan
samma klubb.
läggning skulle vara ett bra det bli bättre?
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P44 - Toppkvalitet och precision!

•
•
•
•
•
•

Finns som kort eller lång luftpistol
Rekyldämpning
Ställbar visirlinje, flyttbart sikte och
korn
Ställbar Matchkolv (original,
Rink eller Nill) i valfri storlek.
Ställbar kolvvinkel
Ställbart avtryck. Ställbar förtrycksvikt 220-500 g, tryckpunkt 80-300g

P11
•
•
•
•
•
•
•

Toppmodern luftpistol för tävling/träning
Finns som kort eller lång luftpistol 4,5
Går att göra tyngre med extra vikter.
Universalkolv (höger/vänster)
Ställbar kolvvinkel
Ställbart tryck
Ställbar kolv finns som tillval

Vi provar ut det bästa
partiet ammunition
- helt kostnadsfritt!
Du betalar enbart för de skott du köper - minsta
mängd: 10 askar (5 000 skott)

Vi tar andra vapen i byte. Även delbetalning.

NP1 ’15
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20 år i
miljöns
tjänst

Janne Kjellsson
visar hur en klassisk
bullermätare ser ut.

Text: Peter Carlsson
Foto: Peter Carlsson och Ulf Hansson

Säkert har du sett annonsen i NP
om miljöakuten och mannen vi
kallar ”Miljö-Janne”. Vem är han,
vad gör han och hur ska vi arbeta
med miljön inom skytterörelsen?
Janne Kjellsson har under de
senaste 20 åren arbetat med
miljöfrågor. Tidigare var han
fortifikationsofficer och chef
för högkvarterets miljöenhet
med ansvar för miljöfrågor
i hela försvarsmakten. Efter
pensioneringen år 2002 bedriver Janne en egen konsultverksamhet och har de
senaste tio åren stöttat landets
skytteorganisationer genom
att kostnadsfritt svara på kortare frågor. Denna tjänst har
skytteorganisationerna centralt betalat för. Under denna
period har han besvarat frågor från över 300 föreningar, kretsar och förbund. De
vanligaste frågorna handlar
om buller, bullerdämpning,
tillsynsavgifter och sanering.
Dessutom har han ställt upp
med konsultstöd för ca 100
skytteföreningar när det gäller
överklagande, egenkontroll
och utbyggnad eller planering
av nya skjutbanor som t.ex.
Örebro Skyttecentrum. Dessa
större frågor har föreningarna
själva fått betala.

Underlaget för detta är inte så
omfattande och kan hittas på
förbundets hemsida tillsammans med en krönika som
heter ”Skyttet och miljöbalken”. Sedan skall en plan för
egenkontroll skapas, den beskriver hur man ansvarar för
god planering och kontroll av
skjutbanan för att motverka
och förebygga olägenheter.
En plan för egenkontroll
är varje förening, som ansvarar för en skjutbana, skyldig att upprätta även om inte
kommunen kräver det. Kommuner tolkar dock lagtexten
olika och vissa anser att bestämmelsen i ”förordningen
om verksamhetsutövarens
egenkontroll” skall följas, men
Janne påpekar att detta gäller
yrkesmässigt bedriven verksamhet och inte vanliga föreningars skjutbanor.
En bra egenkontroll minskar också tillsynsavgiften
eftersom kommunens miljöinspektörer inte behöver åka
ut och göra tillsyn lika ofta.

En god kontakt med kommunen är viktigt och även
är att sätta sig in i de lagar att följa upp vad som händer
och förordningar som gäller med t.ex. nybyggnationer.
för skjutbanor, berättar Janne. Om kommunen inför en ny

Det första en förening bör göra
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eller förändrar en översiktsplan måste det kontrolleras
om skjutbanan påverkas och
i så fall yttra sig i frågan eller
till och med överklaga. Det
är många skjutbanor som fått
problem med buller eftersom
kommunen tillåtit byggnation
inom ett bullerstört område.
Tyvärr gör en del föreningar ingenting proaktivt
och när de sedan får klagomål eller blir utsatta för tillsyn, då kan det bli problem. I
många fall försöker föreningarna hantera problemen själva,
men oftast med klent resultat då de inte har kunskap att
föra en diskussion med miljöinspektörerna på en jämställd basis. Det bästa rådet är
att snarast ta kontakt med en
miljösakkunnig vid eventuella
problem innan det är för sent.
Kommunens miljöinspektörer ska kunna agera som ett
stöd i frågor kring skjutbanor,
men de är ofta mest insatta i
industriell verksamhet och tyvärr inte så vana med frågor
kring skjutbanor.
Frågan om blyad ammuni-

tion vid skjutbanor drivs för
närvarande inte aktivt i Sverige men är aktuellt på EU-

nivå där den bl.a. handlar om
blyhagel vid internationella
tävlingar. I övrigt har kommunerna accepterat resultatet
av blykonsekvensutredningen
från 2006. Den har visat att
blyad ammunition normalt
inte är en stor miljöfara och
att kulfång normalt inte läcker
bly till omgivningen, även om
blykoncentrationen är hög.
I några fall har kommunen
krävt en provtagning för att
påvisa att inget läckage sker.
Kulfång finns i olika typer, det
traditionella, ett miljöanpassat och ett miljökulfång. Det
senare är något som försvarsmakten har låtit installera sedan slutet på 1990-talet, men
det är alldeles för dyrt för föreningar att låta installera och
det medför även vissa komplikationer för civilt skytte när
det används omantlad ammunition.
Ett traditionellt kulfång
stoppar kulorna i sand och
bäddar in dessa för att stanna
kvar. Då ligger blyet skyddat
för både djur och väderförhållanden. För att kulfånget
skall vara miljöanpassat måste
man uppfylla vissa grundkrav
som t.ex. att sanden inte får
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understiga 5 i pH-värde och
att det inte har någon direkt
påverkan på grundvatten eller dricksvatten. Om pH värdet är för lågt kan blyet lättare
vittra sönder och ”läcka” från
kulfånget ner i marken. Därför måste man i egenkontrollen regelbundet kontrollera
kulfånget att det håller grundkraven. Läs förbundets vitbok
om bly i kulfång och kontrollprogram för kulfång.
Bullermätning ska man göra i
undantagsfall för att kontrollera enstaka objekt som ligger
i samma riktning. Naturvårdsverket har angivit i sina
”allmänna råd om buller från
skjutbanor” hur dessa mätningar skall genomföras. Att
utföra en bullermätning för
ett område runt skjutbanan är
väldigt svårt då mätningarna
är högst väderberoende. Det
skall t.ex. alltid blåsa medvind
till objektet och heller inte
ha en vindstyrka på mer än 5
m/s, vilket gör det svårt och
dyrt att genomföra en heltäckande mätning.
Det normala vid en bullerutredning är att låta ett
akustikföretag göra en digital bullerberäkning genom en
metod som är godkänd av Naturvårdsverket och Nordiska
rådet.Vid en sådan beräkning
använder man detaljerad data
som kartunderlag, utformning
av skjutplatser, vallar, emissionsvärden för olika kalibrar
för att ta fram ett resultat. Då
kan man se högsta ljudnivåer
eller ljudtrycksnivåer på utvalda fastigheter runt om skjutbanan eller på kartbilagor i form
av färgade ljudnivåzoner.
En bullerberäkning bör
göras i samråd med en miljökonsult för att den skall bli
riktigt bra. Miljökonsulten
tar även skytteverksamhetens
utformning och andra variabler i beaktning vilket inte ett
akustikföretag kan göra.
Framtidens utmaning är
det dynamiska skyttet vilket
har ökat. Där kommer det in
många klagomål och det är
även svårt att bullerdämpa en
sådan skjutbana.
Det oförbrända krutet är en

faktor man inte tänker på. Det
NP1 ’15

platser skulle då kosta 150200 tkr.
Som verksamhetsutövare
är föreningen skyldig att vidta åtgärder vid en nedläggning. Kan man inte detta av
ekonomiska skäl, kan ansvar i
vissa fall ställas på markägaren.
Men då kommer man tillbaka till frågan om det är någon
fara eller om det kommer att
läcka. Oftast är svaret nej.
En kompromisslösning
innebär att man river byggnader, tavelställ etc. och ser till
att få en nöjdförklaring från
markägaren. Sedan märker
man ut hörnen på kulfången
med GPS, täcker kulfånget
med en vattentät duk och lägger på jord och sår gräs. Därefter låter man det ligga där.
Det man eventuellt gör är att
ta fram ett kontrollprogram
för att se till att kulfånget inte
läcker bly. Det gör man t.ex.
genom att gräva en provtagningsgrop framför kulfånget
där vatten kan insamlas för
provtagning en gång om året.
Vem som skall ansvara för
kontrollprogrammet måste
tillsynsmyndigheten besluta
om skytteföreningen är nedlagd.

Inspektion av provtagningsbrunn.

Mässingshylsorna vid våra

Provtagningsbrunnen med kärl för uppsamling av vatten.

fastnar på väggar och kringliggande ytor vid t.ex. en
bullerdämpad skjutplats, och
kan antändas om man slarvar
med rengöringen. Dessa ytor
måste ibland dammsugas, och
då med en speciell dammsugare som inte alstrar statisk elektricitet och antänder
krutet. Janne berättar att skyttesportförbundet arbetar med
ett handlingsprogram för hur
detta ska gå till. Han berättar
också hur en älgskyttebana
börjat brinna sedan man inte
varit tillräckligt noga med att
ta bort krutrester på väggarna.
Om man har en skjutbana inomhus måste man vara

väldigt noga med ventilation
och luftombyte. Det är olika
partiklar som far runt i luften
och vid en upprepad längre exponering för dessa kan
man få problem. I en sådan
lokal skall luften helt bytas ut
minst 5 gånger per timme. På
förbundets hemsida kan man
läsa mer om problemet.
Det finns inga metoder i dag för
sanering och efterbehandling
förutom att gräva bort sanden
och skicka den till deponi, vilket kostar ca 1500-2000 kr/
ton sand. Men det är det väldigt få föreningar som har råd
med då en skjutbana med 10

skjutbanor är en förbisedd
inkomstkälla. Föreningen bör
ha några enkla rutiner för hur
insamlingen ska gå till. Hylsorna kan sedan säljas till ett
återvinningsföretag och på så
vis bli en extrainkomst. Men
glöm inte att sortera ut skräp
och skarpa patroner innan
man lämnar iväg dem.
Miljöseminarium och miljöhandböcker är något som
Janne ser som ett behov för
skytterörelsen i framtiden.
Han föreslår att man borde
hålla ett antal seminarium för
den större delen av föreningarna i Sverige och även att
förbunden borde ta fram en
miljöhandbok.
Inom snart framtid avser
Janne att avsluta sitt arbete för
att få njuta av pensionen fullt
ut. Men vem ska axla hans
mantel då? Skytterörelsen är
i stort behov av ett stöd inför
miljöfrågor i framtiden så att
vi inte förlorar fler skjutbanor.
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Pistoler och Revolvrar
Ruger MKIII512 - KMKIII512

Ruger GP 100

Kaliber: .357 M
Piplängd: 4, 6 tum
Totallängd: 241-292 mm
Vikt: 1160-1300 g
Avtryck: Double action
Stålstomme - Mikrometersikte
Pris: blå 7.600:- rostfri 8.200:-

Kaliber: .22 LR
Piplängd: 140 mm
Totallängd: 247 mm
Vikt: 1130 g
Stålstomme - Mikrometersikte
Pris: blå 4.900:-, rostfri 6.200 kr
Rinkkolv: 1.850:-

Ruger Redhawk

Ruger Super Redhawk
Kaliber: .44 M, .45 Colt,
.454 Casull
Piplängd: 2 1/2, 7 1/2, 9 1/2
tum
Totallängd: 330-381 mm
Vikt: 1503-1644 g
Avtryck: Double action
Stålstomme - Mikrometersikte
Grått rostfritt stål
Priser från: 11.300:-

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

Ruger New Model Blackhawk

Ruger New Model Super Blackhawk

Kaliber: .357 M, .41 M .45 Colt
Växeltrumma 9x19 till .357 M
Piplängd: 4 5/8, 5 1/2, 6 1/2, 7 1/2
tum
Totallängd: 264-333 g
Vikt: 1106-1162
Avtryck: Single Action
Stålstomme - Mikrometersikte
Blånerad eller rostfri
Priser från: 6.600:-

Ruger New Vaquero

Ruger Bisley
Kaliber: .357 M, .45 Colt
Piplängd: 4 5/8, 5 1/2, 7 1/2
tum
Totallängd: 267-343 mm
Vikt: 1090-1175 g
Avtryck: Single action
Stålstomme - fasta riktmedel
Blånerad eller rostfri
Priser från: 7.900:-
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Kaliber: .44 M
Piplängd: 4 5/8, 5 1/2, 7 1/2, 10 1/2
tum
Totallängd: 265-420 mm
Vikt: 1250-1446 g
Avtryck: Single action
Stålstomme - Mikrometersikte
Blånerad eller matt rostfri
Finns även med kikarfästen
Priser från: 7.900:-

Kaliber: .44 M, .45 Colt
Piplängd: 7 1/2 tum
Totallängd: 342 mm
Vikt: 1400 g
Avtryck: Single action
Stålstomme - mikrometersikte
Blånerad
Priser från: 8.800:-
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SM Guld 2014, 2013, 2012, 2011 ..och mycket mera!

Modell AW93 - Kaliber .22 LR
• Lågt liggande pipa
• Revolutionerande
rekyldämpning och
rekylupptagning
• Ställbart sikte utan
verktyg!
• Ställbar siktskårebredd
• Ställbar matchkolv
• Stort utbud av
Rink- och Nill-kolvar
som tillval
• Vikt AW 93 1140 g
• Vikt AW93 lätt 1080 g
FEINWERKBAU - kvalitet
SPORTEC - service

MANURHIN

8 av de 10 bästa skyttarna på SM Fält R 2014 sköt med MR32
Modell MR 32 Match

Modell MR 38 Match

Modell MR 73 Sport

OBS, kommer nu med
ny och bättre träkolv!

OBS, kommer nu med
ny och bättre träkolv!

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

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

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

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

•
•
•
•

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

Totallängd: 284 mm
Höjd: 145 mm
Vikt, oladdad: 1070 g
Visirlängd: 193 mm
Finns med 2 3/4”, 4”, 5 1/4”
eller 6” pipa
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NP:s Antikrunda

H&R U.S.R.A. model
22 Target Pistol

Av: Jan Eriksson • Foto: Ulf Hansson

Harrington & Richardsons enkelskottare och ”top-break”
målskjutningspistol från slutet av 1920-talet, är exempel på
utsökt kvalitet och ”craftsmanship” när det är som bäst.

H

arrington & Richardson hade sin fabrik i
Worcester, Massachusetts. Den grundades 1871
av Gilbert H. Harrington,
uppfinnaren av ”topp break
”revolvern, och William A.
Richardson.
Harrington and Richardson Arms Company var verksamma i mer än ett århundrade
från 1871 till 1986 som enskilt
bolag. Numera är det ett dotterbolag som ingår i Freedom
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Group som bland annat också
äger Marlin/Remington.
H&R Model 195 enkelskotts

målskjutningspistol, mer känd
som USRA Model i kaliber
22lr, är den mest berömda av
företagets produkter. Fram till
1928 tillverkade H&R billiga
revolvrar och hagelgevär.
Omkring 1886 skedde all målskjutning i USA med grovkalibriga .45 Colt och .44 S&W

Russian revolvrar. År 1900
grundades United States Revolver Association (USRA)
för att ”fostra” och utveckla
revolverskyttet, men också för
att utveckla skytte med enkelskottspistoler. Piplängden bestämdes till max 10” och en
avtryckarvikt på 2 pounds (c:a
1kg). Andra pistoler på marknaden vid den tiden var Remington rolling block, S&W
model 1891 och Stevens.
Mest framgångsrik var Smith

& Wessons pistol, med vilken
man vann många USRA Pistol Mästerskap.
1928 gav sig Harrington och
Richardson med i leken
och började utveckla sin enkelskottspistol baserad på
stommen av en av deras ”topbreak” revolvrar. Med en lätt
hane och kort slaglängd fick
man ett väldigt snabbt anslag.
Ingen av konkurrenterna var i närheten av H&Rs

NP1 ’15

På OS i Stockholm 1912 sköt de svenska herrarna till sig
ett lagsilver i pistol 50 m. Av allt att döma använder de
målskjutningspistoler av märke Smith & Wesson eller Arminius.
H&R hade ännu inte börjat tillverkas.
Snabbt anslag med kort
hane och kort slaglängd.

Elva olika kolvar, alla gjorda i ett
stycke, fanns att välja bland.

Automatisk ejector kastar
ut hylsan då man
öppnar pistolen.

Pipmynning
och korn.

i kaliber .22lr. Smith & Wessons pipor var borrade .226
tum, men ansågs vara för gro”speed-lock”. Man hade anli- va. H&R borrade sina pipor
tat en av dåtidens toppskyttar, trängre, d.v.s. .217 tum och
Walther F. Roper, för att ut- kamrades så att kulan gick
veckla och konstruera pisto- upp 0,8 mm i räfflorna.
Pistolen är även försedd
len. Med sina kvalifikationer
som skytt och konstruktör med en automatisk ejektor
visste han exakt vad skyttarna som kastar tomhylsan ett par
meter i en elegant båge över
behövde.
skyttens axel då den öppnas.
Resultatet blev H&R USRA
Model med 10” pipa, single Riktmedlen är givetvis ställbara,
action, top-break enkelskott underskuret korn där höjden
NP1 ’15

justeras med en skruv och
siktet, även det underskuret
för att få så skarp siktbild som
möjligt, i sidled med två skruvar. Allt i ett mattsvart utförande för att undvika reflexer
och speglingar.Tryckets hårdhet är också justerbart.
En av pistolens unika finesser var att skytten kunde
välja mellan elva (!) olika kolvar, skurna i ett stycke, allt efter personligt tycke och smak.
En skruv håller kolvstycket på
plats.

H&R USRA Model tillverkades
från 1929 fram till början av
andra världskriget då modellen lades ned.
Exakta antalet som tillverkats är inte känt, men uppskattas till inte mer än 3 500
exemplar. Värdet idag, enligt
några noteringar från USA,
verkar ligga på mellan 10 –
20 000 kronor beroende på
skick och utförande.
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GESAB skyttetjanst.se
Metric nålad

Shoot N-C självmarkerande tavla

Classic

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

Du får fraktfri leverans om du beställer tavlor eller ﬁgurer för minst 2 400 kr + moms
Tel: 0176-20 82 80 • Fax: 0176-20 82 81 • e-mail: gesab@skyttetjanst.se
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Gör din beställning på www.skyttetjanst.se
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Förändrad träffbild?
Text: Peter Siegel
Foto: Ulf Hansson, Peter Carlsson

Med åren förändras mycket, inte minst dina ögon.
Efter att själv ha upplevt denna förändring tog
jag kontakt med optikern Hans Bark för att få en
förklaring.
Skytteoptiker, Hans Bark.

Äldre skyttar råkar ibland ut
för att deras träffbilder förskjuts med tiden, i mitt fall
och även i andras som jag fått
höra, tar skotten högre än tidigare. Det fenomenet kan
komma smygande under några månader och man förstår i
början inte varför. Skytten reagerar med att skruva ner siktet vartefter. Det fungerar bra
på de flesta vapnen, men på
min Neuhausen, en SIG 2106 Kort Sport, hamnade jag
ganska snart i botten och sköt
fortfarande ca 10 cm för högt.
Vad gör man? Att sikta under
figurerna i fält var ingen bra
lösning, inte heller pga. målens olika storlek, avstånd, etc.
Det återstod bara att försöka
med ett högre korn. Standardkornet är 6 mm, det behövdes
nästa storlek som är 7,4 mm.
Är man händig kan man natur-

ligtvis åtgärda detta själv geNP1 ’15

nom att tillverka en passande
metallbricka och montera det
ovanpå kornet. Om så är fallet
är det viktigt att rengöra både
korn och bricka med aceton
utan olja och sedan limma fast
brickan på kornet med LOCTITE SUPER GLUE (Super
kontaktlim). Behandla sedan
det förhöjda kornet med blåneringsstift.
Enklast är dock att ringa generalagenten SPORTEC och be-

Vanligast är
att ögat får
så kallade
”lökringar”.

ställa ett nytt och högre korn
till priset av 800 kronor.Adress
och telefonnummer finns i
varje utgåva av denna tidning.

effekt av att cellerna i ögats
lins packas mot mitten då
tillväxten av nya celler sker
från ytan. Tittar man nära ser
linsen ut som en lök, delad
på mitten.
Skytteoptiker Hans Bark
Med åldern slutar tillväxförklarar förändringen i ögat:
Att man får olika träffbilder ten och efter 60–65-årsåldern
inom en kort tid, kan bero på är linsen helt kärnförvandlad
och stel. Ibland sker en omolika orsaker, som t.ex.
• En skada på hornhinnan, fördelning relativt snabbt av
vid t.ex. ett slag mot ögat/ cellerna, de blir tätare packögonen kan ge förändrad cen- ade och får då högre bryttrering av ögats optiska system, ningsindex. Ljusvägen över
då hornhinna och lins inte lig- riktmedlen ändrar sin bana,
varvid träffläget förflyttas i
ger i samma linje längre.
• En ändrad brytkraft på någon riktning. I Peter Sieögat/ögonen, därvid ändrad gels fall har linsens celler
styrka eller felcentrerade glas. sjunkit ytterst lite med följd
• Brytkraftsändring genom att han får sänka siktet, efinre förändringar i ögat/ögo- tersom han skjuter över. Vi
nen orsakat av diabetes, högre ser bilden på näthinnan upp
tryck i ögat, ökat blodtryck och ner, men vår hjärna vänder bilden åt oss. Ögat är ett
eller olika typer av starr.
vidvinkelsystem och det beVanligast är att ögat får så kall- hövs mycket lite för att rubba
lade ”lökringar”. Detta är en systemet.
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Lösningen får du fram genom
de blå numrerade rutorna.
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POST OM
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Skicka lösningen senast den
17 april 2015 till
npkryss@liteolika.se eller
Svenska
Pistolskytteförbundet
Box 5435
115 28 Stockholm.
Märk kuvertet
”Korsord NP15/1”.
En vinnare lottas ut av de
rätta inkomna svaren.
Vinnaren, som presenteras
tillsammans med lösningen
i nästa nummer, vinner ett
Gourmet Trancherset från
Hackman.

© Liteolika Mediaproduktion i Stockholm, 2015

gör come back!
Det har snart gått femton år sedan
”Triggy” presenterades för NPs läsare
första gången. Han var med i fyra
nummer och rönte en viss uppskattning med sina skjutledarknäckande
förklaringar till hur en måltavla ska
tolkas och mycket mer. Man häpnar
över hans tekniska begåvning, det här
är gubben som vet hur en pang ska
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misskötas på bästa sätt.
Långt innan Triggy dök upp i NP
hade han piggat upp läsarna i Handens Psk’s klubbtidning på 1970-talet.
Figuren är skapad och tecknad av Ulf
Hansson, nyligen avgången redaktör
för NP.
Meningen är att Triggy ska fortleva
och förgylla läsarnas tillvaro med nya

och innovativa lösningar på hur man
blir en framgångsrik skytt. Triggy anser att reglementet är totalt onödigt
men har tvingats acceptera både
propp och bricka på äldre dar. I övrigt tycker han inte att pistolskytte är
särskilt svårt.
– Lätt som en plätt! säger han och
dundrar in sex piller i fel tavla.
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NP uppskattad på
Teneriffa
instalac Detrás de las pa
iones
lme
propieda del campo de ras se pueden
organiza d de ningún clu tiro de Tenerife. ver las
ción de
tiro provinb o asociación No son
sino de
cial “Fe
la
de Tiro Olíderación Insula
r
mpico”
(FITOT).

Text: Peter Carlsson och Anna S. Törnqvist
Foto: Sven-Bertil Carlsson

Olor a p
ó
hojas d lvora entre
e palme
ras

Autores:

Anna S. Tö

Campo de
la Federa tiro de
ción.

El pasill
o
para lleg os
ar a

rnqvist oc

h Peter

Carlsson
Todos sa
be
abrigada, mos cómo es es
ta
“c
unas vaca alientamanos” r compitiendo
fuer
y lo
ciones so
brisa. Un
leadas, ho s pies congelad a en invierno co
cli
paisaje pr ma que ofrece jas de palmeras os. En lugar de es n frío, ropa
una tem
movié
ecioso ¡P
o, pi
pe
isla? ¿Y
ie
ra
ns
tura de 21 ndose en la su ensa en
a en
en ese ca
ave y cá
grados en
so como Tenerife! Piensa
lida
in
lu
funciona
Tenerife
? Nosotro ego en el tiro ¿e vierno y un
un sitio se ha convertido
so existe
s quisim
de vacaci
en por
os
en ésta
de volve
averigua
mos con ones don- de lo menos había
rlo.

El bar.

muchas
un campo
tiro en la
frecuen
ve
zález qu
guntado ces nos hemos cia, en contacto isla. Nos pusim
e sí ha
pre- de
os
dónde se si existe algún
la federa con el presidente nos invitó a blaba inglés. El
siti
ció
Insular
de tiro. Al visitar el cam
la en la islaejerce tiro con pis o reo electrón n mediante co
de Tiro
po
quila
rOlímpic
sus múltip . La naturaleza to- un obstácu ico. El idioma fue y nos trasla mos un coche FITOT) que
damos de
co
lo
pertenece o”(
turística
vegetaciónles espacios de po n bía inglés y ya que él no
la zona organización
a la
de
l
sa- ha
sta La La sur a la zona norte vincia.Ahí tra de tiro de la procampos de invita a const ca mos españ nosotros no habla
gu
ba
ol.
ru
En nuest tiros, ¿ pero existe ir en Tenerif Pero ya, estan - situadas tan na, donde están nas a jornada jan dos persoto
do
co
e
ro
dimos ave último viaje de n? car itativa nos ayudó gente federación de la oficina de la mantenimien mpleta para el
to.
co
tiro y el
partir, pu riguarlo. Antes ci- ciones. Al n las comunic
campo. ido hace aprox Está construa- Éste
dimos ave
final, co
de una
imadam
40 años
ncert
cam
riguar qu
cit
en
po
2
e federa a con el secretari amos tirar co po es el único
desde su r los militares, te
pero
co
n
ción Bern
o de la
pa
edad de pistola, no es pro ra algunos cammienzo ha sufrid
ardo M.
Gonningún
o
pibio
s. La
cio
clu
ación sin
o de la b o asoci- lad nes están situad s instala“Federació
as
era
n las ha de una monta en una
ña
ce ocult
o para la y eso
gente.
NP1 ’14

F

örra året gjorde vi en
artikel (NP 2014/1) om
pistolskyttet på den kanariska ön Teneriffa. Som ett
tack till öns skyttefedration
beslöt vi översätta artikeln till
spanska och överlämna den
tillsammans med den tryckta
tidningen under nästa besök
på den trivsamma ön.

Att få den översatt visade sig
inte vara allt för lätt, då det är
olika dialekter på fastlandet
och på öarna. Efter lite sökande upptäckte vi att hjäl-

pen fanns både närmare och
längre bort än vi trodde. Det
visade sig att Annette Hofvander, som gör sättningen och
layout för NP, har en svensk
vän på Teneriffa som hjälpte
oss. Dessutom kände vännen
pistolskyttar på ön. Det kunde
inte bli bättre! Annette gjorde
sedan en utskrift av översättningen med samma layout
som tidningen.
När vi återigen reser till ön och

träffar Bernardo M. Gonzales
på skjutbanan, skiner han upp

när han ser den översatta artikeln tillsammans med tidningen.
– Detta är jättebra för den
kanariska skyttefederationen,
säger Bernardo.
Han berättar att de kommer att

göra ett medlemsutskick via
video snart, och då vill de ha
med information om att just
Sveriges största pistolskyttetidning har gjort ett reportage
om deras verksamhet.
– Detta stärker vår image
mot lokalbefolkningen, som
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oftast ser vår sport som något
farligt och kriminellt.Vi jobbar hela tiden med detta, berättar Bernardo.
Innan vi lämnade skjutbanan

fick vi under kaffet en uppmaning att komma tillbaka,
men då också för att skjuta.
Kanske borde vi arrangera en
vänskapsmatch mellan Sverige och den kanariska skyttefederationen?

Skriv för NP du också!
Redaktionen söker ständigt
efter intressanta reportage och
artiklar från hela vårt avlånga
land. Det är ni medlemmar
som kan vara med och påverka vad ni vill se i tidningen genom att själva skicka in
reportage. Kanske är det så att
du som läsare har tänkt att du
skulle kunna bidra med något
för tidningen.
NP1 ’15

Tveka inte, kliar det i fingrarna
så sätt dig vid tangentbordet
och skriv.Vi står till ert förfogande och hjälper till om ni
har några frågor om utformning av text och bild. Redaktionen går alltid igenom
material som skickas in, är det
något vi undrar över kontaktas artikelförfattaren.
Foton som skickas med

ska vara högupplösta
original, ej redigerade.
Tänk på att försöka få
till bra skärpa och ljus
när du fotar. Det är inte
alltid så lätt, beroende på
vilken kamera du har, vår
sättare Annette kan ofta fixa
till bilderna inför tryckning.
Kom ihåg bildtext till varje Skicka ditt material till
foto och namn på fotografen. np@liteolika.se
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Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa
Prickskytteytteväckare
Av: Ulf Hansson
På Kjell & Co hemsidaa
fick jag plötsligt syn påå något för
ambitiösa pistolskyttar:
r: ”Prickskytteväckare”. Vad var nu
u detta?
Kjell & Co: ”Har du någonsin
gonsin velat skjuta
din väckarklocka? Nu har
ar du chansen! När
larmet går fälls måltavlan
lan upp och du måste
pricka den med pistolen
en för att snooza”.
En sådan måste man ju
u ha.
Klockan med måltavlan
n ska givetvis placeras på behörigt avstånd från
den sovande som har pistolen inom räckhåll, t.ex. på nattduksbordet.
Själv testade jag med ett skjutavstånd på cirka tre meter. Måltavlan
har en röd lysdiod i mitten
itten för att man ska kunna orientera sig i sovrumsmörkret.
Det gäller att pricka
ka måltavlan för att få tyst på larmet som annars plågar en i tre minuter.
nuter. Två svårighetsgrader kan ställas in. Med
det enklaste läget måste
ste man träffa tre gånger i följd innan klockan
stängs av. Läge ”svårt”” kräver fem träffar innan man kan somna om
(eller masa sig upp om
m det är tävlingsdag). Manuell avstängning är
möjlig, men då måste man ändå släpa sig upp.
För att få tyst på klockan
ockan behöver man inte vara elitskytt. Jag har
funnit att träffregistreringen är synnerligen generös även på lite längre

håll. Den lilla vita pistolen man
skjuter med var till min överraskning försedd med både korn och
siktskåra och hade till och med en
liten rekyl.
Klockan (även pistolen) ger ifrån
sig en del ljudeffekter. Vid de första träffarna får man till exempel
uppmuntrande tillrop; ”Excellent!”
och då man fäller måltavlan sista gången;
”Fantastic!”.
En kul pistolskyttegrej för 299 kr.

Nya utgåva
av SäkB
LIMIT-Z

En ny version av SäkB har tagits fram och denna gäller från och
med 2015-01-01. Den nya versionen upphäver den tidigare versionen från 2010.
De skjutbanor som i dag följer de gamla bestämmelserna skall
succesivt anpassas till SäkB 2015, och vara klart till nästa tillståndsperiod. En större förändring är kulfångshöjden för 25 m banor, där det
nya måttet är 1,50 m räknat från överkant på målet. Observera att
kulfångshöjden är beroende av avståndet mellan mål och kulfång.
Andra nyheter är detaljerade bestämmelser för skjutning mot plåtmål samt kontrollpunkter för egenkontroll av skjutbana. Om osäkerhet
råder rörande tolkning av SäkB eller andra frågor, kontakta Förbundets representant i Anläggningstekniska rådet (ATR), Bo Walger.
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LIMIT-Z är en Tjeckisk fabrik som startade sin tillverkning 1998
1998. Tillverkningen är speciellt inriktad på ammunition, men Limit-Z tillverkar
och säljer också pistolkulor och producerar även omladdad ammunition. Produktionen av ammunition är för närvarande begränsad till
kalibrarna 9mm och .38special.
Produktionspatroner och kulor produceras i högpresterande maskiner tillverkade av Sellier & Bellot och Camdex. Limit-Z levererar
produkter främst till Europeiska unionen men är också den officiella
distributören av det italienska företaget Fiocchis ammunition i Tjeckien.
Krutet i de fabriksladdade patronerna kommer från Explosia och
heter Lovex D032, tändhattarna är från Fiocchi och kulorna görs av
Limit-Z.
Av de tester som gjorts visar den på mycket god precision både
för 9mm och .38. Ammunitionen med kaliber 9mm, som har den
tyngre kulan, har även en kännbart lägre rekyl än andra jämförbara
fabrikat.
Generalagent för Limit-Z är Kruttunnan som ni kan kontakta via
info@kruttunnan.se.
Källa: Kruttunnan
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För att underhålla detta
även i framtiden, kommer vi
fortsättningsvis under varje år
göra en ny läsarundersökning.
Det strömmar ständigt in nya
medlemmar till vårt förbund
och det är lika intressant att
höra både nya och mer erfarna medlemmars förslag.
För att förenkla undersökningen kommer den att ge-

nomföras på internet via en
webbsida. Undersökningen
består av ca 20 frågor och du
kan även lämna övriga synpunkter i fria textfält.
I nästa nummer av Nationellt
Pistolskytte kommer vi att
publicera resultatet av läsarundersökningen.

ing

lemstidn

dets med

tteförbun

Pistolsky

Som nyss tillträdda redaktörer
får vi många frågor och förslag när vi är ute på tävlingar,
men det blir en aning svårt att
hålla reda på allt som sägs. Det
är massor med bra och intressanta ämnen som förbundets
medlemmar vill förmedla till
oss, därför anser vi att en ny
läsarundersökning är helt på
sin plats.

Läsarundersökningen
L
ä
d ö
hittar du på www.liteolika.se/np

Hörselskydd för
finskjutning
Vem har sagt att hörselskydd behöver vara fula? Det tyckte inte Pack’n
Heat som har lanserat en serie av hörselskydd med lite ”bling bling”.
Hörselskydden är täckta av ett lager med kristaller och går att få i
olika färger, men även skräddarsydda mönster. Den som beställer
produkten får även med ett par skyddsglasögon, även dessa med
kristaller i matchande färger.
http://packnheatproducts.com/
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Dags att ladda inför säsongen!
Prisvärda kulor
av hög kvalitet
för gevär och
handeldvapen.

Kopparpläterade kulor

Solida mässingskulor

Handeldvapen

Gevär

9 mm 123 gr
Från 0,60:- /st

224. 52 gr
Från 2,25:- /st

RN

HP

FP

9 mm 145 gr
Från 0,69:- /st
RN

HP

FP

38/357 148 gr
Från 0,72:- /st

T

HT

284. 130 gr
Från 3,25:- /st

Exempel:
HT

0-10 kg 59:11-30 kg 99:-

284.145 gr
Från 3,35:- /st

WC

HT

38/357 158 gr
Från 0,75:- /st
HP

WC

38/357 180 gr
Från 0,83:- /st
HP

FP

40 S&W 180 gr
Från 0,83:- /st
RNFP

44 mag 240 gr
Från 0,99:- /st
RNFP

RN

SWC

Vi har förmånliga
fraktalternativ.

Större mängd kulor
levereras fraktfritt.

308.140 gr
Från 3,15:- /st
HT

Se www.sportshooter.se
för mer information.

308. 150 gr
Från 2,90:- /st
T

HT

308. 155 gr
Från 3,15:- /st
H

308.165 gr
Från 3,20:- /st

Svensk distributör
T

1

HT

2
3
4

45 ACP 200 gr
Från 0,90:- /st
SWC

45 ACP 230 gr
Från 0,90:- /st

338. 225 gr
Från 5,25:- /st

5
6
7
8

sportshooter
9

T

5
4

3
2

RN

1
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www.sportshooter.se, info@sportshooter.se, tfn 070 - 747 35 76

Som vanligt Flertalet framstående
placeringar i SM, EM och VM med
Sig Sauer.
Bland annat :
SM Guld Precision Vpg A 2014

NYHET!
P226 LDC
Ny modell som bygger på P226-stommen.
Mycket bra pistol, godkänd för de flesta
grenarna. SA/DA.
112 mm matchpipa.
SRT & ställbart sikte som standard.
Mycket bra recensioner från kunder och tester!
Finns även med Range Package!

X-Six X-Line PPC
Det bästa SAO-trycket, ställbart utifrån.
6” matchpipa.
Aristokratsikte och integrerad mag.brunn
i kolven.
Vikt finns som tillbehör.
Finns även med Champions Package till ett ytterst
förmånligt pris!

För mer info om vapnen: www.sportec.se/sigsauer

X-Five X-Line Supermatch
Det bästa SAO-trycket, ställbart utifrån.
5” matchpipa.
Matchavtryckare/Matchhammare.
Kolvsidor med förbättrat grepp.
Ställbart sikte.
Magasinbrunn.
Perfekt för precision/fält med mera!
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P210 Super Target
P210 i nytappning från Sig Sauer.
6” matchpipa.
Mycket bra avtryck.
PPC-kolv.
Nillkolv finns som tillval.
Ställbart sikte.
Gammal klassiker nu med Sig Sauer-kvalitet!
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Sveriges Olympiamästare och bäste skytt
genom tiderna fick en inbjudan från
Australien att delta i en Grand Prix, en
tävling uppkallad efter honom. Självklart
flög han dit och hann även med att göra en
700 mils rundtur i en del av denna stora och
fantastiska kontinent!

Ragnar Skanåkers
Grand Prix
Av: Peter Siegel
Foto: Ragnar Skanåker och Johan Fantenberg

din gloria” tyckte han. – Icke,
sa jag, du har med vikingar att
göra. Jag ställde upp och vann
Det är en lång historia och med 576 p eller var det 571?
den började för länge sedan. Det resulterade bl.a. med en
Jag kom till australiska mäs- 100 poängare med sju innerterskapen i Melbourne den tior, troligen den bästa serien
12 december 1986. Jag lan- i världen som någonsin har
dade klockan 06:00 på mor- skjutits med fripistol!
Denna 100-poängstavla
gonen och tävlingen började
09:00. Jag hade flugit från hade fotograferats och av en
Denver i Colorado och flyg- slump kom fotot fram somtiden var 27 timmar via Ho- maren 2014, alltså nästan 30 år
nolulu och Fiji. Deras då bäste senare. Klubbmedlemmarna i
skytt ville vara vänlig och bad Melbournes Pistol club tyckmig lägga mig och sova ut. – te att det var så fantastiskt att
”I ditt tillstånd kan man inte de instiftade en tävling som
skjuta, du kommer att förlora de kallade ”Ragnar Skanåker
Hur kom det sig att man i
Australien arrangerade en
tävling till din ära?
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Grand Prix” och inbjöd mig
att delta.
Vilka kontakter har du kvar där?

Mina kontakter med Australien är många och levande, bl.a. Johan Fantenberg i
Melbourne, Ben Sandström
i Br isbane och Wladimir
(landslagstränaren) i Sydney
och många andra. Tyvärr är
många av mina gamla konkurrenter inte med längre.
Vad tyckte du om tävlingen?

Jag känner mig oerhört stolt
över att den nya generationen
skyttar i Australien kommer

ihåg mig och gör detta för att
hedra min gamla prestation.
Tävlingen kommer att återkomma varje år. En hälsning
till alla svenska skyttar var att
de är välkomna att skjuta. Så
börja träna och samla pengar.
Gästfriheten är stor, men det
kostar ändå pengar.
Vad hette arrangören av
tävlingen? Vilka kända skyttar
var där?

Melbourne Pistol Club stod
för arrangemanget och det
var deltagare från hela Australien. De skyttar som deltog var
både elitskyttar och även vanNP1 ’15

liga dödliga, men inga kända
namn från Sverige. Av hela
startfältet gick ca 30 deltagare
till final. Otroligt nog lyckades jag ta mig till sjätte plats
och med en 4:a, som inte var
ett vådaskott, slutade jag på
sjunde plats.
Det var förstås prisutdelning
och fest efteråt?

Om det var! Prisutdelningen
med efterföljande fest som
jag och min särbo Birgitta
Svensson, blev bjudna på var
inte av denna värld! Jag såg att
varje deltagare lade 150 dollar till notan och det dracks
bara vatten!
Du har visst härbärgerat några
australiensare själv för många
år sedan?

Ja, på 80-talet hade jag australiensiska landslaget boende i Munka-Ljungby vid
minst 2-3 tillfällen när vi gemensamt förberedde tävlingar i Europa. Det kostade mig
inte så mycket för jag lagade
maten själv och de sov lite
överallt i sovsäckar och på
madrasser.Vi hade även kräftskiva som den gamla generationen låtit gå i arv, med allt
vad det innebär.
I Melbourne hade vi ett
party hos en bonde som heter Neville, tror det var 30 år
sedan. Efter festen döpte vi
honom till Neville Bonfire
därför att han hade gjort en
brasa som inte var av denna

Ragges tavla 100 poäng med 7 innertior
på Mebourne International Shooting
Club den 20 dec 1986.

värld. Han var nu 91 år och
kom till Melbourne bara för
att säga hej. Jag frågade om
han hade sålt farmen med
7 000 får och det hade han.
Efter en minuts eftertanke
sade han, –”tror jag”. Men
kräftskivan i Munka och brasan kom han ihåg med skärpa.
Vad tyckte du om de olika
städerna i Australien där du
har varit?

Vi hyrde en stor Nissan 4
Wheel Drive som var bra om
man skulle krocka med kängurur eller köra över ilskna tigerormar.Vi körde ca 700 mil
med denna törstiga jeep, men
rörde oss ändå bara i sydöstra
hörnet av Australien. Det är
ju en kontinent vi talar om!
Intressant var också Broken
Hill, flying doctors lilla gruvstad, samt det fantastiska djurlivet. Tyvärr kunde man på
vissa vägar se dussintals överkörda djur på bara en kilometer. Om jag ska tycka något
om städerna som vi besökte
så ligger Brisbane med Surfers
Paradise bra till. Ben Sandström med fru tog Birgitta
och mig till en super restaurant och därefter upp till Sky
Point på 77:e våningen där vi
kunde se 70 km av den upplysta kusten. En otrolig syn!

Vad tyckte du om landet?

Landet som sådant har nog
en bättre standard än vi i Sverige, men är ändå inte helt
problemfritt. Jag tänker på
de enorma bränderna och
översvämningarna som förekommer. Det finns även en
(beväpnad) maffia i Sydney
som inte är att leka med. Det
var dock några saker som jag
fastnade för, bl.a. att allt var
så stort. Operahuset i Sydney
var gigantiskt och naturens
skiftningar från den frodigaste grönskan man kan tänka

sig till den karga och ogästvänliga stäppen med öken på
bara 100 mils avstånd.Australien har också de mest fenomenala vinodlingar man kan
tänka sig. Det var en fantastisk resa till en annorlunda
kontinent som jag verkligen
kan rekommendera. Åk dit, se
lite av landet och skjut Ragnar Skanåker Grand Prix där
nästa år.
LYCKA TILL!

Skyttar från Melbourne International Shooting Club arrangerade Ragnar Skanåkers Grand Prix.
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Profilprodukter, trycksak

SLIPSHÅLLARE 75:Med kopia av pistolmärket
i guldimitation.

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

DEN
NSCARF 340:SIDENSCARF

SIDENSLIPS
340:-

BÄLTE 300:-

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

KEPS 90:En storlek (inställbar)

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

Skjutträning och Träningslära 50:-

Skjutställningar 50:-

Sven
Pistolskytt ska
eförbunde
t
Upplaga 15
2014-01-01

Bilaga SPSF Skjuthandbok

REGELBOK

Svenska
Pistolskytteförbundet

Kontrollprogram
– för kulfång

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

SKYTTESPORT
FÖRBUNDET

FOI CBRN-skydd och säkerhet, Umeå

REGELBOK PPC 50:-

KONTROLLPROGRAM 50:-

VITBOK 50:-

Foto: Ulf Hansson

PPC 2012
Foto: Ulf Hansson

SKJUTHANDBOK 200:-

Försvarsinformation

Folk och Försvars
Rikskonferens

På Rikskonferensen fick SPSF:s representanter bland annat möjlighet att informera om
det missbruk av vapenlagstiftningen som
förekommer inom vissa tillståndsenheter.
Glädjande var också att Försvaret ser ett ökat
behov av att utnyttja kompetensen hos de civila försvarsorganisationerna, där SPSF bland
annat bidrar med Försvarsmaktsinstruktörer.
Text: Mike Winnerstig • Foto: Ulf Palm Folk och Försvar

Så var det dags igen – organisationen Folk och Försvars
årliga Rikskonferens på Högfjällshotellet i Sälen i mitten
av januari. För de som har varit i Almedalen i Visby under
den s.k. politikerveckan där
kan Sälenkonferensen bäst
beskrivas som ett Almedalen i
miniatyr för beslutsfattare, intresseorganisationer och andra
aktörer från regeringen, riksdagen, myndighetssfären och
industrin – men med ett enda
fokus. Det som skiljer Sälen
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från Almedalen är att det är
mycket mindre i storlek, oändligt mycket mer fokuserat vad
gäller innehåll – alla inblandade är aktörer inom säkerhets- och försvarspolitiken och
med ett avsevärt högre inslag
av professionalitet. Visserligen
var konferensen rekordstor i år
med runt 350 deltagare men
hela evenemanget är hanterbart och ger extremt goda
möjligheter till nätverkande,
kontakter och andra förtjänster för en organisation som

Utrikesminister Margot Wallström.

Svenska Pistolskytteförbundet, som i år deltog i form av
förbundsordföranden Stefan
Kristiansson och styrelseordföranden Mike Winnerstig.
De tre dagarnas intensiva sä-

kerhetspolitiska debatter hade

i princip tre centrala temata.
Dels utbröt flera långa diskussioner om Sveriges förhållande
till försvarsalliansen NATO,
där den nuvarande regeringens representanter – främst
utrikesminister Margot Wallström – och dess stödparti i
NP1 ’15

form av Vänsterpartiets ledare
Jonas Sjöstedt argumenterade
emot ett svenskt NATO-medlemskap och emot att konsekvenserna av ett sådant skulle
utredas. Det senare är något
som numera krävs av alla de
borgerliga partierna, som hävdar att den svenska debatten
om säkerhetspolitiken och
NATO skulle gynnas av en
bättre kunskapsnivå.
Det andra temat var Ryssland,
särskilt Rysslands agerande
gentemot sina grannländer.
Två Rysslandsforskare från
FOI tydliggjorde att det ryska
agerandet mot Ukraina faktiskt utgör direkt mellanstatlig
krigföring, trots ryska påståenden om motsatsen. För de som
hoppas på att det är den nuvarande regeringen i Moskva –
och särskilt presidentVladimir
Putin själv – som är det stora
problemet, kom forskarna med
en pessimistisk analys; även om
Putin försvinner, menade de,
kommer den ryska politiken
under någon annans ledning
att se ungefär likadan ut under
många år framöver.Vi har alltså
anledning att tro att det säkerhetspolitiska läget kommer att
vara mycket spänt framöver.

Folk och Försvars ordförande Göran Arrius inledningstalar.
Överbefälhavaren, general
Sverker Göranson.

Överbefälhavaren , general

Sverker Göranson, instämde
i allt väsentligt i den bild av
omvärlden som redan givits
under konferensen, sade sig
vara stolt över den nya försvarsmakten (”mindre men
vassare och mer kompetent”)
men ansåg – inte helt förvånande – att försvaret behöver
avsevärt mer pengar än vad
som politikerna hittills anslagit. Hur jag än vrider på ekonomin, sade ÖB, så går den
Det tredje temat var som sig inte ihop! Särskilt bekymrad
bör svensk försvarspolitik. var han över att de områden
Den nye försvarsministern, på vilka politikerna är beredda
Peter Hultquist, underströk att tillskjuta mer pengar, som
att han hade två prioritering- nya JAS-plan och nya ubåtar,
ar för den svenska försvars- inte löser de uppenbara promakten: en ökning av den blemen idag med försvarsoperativa förmågan och ett maktens operativa förmåga.
utvecklande av försvarssam- Det som ÖB såg som centralt
arbetet med övriga EU- och – i likhet med försvarsminisnordiska länder. Det är cen- tern – är försvarsmaktens förtralt, menad han till och med, måga att agera tillsammans
att vi kan ta emot och ge mi- med andra länder, inom EU:s
litärt stöd till andra länder i eller NATO:s ram, tillsamvårt närområde! Försvarsmi- mans med en väsentligt höjd
nisterns uttalande fick några förmåga inom den befintliga
åhörare att höja på ögonbry- försvarsmaktsorganisationen
nen då det visade hur mycket (den s.k. ”bottenplattan”).
Andra röster som hörden nuvarande politiken skiljer sig från traditionell svensk des under konferensen var
säkerhetspolitik under det generaldirektören för Myndigheten för Samhällsskydd
kalla krigets dagar.
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och beredskap (MSB), som
menade att omvärldsläget
nu faktiskt kräver att vi börjar ta även det civila försvaret
och den civila beredskapen
på allvar igen. Ordföranden
för Frivilligorganisationernas
samarbetskommitté (FOS),
Peter Lagerblad, underströk
de frivilliga försvarsorganisationernas – där också SPSF
ingår – viktiga roll i totalförsvaret, som varit relativt styvmoderligt behandlad under
många år.

Eliasson till konferensen, men
vi fick tillfälle till informella
diskussioner om vapenlagstiftningen och missbruket
av denna vad gäller främst licensärenden iVästra Götaland
och Norrbotten med flera aktörer. De viktigaste av dessa
var inrikesministern Anders
Ygeman, hans statssekreterare Ann Linde och chefen
för polisenheten på justitieFOS anordnade också en departementet, Göran Millmycket välbesökt mingelkväll bert. Ingen av dessa centrala
i en del av Högfjällshotellet aktörer hade dittills hört talas
under kvällen, dit såväl ÖB om de enorma problem som
som försvarsministern kom. våra medlemmar står inför i
Syftet var att orientera poli- just dessa län. Nu känner de
tiker och andra makthavare väl till problemen och SPSF
om frivilligorganisationernas kommer att, genom de konverksamhet. SPSF var repre- takter som dessa samtal gesenterat både personligen och nererade, att fortsätta arbetet
i form av rörliga bildpresen- med att försöka få bukt med
tationer av våra utmärkta för- dessa problem. Vi kan inte
garantera att vi kommer att
svarsmaktsinstruktörer.
lyckas men förutsättningarna
På den informella sidan – d.v.s. är nu bättre än förut, eftersom
allt mellansnack i pauser och landets alla tillståndsenheter
under kvällarna – fokusera- numera tillhör samma mynde SPSF i år på den polisiä- dighet och därmed ska tolra sidan. Dessvärre kom inte ka och följa lagen på ett och
den nye rikspolischefen Dan samma sätt.
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Förbundsnytt
Bo Walger
Tfn: 08-553 401 62
Mail: bo.walger@pistolskytteforbundet.se

Årsrapporter

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

Mötet äger rum den 14 juni
och föregås av en kretskonferens den 13 juni. Plats, Scandic
Grand Central, Kungsgatan
70, Stockholm.

Landslagsuttagning till Nordiska Mästerskapen

Uttagningarna sker i år den
8-9 augusti i Överum. Personlig inbjudan går ut veckan före midsommar, inbjudan
publiceras även på hemsidan.
Liksom tidigare skjuter damerna både C- och B-vapen.
Skyttarna kommer därför att
inbjudas till uttagningen utifrån följande kriterier:
• Damer: Samtliga damer inklusive föregående års landslagsskyttar
• Seniorer: Alla skyttar som
erhållit minst en Stormästar-

poäng i fältskytte samt föregående års landslagsskyttar.
• Juniorer: Tas ut vid SM
fältskytte. Juniorlandslaget är
sedan välkommet att delta i
ordinarie landslagsuttagning.

kontakta Tessi eller Yvonne,
teresa.engstrom@pistolskytteforbundet.se eller yvonne.
ericsson@pistolskytteforbundet.se
Nytt påbyggnadsmärke

I år står Danmark som värd
för mästerskapen och dessa
äger rum i Karup, 18-20 september.

För er som eventuellt inte
noterat det finns nu fältskyttemärket i guld och emalj
med kvist.

Rikstävling med pistol på hemortens banor

Kansliet tar tacksamt emot
förslag på nya priser. Om
ni har förslag på nya priser

Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) har på senare tid
fått många frågor om vilka regler som
gäller för innehav och försäljning av
ammunition. Eftersom det tycks finnas
en del missförstånd vill vi på detta sätt
informera om vilka regler som gäller.
Innehav och försäljning av ammunition regleras i lagen om
brandfarliga och explosiva varor
(2010:1011)samt i vapenlagen
(1996:67).
I 2 kap. 8 § vapenlagen anges
att den som har tillstånd att inneha skjutvapen också får inneha
ammunition till dessa vapen.
Vapenlicensen ger alltså endast
tillåtelse att inneha ammunition
för eget bruk, inte till överlåtelse.
Som vapeninnehavare får man
köpa ammunition till de vapen
licensen gäller mot uppvisande
av denna men man får inte i något sammanhang sälja eller på
annat sätt överlåta ammunition
till andra. Föreningar kan i sin
verksamhet låna ut klubbvapen
och tillhörande ammunition mot
ersättning. Utlåning av vapen
med tillhörande ammunition för
provskjutning eller övning betraktas inte som överlåtelse om
ej förbrukad ammunition åter-

64

lämnas tillsammans med vapnet
efter övningens slut.
I 16 § lagen om brandfarliga och
explosiva varor anges att den som
hanterar, överför eller importerar
explosiva varor ska ha tillstånd till
det. Överlåtelse (försäljning, gåva
eller liknande) är i lagens mening
en typ av hantering.
I klartext innebär detta att all
överlåtelse av ammunition, oavsett
om det är skytteföreningar, vapenhandlare eller privatpersoner som
säljer, ger bort eller på annat sätt
överlåter, är tillståndspliktig. Det
finns inga undantag från denna
tillståndsplikt och det har ingen
betydelse om det är fabriksladdad
ammunition eller något annat, kravet gäller alltid. Ett sådant tillstånd
prövas och utfärdas av kommunen, inte av MSB eller polisen och
det betecknas vanligtvis ”Tillstånd
till handel med explosiva varor”.
Observera att detta inte är någon nyhet, inga förändringar av

dessa regler har gjorts på länge.
Den enda ändringen som genomförts på senare år är att tillståndsprövningen för hantering
(inkluderande handel m.m.) av
explosiva varor överfördes från
polisen till kommunerna år 2010.
Något som kan vara bra att tänka
på är att ett tillstånd till överlåtelse
av explosiva varor endast gäller
i den kommun som utfärdat tillståndet. Detta kan innebära att
handlare som säljer ammunition
vid tävlingar i andra kommuner
än hemkommunen behöver tillstånd även i den kommun där
försäljningen sker. I vissa fall förekommer det att man vid tävlingar
har ammunition som priser, något
som är en form av överlåtelse som
kräver tillstånd på samma sätt som
annan överlåtelse.
När det gäller transport av vanlig ammunition för personligt
bruk är privatpersoner generellt

undantagna från bestämmelser
om transport av farligt gods på
väg. En förutsättning för undantaget är att ammunitionen är förpackad från försäljningsstället och
förvaras säkert i fordonet. Företag
och föreningar omfattas däremot
av bestämmelserna om transport
när ammunitionen ska transporteras till ställe för förvaring eller
försäljning. Vilka bestämmelser
som gäller beror på vilka mängder ammunition som transporteras och hur den är förpackad.
Mer information om detta finns
på MSB:s webbplats, https://
www.msb.se/sv/Forebyggande/
Transport-av-farligt-gods/.
Kontaktuppgifter:
Rolf Weinander
rolf.weinander@msb.se
010-240 53 61
Ingemar Malmström
ingemar.malmstrom@msb.se
010-240 50 64
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SCHLETEK - Revolutionerande rengöring!
Komplett set med 3 rengöringsoljor: 300 kr!
Vapenolja(spray)-Avfettning-Piprengöring(som Solvent, fast bättre)

Bra priser - Bra kvalitet - Sportec service
Vi hjälper dig med licensansökan!

CZ SP-01 Shadow
Kaliber: 9 mm
Piplängd: 120 mm
Patronantal: 18
Finns även som DualTone

CZ SP-01 Shadow Orange
Kaliber: 9 mm
Piplängd: 120 mm
Patronantal: 18
Trimmad direkt från CZ!
CZ Kadet Växelsats .22 LR
Piplängd:123,5 mm
Patronantal: 10

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

Ny generalagent i Sverige

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

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

Vi erbjuder räntefri avbetalning via Wasa Kredit AB

