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Framsidan:
Thomas Svensson, Linköping Skf, satsar hårt inför kommande VM i
PPC som går av stapeln på Hacksjön utanför Stockholm i augusti. Han
innehar redan två världsrekord men har siktet inställt på att toppa dessa.
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Kontakta redaktörerna.
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Teresa Engström, se ovan.
Nästa nummer:
Manusstopp
3 augusti
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The high master goes all in

Foto:Thomas privata bild.
Utgivning
30 september

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

brevet pekas det på just detta; att polisens handläggning av licensärenden
är olika i olika delar av landet och att
handläggningstiderna i många fall är
orimligt långa. Eliasson svarade att
han håller med oss om att detta är
ett problem som måste lösas samt att
arbetet med detta skulle ta sin början strax efter påsk. Dessutom lovade
han att SPSF skulle få insyn i arbetet
och i skrivande stund väntar vi på en
inbjudan till samtal.

Ett ansvarstagande
förbund
Det har skrivits åtskilligt på denna
ledarplats under de senaste åren om
vapenlagen, polisens tolkning av
densamma och konsekvenserna för
våra skyttar. Å ena sidan kan denna
eländiga följetong måhända verka
uttjatad men det finns å andra sidan också ett behov av att visa att vi
verkligen arbetar frenetiskt med att
lösa problemet och därmed skapa bra
förutsättningar för skyttet i Sverige.
Det nämndes i förra NP att Mike Win-

nerstig och jag diskuterade den nu
rådande situationen med inrikesministern under Sälenkonferensen
och att han faktiskt kände till problematiken. Strax efter konferensen
skickades ett brev till den nytillträdde
Rikspolischefen, Dan Eliasson. Han
har fått uppdrag och befogenhet att
se till så att polisens agerande i alla
avseenden blir enhetligt i landet. I

och ni andra som upptäcker oegentligheter; ingrip och se till så att vårt
rykte som ett ansvarstagande förbund
inte fläckas.Använd den handledning
i medlemsantagning som vi sände ut
för ett drygt år sedan. Där finns bra
riktlinjer för hur ni ska agera både
vad gäller medlemsantagningar och
hur ni ska hantera medlemmar som
missköter sig.

Avslutningsvis vill jag nämna att vi nu
har fått en kontaktperson i FörsvarsEn av hörnpelarna i vår argumenta- maktens Högkvarter som ska hjälpa
tion är att fokus bör ligga på män- till att lotsa oss igenom alla trassliniskan inte på vapnet.Vapnet i sig är ga processer med skjutterräng och
ofarligt, det är vissa människor som annat som vi kan behöva stöd med.
gör vapen farliga och dessa männ- Det är brigadgeneralen Stefan Aniskor har ingen plats i vårt förbund. dersson som arbetar som armétakDetta upprepas gång på gång när vi tisk chef. Stefan har ett förflutet som
möter politiker och myndighetsre- skytt och vi hoppas att han har möjlighet att besöka SM i Sunne i juli.
presentanter.
Dessutom har vi förstärkt förVi får emellertid då och då informa- bundets juridiska kapacitet yttion om att någon eller några av våra terligare genom att knyta Runar
medlemmar visat prov på dåligt om- Viksten till oss. Runar har ett fördöme. I ett fall lade man till och med flutet som chefsrådman och f d chef
ut händelsen på YouTube. Dessa ex- för Försvarsunderrättelsedomstolen.
empel på bristande omdöme kan i Mycket handlar ju i dessa dagar om
värsta fall äventyra tilltron till förbun- juridiska spörsmål och vi är tackdet och försvåra det pågående arbetet samma att få dra nytta av Runars
med politiker och myndigheter. Jag erfarenhet.
misstänker på goda grunder att det
finns personer i ledande ställning i Med detta vill jag önska er alla en
landet som bara väntar på att finna en riktigt skön sommar och lycka till
anledning att motverka eller försvåra med skyttet.
för oss att bedriva skytte. Min vädjan
till er, styrelseledamöter i föreningar Stefan Kristiansson

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.

Sommarstängt!
Kansliet har sommarstängt
20 juli – 25 augusti.
Trevlig sommar!

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
NP2 ’15

Box 25 232 02 ÅKARP 040-46 50 50
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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.

NP2 ’15
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Du håller dig väl informerad om klubbens verksamhet och är närvarande
på årsmötet? Den som struntar i att engagera sig i hur klubben eller
föreningen sköts och inte går på årsmötet kan plötsligt överraskas av att
styrelsen omvandlat skytteklubben till en dragspelsdito. Så var det detta
med licenserna igen. Behåll humöret, det är fortfarande licensfritt!
De flesta verksamheter har sin årscykel att följa. Denna tidning har
sin, det har ni märkt. Just nu läser
vi nummer två som är ”SM-inbjudningsnumret”. Nästa nummer
är ”SM-numret”, då ett flertal SM
har genomförts. En del av er kanske
läser jakttidningar? I juli handlar de
om bockjakten, i augusti älgjakten.
När morkullejakten på sommaren
förbjöds för tjugo år sedan blev juni-juli ett dubbelnummer.
När detta skrivs, i april, har inom

föreningslivet en annan säsong just
passerat, årsmötessäsongen. Det är
för somliga ett hektiskt springande
mellan godkännande av dagordningar, landgångsätande och undvikande av valberedare. Andra håller
sig helt undan, för att lämna till andra att ta ansvar.
Jag tror att den röstberättigade
som är frånvarande från ett årsmöte
tar på sig det största ansvaret av alla.
En förening har oftast inget minsta antal för att årsmötet skall vara
beslutsmässigt. Ibland är det bara
styrelsen där på låt oss säga fem personer. Det gör inte alltid så mycket,
förutom att ingen visar intresse för
vad styrelsen gjort under året och
tackar dem för det. För du tillhör
väl inte de som anser att det är styrelsen som skall tacka medlemmarna
för att de haft vänligheten att delta
i aktiviteterna?
Mycket allvarligare är det om tre
av de fem bestämmer sig för att genomföra en idé som gynnar sig själva
och missgynnar övriga medlemmar.
Man kan besluta om att omvandla
föreningen till en dragspelsklubb, anlägga kolonilotter på skjutbanan, dela
ut tillgångarna som arvode till styrelsen, tiodubbla medlemsavgiften eller
vad som helst. Ok, du litar på styrelsen? Säkert helt rimligt, men det kan
också komma sex medlemmar som
just gått med, och agera samordnat
NP2 ’15

för något du inte vill.Ansvaret är ditt,
om du inte var där.
Gå på årsmötet – och krama din
styrelse eller anmäl dig för tjänstgöring till valberedningen.

svarig för vapenfrågor och ibland
regionala organ. Vi ger råd till enskilda som riskerar avslag på ansökningar, och i de fall vi tror vi tror
på framgång, hjälp vid överklagande
till domstol.

När detta skrivs har fyra månader gått

sedan jag tog över som generalsekreterare. Det är tillräckligt lång tid
för att förstå vad som är den helt dominerande frågan inom vår rörelse
just nu. Huvuddelen av alla mail, telefonsamtal och myndighetskontakter samt merparten av styrelsens och
min arbetstid går åt till licensfrågor.
Läget har förvärrats sedan årsskiftet,
eftersom den tidigare ”Norrbottenspolitiken” utsträckts ner till Östersund-Sundsvall. De lättnadsbeslut
som togs i Västra Götaland under
november-december, betraktas nu
där som en ”nullitet”. Kreativiteten hos enskilda och/eller grupper
av handläggare när det gäller nya,
absurda bokstavstolkningar av lagar,
förordningar och föreskrifter är närmast osannolik. Detta trots att inget
direktiv om detta gått ut varken från
den politiska nivån eller från den
högsta polisledningen, vad vi sett.

Fyra råd från mig till dig i licensfrågan

• Bli aldrig arg och förolämpa aldrig en myndighet eller deras personal. Om du säger ”så där kan ni
inte göra” stimulerar du bara den
mänskliga tävlingsinstinkten att bevisa motsatsen.
• Överklaga aldrig ett beslut till
domstol om du inte är beredd att
ta fajten, inklusive att rådgöra med
förbundet, ta fram underlag och
eventuellt anlita advokat och delta i
muntlig förhandling.Varje dom som
går oss emot cementerar status quo.
• Låt inte denna fråga påverka
humöret ute på skjutbanorna och
tävlingarna. Vi ska fortsätta prata
tävlingstaktik, vapen och utrustning
och annat som roar oss. Låt ingen ta
ifrån oss det roligaste vi vet.
• Rekrytera och väx. Alltid retar
det någon.

Vi ses ute på skjutbanorna i sommar, och glöm inte heller att krama
fortsätter med press över hela ytan; en avtryckare du tycker om.
dialog med politiker, ledningen för
Polismyndigheten, Verksamhetsan- Nils-Anders Ekberg

Vad gör förbundet?Vi följer läget och

Generalsekreteraren har ordet

Om årsmöten och
vapenlicenser
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Precision Special
Av: Ulf Hansson
Foto: Ulf Hansson och Peter Siegel

Precisionsskjutning utgör plattformen inför
fortsatt utveckling i andra grenar. Den här
sammanställningen riktar sig särskilt till dig som
just börjat skjuta, men även redan etablerade
skyttar som tycker precisionen ”gått i stå” kan få
bra tips. Artikeln avslutas med kommentarer och
tips från mästare i precision.

F

ör några år sedan intervjuade jag en av Sveriges
skickligaste precisionsskyttar,
Dick Lindgren, och frågade
honom hur han gjorde för
att behålla lugnet och fortsätta skjuta tior i finalen på ett
stort mästerskap. ”Jag gör det

8

Dick Lindgren.

fort”, svarade han lite skämtsamt, ”annars börjar jag tänka
för mycket”.
Lite skämtsamt sagt, men
det ligger mycket i det. Tekniken i pistolskytte går ut på
att göra allting exakt lika från
skott till skott och det gäller
NP2 ’15

En av svårigheterna i
precisionsskjutning är att
man har alldeles för mycket
tid att tänka”.
på sid. 37 där välmeriterade
tränaren P-O Gustafsson förklarar hur rätt andningsteknik
kan vara skillnaden mellan ett
dåligt skott och en tia.
Skjuttiden är fem minuter
för varje femskottsserie. Man
har alltså en hel minut på sig
att skjuta ett välriktat skott.
Ofta är det just det som ställer
till det för många skyttar. Man
har för god tid på sig, blir alltför noggrann och känner sig
aldrig riktigt nöjd med hur
kornet ligger i skåran. Samtidigt upplever man att motståndet på avtryckaren verkar
ha ökat till flera hundra kilo.
Detta skapar i sin tur en oro
när tiden plötsligt börjar rinna
iväg och stressar till slut skytten till att ”få iväg” skottet.
Resultatet blir så gott som
alltid ett ”skitskott”. Man har
tvingat/ryckt av skottet och
blir det ändå en tia ska man
kanske köpa en trisslott på
hemvägen, oftast blir poängen
betydligt mer nedslående.
särskilt precisionsskjutning.
Som vanligt står framgångarna i proportion till hur
mycket tid man lägger ned
på träning. Man måste öva in
och behärska grundtekniken
så väl att man inte behöver
tänka på den över huvud taget då man står vid skjutbänken på en tävling.

Hemligheten

För att bygga upp grundtekniken gäller det att – förutom
tillräcklig armstyrka – träna
upp förmågan till koordination av siktbild och avfyring.
Man måste inpränta bilden i
hjärnan av hur ett bra skott
ska kännas och ”automatisera” rutinen för när man ska
öka trycket på avtryckaren
den där sista biten till skottet
Grunden
I grundtekniken ingår givet- går ”av sig självt”. Detta är
vis tillräcklig armstyrka för att ett av de svåraste momenten.
Många meriterade preciorka lyfta och hålla vapnet åtskilligt fler gånger än antalet sionsskyttar säger att hemligskott som ingår i tävlingen. heten med ett perfekt skott
Har man inte lyckats avfyra ligger i att ”våga ligga på och
efter c:a 10 sekunder ska man inte tveka”. Blir man för tvekavbryta, ta ned, andas några sam att avfyra går det för lång
djupa andetag och börja om. tid, armen tröttnar och skärpan
Andningstekniken är viktig, i ögat avtar. Kortfattat måsdet gäller att syresätta krop- te man alltså ”våga ligga på”,
pen för att få optimal stabili- samtidigt som man inte får förtet. Mer om detta kan du läsa ivra sig. Det låter sig lätt sägas,
NP2 ’15

men kräver i praktiken massor
av träning för att fungera.
Nerver

En bra grundteknik går
det att träna sig till. Det
är svårare med nerverna.
En del klarar helt enkelt
inte av att få för mycket
tid att tänka och de kommer aldrig över nervositeten. Jag har själv på ett
SM upplevt hur skytten
bredvid mig skakade så
till den milda grad att han
fick bryta och åka hem.
Det är mycket vanligt
att skyttar uppvisar häpnadsväckande bra resultat
då de står i lugn och ro
på träning, men när det
blir tävling spökar nerverna.
Man vill naturligtvis upprepa de där fantastiska serierna
man gjorde på träning. Därmed ställer man orimliga krav
på sig själv, drabbas av prestationsångest och skyttet faller
ihop som ett korthus. Man
måste ha realistiska krav på
sig själv; ”vad kan jag förvänta
mig med den träningsdos jag
lagt ned?”.

antal lysande undantag med
”allroundskyttar” som är mästare i båda disciplinerna, men
det är mindre vanligt. Exempelvis har ingen av de skyttar
som innehar svenska rekord i
precisionsskjutning haft samma passion för fältskytte.
En väl inövad teknik i precisionsskjutning är givetvis
grunden även för fältskyttet,
men i fält har man inte tid att
bli nervös (t.ex. sex skott på
tio sekunder mot olika mål).
Skotten måste helt enkelt av-

Många njuter av precisionsskyttet och menar att den totala
koncentrationen som krävs
för varje skott ger skön mental
avkoppling från vardagen.

fyras utan att tveka när korn
och sikte ligger rätt i figuren.
Gör som vanligt

Det händer då och då att skyttar som har ett bra resultat på
gång blir alltför noggranna.
Man vill så väldigt mycket
och ändrar därmed omedveBästa receptet
tet på något, kanske står och
Alla är olika, en del är medfött ”hänger” på skotten för länge
lugna och hetsar inte upp sig mot vad man är van vid eller
för att det är tävling. De kan börjar tänka på att man har
skjuta bra utan hårdträning möjlighet att vinna tävlingen.
medan andra behöver träna
Ofta försöker man då ta
ofta och regelbundet för att ett fastare grepp om kolven
bygga upp den säkerhet och än man gjort tidigare; ”nu ska
jämnhet som krävs för att kla- jag verkligen hålla i…”, vilket
ra bra resultat även på tävling. ofta resulterar i en ”oförklarDe flesta mästerskyttar jag lig” förskjutning av träffbilden
intervjuat menar att det bästa och sämre resultat.
receptet på att behärska tävlingsnerverna är att tävla så Utrustning och klädsel
mycket det bara går.
Liksom vid fältskytte ska
man givetvis ha förberett utTvå grupperingar
rustningen dagen innan tävOfta skiljer skyttarna ut sig i ling. Pistolen ska ha fått sin
två grupper; de som föredrar genomgång och övrig utprecision, respektive de som rustning, tidur, målkikare,
hellre skjuter fält. Det finns ett hörselskydd, vattenflaska och
9

ev. skytteglasögon ska finnas i
väskan. Tillräckligt med ammunition inte att förglömma.
Skjuthallar kan vara nog
så kyliga även under vår och
höst och det gäller att ha på
sig kläder som känns varma
och bekväma. Jackan ska vara
så pass generöst tilltagen (eller uppknäppt) att den inte
stramar och utgör en motverkande kraft då man lyfter
skjutarmen. Stadiga, varma
skor är att rekommendera.

Rekommenderad rutin för avfyring
Avtryckarvikt
Skottet går

Glasögon

I pistolskytte är avståndet
mellan öga och korn c:a 70
– 80 cm och många behöver
korrigera synen med speciella skytteglas för att få optimal
skärpa på kornet. Eventuellt
kombinerar man glasögonen med en diopter för att
öka skärpedjupet och se både
korn och siktskåra skarpt.
En uppsättning olikfärgade filter är också bra att ha
vid skarp sol eller vid mulet
väder för att få bättre kontrast
(gulfilter).

Förtryck

8 sekunder

0

Du börjar rikta
in pistolen en
bit ovanför
den svarta
tavelpricken.

Det går att
skjuta bra
även om man
är nervös.
Lisbeth Johansson

När du börjar komma ned
i riktområdet under svarta
pricken ökar du trycket något
och fokuserar på struket korn
mitt i siktskåran.
På väg ned
”genom
tavlan” mot
riktområdet tar
du förtrycket.

Uppföljning. Efter att skottet
gått ligger du kvar i en
uppföljning, som om du skulle
lossa ett skott till, och kramar
avtryckaren ytterligare något.

Inne i riktområdet avstannar rörelsen
och du fortsätter att mjukt ”övervinna”
det sista motståndet tills det smäller.
Har skottet inte gått här, tar du ned och
vilar lite, varefter du börjar om.

Ett dåligt skott – vad gör jag för fel?
Här är några generella tips om vad som kan vara fel när skottet inte sitter i centrum.
Viker upp handleden
Stöter emot rekylen i
förväg eller följer inte
igenom skottet

Rekommenderad siktbild.
Fokus på kornet i skåran.
Tavlan får vara aningen
oskarp.
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Väntar på rekylen
i förväg

Fingret för långt
förbi, eller når inte
riktigt fram på
avtryckaren

Trycker för mycket
med tummen

Kramar med fingertoppen under avtrycksrörelsen

Kramar hela handen ihop
med avtrycksrörelsen

Rycker/slänger iväg skottet

Viker ned handleden eller tar ner för fort

NP2 ’15

Greppet

Markering

Det är viktigt att få samma grepp om kolven
vid varje skott. Har du en pistol/revolver med
justerbart handlovstöd får det inte sitta för
hårt, bara lätt stödja. Det kan vara frestande
att skruva det hårt mot handen, greppet känns
extra stadigt – ”sitter som i ett skruvstäd” –
men det är en bedräglig åtgärd. Efter en stund
har blodtillförseln i handen blivit sämre och
plötsliga darrningar kan uppstå.
Man kan också behöva justera handlovstödet
beroende på väderleken. Varma dagar sväller
handen och det behöver justeras ned något,
kalla dagar tvärtom. På nyare vapen kan man
justera kolvvinkeln både upp/ned och i sida.
Vinkeln ska ställas så att man hittar kornet utan
att behöva vinkla handen åt något håll när man
kommer upp i riktområdet.

På större mästerskap har man vanligtvis dragit en
linje någon meter framför tavlorna som skyttarna
inte får överträda innan markeringen är klar. Precis
som vid fältskjutning får tavlorna inte vidröras innan
funktionären kontrollerat och avrapporterat poängen
till skrivaren och skytten.
Rutinen är att markören först kontrollerar att det är
fem skott i tavlan, därefter rapporteras poängen.
Först därefter kritas och klistras tavlan. En del
arrangörer byter spegel efter varje serie för att effektivisera markeringen (vanligt på stora
mästerskap).
Är skytten inte överens och kräver tolkning av någon eller några träffar ska tavelspegeln
tas ur, hållas vågrätt och tolkas. Är man inte överens då heller kan skytten begära att
tavlan (ibland mot en avgift) överlämnas till juryn för beslut.

Utrustning

Digitalt tidur.

Kristian Sjöberg, Torna Hällestad, mästerskytt
i precision med sin utrustning. Hörselskydd
(självklart, men det händer inte så sällan att
skyttar glömmer dem), kikare för kontroll av
träffarna och tidur.

NP2 ’15

För att undvika tidsödande irritationsmoment under
skjutningen kan det vara bra att ha med läskstången
eller en vanlig blompinne (se bild) i skjutväskan. Det
händer att en hylsa fastnar i patronläget och är svår att
få ur. Orsaken kan vara flera, vanligast är att utdragaren
blivit sliten och halkar över patronen då slutstycket
rekylerar. En liten pennkniv kan också fungera när man
ska lirka ur trilskande hylsor ur patronläget. Dessutom
kommer den till användning då arrangören satt upp helt
nya måltavlor där slitsarna för tavelspeglarna har en
tendens att vara svåröppnade första gången.

Skytteglasögon utprovade så att
man får bästa skärpan på kornet.
Här med upp- och nedfällbar
täckskiva för det icke siktande
ögat samt vridbar anordning med
filter för olika ljusförhållanden.
Kan kombineras med en diopter
för större skärpedjup.

Glöm inte kepsen! Även om man
står i skjuthall kan solen ibland
lysa in i båset och irritera ögat.
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Tankar och tips från mästerskyttar
BJÖRN BOGFELT,
Bromma. Välmeriterad
precisionsskytt och
innehavare av Stockholmskretsens rekord i precision
C på 492 poäng. Har
dessutom arbetat mycket
med att utbilda skyttar.
Grunderna

För att orka vara koncentrerad en hel tävlingsdag krävs
bra kondition. Stillahållningen tränar jag med en vikt som
motsvarar pistolen. Tyngre
vikter gynnar inte träningen
eftersom de belastar även andra muskler än dem man använder i pistolskytte.Träna på
att hålla vikten (eller pistolen)
på samma höjd som när du
skjuter på måltavlan, återigen
för att inte träna fel muskler.
Rita en cirkel med diametern som en enkrona på
ett papper och sätt upp det på
väggen. Sikta på trettio centimeters avstånd tills du inte
orkar mer.Vila, byt hand och
träna andra sidan för att undvika snedbelastning på kroppen. När du tycker det går för
lätt ökar du avståndet eller ritar en mindre cirkel.
Precis som i andra idrotter
måste kroppen och hjärnan
hinna återhämta sig efter träningspassen. Jag tränar därför
aldrig alldeles före en tävling,
risken är då att jag inte är på
topp själva tävlingsdagen. Inför
ett SM drar jag till exempel ned
på träningen c:a en vecka innan
och gör bara mindre övningar
för att inte tappa känslan.

de åskådare. Detta lärde jag
mig efter följande upplevelse
på en tävling: Jag hade börjat
riktningen ovanför tavlan och
skulle just låta pistolen sjunka sakta nedåt när en klubbkamrat som låg för hårt på
trycket sköt ett skott i gräset
Räkna poäng
Jag undviker att räkna poäng framför oss. Jag försökte då ta
under skjutningen. Jag kan om tryckpunkten en gång till
tarmen och handen inte ska inte ändra på det jag gjort, när jag låg ovanför tavlan och
kännas stela och otränade när bara påverka det skott jag ska skottet gick av.
Mitt intresse för grannens
vi börjar. När provskotten ska skjuta härnäst. Precisionsskjutas får det inte kännas som skjutning går ut på att fokuse- miss gjorde att jag själv sköt
första gången jag håller i pisto- ra fortlöpande på varje enskilt en bom.
len den dagen, jag ska känna skott som om det vore en enskild händelse och det vikti- Om det går åt skogen
mig uppvärmd och beredd.
gaste i livet. Jag tänker inte Självklart har man dagar då
på resultatet, det räknar andra ingenting fungerar hur man
Kikare
Kikare har jag alltid med mig. fram. Självklart är det viktigt än gör och dåliga skott måste
Ibland blir jag lite stressad när att vara med vid markeringen man kunna ta utan att bryta
jag ser ett dåligt skott, men så träffarna bokförs korrekt ihop. Då går jag igenom tävkanske ändå mer av de lyck- men det räcker så. Kräv tolk lingen efteråt och försöker
analysera varför det gick dåade. Åtskilliga gånger har jag om du är osäker.
ligt. Något jag kan förbättra?
skjutit fyra tior, men fått en
För min del är felet oftast att
Att
inte
låta
sig
störas
nia eller sämre i sista skottet på
jag inte tagit ned och börjat
Jag
har
lärt
mig
att
skärma
av
grund av pressen att fullända
serien med ytterligare en tia. mig från omgivningen, skapa om då jag stått för länge och
Men, jag behöver kikaren för min ”bubbla”, som det heter, tappat fokus på kornet. Efter
att ha kontroll på vad jag gör. så att jag inte blir irriterad på analys släpper jag tankarna på
På tävling i alla fall de första grannens pyssel eller pratan- den tävlingen helt.
skotten i varje serie. Det är ju
synd om jag inte i tid upptäcker att ett eller två snäpp
på siktet skulle ha flyttat in
träffbilden närmare centrum
och gett mer poäng.
Lyftet och skottet

Slappna av i axlarna! När jag
känner att axlarna är avslappnade tar jag ett djupt andetag
och gör ett bestämt men lugnt
lyft till en punkt en bit ovanför tavlan. Jag andas ut samtidigt som jag sänker pistolen
till en punkt strax ovanför den
På plats
svarta pricken. Här tar jag ett
Jag är alltid ute i god tid på nytt andetag, tar tryckpunktävlingsdagen för att eventu- ten och sjunker sakta ned igeellt kunna ta en rast på vägen nom det svarta och släpper ut
om det är långt. När jag kom- lite luft ur lungorna på vägen.
mit fram väger jag in vapnen
När jag sakta sjunker
och värmer upp med en snabb nedåt ökar jag trycket på avpromenad och några mindre tryckaren och när jag komfysövningar för att få upp rör- mit till mitt riktområde – en
ligheten. Uppvärmningen kan bit nedanför det svarta – ska
ta mellan fem och tio minuter. det inte gå mer än tre sekunJag tar också reda på om der (absolut högst sju) innan
det finns möjlighet att stå nå- skottet går ”av sig självt”. Gör
gonstans och göra lyftövningar det inte det tar jag ned, vilar
med torrklick för att skju- lite och börjar om.
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När skottet gått följer jag
upp genom att rikta in mig
som om jag ska skjuta ett skott
till, detta för att eliminera risken att ta ned för snabbt samtidigt som skottet går.

MARIA PRANDL-NORRGÅRD, Salem, började tävla
sent i karriären, men fick en kick då hon blev tvåa på
Stockholms kretsmästerskap i precision 2003. Sedan
dess har det gått bättre och bättre och på SM förra året
tog hon individuellt guld i damernas precision efter
särskjutning mot Monica Rundqvist (48-47). Dessutom tog
hon silver i fältskyttet, även där efter särskjutning.
Maria tycker hon har skapliga tävlingsnerver men skulle kunna
förbättra den mentala styrkan ytterligare.
– Allt beror på hur man är som person, hade jag gått in för
pistolskyttet tidigare hade jag nog kunnat tänka mig en personlig tränare. En del är ju duktiga på att skärma av omgivningen och gå in i sin egen ”bubbla” och koncentrera sig på
varje skott. Jag är mer så där att jag tittar mig omkring och
kan fladdra iväg med tankarna. Dessutom har jag stora krav
på mig själv före en tävling. Det är ju en spännande utmaning,
vad kan jag prestera?
NP2 ’15

LISBETH JOHANSSON,
Huskvarna, innehavare av
damrekordet i precision.
”Det går att skjuta bra
även om man är nervös”.

BRITT-MARIE ELLIS NYGREN, Stockholmspolisen, har
sedan länge slutat tävla, men under sin aktiva tid sköt
hon även internationellt och hade åtskilliga framgångar,
bland annat tog hon SM-guld i precision 1994.
Två år efter SM-guldet, ställde Britt-Marie upp på en demonstrationsskjutning i precision för NP. Med en mikrofon
runt halsen ombads hon tala in på en bandspelare exakt hur
hon kände och upplevde varje skott, före, under och efter
skottet, samt efterföljande analys. Läsaren fick sedan skott för
skott (redovisade med bild på måltavlan), följa Britt-Maries
skjutning i sex serier. Det blev ett uppskattat inslag i tidningen.Trots alla distraherande kringarrangemang med bandspelare och kameror sköt Britt-Marie 289 poäng. Artikeln gick
i repris i NP nr 1, 2004.
Artikelförfattaren granskade hennes skjutning ingående och
beskrev skottrutinen så här:
Först lyfter Britt-Marie pistolen en bit över måltavlan. Därefter sänker hon pistolen i en mjukt avstannande rörelse för
att slutligen ligga stilla (synbarligen) i riktområdet en bit under det svarta. Tiden från att lyftet påbörjades till att armen
stannat i position för finriktning varierade från 12 till 15 sekunder. Finriktningen pågick därefter 5 – 10 sekunder innan
skottet gick, vanligast efter 7 – 8 sekunder. De gånger BrittMarie avbröt och tog ned pistolen skedde det alltid disciplinerat efter 10 sekunder.
Den fysiska styrkan för att
kunna hålla pistolen så stilla
som möjligt är en självklar
förutsättning, sa Britt-Marie,
och förklarade själva avfyringen så här:
– Avtryckarkänslan kan indelas i tre steg. I den högsta
positionen lägger jag fingret
på avtryckaren... lite längre
ned i tavlan tar jag trycket lite
till... och när jag ligger rätt i
riktområdet – på en ”mental
hylla” som jag skapat åt mig
själv – tar jag den mekaniska
tryckpunkten, och ytterligare lite till, mjukt, tills skottet
går. Man måste våga vara tuff
i det här ögonblicket när man
skjuter precision. De som inte
gillar precision är oftast de
som är lite nervösa och har
svårt att ge sig till tåls. En mix
av tålamod och ”go” är idealet.
NP2 ’15
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På Sydsvenska mästerskapen
i precision 1997 satte Lisbeth
Johansson svenskt damrekord
med 490 poäng. Rekordet
står sig fortfarande och hon
minns hur det kändes:
– Med 344 poäng i grundomgången började tankarna
på ett toppresultat komma.
Min ledning var dock så pass
stor att jag kände att de andra inte skulle kunna komma ifatt mig, det är värre när
någon ”flåsar en i nacken”
och kanske bara ligger någon poäng under eller lika
inför finalen. Men visst var
jag nervös! Jag vill minnas att jag sköt 49, 50 och inför den
sista serien blev det riktigt svårt. Men det blev en 47:a och
att det trots allt inte blev sämre beror på att jag hade arbetat
in tänkandet att även om man är nervös kan man skjuta bra.
Det här är ju väldigt individuellt, självförtroendet kan lika
gärna försvinna helt. Det är en skör egg man balanserar på,
den gången gick det bra.

THOMAS DAHLBERG,
Atlas Copco, precisionsskytt
som bland annat vunnit
Handen Open sex år, varav
fem i följd. Handen Open
är en utslagstävling där
man möts i matcher om
fyra serier precision man
mot man.
I Handen Open, ”ett eldorado i särskjutningar”, kan det
handla om hela sju matcher
(fyra serier per match) med endast en kort paus mellan och
det gäller att hålla skärpan hela vägen. Men Thomas har ett
stabilt psyke och hetsar inte upp sig i första taget.
– Det kan bli svårt att koncentrera sig mot slutet, säger han,
jag försöker bland annat dricka i pauserna för att hålla vätskebalansen på en bra nivå, det är viktigt. Men svårast är nog
ändå de egna kraven på ett bra resultat man har i bakhuvudet.
Man vill ju hålla en hög nivå och inte ”sänka” något skott.
Det gäller att hålla sådana tankar borta och bara koncentrera
sig på att skjuta.
Om tekniken:

– Ingen kan hålla pistolen helt stilla, en viss rörelse måste
man lära sig acceptera. Det viktiga är att all fokus hela tiden
ligger på det strukna kornet i siktskåran, sedan lugna fina avfyringar inom riktområdet. Som vanligt lätt att säga, tyvärr
fungerar det inte alltid ...
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MONICA RUNDQVIST, Vårgårda, flerfaldig SM-guldmedaljör i precision.
En särskilt minnesvärd prestation är ”drömfinalen” i specialtävlingen
”Swedish Masters” som gick i Munktellarenan i Eskilstuna 1999.
I Swedish Masters deltog hela
den svenska precisionseliten,
inklusive Ragnar Skanåker,
och tävlingen var en specialkomponerad utslagstävling
som spelades in av produktionsbolaget Team Jelbe. Ingen
herr/damklass, alla deltog på
samma villkor.
Monica slog ut den ena manliga deltagaren efter den andra
och var till slut, efter en dramatisk särskjutning mot Dick
Lindgren, i semi färdig för final mot Sture Larsson, säker
skytt från Jokkmokk.
Finalen gick i bäst av tre femskottserier, 10 sekunder per
skott, ett i taget växelvis mellan skyttarna.
Med kameramännen tätt intill gjorde sig skyttarna beredda.
Första ronden vanns av Sture Larsson, rond två av Monica och
så var det dags för den nagelbitande sista och avgörande ronden.
Denna inleddes med att Monica fortsatte att som i trance

Publiken såg träffarna på storbildsskärmar
innan skytten själv hunnit titta i sin monitor.
Många tior ”flashade” på Monicas tavla med
applåder från åskådarna.

mata in tior i tavlan. Från och med andra ronden hade hon
skjutit åtta tior i följd. Sure sviktade en aning och sköt 10 – 8
– 10 – 9. Då åttan kom upp på storbildsskärmen gick det en
susning genom publiken. Sture lossade sista skottet – en nia.
Monica behövde nu klara en åtta i sista skottet för att vinna
alltsammans.Våra ögon rör sig mellan Monica och hennes tavla
som visas på storbildsskärmen. Det är absolut dödstyst i hallen.
Så går hon lugnt upp med pistolen, ligger kvar, det dröjer…
vad ska det bli? Slutligen – skott! En nia och hon hade gjort
det! Visslingar och applåder från publiken.
Ingen demonregissör hade kunnat regissera denna drömfinal bättre. Monica fick den största bucklan som skådats i
famnen av Ragnar Skanåker som denna gång fick nöja sig
med att vara prisutdelare.
Vad gäller nerver sa Monica i den efterföljande intervjun att
hon istället för att bli nervös blev peppad att skjuta bättre
och bättre.
– När man skjutit en tia vill man ju skjuta en till… och en
till… och en till…, log hon, fortfarande lite varm om kinderna efter det fenomenala koncentrationsnumret.

Skyttarna hade kameramännen i sin omedelbara närhet.
Swedish Masters arrangerades av Nationellt Pistolskytte i
samarbete med Eskilstuna Pk.

HENRIK LUNDBLAD, Göteborgs Pssk, är innehavare av det svenska rekordet i
vapengrupp C, 494 poäng. Henrik finns tyvärr inte med bland oss längre, han
gick bort i alltför tidig ålder 2011. Rekordet har tangerats av Dick Lindgren,
Magnus Stenbock, och Staffan Oscarsson, F4 Skf.
I en intervju efter rekordskjutningen på Västsvenska mäsOm skjutningen varit en
terskapen 1994 berättade Henrik hur det gick till. Han var
pärs blev det nästan ännu
i toppform och inställd på att vinna, men hade ingen aning
värre efteråt, tyckte Henom att rekordet låg inom räckhåll. Det var en regnig dag och
rik. För att gälla som rekord
skyttarna fick gå fram till tavlorna på utlagda plankor. Så här
måste nämligen pistolen
mindes han skjutningen:
kontrollvägas ytterligare en
– Jag sköt min egen tävling och fick ihop 346 poäng i grungång. Den höll vikten och
domgången. I finalen försökte jag inrikta mig på att fortsätta
Henrik kunde pusta ut. På
utan att tappa koncentrationen. Medan jag satt i bilen och
frågan om han trodde att
väntade på finalen gick jag igenom hur jag skulle skjuta; gå
rekordet var svårslaget svaupp och krama av skottet precis som tidigare, inte tveka elrade den orubbligt lugne
ler vänta. De två första serierna gick bra, 49, 50, sedan följde
Göteborgaren:
fyra tior i rad, men inför sista skottet fick jag problem, det
– Nja… 495 kan man
blev väldigt jobbigt. Till slut hade jag bara några sekunder
nog göra, men sedan blir Henrik Lundblad, Göteborgs Pssk,
kvar av skjuttiden, men klarade ändå en nia.
det tungt…
med sin luftpistol. Bilden från 1995.
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ANNA-KARIN BONANDER, Pk Hjorten, bröt igenom
”mansvallen” i precisionen på SM 2012 då hon vann guld
i den mansdominerade klassen öppna C på 487 poäng.
Hon tog även guld i damklassen efter särskjutning.
Anna-Karin sköt tre 49:or i rad i finalen och minns hur det
kändes att vinna SM-guld i den prestigefyllda öppna Cklassen:
– Grundomgången gick väldigt bra och när vi var klara visste jag att jag låg som nummer ett, men också att det fanns
fler som kunde vinna i finalen. I pausen mellan grundomgång och final försökte jag att inte tänka på skyttet över huvud taget. Jag gjorde helt andra saker timmarna innan det
blev dags.
I finalen kunde åskådare som var på plats se hur
Anna-Karin pustade då och då och pratade med
sig själv.
– Ja, jag försökte peppa mig själv… säger hon,
det var nervöst och jag fick ta ned flera gånger,
avtryckarfingret ville inte riktigt lyda och det
började röra sig för mycket i siktskåran. Att avbryta och ta ned har jag lärt mig den hårda vägen, får man inte skottet att gå i tid måste man
ta ned och börja om. Det var otroligt skönt när
det hela var över och jag hade lyckats hålla ihop
skyttet och ta guld!
När man leder efter grundomgången placeras man som
nummer ett i finalen. Pressen på skytten ökar och bara tanken
på att fortsätta prestera bra kan få många skyttar att börja
skaka. Men Anna-Karin stod pall. Tre fyrtionior blev det.

BÖRJE NILSSON, Emmaboda,
flerfaldig SM-guldmedaljör
i precision C, innehavare av
svenska rekordet för yngre
veteraner (484p), numera äldre
veteran. Börje innehar det
inofficiella rekordet i precision
tio serier, 496 poäng, satt på en
stor tävling i södra Sverige 1976.
Tyvärr hade inte tävlingen status
för rekordnotering.
På frågan om vad han anser svårast i precisionsskjutning svarar han så här:
– Det är svårt att peka på ett enskilt moment, det är ju en
kombination av att hålla stilla, fokusera på kornet i skåran, göra
en lugn avfyring och följa upp skottet. Det jag tror man gör
mest fel på – det gäller i alla fall mig – är att man omedvetet
flyttar skärpan från korn och sikte till tavlan. Skärpan glider
iväg mot tavlan och man avfyrar i fel läge. Man upptäcker
inte den där lilla, lilla avvikelsen i skåran som gör att träffen
inte går in i tian. Det är verkligen lurigt. En bra avfyring kan
du träna dig till genom att skjuta mycket, men du kan inte
skapa automatik i ögats funktion, där måste du ständigt vara
vaksam!
Han tillägger:
– Jag har inte varit någon träningsnarkoman, istället har jag
tävlat så mycket jag har kunnat, det är bästa träningen.
NP2 ’15
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I Svenska Pistolskytteförbundets
årsbok från 1977 kopierade man in
Börje Nilssons skjutkort där det
fantastiska resultatet på 496 poäng
finns dokumenterat. Under rubriken
”Så här kan det skjutas!” lyder texten:
”Vid tävlingar om Sösdalaurnan 1976
sköt Börje Nilsson, Emmaboda Pk,
förnämliga 496 poäng på 10 serier i
vapengrupp C. Resultatet ligger långt
över gällande svenska rekordet (489
poäng). Vi beklagar att resultatet ej
kan noteras som svenskt rekord”.
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På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet
inbjuder Vårgårda Pistolskytteklubb till

Svenska Mästerskapen samt
Swedish Open i PPC1500
PLATS:

MATCHER:

Tånga Hed Vårgårda

–

TID:

–

Torsdag 30 juli – söndag 2 augusti
Prisutdelning är planerad att ske runt kl. 15:00 på söndag
den 2 augusti.
Ett av skjutlagen på lördag är reserverat för High Master
Pistol 1500.
Ett, ev. två, skjutlag på söndag är reserverat för High
Master Revolver 1500.

–
–
–
–

ANMÄLAN:
Se hemsida http://www.smppc2015.se

–

BETALNING:

–

Förskottsbetalning av startavgifter sker till
Vårgårda PSK:s plusgiro: 28 93 52-7.
Se hemsida http://www.smppc2015.se

KLASSNING:
Svenska Mästerskapen: öppen klass (för skyttar som
representerar SPSF förening).
Swedish Open: High Master, Master, Expert,
Sharpshooter, Marksman. Oklassade skyttar startar i
Master.

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

Lagmatch Revolver, Match 5 från Revolver 1500
Lagmatch Pistol, Match 5 från Pistol 1500
Lagskyttar ska tillhöra samma klubb.
Klassning enligt gällande SPSF regelbok för PPC samt SHB.

OBSERVERA:
Alla lagmatcher måste anmälas i förväg

AVGIFTER:
PRISER:
Svenska Mästerskapen: Svenska Pistolskytteförbundets
mästerskapsmedaljer delas ut till 1:a -3:e plats i
respektive vapengrupp samt i tvåmannalag i R1500 och
P1500.
Swedish Open: Plaketter utdelas till 1:a -3:e skytt i
respektive vapengrupp och klass Lagpris till de tre första
lagen i sin klass och vapengrupp R1500 och P1500

150 skottsmatch: 220 SEK (25€)
60 skottsmatch: 150 SEK (15€)
48 skottsmatch: 100 SEK (13€)
Team Match: 100 SEK (10€)

BANKETT:
Bankett kommer att arrangeras på lördag kväll.
Bokning sker i samband med anmälan.

INFORMATION:
Ytterligare information hittas på hemsidan:
http://www.smppc2015.se
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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

NP2 ’15
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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
18
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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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v
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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
NP2 ’15
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60:e Fyristräffen

Fältskjutning med
tradition!

Station 8 med glada mål.

Jubileumsmuggen.

Av: Peter Siegel

En av Sveriges anrikaste fältskjutningar med pistol är
utan tvekan Fyristräffen i Uppsala. Denna populära
tävling har genomförts utan avbrott sedan 1955. De
senaste 25 åren har antalet starter varierat mellan
350 och 460. Det är en tävling man inte vill missa.
Deltagarna kommer från när och fjärran.
Från början var tävlingsplatsen
Hågadalen. Fyra föreningar
delade då på arrangemanget, Upsala Sportskytteklubb,
Uppsalapolisens Pistolskytteklubb, AKS Skf och I8 Skf.
Tävlingen arrangerades alltid
första söndagen i april, med
undantag när påskhelgen inföll i början av denna månad.
20

I år genomfördes Fyristräffen
därför den 12 april. Lite blåst
denna dag gjorde tävlingen
något svårare än vanligt, trots
mycket bra banläggning av
Martin Hagnell, Patrik Lindh
och Ulf Algulin.
När militären flyttade från

Uppsala till Enköping för-

svann Hågadalen som tävlingsplats. Tävlingen flyttades
då till Ärnaområdet och F16
Skytteförening trädde in som
arrangör tillsammans med
USK och UPPK. Nästa ställe
för den anrika tävlingen blev
skyttecentret Ekebyboda där
tävlingen av allt att döma
kommer att arrangeras så

länge detta fina skyttecenter
består. Ett undantag skedde
dock år 2013, då Fyristräffen
tillfälligt fick flyttas till Faxan
på grund av tjälen i marken.
Årets Jubileumsfält överträffas

nog bara av Upsala Sportskytteklubbs 100-årsjubileum för
två år sedan. USK grundades
NP2 ’15

Upprop.
En av Uppsalakretsens
största pistolskytteentusiaster
Bertil Olsson. Se intervju på
nästa sida.

Station 2: Tre liggande bunkerspringor.
Vinnarna på Fyristräffen. Från vänster: Linus Ericsson (JC), Hans Granath (3A),
Ann-Kristin Jansson (3B), Lars Hagman (3C) samt Robert Johansson (3R).

alltså redan 1913, året innan
första världskriget bröt ut.
Klubben har under åren haft
en del toppskyttar, där Staffan Oscarsson och speciellt
också Ove Gunnarsson var
två av de mest framgångsrika. Även gamle Olympiamästaren (Berlin 1936) Torsten
Ullmans dotter, Marie-Louise
”Bibi” Ullman var framgångsrik på damsidan.
Framgångsrika vinnare och

bäst på årets Fyristräffen, den
sextionde i rad, var Hans Granath,Västerås, i vpgr A, AnnKristin Jansson, Håtuna, i vpgr
B och Lars Hagman, Hedemora, i vpgr C, samt Robert
Johansson, ACPK, i vpgr R.
På juniorsidan utmärkte sig
Linus Ericsson från Örebro.
Linus har tydligen ärvt skyttegenerna från pappa P-O som
är flerfaldig svensk mästare
och mammaVeronica, tidigare
svensk mästarinna i damernas
fält. Roligt för Ann-Kristin
Jansson var att hon slog alla
killar i vpgr B, bland annat
B-vapenspecialisterna P-O
Andersson och Lars Hagman,
med flera.
NP2 ’15
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Funktionärer med
diamantmålet på
station 3.

Sex figurer på
station 4 med
snabba visningar.

Kluriga vinklar på station 7.

Stationschef och prisutdelare var som alltid Bertil Olsson, en av Uppsalakretsens
största pistolskytteentusiaster
och USK:s drivande kraft de
senaste decennier. Bertil har
själv deltagit i Fyristräffen sedan 1965.
En av de få som har varit med
från början 1955 är Sune Janver från Katarina Psf. Sune,
som fyller 86 i juli, slutade
tävla på Fyristräffen år 2011.
– Det gick ganska bra förr,
men någon gång får man ge
sig när man har kommit till
åren och börjar bomma allt för
mycket. Femtiosju gånger på
Fyristräffen får räcka! sa gamla
svenska mästaren Sune Janver och log!
Vi gratulerar Upsala Sportskytteklubb till sitt 100-årsjubileum och hoppas att även
Fyristräffen får leva uti hundrade år!

Bertil Olsson
– en av Sveriges största
pistolskytteentusiaster!
Av: Peter Siegel

Bertil Olsson 71 år f.d. kriminalkommissarie, samt chef
för tekniska roteln i 21 år, ordförande i Uppsalapolisens
Pistolskytteklubb och vice ordf. i Upsala Sportskytteklubb
berättar i en exklusiv intervju för NP.
Hur började du?
Jag började 1964 inom polisen och
då fick man förstås en tjänstepistol,
en Walther PP 7,65. Jag började
tävla inom polisen och minns att det
var 75 cm snö på min första tävling.
Skyttet gick bättre och bättre och jag
satte som mål att komma med i polislandslaget.
Men du började också tävla i
sportskytte och även nationellt.
Ja, jag köpte en Walther GSP och
en OSP- snabbpistol, samt en S&W
revolver.
Du hade ju ett heltidsjobb inom
polisen och skytte som ideellt arbete och hobby, vad sa din fru då
när du var borta mycket?
Som tur är har jag en förstående fru.
Vi gjorde först upp om en ”prövotid” på två år för att se om det skulle
fungera. Det blev ett 50-årigt engage-
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mang och det har varit en enastående
rolig tid. Jag har även haft ett stort
stöd från chefer och arbetskamrater.
Fantastiskt! Hur länge har
du varit förbundskapten i
Sportskytteförbundet?
Från 1988 till 2000. Gjorde först olika
tränarkurser, utbildade mig ordentligt
och fick en tränarlicens i Tirrenia i
Italien. Jag fick också en utbildning i
Wiesbaden i Tyskland och inte minst
också UIT-tränarutbildningen, (International Shooting Union). I Sverige
var jag först tränare för polisens landslag och 1988 började jag mitt engagemang i Sportskytteförbundet som
tränare för damerna. Jag hade även
ledaransvar för alla lag.
Du var ju med på olika OS också.
Ja, i Barcelona 1992, Atlanta 1996
och Sydney 2000. Roligast var väl
när Ragnar Skanåker fick ett brons i

Barcelona. ”Ragge” började ju 1972
med guld i München, sedan blev det
silver i Los Angeles 1984 och i Seoul
1988. Men att han hela tjugo år efter
München klarade en OS-medalj till
var verkligen fantastiskt.
Hur många fler internationella
tävlingar har du varit med om?
Det blev ju en hel del, tre VM, fyra
EM, samt några EM i luftpistol, etc.

alla dessa år. Jag var bl.a. i Förenade
Arabemiraten för att utbilda tjugo
blivande ungdomsledare från Arabemiraten, Kuwait och Oman. Den teoretiska delen höll vi på Hilton Hotel,
men det praktiska var förlagt på en
stor och fantastisk skytteanläggning
långt ute i öknen. Självklart med air
condition på hela banan. Det var en
riktig exotisk upplevelse.

Du har ju även varit med om att
arrangera många tävlingar här i
Sverige.
Ja, flera sportskytte- och veteran-SM
och även två nationella Pistol-SM. Naturligtvis även mina klubbars tävlingar
som Vinterfält på Faxan och Fyristräffen på Ekebyboda.

Det måste ha varit roligt att träffa
skyttar och skytteintresserade från
hela världen.
Ja visst, men sedan tycker jag förstås
att kontakten med alla entusiastiska
skyttar och funktionärer här hemma
har gett mig oändligt mycket. Jag vill
gärna tacka alla. Ni har berikat mitt
liv. STORT TACK!

Dina roligaste upplevelser inom
pistolskytte?
Alla likasinnade jag fick träffa under

Tack själv! Dina insatser och ditt
arbete för pistolskyttet i Sverige
har varit ovärderliga.
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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:-

Inlämning
pågår till
höstens
auktion!

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

NP2 ’15
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Rykande färsk
seriefält
Av: Peter Siegel

Gripen Pk, en relativt liten förening i Stockholm, har börjat
arrangera en ny fältskytteserie i lite enklare stil. Man klarar
sig utan stationspersonal genom att sätta en rutinerad skytt
på plats 1 i patrullen, som då fungerar som stationschef och
protokollförare. Enbart fasta mål betyder också att ingen behöver
dra i några tampar. Ett koncept som visade sig fungera bra.
Nya Nationella Seriefält på
Hacksjön i Tullinge söder om
Stockholm fungerade väldigt
bra och skyttarna var nöjda
med arrangemanget. Visserligen fick patrullerna skjuta
i två omgångar för att ”stationschefen” också skulle få
skjuta, men det gick bra ändå.
Arrangören hade även lämnat
en ledig plats i varje patrull
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så att en eventuell omskjutning vid vapenfel skulle gå
snabbare.
Alla hjälptes åt och det
blev en r iktigt bra fältskjutning trots avsaknad av
stationspersonal. Medlemmar från stockholmskretsens styrelse hjälpte till och
bemannade bland annat vapenkontrollen. I köket fanns

medlemmar från Ekens Psf
som bjöd på en god lunch i
form av bl. a. nygrillade och
välkryddade kycklingspett
och potatissallad med salladstillbehör. Allt enligt mottot: ”En nöjd mage skjuter
bättre”.
Gripen Pk och initiativtagaren Daniel Kron ville ha fyra

Daniel Kron, initiativtagaren för
Stockholms seriefält.

serietävlingar, men då skjutbanan vid Hacksjön var fullbokad blir det tyvärr bara tre
tävlingstillfällen. På den första
serietävlingen registrerades
det 275 genomförda starter.
Hittills har omgångarna bestått
av poängfältskjutningar med
48 skott i 21 figurer, vilket
ger maximalt 69 poäng. I för-
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Uppropet – ”Där ligger station 1”, kommenderar Daniel Kron.

Det blev fullt, sa Alexandra Forsman från ACPK.

sta omgången sköt enbart en
skytt fullt i vapengrupp A och
fem skyttar i vapengrupp C.
Ingen fyllde i vapengrupp B,
R eller M (ja det fanns också,
fast utan standardmedaljer).
Det blev alltså bara sex skyttar
totalt som lyckades skjuta fullt
av 275 genomförda starter.
I andra omgången registrerade
Gripen Pk 270 starter. Banan
var i stort sett den samma som
första gången och även vädret
var minst lika bra.Två skyttar
sköt fullt i vapengrupp A men Små mål och inte allt för långa tider på station 4.
hela 14 skyttar i vapengrupp
C, varav en i klass 1 samt två
veteraner. Den duktige junioren Thomas Friberg från
Saab Pk i Linköping var med
en enda bom nära full pott.
Det bådar gott inför årets SM
och landslagsuttagningen för
juniorer.
Trots enbart fasta mål i båda
omgångarna var svårighetsgraden inte mycket lättare för
det. Ett långhåll på ca 90 meter och några stationer med
riktigt korta skjuttider varierade denna nya fältskjutning
ganska bra ändå. I toppen
av elitklassen är det ju bara
fullt som gäller, samt högsta
möjliga särskiljningspoäng.
Eftersom det var en poängfältskjutning kunde inte fullt
så avancerade skyttar välja
bort de minsta målen och på
det viset få ett bra resultat i
sina respektive skytteklasser.

NP2 ’15
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Lunchpaus i vapenkontrollen, men det gick bra att väga in ändå.

Bästa skytt på andra seriefält

blev Tomas Hämäläinen från
Atlas Copco Pk som vann
både A3 och C3, samt hade en
borta på långhållet i revolver
på grund av en klick. Tomas
brydde sig dock inte om att
anmäla vapenfel för att skjuta
om. En enda bom på hela 144
skott i tre vapengrupper var
strålande nog ändå!

Tredje och sista seriefält ar-

rangeras den lördagen den
27 juni. Storstockholms och
även utsocknes pistolskyttar från bland annat Södertälje, Linköping och Örebro
hoppas nu att denna nya seriefältskjutning blir årligt
återkommande.
Daniel Kron säger att Gripen
Pk testar denna nya typ av
seriefältskjutning för att med
små resurser kunna arrangera roliga, men ändå korrekta och utslagsgivande
tävlingar. Tanken är
också att kunna skapa
fler tävlingstillfällen i
Stockholm. Ett mycket
lovande initiativ tyckte
deltagarna!

Skyttarna kunde ge ris
och ros till arrangören.
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Första, andra,
tredje... SÅLD!

Johan Nordén var auktionsutropare. Han var under 15 år
VD för Bukowskis innan han
startade eget.

Text: Peter Carlsson
Foto: Peter Carlsson och Walter Borg

Att köpa sitt första vapen eller
byta vapen kan vara både dyrt och
tidsödande. Då kan en vapenauktion
vara lösningen. Du får möjlighet att titta
och känna på vapnet innan auktionen
och sedan buda på det. Vi följde med
till Walter Borgs vårauktion för att se
hur det går till.
Walter Borg i Stockholm anordnar en av Sveriges största
auktioner på handeldvapen.
Företaget startades redan
1924 av just Walter Borg.
Det är nu barnbarnet Christer Borg som är VD och hans
26

son Stefan Borg som är vice
VD. Kanske även den femte
generationen finner sitt kall
för jakt och vapen? Deras
auktioner förläggs till en våroch en höstauktion.Vi träffar
Stefan Hamlin som är både
NP2 ’15

Stefan Hamlin,
butiks- och
auktionsansvarig
(t.v.) och Christer
Borg, VD för
Walter Borg.

Carl-Robert fotograferar
inför auktionskatalogen.

Allt från ovanliga Apache-revolvrar till moderna pistoler kan inhandlas på auktionen.
Bland det mest ovanliga som har sålts är en
Schwarzlose från början på 1900-talet.
Foto: Modern Firearms
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butiks- och auktionsansvarig
hos Walter Borg, för att ta
reda på hur det går till på
en auktion.

Är det värt att köpa vapen på
en auktion?

– Vapen idag har så pass hög
kvalitet och det är väldigt sällan jag ser utskjutna vapen. De
håller oftast i flera generatioStefan, hur länge har ni
ner. Köper man ett nytt vapen
anordnat vapenauktioner?
– Jag började på Walter Borg får man betala ett helt annat
år 2007. Då tog jag med mig pris. På en auktion bestämmer
erfarenheterna från min gamla köparna vad ett vapen är värt.
arbetsgivare Widforss som ar- Vi använder de historiska prirangerat auktioner sedan 1982, serna när vi bestämmer värdet
då de inledde ett samarbete på objekt inför kommande
med Stockholms Auktions- auktioner.
verk. Detta blir den 18:e auk- – Pistolskyttar och jägare
tionen på Walter Borg och det har mycket kostnader ändå.
brukar röra sig om 500-600 Därför är det värt att titta
på begagnade vapen i första
vapen per auktionstillfälle.
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– Nej, det är mycket mer
än så som går under klubban.
Det är vanligt med sablar, värjor, slaglåsvapen, skinnfodral
och mycket mer.Vi tar in allt
som har med jakt, vapen och
friluftsliv att göra för att auktionera ut.

skulle det hända att vi inte
har angivit korrekta uppgifter i beskrivningen, tar vi ansvar för det och löser det med
kunden på bästa möjliga sätt.
Vi vill att alla kunder skall
vara nöjda och glada när de
lämnar Walter Borg.
– Om någon har köpt ett
vapen på auktion och inser
efter en tid att det inte passade, går det alltid att lämna
in det för försäljning igen till
nästkommande auktion.

Hur går det till om man vill sälja
ett vapen på auktion?

Hur gör jag om jag vill köpa
ett vapen på auktion?

– Det går att lämna in ett
objekt för auktionering under
hela året. Det viktigaste är att
säljaren tar med sig vapenlicens och ID kort. Säljaren får
då ett inlämningskvitto och
tillsammans gör vi en värdering av vapnet. Säljaren kan
då sätta en summa för bevakning, ett minimibelopp den
skall auktioneras ut för. Bevakningssumman är en uppgift som endast säljaren och
auktionsförrättaren vet, den
står inte att läsa någonstans
publikt. Om inte auktionen
når bevakningssumman görs
ett återrop på objektet av oss,
det kan man se på slutbuden
sen. Inget slutbud betyder att
den är återropad.

– Det första du bör göra är
titta på vår webbplats eller
komma in i butiken och botanisera dig fram till vad som
passar. När du har hittat ett eller flera vapen du bestämt dig
för att bjuda på, registrerar du
dig som kund med en blankett. Detta är något du kan
göra i butiken innan auktionen för att undvika tidspress
strax innan auktionen.
– När du sedan kommer till
auktionen så kommer du att
få en spade med ditt kundnummer på. Denna spade använder du för att lägga bud på
auktionen. Du kan ropa ditt
bud högt och tydligt men det
räcker att visa spaden för att
höja budet. Vi har fasta höjningar på buden och för ett
objekt som har utropspris på
mellan 2 000-20 000 kr är
cirka 10 % höjning.
– När du har vunnit budgivningen för ett objekt kommer det att registreras i vår
kundtjänst. När du är klar
med dina budgivningar går
du till kundtjänst och du får
då en faktura samt en ifylld
ansökan på vapenlicens. Du
kan välja att själv skicka in licensansökan eller så hjälper vi
dig med det.
– Om du har ett s.k. inköpstillstånd från Polisen kan du,
i mån av tid för personalen,
hämta ut ditt vapen i butiken
redan samma dag.

hand. Det krävs en mycket
god ekonomi för att ha råd
med ett nytt vapen.

Objekten visas på
projektorduk medan
inropen sker.

Är det bara licenspliktiga
vapen som säljs på auktionen?

En vacker Colt
1903 kaliber
.32 såldes för
3 400 kr.

En s.k. ”Pepperbox” i kaliber
7 mm gick för 2 100 kr. Kanske
inget för PPC-skyttet direkt.

Även hela skyttekit
gick underklubban,
som denna SigSauer P226
med både
hörselskydd och
hölster.

Vad är den vanligaste
anledningen till att någon
lämnar in ett vapen?

Det är många vapen som
kommer in från dödsbon och
skyttar som vill byta till ett annat vapen. Men under senaste
åren har vi märkt en ökning
med anledning av femårs begränsningar på vapenlicenser.
Det finns vissa som kommer
in några veckor innan licensen går ut i panik för att de
inte får vapnet sålt på den privata marknaden. Då hjälper vi
till att sälja den på auktionen
istället. Rent ekonomiskt äger
skytten sitt vapen men licensen skrivs över på oss tills den
har sålts på auktionen.
Kan man se alla vapen innan
auktionen?

– Absolut! När vi har tagit
emot ett vapen fotograferas
det av min kollega Carl-Robert Björkander och katalo28

giseras sedan av oss med en
beskrivande text. Förutom
att information om alla objekt läggs ut på vår webbplats kan man som intressent
komma in till vår butik för
att titta och känna på vapnen.
Det rekommenderar vi också
en potentiell köpare att göra,
för att få rätt uppfattning om
vapnet. Det är viktigt att man
som pistolskytt känner efter
att vapnet passar både händer
och ögon.
– Vi har väldigt kunnig personal i butiken som man kan
rådfråga och prata med. Det
viktigaste är att köparen jämför texten som finns på nätet
med det faktiska vapnet.

Vad händer om det är något
fel på vapnet eller att man
ångrar sig?

– Man måste som köpare
granska vapnet efter slitage
och sprickor. Vi provskjuter
inga vapen och måste frånskriva oss från fel då vi endast
gör en visuell besiktning. Det
är rent auktionsmässigt att
man köper vapnet i befintligt skick. Just därför är det
viktigt att man verkligen tittar på vapnet i verkligheten,
innan man bestämmer sig för
att bjuda på det under auktionen.
– Det inträffar sällan något
fel på den beskrivning vi gör
av vapnet och dess skick. Men

Måste man vara på plats för att
kunna buda?
– Nej, det är många som
lämnar in ett inropsuppdrag
med ett maxbelopp för ett
objekt. Detta uppdrar oss
att buda på ett objekt för en
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kunds räkning, upp till det
maxbelopp som är satt. Alla
inropsuppdrag vi får budar vi
på. Om en köpare t.ex. vill ha
ett enda vapen och lägger inropsuppdrag på tre intressanta
vapen, finns möjligheten att
han vinner budgivningen på
alla uppdrag. Vi kan inte ha
beroenden på inropsuppdrag,
det klarar inte vårt datasystem. Då rekommenderar vi
att man är på plats istället och
sköter sin egen budgivning.

halvtimme innan start, är det
nästan fullsatt i salen. I entrén
hittar vi utställare av alla möjliga slag och kundtjänsten har
bara några personer i kö, då
de flesta redan har kvitterat
ut sin spade.
Auktionsutroparen Johan
Nordén hälsar alla välkomna
och ger en kort introduktion
till hur det går till innan han
börjar med det första objektet. Totalt räknar jag till 571
objekt i katalogen, varav 159
objekt är pistoler och revolvrar. Auktionen förlöper välHur gör man om man inte
digt smidigt utan några som
kan ta sig till Stockholm?
– Då kan man lämna ett in- helst problem. Telefonbuden
ropsuppdrag och även få vap- kommer in ibland och kundnet skickat rekommenderat i tjänsten lägger sina inropstvå försändelser av oss. Men uppdrag. Johan presenterar
vi rekommenderar köparen dem som den ”motbjudande
att skicka en vän att titta på kundtjänsten”, vilket får salen
vapnet i butiken innan i alla att skratta.
I entrén där kundtjänsten
fall. Annars kan köparen bli
väldigt besviken om det inte finns ökar kön först mot slustämmer med förhoppning- tet av pistol- och revolverauktionen, men alla ser så väldigt
arna.
– Bäst och roligast är om nöjda och belåtna ut. Det
köparen kan vara med på auk- skulle jag också vara om jag
tionen ändå. Stockholm är vunnit budgivningen. I höst
vackert och det finns mäng- ska minsann jag också göra
der av saker att göra förutom ett fynd tänker jag medan vi
att gå på vapenauktionen. strosar i vårsolen mot centralDessutom har vi fasta hållti- stationen bara några hundra
der på våra auktioner. Inför meter bort.
den kommande auktionen så
börjar vi med handeldvapen
mellan kl. 10-12 och sedan
mellan 12–13.30 kör vi luftvapen och andra licensfria
vapen. Då behöver man inte
sitta på auktionen hela dagen
och får en trevlig eftermiddag
i staden istället.
Auktionsdagen

När vi anländer till Clarion
Sign på auktionsdagen, en

Moa Johansson och Stefan Borg
assisterade vid kundtjänst.

Röster efter auktionen
Jonas Hübner
– Jag bjöd på en Sako
Triace med utropspris mellan
1 000-2 000 kr, men jag fick inte
den. Den gick för 1 900 kr och
det är lite för mycket eftersom
jag bara skulle använda den
för reservdelar. Men jag och
Veronica ska titta vidare efter
ett jaktgevär senare i dag.

Mikael Lindberg
– Jag hittad en Colt Python
som jag bjöd på och vann. Den
hade fel på tajmingen, men
4 400 kr är helt ok.
Cornelia Skoogh
– En Ruger GP 100 av första
generationen för 1 700 kr.

Magnus Göransson
– En lyckad auktion.
Jag vann budgivningen på
en Smith & Wesson 686.
Utropspriset var 2 000-3 000 kr
men den gick för 4 400 kr.

Björn Hofstedt
– Jag har budat på en
Walther PP och en Smith &
Wesson 686 som jag vann.
Walthern var i riktigt bra skick
och den fick jag för 3 600 kr.
Smithen fick jag för 6 000 kr
som ändå är ett ok pris. Två
riktigt fina vapen, jättekul!

Andre Hangaard
– Jag har sålt en Ruger
pistol som gick för 2600 kr
och utropspriset var 1 0001 500 kr. Sedan var jag inställd
på att köpa en Unique DES69, men både första- och
andrahandsvalet blev för dyra.
Den tredje budgivningen vann
jag med 3 600 kr.
Ivrig väntan på att få en faktura och en ifylld vapenlicens vid kundtjänst.
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The Home of
shooting!
Av: Peter Siegel

På Varpsund hittar du en av Sveriges mest kompletta
skytteanläggningar, samt en välsorterad butik med vapen,
kläder och tillbehör. Jag träffade pistolansvarige Daniel Thulin
för en intervju och visning av anläggningen.
Det var verkligen en stor och
fin anläggning ni har här på
Varpsund.

– Tack! Vi finns visserligen
mest till för jägarkårens kuloch hagelskyttar, men även
för pistolskyttar. Den som är
nyfiken och vill prova på att
skjuta gevär eller pistol, tar vi
Ett och annat skott har skjutits
på Varpsund.

på Varpsund gärna hand om. hemsida www.varpsund.se.
und se
Alla är välkomna!
Man får sedan en bekräftelse
och ett SMS som påminnelse.
Om man vill testa, måste man
boka tid då?
Har ni även event för små
– Ja, för att man som kund och stora grupper som vill
skall slippa stå i kö så sker allt uppleva något
got nytt?
skytte efter tidsbokning.Tids- – Ja, vår ambition är
bokningen gör man på vår att ge intresserade
tresserade

en heltäckande skytteupplevelse, oavsett om man vill
skjuta kula, hagel eller pistol.
På Varpsund har vi älgbana,
100 m inskjutningstunnel,
sportingbana med 24 kastmaskiner
maskin och även en
skyttebiograf.
Vi har ockskytteb
så en ffullsortimentsbutik
man köpa det bästa
där m
inom vapen och utrustning.
rus
H många kan skjuta
Hur
samtidigt
s
inne i skyttebiografen?
t

– Maximalt fyra
personer
kan skjup
ta samtidigt inne på
biografen,
men en
bio
grupp som bokar tid kan
naturligtvis vara fler. Skjutvallen består av tonvis med
gummigranulat så att vi kan
återvinna blyet.Vi återvinner
kontinuerligt hylsor och samlar in kulorna i vallen.
Vad använder ni för
ammunition på Varpsund?

– Hos oss kan man köpa all
standardammunition till ett
konkurrenskraftigt pris. Den
ammunitionen vi använder
för inomhusskytte är speciellt
framtagen för att inte avge bly
vid användning.
Jag ser att ni har en stor och
elegant vapenbunker också.

– I vår vapenbunker tillhandahåller vi marknadens bästa
sortiment. Du finner också
30
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Daniel Thulin visar vapenbunkern.

ett sortiment begagnade vapen som vi kontrollerar innan
försäljning. Vi byter även in
begagnade vapen.
Här kan man tydligen ta
jägarexamen också?

– Ja visst! Vill man ta jägarexamen så kan vi erbjuda
olika former av kurser bland
annat termin, distans och intensivkurser. Anläggningen
är godkänd för uppskjutning
och prov i samband med examen.

Skyttebiografen med träning på vita duken.

Vad säljer ni för vapen?
Det finns fyra skjutplatser
i skyttebiografen.

– Vi saluför bland annat
kulvapen som Sako, Tikka
och Blaser. När det gäller hagelvapen har vi t.ex. Perazzi,
Beretta och Benelli.Vi kommer även att ha ett brett urval
av vapen som man kan testa.
I butiken har vi mycket nytt,
både praktiska och snygga
kläder samt bra tillbehör till
skyttet och jakten. Vi värnar om ett långsiktigt miljöåtagande, därför använder vi
också endast miljöcertifierade
lerduvor samt miljöanpassad
ammunition på hela anläggningen.
Tack för visningen!

– Tack själv och välkommen
igen!
NP2 ’15

31

Sedan jag började ladda själv
har jag nästan uteslutande
använt mig av den kula,
som i folkmun även kallas
för ”Norma TC”. Många
väljer denna då precisionen
är förvånansvärt bra. Hur
tillverkar man en kula
med så bra precision? Jag
bestämde mig för att göra ett
studiebesök hos AmmoTech
Sweden AB, som numera
tillverkar den omtalade kulan.

Text: Peter Carlsson
Foto: Peter Carlsson, AmmoTech Sweden AB

Av koppar, zink och
bly är du kommen
De olika momenten i tillverkningsprocessen.

Jag möter upp Torsten Werner och Christer Högberg
från AmmoTech i en ort strax
utanför Uppsala, där deras fabrik ligger. Om jag inte hade
vetat vart fabriken låg, skulle
jag omöjligt gissa att det är
i dessa anonyma byggnader
mina kulor kommer ifrån. Jag
har mängder med frågor men
vi börjar med lite historia om
just ”Norma TC” och hur
tillverkningen kom till AmmoTech.
I mitten på 1980 talet
skulle polismyndigheten byta
tjänstevapen från Walther PP
kaliber 7,65 mm till en Sig
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Sauer 9mm. Rikspolisstyrelsen gav då i uppdrag åt Norma att ta fram en ammunition
med helmantlad kula, vilken
kom att kallas ”Säkerhetskula”. Denna kula hade en avkapad noskon och en tunnare
mantel.Vid träff mot t.ex. asfalt eller betong skulle noskonen hugga mot underlaget
och välta för att sedan splittras
i mindre delar.
Kulan användes i Normas
patroner och kom då att kalllas ”Norma Säk” men har inte
något med säkerhetspolisen
att göra som vissa tror. Ganska snart upptäcktes det att

kulan hade en väldigt bra
precision. Då togs en civil
variant på ammunitionen fram som hade en
svagare laddning och
saknade den gröna tätningslacken vid tändhatten och runt kulan.
Denna modell kom att
kallas just ”TC” och var
lämpad för sportskytte.
Torsten Werners starka intresse för vapen och ammunition tog fart när han arbetade
på utbildningssektionen hos
polisen och säkerhetspolisen
i Stockholm. Där kom han i
kontakt med Norma och sä-

Blykabel som väntar på att bli
avklippt.

kerhetskulan för första gången. Där fick han ta emot de
första vapnen och även den
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första Norma Säk ammunitionen. När Norma upphörde
med tillverkningen av TCkulan fick han möjlighet att
köpa både maskiner, verktyg
och ritningar.

ter och sneglar lite på Torsten
med ett leende. Vi insåg att
våra kunskaper kunde komplettera varandra och i slutet
på 2013 började vi prata om
att starta ett bolag för ammunitionstillverkning.

Torsten bildade 1990 företaget

Comtri AB tillsammans med
sin fru Karin. De började att
tillverka kulor för att sedan
starta upp hylstillverkning och
även tillverkning av komplett
ammunition. Den största delen av produktionen var övningsammunition till polisen.
Förutom att tillverka ammunition arbetade Torsten
under denna tid med att
bygga kulfång för inomhusskjutbanor. Det tog väldigt
mycket av den aktiva tiden
och tillverkningen av kulor
och ammunition kom lite i
skymundan.
– Vi byggde om ladugården
här bredvid och inredde den
med våra kulfång för att kunna demonstrera produkten,
berättar Torsten. Polismyndigheten blev vår huvudsakliga kund. I samband med att
den nationella insatsstyrkan
bildades så blev de lovade en
träningsanläggning, men det
löftet blev inte infriat förrän
ca 10 år senare. Eftersom vi
körde egna utbildningar på
vår inomhusbana så hyrde vi
även ut den till nationella insatsstyrkan för att få full användning. De var här för att
träna en till två gånger per
vecka, då var det fullt med polisbilar på gården. Grannarna
trodde att polisen flyttat in
här, säger Torsten och ler.

Christer har under sin tid på

Toyota arbetat mycket med
Lean, vilket är en metod i
resurshantering. Syftet med
Lean är att identifiera och
eliminera alla faktorer i en
produktionsprocess som inte
skapar värde för slutkunden.
Denna kunskap som Christer
kan tillföra tillsammans med
Torstens mekaniska vetskap
bildar ett riktigt bra lag.
Comtri AB ägs fortfarande av Torsten och Karin och
de fokuserar nu på utveckling av mekanisk utrustning,
huvudsakligen maskiner till
andra ammunitionstillverkare.Tillsammans med Christer
och Marianne driver de också
AmmoTech Sweden AB, som
fokuserar på ammunition och
laddkomponenter.
Varför har TC-kulan blivit så
populär?

– Precisionen är väldigt bra
och det beror till stor del av
att den har en lång cylindrisk
yta, länge än de flesta andra
kulor i kaliber 9 mm. Den
har även en tunn mantel vilket har en betydande faktor.
Ju mindre material maskinen
behöver pressa ut, desto lättare är det att få koncentricitet mellan mantel och kärna.
Om det är tjockleksvariationer i mantelväggen kommer
blykärnan ligga överdrivet fel
Christer och Torsten är svågrar, i förhållandet till tyngdpunkde är gifta med varsin syster. ten, vilket får kulan att rotera
En kväll när de fyra träffa- konstigt, berättar Torsten.
des såddes ett frö till hur en
utveckling av ammunitions- Finns det fler egenskaper som
tillverkningen skulle kunna är viktiga hos en kula?
ske. Christer med sin bak- – Många tror att framdegrund hos Toyota och hade len på kulan är det avgöranprecis gått i pension, men var de, men det är egentligen en
nyfiken på att starta något snygg bakdel som är viktig,
eget fast inom en helt annan säger Christer.
bransch.
Vi brister ut i skratt när vi blir
– Jag insåg att det fanns out- medvetna om den oavsiktliga
nyttjade möjligheter och en ordvitsen.
djup brunn av kunskap inom – Skämt åsido, det är välområdet i form av Torsten. digt viktigt att kulan ligger i
Torsten kan så mycket mer än en centrerad form baktill när
han ger sken av, säger Chris- den lämnar pipan.
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Maskinen som tillverkar blykärnan.

Blykärnor redo för sammansättning.

Ämnespressen som stansar är det första steget.
Stansverktyg i ämnespressen.
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Klart för avskäraren att
kapa bakänden.
Verktygen som pressar in bly i manteln.
Torsten fyller på
sammansättaren med
mantelämne.

Sammansättningspressen från 40-talet med Torstens modifikationer.

Mats gör stickprovskontroller på mantelväggar.

Vi går runt och jag blir lyrisk
när jag ser en hel hall med
mekaniska maskiner som härstammar från både nya och
gamla tider.
– Vissa är lite modifierade
och förnyande med sensorer
och annat, berättar Torsten.
Jag börjar inse att Torstens intresse för mekaniska maskiEn imponerande maskinpark
Torsten och Christer visar ner är både ett arbete och en
mig in till produktionslinjen. passion, samtidigt känner jag
På vägen ner stannar jag till en viss avundsjuka på hans
vid en maskin som ser ut att kunskap.
vara omonterad och jag frågar vad det är.
Produktionslinjen
– Det är en laddmaskin Den första maskinen i prosom jag håller på att utveckla duktionen är en ämnespress.
till ett företag som tillverkar Den stansar ut tre runda
jaktammunition, säger Tor- brickor per moment från ett
sten. Det mesta av maskinen band gjort av koppar och
är tillverkat här av mig. Enligt zink. Pressen trycker i samma
vissa gör jag det alldeles för moment också ut dem till en
ofta istället för att lämna iväg liten kopp som ser ut ungeen ritning på tillverkning.
fär som en hylsa. Smörjmedlet
– Det kallas även att ha kon- rinner i floder runt pressen.
troll, och det är Torsten väl- – I ämnespressen som smörjs
digt bra på säger Christer och med såpa, tillverkar vi cirka
skrattar.
80 000 mantlar per dag, be-

rättar Torsten. Eftersom det
går så fort att köra detta steg
så behöver inte maskinen gå
för jämnan.
Torsten tar en låda färdigpressade ämnen till en annan maskin som kallas för dragpress.
– Här dras manteln ut ännu
mer. Som du ser så blir kanten lite ojämn längst bak i
detta moment. Dragpressen
använder såpa som smörjmedel.Vissa tillverkare använder
tvål, men det har en förmåga att skapa avlagringar. Särskilt om maskinen inte körs
hela tiden.Vi kan tillverka ca
60 000 ämnen per dag i denna, berättar Torsten.
– För att justera längden
på manteln kör vi den nu i
en avskärare. Den består av
en vass kniv som kapar den
bakre delen och gör kanten
jämn. Kniven måste ibland
skärpas, det gör Mats vår produktionschef manuellt för att
få en perfekt egg.
Torsten visar mig vidare till

Eftersom kulan inte blir helt
stabiliserad av sin rotation
förrän efter ca 5-10 meter, är
denna första sträcka otroligt
viktig. Har den då inte ett
jämt gastryck runt om sig,
kommer kulan att gå överdrivet snett ur pipan.
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en annan maskin. I en låda
bredvid ligger en hoprullad
blytråd som matas in i maskinen. Det är maskinen som
kapar och formar blykärnan.
Bakom maskinen står en låda
fylld med kärnor som är redo
för nästa steg i produktionen,
sammansättningspressen.
– Här är vår ena sammansättningspress, berättar Torsten. Det är så kul att det är
gamla 40-talsprylar vi använder. Sedan har vi moderniserat dem med styrsystem och
sensorer. Denna maskin har
en märkning från Statens Ammunitionsnämnd. Nämnden
som tillsattes 1940 hanterade
anskaffningen av ammunition
till försvaret. Det ombildades
senare till Statens krigsmaterielnämnd.
– Vi har två sammansättningspressar igång just nu.
Den ena tillverkar TC-kulor
och den andra tillverkar FPkulor.
Maskinen har två matningsNP2 ’15

Vittnestavlan med sina 35 träffar av
FP-kulan.

Provskjutningsbanan bakom ladan.
Provresultat av tio FP kulor, väl samlat.

Kollegorna på
AmmoTech
med ytterligare
en lyckad
provskjutning.
Från vänster:
Christer
Högberg, Mats
Tunfalk och
Torsten Werner.

Pipämnet laddas.

torn, varav det ena är för
mantlar och det andra för blykärnor. En av mantlarna faller
ner på golvet efter att vi tittat
på den, varpå Torsten direkt
lägger den till återvinningen.
– Det är inte bra att lägga
tillbaka material från golvet,
berättar Torsten. Även om risken för smuts är liten så finns
den ändå. Det kan inte bara
försämra just den kulan utan
även orsaka stopp i produktionen, säger han bekymrat.
När jag tittar på sidan av maskinen ser jag de färdiga kulorna i en låda märkt med ett
nummer för spårbarhet. Innan
kulorna paketeras ruskas de
om i bokspån. De gör att kulorna blir rena efter all olivolja
och såpa som har satt sina spår.
– Maskiner na behöver
mycket olja och fett, då är
de i stort sett outslitliga. Varje morgon måste allt smörjas
och på kvällarna skall det rengöras.Verktygen i dragpressen
som använder såpa måste göNP2 ’15

ras rena, annars mår de inte
bra.
Hur många kulor tillverkas per
dag?

– Sammansättningspressarna
har en så kallad 60-takt, vilket
betyder 60 slag per minut per
press.Vi jobbar inte skift, men
Mats kommer tidigt på morgonen före mig och jag jobbar
lite senare på kvällen. Sen är
det lite småstopp i produktionen ibland för underhåll och
reparation. Men ca tio timmar
om dagen kör vi produktion.
– Vi håller även på att bygga
ut verksamheten för att tillverka hylsor också. Den produktionslinjen beräknar vi att
vara igång med till hösten.
– Tillgängligheten är avgörande, säger Christer. När en
kund bestämt sig vill de ha
varorna direkt. Eftersom vi
endast säljer via återförsäljare
måste de kunna få leveranser
vid behov. Det är svårt för säljarna att hantera svängningar

under säsonger, och då måste
vi hjälpa till genom att hålla
lager.
Just nu arbetar tre personer i
produktionen, men de planerar att vara fler inom en inte
allt för avlägsen framtid.

– Sen har vi detta med
att dokumentera och föra
bok i produktionen, tillägger Christer. Det är viktigt
att både säkerhet och en ansvarsfördelning finns så att vi
inte ”tror” att någon ansvarar
för en maskin.

Fokus på kvalitet

– Kvalitet är viktigt, säger
Christer. Desto stabilare process vi har desto bättre resultat. Det är också viktigt att
alla kontroller ligger nära källan. Då kan vi snabbt ta reda
på vart felet ligger. Man kan
tillverka skrot lika snabbt som
korrekta produkter om man
inte har kontroll på produktionen.
– När man pressar ur manteln ur bandet får den högst
ha en felmarginal på 0,02 mm.
Sedan tillåter vi max 0,03 mm
under hela produktionslinjen
tills produkten är färdig. Det
är inte mycket men det betyder något. Större avvikelser än
så kan påverka precisionen.

Kontroller, kontroller och
provskjutning

Mats Tunfalk är produktionschef och har 16 år som teknisk officier inom flygvapnet
bakom sig. Innan han började
på AmmoTech arbetade han
med modifiering av vapen
och ammunition. Mats sitter
vid ett bord och mäter mantlar med en mikrometer för att
göra stickproven.
– Det är dags att provskjuta
snart, säger Mats. Ska ni följa
med?
Mats tar med sig en låda med
papper och 15 stycken patroner som han laddat upp
från kulorna i produktionen.
Vi går utomhus bakom ladan
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Mantelhylsorna matas
ner i dragpressen för
att bli lite längre.

Provad 1943 av Statens Ammunitionsnämnd.

Band av koppar och zink.

Utförliga
specifikationer finns
att tillgå i mängder
från både C.I.P,
Nato och SAAMI.

Paketerad och färdig för leverans.
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där det står tre ihop monterade containrar. Mats öppnar
kortsidan och en 25 meter
lång skjutplats uppdagar sig.
Vid skjutplatsen finns en bastant skottstol som inte rubbas så lätt.
– Just nu kör vi en m/45B
pipa i skottstolen, berättar
Torsten. Den använder vi för
att provskjuta den stora massan, men vi har även andra
pipor som vi använder. Hela
tiden arbetar vi på att köpa in
pipämnen från tillverkare. Då
får man en obearbetad pipa
som vi kan svarva till att passa
infästningen i vår skottstol.
– Det finns en standardfråga
som lyder ”hur går den i min
pipa då?”, säger Christer. Just
därför är det viktigt att våra
produkter provas i de vanligaste pipämnena.
Mats börjar med att gå fram
till måltavlan för att sätta upp
en provtavla. Jag noterar att
det redan sitter några skott i
tavlan och träffbilden är väldigt samlad.
– Det är 35 skott som jag
skjutit tidigare idag, säger
Mats. Vi har en vittnestavla
bakom provtavlan så att vi kan
se hur den samlade träffbilden
är.
Sedan antecknar Mats en
mängd data på provtavlan och
vi backar tillbaka till skottstolen. Han börjar med att skjuta
fem uppvärmningsskott innan den riktiga provserien på
tio skott.
Mats laddar pipan med en
kula och sätter dit slutstycket
och vrider om så att det låser. Avtryckaren är bara ett
handtag. Han kramar handtaget försiktigt, precis som på
en pistol, innan det smäller till
ordentligt i containern. Efter
alla 15 skotten är vittnestavlan i mina ögon oförändrad.
– Det brukar se ut så här, säger Mats och ler.
Han förklarar vidare hur de
samlar ihop alla provskjutningsprotokoll så att det går
att spåra provskjutningar i
efterhand.
Christer berättar att toleransen för TC-kulan är en träffbild på 15 mm, räknat från
centrum till centrum på träffarna. Den nya FP-kulan har
en lite högre tolerans på 25.

Framtiden

– Utmaningen just nu är att
hitta former för att sälja till
andra än de som känner till
Comtri kulan, berättar Christer. Vi håller just nu på att
utveckla verksamheten och
breddar sortimentet av kulor.
Ingenting är ju så bra att det
inte kan bli bättre.
– Den nya FP-kulan vi tagit i produktion är lite billigare, men ambitionen är att
den också ska ha en träffbild
väl inom matchkvalitet, tilllägger Torsten.Vi var tvungna
att ta fram något billigare för
just PPC och IPSC marknaden.Vi är inte billigast på lågprismarknaden, men vi har de
bästa lågpriskulorna istället.
– FP-kulan är en variant på
39B kulan fast med avskalad
topp men den består av samma bly och tillverkas i samma
maskiner. Det är bara manteln
som skiljer. Manteln i TC-kulan består av 90% koppar och
10% zink, medan FP kulan
har 70% koppar och 30% zink
i manteln.
– PPC-skytten Thomas
Svensson som vi samarbetar
med, skjuter ändå med TCkulan då den har överlägsen
precision tillägger Christer.
– Sverige är viktigt för oss
men, vi är redan i övriga
Norden och även på väg in i
Tyskland. Sedan kommer fler
länder längre fram i tiden.Vi
behöver volymerna för att
vara konkurrenskraftiga på
sikt. Dessutom tänker vi bredda sortimentet av kulor.
– Nästa steg är att börja tillverka hylsor och sedan även
laddad ammunition, säger
Torsten. Vi har maskinerna
till allt men vi behöver även
tiden och kunderna för att
komma igång.
– Vi har varit på både IWAmässan och ShotShow för att
knyta nya kontakter vilket var
väldigt positivt för oss.
Vi vill verkligen tacka Torsten
och Christer som tog sig tid
med guidningen i deras produktion för att visa hur tillverkningen från råmaterial till kula
går till. Jag märker att de som
arbetar här är stolta över vad de
gör och åstadkommer och jag
ser fram mot ett återbesök om
hylstillverkningen i höst.
NP2 ’15

Andas rätt!
Av: Peter Siegel

Rikstränaren Per-Olov ”P-O” Gustafsson berättade i en intervju att han på
både träningar och tävlingar lägger märke till att skyttarnas bröstkorgar inte
höjer sig nämnvärt, vilket betyder att många ”inte andas alls”. Här berättar P-O
vidare om hur viktigt det är att andas rätt, ett faktum som många skyttar tyvärr
inte riktigt är medvetna om.
Den numera pensionerade
skytteläraren på Skyttegymnasiet i Strömsund, har under
hela sitt skytteliv predikat vikten av rätt andning när man
tävlar i pistolskytte. Kroppens muskler, inklusive ögat,
är i stort behov av syre för att
orka prestera toppresultat. Rätt
andning har även en lugnande
verkan på tävlingsnerverna.
– Jag vill än en gång betona
att det är absolut nödvändigt
att fylla lungorna med luft
och därmed blixtsnabbt förse
alla muskler i kroppen med
syre innan skottet/skotten.
I samma ögonblick skytten
andas in så ”skjuts” nämligen
syret ut i hela muskulaturen.
Syret följer alltså inte med den
relativt långsamma strömmen
av blod?

– Nej, syret transporteras vid
inandning under en bråkdel
av en sekund ut i hela kroppen och stärker alla muskler
direkt. Eftersom ögat också
är en muskel orkar man då
hålla skärpan på kornet längre. Dessutom får man inte
mjölksyra i armen så fort heller, vilket är särskilt viktigt i
t.ex. snabbskytte (duell), militär snabbmatch, PPC och fält!
Det låter ju bra, speciellt när det
gäller ögats muskel. Man kan ju
relativt lätt träna upp armmusklerna, träna ögats muskel är
kanske lite svårare.

– Egentligen inte. Ställ dig så
att du har fri sikt framåt med
någon markant punkt långt
bort. Håll upp ett finger på din
utsträckta arm och fokusera
växelvis på fingret och t.ex. ett
kyrktorn eller trädtopp i fjärrran. Ögats muskel tränas på så
sätt att fokusera på nära håll
(kornet) för att sedan kunna
slappna av helt i fjärran. Träna
NP2 ’15

P-O Gustafsson med pokaler
– still going strong även som
tävlande!

Exempel på andningsdiagram.
UT

UT

Skott

UT

IN

IN

Håll andan och
krama avtryckaren
till avfyrning

IN

Naturlig andning
detta några minuter varje dag
och du kommer märka en
markant skillnad med tiden
och glöm inte att andas.
Hur andas man på rätt sätt?

– När det gäller precision ska
man göra ett par lugna in- och
utandningar först och sedan en
ordentlig inandning genom
näsan i samband med lyftet,
varpå man släpper ut överskottsluften genom munnen
när man faller in i riktområdet. Då når man det jag kall-

lar ”nolläget”, alltså ett riktigt
avspänt och i skytte önskvärt
tillstånd. Det betyder också att
man får den bästa möjliga stillahållningen och därmed även
en bra siktbild. Med dessa goda
förutsättningar vågar man
mycket mera i avfyringen.
Det låter som den bästa förutsättningen för ett bra skott.

– Ja, rätt andning betyder
dessutom också bra timing
innan ”eld” i fält. När den tävlande i fält hör kommandot ”10

sekunder kvar” hinner han eller hon med tre djupa och lugna in- och utandningar innan
skjutningen börjar. I snabbskytte (duell) är det sju sekunder mellan visningarna och det
betyder att skytten kan andas
två gånger innan tavlan vänder. Det är dock mycket viktigt
i alla grenar att andas in under
själva lyftet. Rätt andning och
bra syresättning av kroppen betyder väldigt mycket för ett bra
resultat i samtliga tävlingsgrenar
inom pistolskytte.

Utan stövlar i Sunne?
Av: Peter Siegel

Förra gången det arrangerades ett Pistol-SM i Sunne var
2007. Detta mästerskap blev
ett av det blötaste i mannaminne. Fältskyttarna stod upp
till sina knän i lera. Precisionsskyttet genomfördes i tält vid
foten av en backe vid skidanläggningen SKI Sunne i
Rottneros. Det ihållande regnandet gjorde att vatten forsade nerför denna backe och
rakt mot de tävlande.

Pk:s skjutbana i Bergskog, ca
5 km öster om Sunne centrum. Från tävlingscentrum vid
Sunnes skidstadion är det ca
15 minuters bilresa till klubI år blir det dock mycket bättre. bens skjuthallar. MedlemPrecisionsskjutningen arrang- marna i Frykdalens Pk har
eras denna gång i Frykdalens hjälpts åt att renovera skjut-

Den nymålade
skjuthallen i Bergskog.

hallarna som även fått ett nytt
lager med färg. Renoveringen
var klar redan i höstas då jag
besökte skjutbanan. Nu inför årets SM välkomnar de
alla precisionsskyttar till sina
vind- och vattenresistenta
skjuthallar.
37

Världsmästare, två världsrekord, fyra
svenska rekord och dessutom årets
idrottsman i Linköping 2014. Thomas
Svensson, Linköpings Skytteförening,
har tränat hårt för att nå sina mål och
det har resulterat i mängder av medaljer,
både nationellt och internationellt. Nu
laddar Thomas inför stundande VM
i PPC som går på hemmaplan
mellan den 13–16 augusti.
Vi träffade Thomas under
ett utbildningspass i
Eskilstuna, för att få veta
mer om honom och hans
uppladdning inför VM.

Text: Peter Carlsson
Foto: Anna S. Törnqvist, Peter Carlsson och
Thomas Svensson

The high master
goes all in
Hur väcktes intresset för
skyttet?

ligt bra klubbkamrater. De
ställde verkligen upp för ny– Jag bodde i Jönköping ti- börjarna och peppade dem.
digare och då ordnade företa- Om inte klubbens lånevapen
get jag arbetade på, 1985, en räckte till, lånade medlemteambuilding-dag för de an- marna ut sina privata vapen.
ställda. Under dagen fick vi – Då kom jag in på fältskytprova på skytte med både pil- tet som jag ansåg var väldigt
båge och pistol. Då bestämde intressant. Det bara föll in
jag mig för att börja och blev som en hand i handsken för
då medlem i Jönköpings Psk. mig. Men efter många år med
En jättebra klubb med otro- både upp- och nergångar och
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några pauser kände jag att det
kanske fanns något mer inom
skyttet att satsa på. Jag tröttnade helt enkelt och jag hade
satsat rätt hårt på den grenen.
– Redan 1998 genomförde jag min grundkurs i PPC
hos Vårgårda Psk. När jag och
några klubbkamrater tog upp
PPC i Linköping 2001, tog
det väl inte riktigt skruv. Men
sedan under 2004 var det fler

som ville börja skjuta PPC
och då tog det fart ordentligt. Redan samma år deltog
jag i mitt första PPC SM. Det
är inget kval till SM, det enda
som behövs är utbildningen
för PPC.
När blev du high master?

– Vi bestämde oss för att engagera Neil Jones från England under 2005, för att hålla
NP2 ’15

kettlebells. De är jättebra för
att stärka underarmarna.
– Den mentala träningen är
betydelsefull för mig. Jag kör
tre olika mentala träningsprogram. Ett av dessa är gjort
av en viltmålsskytt som heter
Johnny Modig. Jag träffade
Johnny på en föreläsning i
Linköping 2010, då blev jag
väldigt inspirerad.
– För mig är det jätteviktigt att vara strukturerad inför
mina tävlingsförberedelser. Då
kan jag fokusera på tävlingen
och inte på annat när jag väl
är där. Det handlar om att väskan är packad rätt, reservdelar
finns på rätt ställe, hur skjutbanan ser ut, vart det finns toaletter, var ska jag bo och vad
ska jag äta. Alla dessa saker är
viktiga förberedelser för mig.
Desto mer jag tar reda på innan, desto mer bekväm känner
jag mig när det väl är dags.
– Inför en större tävling
vill jag helst vara på plats två
dagar innan för att ha kontroll. Då kan jag också se till
att sova ordentligt innan tävlingsdagen. Att ha en utsövd
kropp inför en tävling är en
självklarhet. En normal dag
på en PPC cup kan bestå av
två starter i 1500 på ca 1-1,5
timmar per start och sedan tre
kortmatcher som tar 15-20
minuter per start. Det klarar
man inte om inte kroppen är
utvilad. Mellan tävlingspassen
kan det vara bra att ta mikropauser och låta sig själv slumra
till några minuter. Det är viktigt att dricka mycket vatten
under tävling.

Thomas ger Ove tips för omladdning under utbildningen i Eskilstuna.

en PPC utbildning här i Linköping. Neil har skjutit extremt länge och är en legend
då han skjutit PPC sedan dess
födelse. Neil höll en mer avancerad utbildning som hette
”High Master School”. Det
blev sex deltagare som gick
kursen och den var väldigt
bra. Då fick vi reda på vad
man ska och inte ska göra,
men även vilka viktiga saker
som man lätt kan glömma
bort. Innan någon går en sådan kurs måste man ha 20-25
matcher genomförda. För en
nybörjare ger en sådan kurs
tyvärr ingenting, det blir bara
svårt.
– För mig gav kursen verkligen resultat och redan efter
två månader klarade jag av att
skjuta mina 1476 poäng, och
klassa mig som high master
i revolver för första gången.
Sedan dess har jag hållit kvar
vid den klassen. Om man
inte klarar av att skjuta sina
1476 poäng under tre år blir
man nedklassad. Har man väl
kommit över tröskeln till high
master är det lättare. I pistol
däremot blev jag inte high
master förrän 2011.
– Jag gillar verkligen att
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skjuta revolver, det är mitt
favoritvapen. Men så är jag
fostrad med revolverskytte
också. Det är mycket enklare
och mer förlåtande att skjuta revolver än pistol. Med en
pistol måste man göra precis
allting hundra procent rätt,
minsta variation gör att den
sitter i nian. Med revolvern
blir det ett annat fokus. Jag
har övat mycket omladdningar hemma med revolvern. Då
använder jag ”laddblinds”, en
patron utan tändhatt och krut
för att hålla samma vikt.

slarvigt beteende, kommer
det att ta 5-6000 repetitioner
för att lära om sig. Det är oekonomiskt i både pengar och
tid.
– Fysiskt brukar jag träna
simning och löpning. Simningen ger en bra grundfysik
och smidighet i kroppen, vilket är otroligt viktigt när man
skjuter pistol. Att vara stel i
kroppen skapar anspänningar
som försämrar skyttet. Löpträningen låter mig öva upp uthålligheten. Sen har vi också
fått hjälp av Campushallen i
Linköping med att sätta ihop PPC verkar växa, behåller
Hur lägger du upp din träning? träningsprogram med bl.a. skyttarna intresset?
– Jag tränar både fysiskt, tek– Om man tittar på ranniskt och mentalt. Det är en
kinglistorna för PPC ligger
förutsättning för att kunna
Sverige väldigt högt sett till
lyckas med skyttet. Fram till
befolkningsmängden. Vi har
VM har jag planerat ca 600
till och med gått om Tysktimmars träning sedan noland i antal high masters. Det
vember 2014. För att bli bra
är många som vill vara med
på PPC måste man verkligen
och många vill hjälpa till,
träna och skjuta mycket, det
men det kanske är lite av ett
finns inga gratisvägar. Men
nyhetens behag också. Om
det är inte smart att bara provi ska få med flera in i skytducera tomhylsor. Varje skott
tegrenen måste vi sprida inmåste vara bra och jag skjuformation om vad vi håller
ter hellre ett bra än tio dåliga.
på med. Vi måste visa utomSedan ska man lära sig träna
stående att det inte är något
exakt som man vill skjuta i
”lattjolajban” skytte, utan ett
en match. Om man lär sig ett
precisionsskytte med aktiva

Det är
inte smart
att bara
producera
tomhylsor.
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rörelser. Jag tycker mig se att
det är fler sportskyttar än fältskyttar som börjar med PPC.
– Men det är en dyr sport,
jag själv skjuter 30-35 000
skott per år.Vissa drar sig nog
för att börja om de inte laddar sin ammunition själv, och
tyvärr är det inte alla som vågar göra det. Då finns risken
att skyttar lägger ner den grenen istället. I min klubb gick
vi till en början ihop för att
dela på en progressiv laddpress, då blev det inte så dyrt.
Dessutom hade vi möjligheten att lära av varandra också.
– Skyttar är i regel ofta
rädda att fråga och även att
misslyckas. Man måste våga
att misslyckas för att kunna
förbättra sig själv och därefter kunna ställa högre krav.
Även återkopplingen från andra skyttar är viktigt, men jag
tävlar bara mot mig själv och
ingen annan. Om jag är nöjd
efter en tävling är jag det oberoende av resultatlistan. Däremot antecknar jag saker i
en liten bok efter matcherna,
saker som kan förbättras eller
kontrolleras.

och några fälttävlingar per
år för att vara kvar i klass 3. I
IPSC skjuter jag minor faktor
för att inte påverka mina intränade vanor för PPC. I minor är precision väldigt viktigt
och det är oförlåtligt om det
slarvas där.
– Jag anser dock att allt skytte är bra skytte, oavsett vilken
gren man håller på med. Vi
ska ha respekt för varandras
skyttegrenar och inte klanka
ner på den ena eller andra. I
Linköping hjälps alla skyttar åt både från det nationella
skyttet, skyttesport och bågskyttarna. Det skapar mängder med möjligheter och tack
vare olikheterna får vi en riktigt bra gemenskap.

Allt skytte
är bra
skytte.

I revolver 1500 har jag en
Merkle grand master som
precis har byggts om till Karl
Hamanns IBS system.
– I pistolväg använder jag
Sig Sauer X-Five och X-Six
med många växelsatser. Men
pistolerna slits hårt i stommarna och kommer nog bara
Vapen, ammunition och
att hålla till strax efterVM, sen
utrustning
– Som sagt, jag är frälst på är det dags att byta dem. Jag
revolvrar och det har blivit skulle egentligen behöva två
några stycken genom åren. Jag till för att vara konkurrenshar fastnat för Manurhin. Det kraftig, men ett stort antal vaär helt och hållet fältskyttets pen verkar inte vara populärt
fel. Jag köpte min första Ma- hos myndigheten.
nurhin 1998 och den passade – Visst har vi tävlingsredväldigt bra i min hand, sen har skap som är vapen, men det
det bara fortsatt. I dag har jag är tävlingsredskap och inget
tre Manurhin med 2,75”, 4” annat. De behöver underhåloch 6” pipa för standardre- las och ibland bytas ut för att
Skjuter du endast PPC?
– Jag skjuter faktiskt lite volver i PPC och två för fält kunna prestera på topp.
IPSC med revolvern också, i 22LR och 32 S & W long. – När det kommer till ladd-

40

komponenter är det väldigt
olika vad jag använder. Eftersom många tävlingar är utomlands innebär det flygningar.
På flyget tar jag bara med kulor och hylsor, sen laddar jag
upp ammunitionen på plats.
Tävlingsarrangörerna brukar
oftast ställa upp med laddpressar och då kan man även köpa
krut och tändhattar där.
– Detta har gjort att jag
måste testa en massa kombinationer och experimentera
mycket med laddningar. Just
nu finns ca 13 000 speglar i
min databas och det finns hela
tiden något att finjustera, för
att vinna det där lilla extra.
– Tändhattar är det uteslutande Winchester Small Pistol
jag använder för pistolammunitionen. Till revolverammunitionen kör jag Federal 100.
Sedan ärVihtavuori ett bra krut
som oftast finns tillgängligt.
– Jag har några favoritkulor också. För kaliber .38 i
revolver 1500 använder jag
H & N 125 grains WC, vilket många PPC 1500 skyttar
skjuter med. Sen har jag även
provat en tillverkare som heter LOS från Slovakien som är
pläterad. Den fungerar riktigt
bra i mina standardrevolvrar.
Wange PE38-158 är också en
mycket bra matchkula. Hornady har även några bra alternativ för standardrevolver,
men tillgången är väldigt begränsad i Sverige.
– Jag använder endast nya
eller engångsskjutna hylsor på
tävlingar. De andra hylsorna
laddar jag endast för träning.
Krimpningen av patronen är
väldigt viktig. Trycker man
ihop den för mycket blir blykärnan deformerad och börjar bete sig onaturligt, särskilt
på längre avstånd. Det kan
handla om några hundradels
millimeter i krimpningen.
– Det finns en del företag
som jag samarbetar med, vilket ger mig möjligheten att
köpa deras produkter till ett
bra pris. De produkter jag använder står jag för och tycker
är bra. Sen finns det de som
vill ösa produkter över mig
för att få reklam, men om jag
inte kan stå för att de är bra
finns det ingen anledning att
använda dem.
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Vad har du för tips till
nybörjare?

– Många som börjar skjuta
PPC köper en massa prylar
innan de ens gått kursen. Hölster, magasinshållare, glasögon
och allt möjligt. Mitt råd är att
börja skjuta med det man har
först. Det behövs inga dyra saker för att komma igång.
– Om man nu ska köpa saker, köp bra saker! Om jag
visste det jag vet idag, skulle
jag ha sparat tio tusentals kronor på onödiga inköp. Det
behövs inga race-hölster, ett
enkelt kydex-hölster räcker

alldeles utmärkt i början.Vad
gäller snabbladdare vill jag rekommendera Jet-loader som
är mycket funktionssäkra och
hållbara.
– Ta hjälp och tips från andra. Jag har fått mängder med
bra tips genom åren, vilket
gör att man även vill ge något tillbaka för andra som behöver hjälp. Det tror jag är en
drivande faktor inom PPC, att
alla är så hjälpsamma.
– En bra timer är värt att
skaffa sig för att lära sig disponera skjuttiden. Är man van
med fältskytte har man ganska

men där ska jag ta revansch.
Jag innehar två världsrekord
och det vill jag toppa, men då
måste jag först tangera mina
tidigare världsrekord innan
VM.
– Sen gäller det att hitta
rätt sätt att toppa sig inför en
match. När man väl står där på
linjen måste jag pressa ur mig
Om kommande VM och
allt jag har och lite till. För
framtiden
– Landslagsuttagningarna är att hitta rätt sätt har jag tesinte klara ännu så jag vet inte tat flera olika modeller, men
hur det ser ut. Men jag, Geor- det behövs 10-12 matcher i
ge Ekström och Jonas Sjöberg kroppen innan jag vet om det
är ett riktigt bra gäng och vi fungerar. Har man bara fokus
fungerar jättebra tillsammans. framåt så går man som in i en
Vi är regerande världsmäs- lång tunnel, då tid och rum
tare i klubblag och har vun- bara försvinner. Det måste bli
nit klubblagsmatcher på VM både en teknisk och mental
Australien och på EM i Oslo. fullträff för att bli rätt.
Både George och Jonas har
gått PPC utbildning för mig Vi tackar Thomas och önsen gång i tiden. Det är otro- kar honom all lycka till inför
ligt viktigt att känna varandra stundande världsmästerskap.
i ett lag för att fungera ihop. Vi vill också tacka till Eskil– 2011 blev jag världsmäs- stuna Psk som lät oss följa
tare i standard pistol 5,5” med under deras utbildning.
fasta riktmedel, och det är En större PPC special där
något jag vill upprepa. 2013 bl.a. Thomas delar med sig
räckte det inte hela vägen till av sina tips kommer i hösten
guld utan slutade på ett silver, nummer.

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

Endast fantasin
sätter stopp
för hur man
skyddar
siktbladet.

bra koll på kortare skjuttider,
men när man skjuter på t.ex.
90 sekunder är det svårare att
uppskatta hur lång tid det är
kvar. Det finns många tidstjuvar som omladdning och
förflyttning, vilka man måste
reducera.

Finns till 1911, 2011, Beretta, CZ, Glock, Jericho,
Sig Sauer, Smith & Wesson, Sphinx, Springfield XD,
Steyer, Tanfoglio, Walter m.m.
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Lennart med sin Lahti L-35,
märken och medaljer.

Lennart i årsboken 1976.

Äldre veteraner
Av: Anna S. Törnqvist

Jag har träffat en pigg och humoristisk äldre veteran som
bland annat har tävlat mot engelska flottan. Han berättade
en hel del om sin långa skyttekarriär för mig. Nu är den
här tidningen inte till för ”här är ditt liv reportage”, men
jag skulle absolut kunna bidra med material till en sådan
artikel efter att ha träffat Lennart Stålbrand snart 84 år och
”Stockholmare” sedan födseln.
Vi sitter hemma i Lennarts
vardagsrum där väggarna är
prydda med vackra oljemålningar. Han kan berätta en liten historia om varje tavla, var
den kommer ifrån och vem
konstnären är. Det märks att
han har känsla för stil, ordning
och reda.
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Du har varit aktiv skytt i över
40 år, hur vill du summera den
tiden?

– Du kan titta där borta på
väggen så ser du, svarar han
och pekar in mot sitt arbetsrum.
Vi går in i rummet och han
visar stolt upp sina märken

och medaljer som han erövrat
under åren, de är ordningsamt
uppsatta på tyg i en stor inglasad tavla. Det hänger även
ett flertal skyttemärken i fina
rader på några märkessköldar
intill. Han berättar lite om de
olika prestationerna, det går
inte att undgå att han gillar

Lennart
Riksmästare i
3A1 år 1975.

märken och medaljer. Visst
har han varit aktiv och visst
har han varit duktig. Det finns
ett pris som utmärker sig, en
guldplakett på en märkessköld
i trä där man kan läsa Riksmästare i 3A1.
– Den där medaljen tog jag
1975 med min Lahti L-35. Jag
NP2 ’15

– Den lördagen var första
gången jag var med, jag fick
en .22 revolver i handen och
ett paket ammunition. Jag
blev tillsagd att stå på plats nr
9. Jag hade aldrig hållit i en
revolver innan, så jag visste
knappt hur man öppnade den.
”Hur gör man”, frågade jag
gubben som stod bredvid mig.
”Va, vet du inte det”, svarade
han tvärt. Han trodde väl att
jag skojade, tillägger Lennart.
Till slut fick jag upp trumman
och kunde stoppa i patronerHur började ditt intresse för
na. ”Håll lite under och håll
skytte?
– Det var i början på 70-ta- still”, sade han till mig innan
let då jag skulle få ta över ett jag skulle börja skjuta.
gevär efter min svärfar. Ef- – Hålla still kunde jag eftertersom jag inte hade licens som jag hade tränat luftpistol
anmälde jag mig till den när- hemma i källaren, trettio skott
maste skytteföreningen för att varje kväll under en längre
tid, berättar Lennart. Poängkunna skjuta fordringarna.
– Vi låg ute på marken på en den där första gången på
en presenning och sköt i alla banan kanske inte var något
väder. Om det regnade så var att skryta med, men jag kom
det ingen som låtsades om det, inte sist, tillägger han snabbt.
trots att man blev jäv... eller jag Träningen med luftpistolen
menar väldigt lerig, berättar resulterade nog i att det inte Lennart med sin vapenväska,
Lennart.Vi sköt på 300 meter, gick helt åt pipan, ler Lennart. konstruerad av en
skyttekamrat.
först fick halva gänget panga
och andra halvan markera, sen Du blev intresserad iallafall?
turades vi om. Det innebar att – Ja, jag blev totalt biten av
Den ultimata väskan för
vi bara sköt halva tiden. Jag pistolskyttet! Jag lärde mig
precisionsskytte med
klarade i alla fall fordringarna ganska snabbt att skjuta, hyfplats för både pistoler,
ammunition och hållare
och licensen kom inom kort. sat. Jag började tillverka egna
för kikare.
På den tiden sköt man ute på speglar. Eftersom jag jobbade
blev riksmästare, berättar Lennart. Eftersom det var i början av min skyttekarriär så var
det extra kul för mig att få bli
bäst. På den tiden gjorde pistolskytteförbundet årsböcker där bland annat vinnarna
i rikstävlingens olika vapengrupper presenterades på bild.
Jag fick skicka in ett foto som
kom med i årsboken året efter. Det var lite märkvärdigt
för mig, säger han stolt.

Det gör inget hur man
håller, bara man vet
hur man ska hålla.
de stora Järvafälten. Det är lite
svårt att förstå nu, när det är
fullt med bostäder överallt.
– Något år senare var jag ute
i samma skog och gick med
hunden, då fick jag syn på pistolskyttekillarna som stod där
med rena, snygga kläder och
pangade. Jag tyckte det där
med pistol såg ju mycket trevligare och behagligare ut än
gevär, så jag ringde ordföranden och anmälde mitt intresse.
”Kom på lördag klockan nio
då skjuter vi”, sa han.
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på tryckeri fanns den möjligheten. Jag tränade mycket och
skrev upp alla mina resultat
som jag sparade i en pärm.
Det har jag fortsatt med i alla
år, jag skriver alltid upp mina
resultat både på träning och
tävling.
Har du tävlat mycket externt?

– Ja, i början blev det ju på
helgerna, då ville man bara
ut och panga. Det blev som
ett sug, man ville ut och tävla hela tiden. Det var kul rent

socialt också, man träffade
klubbkompisarna och ibland
samåkte vi till de externa tävlingarna. Det var alltid lite
extra spännande att vara med
på större tävlingar t.ex. kretsoch rikstävlingar.

kul och spännande. Min bästa SM-placering genom åren
minns jag inte på rak arm, jag
har det säkert uppskrivet, men
någon SM-medalj har jag inte
lyckats erövra.

Tränade du mentalt?

Vad tycker du är kul med
skytte?

– Det var marigt, man blev
nervös och kände sig ofta
spänd innan tävling, det är
inget som jag har jobbat med
direkt. Mitt första SM kommer jag ihåg, det var både

– Ja, det är spänningen. I
början berodde det nog också på att jag lärde mig snabbt,
det är roligt när man kan. Jag
har alltid tyckt att det varit
spännande med pistolskytte.
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Jag blev
totalt biten av
pistolskyttet.

Pistol Lahti L-35 i sitt
originalhölster.

Patronlägesindikatorn
på manteln.

Lahti L-35 i profil

Precision var roligast, men
fält var också kul. Då hade vi
inga säkerhetsproppar, men
kommandona var nog detsamma som idag. Jag lånade
pistol i klubben en tid, innan
jag köpte mitt första egna vapen, en .22 Walter GSP.Tyvärr
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fick den en spricka i slutstycket, troligen p.g.a. att jag sköt
med för hård ammunition. Då
köpte jag en Hämmerli 280,
den har jag fortfarande kvar.
Köpte du flera vapen?

– Ja, jag ville panga grovt

också, det tyckte jag såg kul
ut. Det var då jag köpte min 9
mm armépistol, modell 40, en
Lathi-L35. Den var lite klumpig men den gick och skjuta
med. Sen köpte jag Colt revolver, Sig Neuhausen och en
Walter PP eftersom jag ville

ha lite variation. Nu är det
mest 22:an som gäller, om
jag skjuter.
Har du några meriter som du är
extra stolt över?

– Det vet jag inte, men jag
har lite roliga minnen från
NP2 ’15

tiden då jag sköt med min
Lahti L-35.Vid ett tillfälle var
jag med på en extern tävling
och då lyckades jag skjuta en
50-poängare med den. En av
klubbmedlemmarna där blev
helt till sig, han tog ner spegeln och sprang iväg och satte
upp den i deras klubbstuga.
Det var tydligen lite märkvärdigt och ovanligt att lyckas
med det. Det är svårt att skjuta
med Lahti L-35 eftersom den
är lite klumpig och så har den
fasta riktmedel. Jag fick hålla
en bit från höger och ner i
spegeln för att pricka 10:an,
skrattar Lennart, men det gör
ju inget bara man vet hur man
ska hålla.
– Ett annat kul tillfälle, var
när vår klubbordförande ringde upp mig en dag och frågade om jag kunde vara med
och skjuta mot engelska flottan. Det hade kommit en båt
från England och kaptenen
ville utmana oss i en match.
Det kom tio engelsmän i buss
till Järvafältet i snygga uniformer, de var väldigt flotta. Vi
fick låna en hel låda med Pistol m/40 från försvaret, alla
skulle skjuta med samma sorts
vapen. Den vänskapsmatchen
slutade med att vi vann, det
var lite speciellt för oss. Som
pris fick vi en väldigt fint snidad plakett i trä med svenska
och engelska flaggan på. Undrar vart den är nu, säger Lennart och ser fundersam ut.
– Nu kan jag för resten
knappt hålla i den pangen,
eftersom den är så tung. Den
är som ett gammalt strykjärn,
men jag tycker den är väldigt
vacker. Jag lämnade in den till
blånering för många år sedan,
då gjorde de till och med en
guldfärgad blånering på avtryckaren, det blev snyggt.
Lennart berättar att man ska
kunna knacka ner kornet på
pistolen om man behöver justera siktet. Han berättar också
att den modellen han har är
utrustad med en patronlägesindikator, vilken gör att det står
upp en liten detalj på manteln
när det finns en kula i loppet.
Laddade du ammunition själv?

– Ja, till min revolver. Jag göt
till och med egna kulor hemNP2 ’15

ma i källaren, det tyckte jag
var kul. På den tiden hade jag
en lingonplockare med mig
ute på banan som jag använde till att samla bly med från
skjutvallen. Det tog jag hem,
smälte ner, blandade ut med
steelmetall och gjorde nya kulor av. Någon gång köpte jag
färdiga kulor för att testa om
det gick bättre än mina, men
det var ingen skillnad. Till de
andra pistolerna köpte jag
ammunition.
Är du med på några tävlingar
numera?

– Nej, det blir inte så mycket med det, man har ju ingen
chans att vinna längre. Det var
ju marigt att skjuta bra även
när man var skicklig, tillägger
han lite skämtsamt. Dee som är
äldre veteraner idag ärr ju pigga 70-åringar, det är en jäkla
skillnad att vara 84 år. Min
syn är ganska bra än så länge,
men det där med att hålla
still börjar bli svårt. Jag
ag
önskar att det fanns
ytterligare en äldre
veteran klass som
börjar vid 80 år,
då kanske man hade
lite chans. ”Giganterna”
na” skulle vara ett bra namn, skrattar
Lennart. Men då kanske ingen
vågar vara skjutledare, viskar
han ironiskt.
Hur aktiv är du på banan idag?

– Det är ju lite marigt att åka
och träna nu när jag sålt bilen.
Skjutbanan har ju ingen gatuadress direkt, så om jag ringer

Hela livet
har jag
tyckt att
det har
varit roligt
att skjuta

färdtjänst och säger jag att jag
ska till en skjutbana i skogen,
då kanske de ringer snuten
och säger att; det är en gubbe
som ska åka till skogen och
skjuta! Det går ju inte, säger
han lite skämtsamt.
– Därför kan jag inte åka
och träna själv längre, det är ju
lite synd. Jag är ju ledig på dagarna och när det är fint väder
kan jag bli sugen på att sticka
iväg till skjutbanan, men nu
går inte det. Sen är det alltid
trevligare med sällskap, tillägger han.
Vår långa trevliga pratstund

rundas av och hans sista ord
stannar kvar inom mig. Just
det han sa om att vilja sticka
ut och panga när man vill,
men inte ha möjlighet.Vi pratar alltid om att vi ska ta

hand om våra juniorer, att de
är viktiga för framtiden. Men
vi får inte glömma bort våra
förebilder, klubbmedlemmar,
föräldrar eller andra viktiga
personer som blir äldre. De
som har stöttat och hjälpt oss
yngre. De finns säkert fler
äldre veteraner, eller giganter
som Lennart själv uttrycker
det, som fortfarande vill vara
aktiva inom skyttet men inte
alltid har möjlighet att utöva
den här sporten själva. ”Payback”, som det heter, det
blir mitt fortsatta mål. Till er
som inte vet; Lennart är min
coach, ledstjärna och pappa.
Snart ska vi ut och panga tillsammans.

Lite fakta om Lahti L-35
Automatpistolen Lahti L-35 tillverkades i Finland och designades
1929. Den konstruerades av Aimo J. Lahti och producerades i fyra
omgångar. De första 500 pistolerna blev inte färdiga förrän 1938.
Totalt tillverkades ca 9000 pistoler fram till 1952. Pistolen är originell såtillvida att den har en accelerator för slutstycket för att säkerställa funktion vid sträng kyla. Magasinet rymmer åtta patroner.
Pistol m/40 och Lahti L-35 går båda under beteckningen m/40
i skjuthandboken fast det är olika tillverkare och modeller. Därför
är det inte ovanligt att dessa blandas ihop.
Lahti L-35 användes bland annat under Vinterkriget 1939-1940
och Fortsättningskriget 1941-1944. Den förblev finska krigsmaktens tjänstevapen fram till 1980-talet.
Under 1940 hade Sveriges försvar börjat se sig om efter ett nytt
militärt handeldvapen, då Walther inte längre kunde leverera sin
P38, även kallad pistol m/39 inom försvaret. Efter att ha sneglat
på Lahti L-35, skickade svenska försvaret två representanter till
Finland för att köpa rättigheterna att tillverka den. När Husqvarna
tog upp tillverkningen kom den att heta modell 1940 (m/40).
Den fick smeknamnet ”järnspisen” eftersom den var både fyrkantig och tung.
Pistol m/40 var egentligen en kopia och tillverkades på licens
av Husqvarna Vapenfabrik AB. Den skiljer sig från L-35 genom
att ha ett sexkantigt grepp längst in vid pipan för att underlätta
demontering. Det svenska försvaret använde Husqvarnas kopia
från 1940 och ända till 90-talet då den ersattes av pistol m/88.
1991 förbjöds all skjutning med pistolerna inom försvaret då
slutstycken hade börjat spricka på grund av den hårda m/39B
ammunitionen, som var egentligen tillverkad för kulsprutepistoler
(K-pist). Hela lagret med runt 50 000 pistoler av Husqvarna m/40
skickades för destruering.
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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:-

46

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

Rar fripistol
undkom skroten
Av: Ulf Hansson

Arvegods som består av vapen hotas ofta av
skrotningsdöden. Här är dock en solskenshistoria där en
raritet genom rådigt ingripande undgick det ödet.

F

ör något år sedan hälsa- Gänget träffas varje onsdagde jag på hos pensionärs- morgon året runt, oavsett
gänget i Upplands Väsby. väder. Det blir social samvaro, fika och snack om allt
mellan himmel och jord.
Efter morgonfikat
skjuter man en
stund innan
va r
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och en drar hem till sitt. Den
här morgonen förevisades
en raritet vid kaffebordet.
Leif Glantz hade tipsat mig
om denna överraskning som
”undkommit skroten”, som
han sa, och under fikapausen
dök Ulf Lindberg ned i sin
väska och fiskade upp objektet. Det visade sig vara en
något udda och

av oss andra okänd fripistol
märkt ”A. Furter, Olten”.
Ulfs klubbkompis Thomas

Nordh, tidigare banktjänsteman och medlem i Upplands
Väsby Psk sedan 1977, är den
som berättar historien om hur
puffran hamnade i Ulfs ägo.
– På våren 1980 kom en
kund in till mig på banken
och sa att han hittat en pistol bland arvegodset efter
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Furter fripistol är en smäcker och
elegant konstruktion.

Siktbladet kan justeras utan
verktyg med greppvänliga rattar.

Laddningen påminner
om moderna luftpistoler.
Man lyfter bara en
ledad arm varvid
patronläget frigörs och
avfyringsmekanismen
spänns.

Att döma av skruven framför
kornet har man kunnat byta till
olika bredder.

Konstruktörens
namn samt
ortsnamnet
är ingraverat
på översidan:
”A. Furter,
Olten”.

penaffär. Efter hans död 1990
togs verksamheten över av en
Christoff Liemann. Affären
Efterforskningar om pistolen avregistrerades 2003, men firhar inte gett så mycket, men mans namn ”Waffen Furter”
följande har framkommit: återfinns fortfarande i den loPistolens namn härrör från kala affärskatalogen. Huruvida
konstruktören, Albert Furter, någon verksamhet förekomfrån orten Olten i Schweiz. mer är dock höljt i dunkel.
Furter var chefsingenjör och
designer hos Hämmerli, men De fripistoler av Albert Furter
hade egen verksamhet vid si- som tillverkades (antal okänt)
dan om, där han jobbade med håller hög kvalitet och har enolika konstruktioner samt ligt vad man kan snappa upp
detaljer till vapen. Bland an- på nätet haft lite olika utfönat gjorde han en diopter rande och märkning, en kallas
till skytteglasögon. Fripisto- t.ex. ”Waffen Furter, Olten”.
len tillverkades troligen på Hur som helst är det en gan1940-50-talet.
ska unik och intressant pistol
Albert flyttade senare till som räddades från att skatta åt
Olten där han öppnade va- förgängelsen.
var intresserad att överta pistolen och det var han.

Fikapaus hos pensionärgänget i Upplands Väsby. Närmast kameran
till höger: Ulf Lindberg, ägare till fripistolen, därefter Thomas Nordh.
I röd tröja till vänster, Leif Glantz.

sin far. Han visste ingenting
om vapnet, hade aldrig sett
det tidigare och hade heller
inte hittat någon licens. Han
visade pistolen som jag tyckte
såg väldigt fin ut. Jag lovade
att försöka tala med polismyndigheten i Stockholm så
att pistolen kunde göras ”vit”
och få en licens för att dödsNP2 ’15

boet skulle kunna avyttra pistolen. Det skulle smärta att
skrota ett så fint vapen. Pistolen låste vi in i bankvalvet
i avvaktan på beslut. Beskedet
från polisen blev positivt, de
var med på noterna och vi
fick så småningom en licens
för avyttring. När ärendet var
klart frågade jag Ulf om han
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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

NP2 ’15

Att framfusigt framföra fakta

WFSA Generalförsamling 2015
Av: Nils-Anders Ekberg

mer välorganiserade och välfinansierade än vi. De utbyter
idéer vid FN-konferenser och
andra tillfällen, och vi måste
på samma sätt utbyta information med varandra för att
var och en skall kunna skydda
sina intressen på ett proaktivt
sätt.”
Bolton var också kritisk
till många länder som villigt
ratificerar alla möjliga internationella avtal först, sedan
åker man hem och analyserar
vad man egentligen skrivit på
och konsekvenserna av det.
”Vad kommer ett eventuellt
Steve Sanetti, ordförande i NSSF, den amerikanska
FN-vapenhandelsavtal (Arms
sportskyttehandelns organisation.
Trade Treaty) att betyda för
The World Forum on Shoo- i Imagekommitténs rapport; ditt land?”
ting Activities (WFSA) höll ”Recruitment is the best prositt årsmöte i Nürnberg den 5 motion. Grow or die”.
Själva plenummötet fokuseramars.WFSA är ett förbund av
de på två frågor: Ett möjligt
jakt- skytte- och industrior- Huvud/lunchtalare var USA:s kommande globalt förbud
ganisationer och representerar förre FN-ambassadör John mot bly i ammunition samt
över 100 miljoner jägare och Bolton (rep). Han gav sin FN:s arbete med att stadardisportskyttar i hela världen. syn på USA:s ofta kritisera- sera vapenkontrollen ”Arms
Organisationen är erkänd av de vägran att ingå interna- Trade Treaty, ATT”. Flera taFN som en Non-Govern- tionella överenskommelser. lare såg dessa två frågor som
mental Organization (NGO) ”USA:s grundlagar förbjuder olika delar av en samordnad
och deltar i alla viktigare FN- att staten avsäger sig nationell attack på jakten och skyttet.
konferenser som påverkar jakt suveränitet, den tillhör med- Konspirationsteori eller reaeller sportskytte. Dess syfte är borgarna. Det finns en hård litet? Kanske ett omedvetet
att främja studier, bevaran- nationell debatt om dödsstraff, sammaträffande med tråkiga
de, gynnande och skydd av aborter och vapenlagar, men
sportskytteaktiviteter på varje det råder stor enighet om att
kontinent.
det är frågor för oss, USA:s
medborgare, inte för FN elÅrsmötet, där generalsekre- ler någon annan. ”
Bolton tog också upp
teraren representerade SPSF,
bestod av generalförsamling- nyttan med samarbete: ”I de
en (motsvarande ett formellt flesta av WFSA medlemsorga- WFSA ordförande
svenskt årsmöte), ett lunch- nisationer och i deras hemlän- Herbert Keusgen lämnar
föredrag och ett mer öppet der är de legitima ändamålen över ”Dr. Vito Gencos
plenummöte. Generalför- för vapenägande sportskytte, skytteambassadörspris
samlingen kan sammanfattas i jakt och samling. I USA till- 2015” till förra EUoch
ansvarsfrihet för styret, kom- kommer självförsvar/skydd. parlamentarikern
jägaren Veronique
mittéernas rapporter, ekono- Denna olikhet hindrar inte att Mathieu-Houillon för
mi och omval av styret. Att ta vi kan och måste samarbeta. hennes insatser för
med hem var slutklämmen Våra motståndare är betydligt jaktens bevarande.
NP2 ’15

konsekvenser. Klart är att om
man i olika forum dels förbjuder bly i kulammunition,
dels definierar alla homogena
projektiler som pansarbrytande och dels förbjuder privat
innehav av pansarbrytande
projektiler, då har vi problem.
Den globala kampanjen mot
bly är tveklöst koordinerad
och välfinansierad. Och andra
sidan var kanske vissa kopplingar mellan antijaktorganisationerna och ISIS att dra det
hela lite långt.
En pikant detalj för svenskt

vidkommande var när sekreteraren i Svenskt Forum för
Jakt, Skytte och Vapenfrågor,
Christer Holmgren, pressade
generalsekreteraren i den europeiska jakt- och viltvårdsorganisationen FACE om deras
ambivalenta inställning till bly
i ammunition (utanför våtmark). FACE svarar att frågan är ”komplex” och att man
även måste ta hänsyn till sina
mer blykritiska medlemmar,
som Svenska Jägareförbundet. Hoppsan. Nästa möte i
det svenska forumet kan bli
intressant.
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Lösenordet består av slumpmässiga bokstäver som du får fram genom de blå numrerade rutorna.
iteolika.se eller som postbrev till
Skicka lösningen senast den 16 augusti 2015 med e-post till npkryss@liteolika.se
ertet ”Korsord NP15/2”.
Svenska Pistolskytteförbundet, Box 5435, 114 84 Stockholm. Märk kuvertet
a tillsammans med lösningen.
En vinnare lottas ut av de rätta inkomna svaren och presenteras i nästa
aul Bocuse, med
Vinsten denna gång är en kockkniv i klassisk fransk stil, designad av Paul
förbundets märke.
Lösenordet i NP15/1 var: ETPRUV
Grattis till Ola Pettersson i Julita som får priset skickat till sig.

Av: Ulf Hansson
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IWA-mässan 2015
Av: Nils-Anders Ekberg

Den 4-7 mars samlades branschen för
IWA Outdoor Classics i Nürnberg, den
största proffsmässan för jakt, vapen, skytte
och säkerhetsutrustning utanför USA.
I nio utställningshallar fanns
allt man orkade se, och en
hel del därutöver. Det verkar
alltid finnas plats för en ny
rakrepeterande studsare, ett
nytt hölster eller en ny taktisk
ryggsäck täckt med kardborre.
Er utsände hittade däremot
inga nya B- eller C-vapen, eller ISSF-vapen för den delen.
En varningssignal? Är vi inte
längre lönsamma?
Störst bland de svenska
utställarna var Norma, i sin
tur en del av RUAG:s monter. EasyHit sikten, Spuhr AB
med sina kikarmontage och
alla de kända beklädnadstil-

verkarna var förstås också där.
Besökarna både i mässhallarna och ute på stadens gator
verkade, av språket att döma,
i huvudsak bestå av amerikaner, serber och svenskar.
Alla känns igen på kardborren. Naturligtvis många tyskar också, men man fastnade
inte på samma sätt för/i deras
klädsel.

Sig Sauer X-FIVE Flying Dutchman.
Vacker eller inte, det är en smaksak.

För den som plågas av isbjörnar på tomten passar en
Smith & Wesson .500, med portad pipa.

När bjöd du dina närmaste på en SPA-behandling senast?
Hornady Hot Tub ultraljudstvätt, rymmer en vådlig massa vapendelar
och leriga hylsor. De sistnämnda samtidigt i separata innerkärl.
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Är du mera kemist-typen? CED Brass Tornado våttumlare, som
förutom vatten, Lymans mässingrengöringsmedel och diskglans
även använder små rostfria stålstavar. Kombineras med hand
vevad separator och för den stressade ett elektriskt torktorn. Vit
laborationsrock är passande klädsel för maskinisten.
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Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa
Läsarundersökningen
I förra utgåvan av NP annonserade vi ut en läsarundersökning som alla läsare
fick möjlighet att delta i. Antalet svar som vi fick in från denna läsarundersökning
är statistiskt en för låg siffra för att kunna dra några slutsatser. Därför kommer vi
under slutet av året annonsera ytterligare en läsarundersökning. De resultat som
inkom vill vi ändå sammanställa för er läsare.

Vilken typ av artiklar vill du se MER av?

89%

Vapen och ammunition
Produkttester

82%

Tränings och tävlingstips

71%

Skyttetillbehör

68%

Tävlingar

46%

Fysisk träning och hälsa

36%

Personporträtt

32%

Klubbar och föreningar

32%

Dokumentärhistoria

29%

Insändare

25%

Kåserier

18%

Skyttereportage från utlandet

18%

Militär anknytning
Övrigt, egna svar

11%
8%

Vilken typ av artiklar vill du se MINDRE av?

25%

Kåserier
Militär anknytning

21%

Dokumentärhistoria

21%

Skyttereportage från utlandet

18%

Tävlingar
Insändare

7%

Fysisk träning och hälsa

7%

Klubbar och föreningar

4%

Personporträtt

4%

Övrigt, egna svar

4%

Snittåldern på deltagarna
var 52 år och bestod till
7% av kvinnor och 93% av
män. Detta spritt över hela
Sverige men 61% tillhörde
Stockholms pistolskyttekrets.
Läsarna brukar till 64% läsa
allt eller nästan allt i tidningen
54

14%

och 50% läser tidningen i 50
minuter eller mer.
93% upplever tidningen som
ganska eller mycket bra i sin
helhet. Längden på artiklarna
upplevdes som lagom svarade
96% och tidningens utform-

ansåg 93% som lagom var på
lika många ansåg att annonserna lockade till köp. Att typen av annonser var rätt ansåg
100%.
På frågan om vilka delar i NP,

samt vilka typer av artiklar
man vill se mer eller mindre
av, kan ni se resultatet på i diagrammen bredvid.
På frågan om antalet utgåvor
av tidningen tyckte 57% det
ning och utseende ansåg hela är lagom antal utgåvor per år,
97% var bra eller mycket bra. men hela 43% ville se fler utAtt tidningen inspirerar till gåvor varje år.
att fortsätta med pistolskytte
tyckte 96% stämde bra eller Ett stort tack till alla er som delganska bra.
tog i läsarundersökningen och
till er som delgav oss era synAntalet annonser i tidningen punkter, tips och idéer i fritext.
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Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa
Föreningslivet vann
momskampen

Äldre veteraners
stödhänder

Text: Peter Carlsson

Av: Ulf Hansson

Ideella föreningar, däribland många idrottsoch skytteföreningar, i Sverige slipper att
redovisa moms. Detta meddelade regeringen
i februari sedan EU-kommissionen beslutat att
inte längre driva överträdelseärendet vidare.
I en rapport från 2009 föreslog en utredning en förändring av
momsreglerna, vilket innebar att de särskilda momsreglerna för
ideella föreningar och trossamfund skulle slopas. Bakgrunden
till detta är att Europeiska kommissionen konstaterade att Sveriges särskilda momsregler för allmännyttiga ideella föreningar
och trossamfund strider mot EU:s momsdirektiv.
Nu har regeringen meddelat, i februari 2015, att Europeiska
kommissionen beslutat att lägga ned överträdelseärendet om
moms för ideella föreningar. Kommissionen anser dock fortfarande att den svenska momsbefrielsen för ideell sektor är
fel, men menar att befrielsen inte påverkar EU:s inre marknad. Regeringen är ändå nöjda med att de diskussioner som
förts med kommissionen har resulterat i en nedläggning av
själva överträdelseärendet.
Frågan om föreningarnas momsbefrielse är emellertid ännu

inte helt löst. Enligt ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen och ett ställningstagande från Skatteverket ska
ideella föreningar som bedriver second hand-verksamhet i
större omfattning betala moms. Inom Finansdepartementet
pågår nu därför ett intensivt arbete med att analysera olika
alternativ för att lösa den situation som uppkommit med anledning av Skatteverkets ställningstagande.
– Det är positivt att kommissionen efter diskussioner med
oss har beslutat att lägga ned ärendet. Det ger oss en säkrare grund i vårt arbete med att lösa situationen för de ideella
föreningar som nu tvingats betala moms, säger finansminister
Magdalena Andersson.

Ett antal äldre veteraner blev glada när de fick se inbjudan till Uppsalakretsens första kretsfältskjutning i Dannemora i vintras. I inbjudan
stod det nämligen att äldre veteraner fick ha stödhand icke enbart
i C-klassen, utan även i övriga vapengrupper. Faktum är att detta
egentligen inte är någon nyhet, det har varit tillåtet efter ett beslut
som trädde i kraft redan januari 2014, men möjligheten framgår inte
alltid i inbjudningarna.
För tydlighets skull är det dock inte så att äldre veteraner har sin egen
klass i vapengrupperna A, B och R, den gäller bara i vapengrupp
C. Berättigade att delta i denna klass är personer som under kalenderåret fyller 70 år eller mer. Åldersgränsen råkar överensstämma
med den ålder man får skjuta med stödhand i A, B och R på alla
stationer, samt i Militär snabbmatch.
Hursomhelst, inbjudan från Dannemora gladde dem som kommit
lite till åren och har det svårare att hålla ihop träffbilderna. Många
äldre veteraner har kvar sina gamla 9 mm pistoler eller revolvrar
som de gärna skulle ”lufta” om de kände till att man får använda
stödhand på alla stationer.
Ett tips till arrangörer är att vara tydliga med den informationen
i inbjudningarna.
Avslutningsvis: Gubbar och gummor! Damma av era grova knallpåkar och skjut!

Konsten att fotografera vapen
Ända sedan 1980-talet har f.d. redaktören Hansson fotograferat vapen för NP. Till nästa nummer skriver han en artikel i ämnet och får också
hjälp av Olof Fornehed från VapenTidningen
som berättar om hur han jobbar med foton till
sina vapenartiklar. Det blir enkla konkreta tips
om ljussättning, bildkomposition, kamerainställningar och vad man ska tänka på för att få bra
bilder. Syftet är inte att den intresserade ska sätta
igång och bygga en fotostudio hemma, tanken
är att ge den som t.ex. vill fotografera sina egna
vapen lite praktisk vägledning. Man behöver inte
ha värsta proffsutrustningen, det går att fotografera vapen även med enklare kameror, det gäller
bara att undvika de största fallgroparna.
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F.d. redaktören i
ansträngd pose.

Skärpan ... skärpan ...
Foto: Leif Glantz
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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 59:11-20 kg 99:-

284.145 gr
Från 3,35:- /st

WC

HT

38/357 158 gr
Från 0,75:- /st
HP

FP

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

45 ACP 200 gr
Från 0,90:- /st
SWC

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

Sven

sk dis

T

HT

tribut

ör

1

338. 225 gr
Från 5,25:- /st

2
3
4

T

5
6
7

45 ACP 230 gr
Från 0,90:- /st

8

sportshooter
9

RN

5
4

3
2
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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Din åsikt kan skapa
förändring
Text: Peter Carlsson

Under våren genomförs många årsstämmor
n
för våra föreningar och kretsar. Det är då du kan
göra din röst hörd, om det är något du vill ändraa på.
ina synpunkter gör föga
Att endast prata med dina skyttekamrater om dina
en hur fungerar det och hur
skillnad jämfört med att skicka in en motion. Men
ska den utformas för att få genomslagskraft?
En motion är ett skriftligt förslag till beslut, som kan lämnas
in av enskilda, eller en grupp
av medlemmar till föreningens årsmöte. Möjligheten att
skriva motioner är en demokratisk rättighet och ett
minoritetsskydd. Motioner
innehåller ett ärende med information som gör att årsmötet kan ta ett beslut gällande
det som föreslås. Det kan t.ex.
vara ett förslag på en förändring i stadgarna, att föreningen bör förändra någon rutin
eller att föreningen skall arbeta för en viss fråga.
Förändringen du vill få till
behöver inte bara gälla den
förening du tillhör. Du kanske
anser dig se ett problem och
ha en lösning på en nationell
nivå, som t.ex. en förändring
i skjuthandboken. Då skall din
motion fortfarande gå genom
din förening men årsmötet
kan då välja att skicka den
vidare till pistolskyttekretsen
för beslut, som i sin tur kan
välja att skicka den vidare till
Svenska Pistolskytteförbundets årsmöte för beslut.
Att skriva en motion

Innan du börjar skriva så bör
du noga gå igenom vad problemet är, varför problemet
existerar och hur en lösning
skulle kunna se ut. Dessa tre
frågeställningar är helt vitala
för att kunna skriva en bra
motion. Det är ingen bra idé
att bara klaga eller kräva för58

bättring om jag heller inte har
något förslag till hur det kan
lösas eller förbättras.
Det finns inga regler för
hur en motion skall skrivas
eller formuleras. Detta är
helt rätt då det inte får finnas någon regel som hämmar
medlemmar från att skriva
motioner eller något som
kan missbrukas för att inte
ta upp en motion på en årsstämma.
Även om det inte finns
några regler gällande motioner, bör du ändå att hålla
dig till några enkla grunder.
Dessa är att skriva motionen
tydligt, lättläst och konkret.
Skulle du nu ha flera åsikter
eller förändringar bör dessa
skrivas i olika motioner. Då
är tipset att numrera motionerna du skriver och även att
börja med den motion som
ger minst debatt. Efterföljande
motioner är oftast lättare att
antas om de föregående går
igenom.
De olika delarna i motionen

• Börja med att ange till
vem motionen är ställd och
när den förväntas bli behandlar.
• Ange en titel som kort
beskriver vad förslaget går ut
på. Om du avser att skicka in
flera motioner bör du numrera dessa.
• Presentera bakgrunden
och vilka motiv du har till
ditt förslag. Innehållet bör

vara tydligt och innehålla en
kortfattad introduktion av
problemet med en eventuell
rekommendation.
• En kortfattad beskrivning
av problemet med eventuella
frågeställningar och även ett
påstående varför förändringen
eller förbättringen behövs.
En bedömning om varför just
din lösning är bra.
• Dina yrkanden (förslag till
ändringar). Dessa går ut på att
man formulerar sig i en ”attsats”. Inga beslut kommer att
tas vid årsmötet om det är
oklart vad motionären vill.
Om du har flera förslag, dela
upp dessa i flera ”att-satser”.
• Slutligen skall motionen undertecknas med datum samt ditt namn och
gärna medlemsnummer samt
namnteckning. Det finns inga
hinder att lämna in en motion
anonymt, men dessa förväntas avslås direkt eftersom årsmötet inte kan styrka att det
kommer från en medlem i
föreningen.

Stadgarna har framför allt betydelse för det praktiska arbetet i föreningen och för att ge
föreningen sin karaktär och
motivera dess existens och
verksamhet.
Styrelsen kommer sedan
att se över din motion och
lämna ett förslag till beslut
och ett yttrande (argument)
till motionen inför årsmötet.
När sedan kallelsen till årsmötet sker skall en kopia av
samtliga motioner presenteras
för medlemmarna i föreningen, antingen via papper eller
ett dokument på en webbsajt.
Detta är viktigt för medlemmarna så att de i god tid skall
få möjlighet att ta ställning till
hur de vill rösta på motionerna under årsmötet.
Årsmötet

Sen är det dags för årsmötet
då din motion kommer att
tas upp för beslut. Styrelsen
kommer då att föreslå mötet ett beslut för din motion.
Här följer några förklaringar
på vanliga förslag på beslut;
• Bifalla motionen; om man
Behandling av motioner
När en motion är skriven anser att den är bra.
skall den skickas in till för- • Avslå motionen; om inte
eningens styrelse. Motioner tycker att förslaget är bra, hållkan lämnas in när som helst bart eller genomförbart.
under året, men om den ska • Anse motionen besvarad;
tas upp till nästa årsmöte gäl- om det som tas upp i motioler det att vara ute i god tid. nen redan genomförts eller är
Vad som gäller för motioner under arbete.
i just din förening regleras of- • Lämna motionen utan
tast av stadgarna, de interna åtgärd; om det som tas upp i
reglerna för organisationen. motionen anses ligga utanför
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klubbens verksamhetsområde eller utanför årsmötet befogengenhet.
• Bordläggning; om mötet anser att motionen måste utredas
redas
vidare och tas upp igen vid nästa möte.
Det är därför väldigt viktigt att din motion är utformad påå sådant sätt att den inte kan ifrågasättas eller saknar information.
tion.
Om motionen består av flera yrkanden (förslag till lösningar)
gar)
kan ett årsmöte ge olika beslut på dina yrkanden.
Du kan också ge alternativa förslag. Om det första yrkandet avslås kan ett nästan lika bra alternativ accepteras av
årsmötet.
En annan viktig aspekt är tidsramen för när din tilltänknkta förändring bör införas. Om du inte skriver något speeciellt så kommer den kanske aldrig att införas. Därför kan
an
det vara bra att lägga till t.ex. ”inom tre månader”, ”innan
an
nästa verksamhetsår” eller liknande i ditt yrkande.
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Avslutningsvis måste jag återigen påpeka vikten om attt

vara tydlig och hålla texten enkel när du skriver din mo-tion. Då blir det förhoppningsvist inga frågetecken eller
missförstånd.
Ett exempel

Som ett exempel kommer jag att leka med tanken om att
förändra en återkommande tävling som min fiktiva förening ”Avtrycket Pk” anordnar. Den avslutas alltid med
en prisutdelning som tar både lång tid och tvingar skyttarna att vara kvar till sist för att få sitt pris. Istället vill
jag införa penningpriser. Resultatet ser ni här bredvid.
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OUTDOOR EQUIPMENT
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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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Planering och
Tävlin
Tävling

Skjutteknik

Svenska Pistolskytteförbundet

Svenska Pistolskytteförbundet

Planering och Tävling: 50:-

Skjutteknik: 50:-
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Skjutställningar

Nyhet!

Svenska
bundet
ör
ef
tt
ky
Pistols

UTBILDNINGSHÄFTE
Grundutbildning för pistolskyttekortet. 120:-.

OK

SKJUTHA
NDB

Svenska Pistolskytteförbundet

det

lskytteförb
un

Svenska Pi
sto

SKJUTHANDBO
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

Arméchefen
medaljerad
Text och bild: Johan Sjöstedt, OMF

Fredagen den 27 februari mottog
generalmajor Anders Brännström
Officerarnes Målskjutningsförbunds
kungliga belöningsmedalj i
guld. Motivet för tilldelningen är
Brännströms mångåriga arbete för
officerarnas personliga färdighet,
vilket är i linje med OMF stadgar.

Officerarnes Målskjutningsförbund skapades den 5 februari 1859 av prins Oscar,
sedermera Oscar II. Till ordförande valdes sekundchefen
vid Andra Livgardet, Översten
Lindecreutz. Styrelsen bestod
av en ledamot och en suppleant från varje förband inom
Stockholms garnison. Pistoler
inköptes från Liège och verksamheten började på Gymnastiska Centralinstitutets
skjutbana, nuvarande Gymnastik- och idrottshögskolan
invid Stadion.
Förbundet bedriver sin
verksamhet med utgångspunkt från Karlbergs slott
och medlemmarna är uteslutande yrkes- och reserv62

officerare. Medlemmar na
skjuter flertalet skyttediscipliner med vapentyper fastställda
av Försvarsmakten. Ledningen inom förbundet utgörs av
en förbundsstyrelse vars huvuduppgift är att verka som
traditionsbevarare, men även
som utvecklare av förbundet.
Förbundet vill öka skjutskickligheten och vapenkunskapen
bland officerare. Det uppnås genom att bruka olika
vapensystem och skjuta ett
flertal discipliner samt följa
utvecklingen inom finkalibriga vapen. En balans mellan utveckling och tradition
ska finnas och verksamheten
ska uppfattas som meningsfull
av aktiva officerare.

En nymedaljerad arméchef
vid sidan av förbundets
grundare Oscar II.
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Försvarsöverenskommelse
under säkerhetspolitiska
våndor
Efter månader av vånda och
veckor med maratonsammanträden födde till slut fem av
riksdagens åtta partier fram
en försvarsöverenskommelse
som gäller försvarets inriktning 2016-2020. Lättnaden
var stor i gruppen men reaktionerna utifrån var inte
precis belönande för denna
kraftansträngning. För lite
och för sent lyder otacksamma omdömen, trots försvarsminister Peter Hultqvists (S)
ansträngningar för att förklara
hur överenskommelsen i sig är
viktig i ett försämrat säkerhetspolitiskt läge.
Han har en poäng i det för
man bör alltid betänka alternativet och i detta fall heter
alternativet Jonas Sjöstedt (V)
– i alla fall så länge som det
låsta läget i svensk politik ser
ut som det gör. Men samtidigt
leder de stora kompromisserna till sedvanligt svenskt förhandlingsresultat: Skrivningar
formulerade så att alla parter
kan hävda sin egen tolkning,
nya utredningar för att vinna tid samt att man antingen
”osthyvlar” i besparingstider
eller detaljstyr på ammunitionslådenivå om det är tal
om budgettillskott. Ty det är
uppenbarligen så man anser
sig uppvisa politiskt ledarskap
och handlingskraft.
Till det positiva i överenskommelsen hör fokus på
att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och,
naturligtvis, att man faktiskt
skjuter till pengar i ett med
svenskt försvarspolitiskt mått
mätt historiskt skutt uppåt.
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man beställt. Vän av ordning
ställer sig frågan vilket omvärldsläge som krävs för att
det ska inträffa?
Sammanfattningsvis hanterar

överenskommelsen en del av
de brister som den grundläggande avsaknaden av säkerhetsstrategi orsakar, i en giftig
kombination med fortsatt
underfinansiering av de uppgifter och den materiel politiken anser att Försvarsmakten
ska hantera. Försvarsministern
Annika Nordgren Christensen.
har beskrivit inriktningen som
Ett antal särskilda prioriteringar tas. Vidare ska det materiel- att man nu ”tonar ner” den
räknas upp, varav en är ”bas- berg som politiken har skjutit internationella dimensionen,
plattan” och omfattar sådant framför sig under lång, lång till förmån för försvar av riket.
jag är övertygad om att de tid, ska nu utredas vad gäl- Men samtidigt sägs fortsatt i
flesta svenskar redan tror att ler samlad strategisk avväg- den försvarspolitiska överensFörsvarsmakten har, som t.ex. ning och prioritering från kommelsen att ”säkerheten
mörkerutrustning och per- 2021. Personalförsörjningen, byggs solidariskt med andra”.
sonlig utrustning. Det är också som naturligtvis ska vara ett I dessa budskap ryms hela den
rimligt att krigsplacera de som resultat av vilka uppgifter säkerhetspolitiska våndan.
Till detta kommer allt som
frivilligt går in i en grundläg- man anser att Försvarsmakten
gande militär utbildning om ska lösa samt vilka eventuel- har med samhällets grund9-12 månader (den nya per- la andra samhällsfrågor man läggande sårbarheter att göra
sonalkategorin att lägga på drömmer om att myndig- – allt från elförsörjning till
minnet heter GSS/P) och i hetens personalförsörjnings- motståndskraft mot påvertakt med att fler specialister system ska omhänderta, ska kansoperationer. Planeringuttolkar den politiska viljan även detta utredas (igen). En en för det civila försvaret ska
kommer säkerligen fler posi- favorit i repris är för övrigt återupptas och man ska priotiva besked komma i dagen.
att man ska titta särskilt noga ritera uppgiften att planera för
på Norge och Danmark, vil- stöd till Försvarsmakten vid
Men hur ser grunden ut, på ket redan Anders Svärd (C) höjd beredskap – men det ska
vilken allt detta vilar? Svaret gjorde i pliktutredningen för såklart ”ske inom ramen för
är att den ska utredas vidare. väldigt många år sedan. Till befintliga resurser”. Så sympSveriges relation till NATO detta kommer att man trots tomatiskt.
ska utredas av ännu en expert, den ekonomiska ansträngmen egentligen inte (det be- ningen och mycket allvarli- Annika Nordgren Christensen
ror på vilket parti man frågar). ga ord från höger till vänster Fristående försvarsdebattör,
Detta istället för att politiskt om det säkerhetspolitiska lä- ledamot i Kungl.
följa upp ambassadör Bertel- get, enas om att ”ta ett första Krigsvetenskapsakademien
mans utmärkta expertutred- steg”, som moderatledaren
ning om samma sak, vilken Anna Kinberg Batra uttryckte Artikelförfattaren svarar själv
levererades så sent som i hös- det, men inte att betala för det för innehållet i sin text.
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Förbundsnytt
Bo Walger
Tfn: 08-553 401 62
Mail: bo.walger@pistolskytteforbundet.se

Angående förnyelse av
tidsbegränsade vapenlicenser

Ansvaret för att en ansökan
kommer in i så god tid att
den hinner behandlas innan
tillståndet upphör att gälla,
åvilar sökanden.
Enligt FAP 551-3 bör
polismyndigheten underrätta
vederbörande i god tid innan
tillståndet upphör att gälla.
Det har emellertid blivit
alltmer vanligt att polisen ej
påminner om att tillståndet
behöver förnyas. I några fall
har det resulterat i åtal för
olaga vapeninnehav när sökanden glömt att skicka in
ansökan om förnyelse. I åtminstone ett fall har den
åtalade överklagat och blivit
frikänd i högre instans.
Sammanfattningsvis, räkna

inte med att polisen påminner om att ni skall förnya er
licens. Se även Generalsekreteraren har ordet.
Fordringar för Pistolskyttemärket samt Årtalsmärken

På förekommen anledning
informerar vi om kraven för
äldre skyttar. För de skyttar
som påbörjar sin skyttekarriär något senare i livet, gamla
nybörjare, finns fortfarande
möjligheten till ”rabatt” enligt följande:
• personer som föregående
år fyllt 55 år, 1 poäng mindre per serie
• personer som föregående
år fyllt 65 år, 2 poäng mindre per serie.
För de äldre skyttar som skjuter för årtalsmärken finns en,

för många okänd, bestämmelse som innebär:
• skytt som föregående år
fyllt 65 år erhåller inteckning efter att ha uppfyllt
fordringarna för pistolskyttemärket i silver.
För intresserade läsare se SHB
sidorna 349-350.
Reviderad SäkB

Den 1 januari 2015 trädde en
ny SäkB i kraft som distribuerades ut till föreningarna. På
grund av att Sveriges Kommuner och Landstings (SKL)
Måttbok har uppdateras valde
Skyttesportförbundet, Pistolskytteförbundet och Jägareförbundet att revidera SäkB.
Den reviderade upplagan
av SäkB gäller fr.o.m. 2015-

04-01 och distribueras ut till
samtliga föreningar. De som
redan har beställt den gamla
upplagan kommer att få dessa
utbytta, kostnadsfritt.
Nytt utbildningshäfte för
Pistolskyttekortet

På grund av förändringar i
SHB kommer ett nytt utbildningshäfte att tas fram. Det
planeras vara klart att användas under november.
Sommarstängning av kansliet

Kansliet kommer ha sommarstängt från och med 20
juli och öppnar igen den 25
augusti.Vi önskar er en trevlig sommar med goda skytteresultat.

Grattis Gösta
95 år!
Gösta Alexandersson, FOK
Borås, tränar och ser fram mot
årets SM i fält och precision
som går av stapeln i Sunne.
Han brukar även ställa upp i
Göteborgsalliansens sex skjutningar. Han har skjutit sedan
1952 och haft en hel del framgångar under sin skyttekarriär.
Redaktionen fick äran att träffa

gare gjorde, använder han nu
gångstavar.
Det är en envis Gösta som be-

rättar hur han för sex år sedan
bröt lårbenshalsen och bytte
höftled. Men det hindrade
honom inte från att tre månader senare ta sig runt med
kryckor i en grusgrop under
en fältskjutning i Lidköping. På bilden från vänster; Sonny Svensson, Lasse Törnqvist,
Gösta Alexandersson, Torbjörn Lilja och Lasse Larsson.
Foto: Privat

Gösta för en intervju under
SM 2014 i Östergötland. Han
är en mycket pigg och alert
pensionär som inte vill förpassa pistolen till hyllan än på ett
tag. Den skyttegren han gillar
mest är fältskytte och intresset
började vid Boråspolisen 1946.
Gösta motionerar fortfarande
ett par tre dagar varje vecka
berättar han. Men istället
för att jogga som han tidi-
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Gösta kontrollerar protokollet
under SM 2014.
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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

