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

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

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

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

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

Miljöakuten

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

Aktuellt lösenord: Riktmedel

Köp/sälj/byt på 
hemsidan

När detta skrivs går sommaren 2015 
mot sitt slut. Den har förvisso varit 
tämligen blöt i stora delar av landet 
men har också bjudit på ett fl ertal 
mycket fi na tävlingar och mäster-
skapsarrangemang inom Svenska 
Pistolskytteförbundets ram. Per-
sonligen hade jag förmånen att på 
olika sätt delta i såväl ”stora” SM 
i Sunne som PPC-SM i Vårgårda 
och Magnumfält-SM i Västra Husby 
utanför Söderköping. Alla arrange-
mangen var överlag utomordentligt 
väl genomförda, vilket de ansvariga 
– ingen nämnd och ingen glömd 
– ska ha all heder av. När vi ser på 
den aktivitet, den starka idealitet 
och mycket höga kompetens som 
fi nns inom Förbundet när det gäller 
dessa tävlingar har vi all anledning 

att vara stolta över vår verksamhet. 
I ett läge där de fl esta andra folkrö-
relser och idrottsföreningar lider av 
problem som minskande medlems- 
och deltagarantal är det riktigt kul 
att konstatera att vårt Förbund står 
starkt ekonomiskt, har en dynamisk 
verksamhet och en medlemskader 
som ökat med fl era tusen personer 
de senaste åtta åren.

Med tanke på detta skulle man 
kunna önska att även andra aktö-
rer i samhället uppskattar oss efter 
förtjänst. Försvarsmakten har bör-
jat göra detta – se general Anders-
sons artikel i detta nummer av NP 
– men på andra håll är det väsent-
ligt mindre självklart. Hanteringen 
av vapenlicenser i nuvarande polis-
regioner Väst och Norr (f d Västra 
Götaland och Norrbottens polis-
myndigheter) är det värsta exemplet 
på detta. Den kaskad av egenpåhit-
tade regler, glidande kriterier och 
allmänt rättsosäker myndighetsut-
övning som drabbat pistolskyttar i 
dessa områden är en av de i mina 
ögon större skandalerna i modern 
svensk förvaltningsrättslig historia.

Men vår syn på detta delas av många. 
Justitieombudsmannen (JO) har 
fl era gånger kommit med hård kri-
tik mot hur vapenlicenser hanteras 
av polisen. Media och politiker är 
medvetna om att det inte är våra va-

pen och våra medlemmar som står 
bakom skjutandet på gator och torg 
i våra storstäders förorter.

Genom bl.a. vårt påverkansarbete har 
en mängd riksdagsmotioner skrivits 
och frågor ställts till regeringen av-
seende licensfrågorna. I våras gjorde 
riksdagens justitieutskott ett tillkän-
nagivande som innehöll allvarliga 
synpunkter på polisens arbete. Det 
har nu resulterat i att regeringen 
gett den nya Polismyndigheten ett 
uppdrag att se över licenshantering-
en. Mellan raderna i detta uppdrag 
kan man ana en betydande kritik 
även från regeringens sida; man 
är inte alls nöjd med hur polisen 
skött denna fråga. Bl.a. skriver man 
att det ”är angeläget att Polismyn-
dighetens rutiner för prövningar av 
ansökningar om vapenlicens är ut-
formade på ett sätt som inte i onö-
dan försvårar utövandet av jakt samt 
jakt- och målskytte.” Man noterar 
också att det ”fi nns ett behov av att 
både se över och effektivisera ruti-
nerna rörande vapentillstånd samt 
att tillgodose så att hanteringen är 
enhetlig och rättssäker i Polismyn-
digheten.” Denna inställning – som 
vi till fullo stödjer – innebär att po-
lisen kommer att ha en hel del att 
göra framöver. Dessvärre är inte för-
utsättningarna så goda för en snabb 
förbättring, eftersom en helt ny or-
ganisation införts inom polisen, och 
de nya befattningshavarna är anting-
en ännu inte på plats eller helt upp-
daterade på dessa frågor. Men i bästa 
fall skymtar vi nu ljuset i tunneln i 
de län där läget varit allra svårast. 
SPSF kommer att med oförmin-
skad styrka arbeta för att påskynda 
denna process. Det är också viktigt 
att våra medlemmar fortsätter att 
ha en dialog med förbundskansliet 
när de möts av orimliga beslut från 
polisens sida.

Med detta önskar jag er en fram-
gångsrik skyttehöst!

Mike Winnerstig
Styrelseordförande, SPSF
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PATRONER

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

180 kr
140 kr
170 kr
170 kr

3 200 kr
2 090 kr
3 000 kr
2 950 kr 

.32 S&W LONG 98GR LRN

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

3 500 kr
3 900 kr 

.38 Spl 148GR LWC

.38 Spl 158GR LRN

.38 Spl 158GR LSWC

160 kr
160 kr
195 kr 

2 900 kr
2 750 kr
3 600 kr

.357 Mag. 158GR SJHP

.357 Mag. 158GR FMJ FLAT

.357 Mag. 158GR SJSP FLAT

225 kr
220 kr
210 kr 

4 100 kr
4 100 kr
3 850 kr 

.40 S&W 180GR FMJ FLAT 230 kr 4 100 kr

.44 Rem. mag. 240GR SJSP FLAT

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

5 250 kr
6 850 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

230 kr
240 kr
240 kr
275 kr
250 kr/ask med 20 st
280 kr/ask med 20 st 

4 150 kr
4 300 kr
4 200 kr
4 950 kr
11 100 kr
12 400 kr

TÄNDHATTAR

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

HYLSOR
Alla kalibrar.

KULOR
I alla kalibrar.

Generalagent för Sverige:

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

Kaliber

.32 (314/100 WC)

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

.44 (429/240 HP)

.45 (452/230 RN)

Fettade

85 kr

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

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

Förkopprade
(HS)

72 kr

82 kr
101 kr
101 kr

155 kr
149 kr

Sortimentet är större.
Hör av er!

Komplett prislista med 
samtliga kalibrar fi nns på 
vår hemsida!

Med reservation för prisändringar.

Med reservation för prisändringar.

Alla priser inkl. moms.
Pris per 100 från:
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Av: Peter Carlsson

Våren 2015 fi ck Sverige åter ett celebert besök av 
den sexfaldiga världsmästaren Eric Grauffel. NP följde 
honom och hans elever under den utbildning han höll 
för poliser och försvarsmaktsanställda strax utanför 
Katrineholm. Det blev en intensiv dag då tusentals 
skott avlossades i rask takt.

Eric Grauffel är aktiv inom 
IPSC (dynamiskt skytte) men 
agerar även skjutinstruktör 
och vapeninstruktör. Den 33 
åriga fransmannen är känd för 
att vinna tävling efter tävling 
utan motstycke. Som mest 
har han vunnit 250 gånger 
på raken. Men det är inte så 
konstigt eftersom han avlos-
sar ca 150 000 skott per år 
under alla träningar och täv-

lingar. Hittils har han avverkat 
ca tre miljoner kulor. För-
svarsmaktsinstruktören Patrik 
Gren har tidigare arrangerat 
utbildningar med Eric här på 
hemmaplan och intresset har 
varit stort.

Patrik blev försvarsmaktsin-
struktör (FMI) år 2007 och 
har sedan 2011 varit med och 
utbildat offi cerare på Mark-

Marianne Hansen under 
IPSC SM på Hacksjön.

Mängder med 
ammunition gick 

åt till en god sak.

Eric visar hur man skjuter 22 skott på 
5,75 sekunder med magasinsbyte.

Instruktör:

Eric Grauffel
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Patrik Gren, Eric Grauffel och Johan Ström.

– Lite långsammare 
på de sista Johan, 
instruerade Eric.

Eleverna var både glada och trötta efter en veckas skytte.
Lasse och Rickard tränar med rörliga tavlor.

stridsskolans instruktörskurser 
för pistol. Han har fått möjlig-
heten att gå både polisens och 
försvarets skytteutbildning. 
Det är väldigt få civila som 
fått den möjligheten.
– Försvarsmakten och poli-
sen i Sörmland har ett riktigt 
bra samarbete. De tar hit ut-
ländska instruktörer i tjänste-
skytte ibland. Eric utbildar oss 
i IPSC men många av de skyt-
teteknikerna kan med fördel 
appliceras i tjänsteskytte, be-
rättar Patrik.

Med på utbildningen är Johan 
Ström, arméns vapenoffi cer 
på Markstridsskolan. Med 

tar att träningen inte är speci-
aliserad till någon yrkesgrupp 
utan är en ren skytteträning 
för tävling. Det är ett hektiskt 
liv som Eric lever. Under två 
månader har han bara varit 
hemma i två dagar med sin fru 
och två barn som är sju och 
fem år. Resten av tiden har 
han åkt runt hela världen för 
att tävla och utbilda skyttar. 
Det fi nns inte mycket peng-
ar att hämta i sporten, därför 
driver han även en webbshop 
utöver instruktörskurserna.
– Jag började skjuta luftpi-
stol när jag var åtta år och när 
jag var femton vann jag mitt 
första Franska nationella mäs-
terskap, berättar Eric under 
lunchen. Min första världs-
mästartitel tog jag vid 18 år. 
Det går åt mycket tid till öv-
ning. Även handladdningen 
tar tid, men det leder till att 
jag får bättre kontroll på både 
ekonomin och på skyttet. 
Som tur är har jag gångav-
stånd till tillverkaren av tänd-
hattar, säger han och ler.

Hur gick det då på SM undrar 
ni säkert? Alla skyttarna var 
ganska utmattade efter veck-
ans träning och det kände 
de nog av under tävlingen 
då det inte gick hela vägen. 
Eric vann däremot överläg-
set i standarddivisionen, vil-
ket nog alla hade väntat sig 
också. På måndag morgon var 
det en trött Patrik som skjut-
sade Eric till Arlanda, på väg 
till sin nästa utmaning som 
instruktör.

sig har han även sina kolle-
gor Fredrik Jacobsson, Rick-
ard Gustavsson och Oscar 
Andersson. Rickard känner 
Eric Grauffel sedan tidigare 
och har även haft möjlighet 
att åka till Frankrike för att 
träna med honom.

Från polisen träffar jag Ma-
rianne Hansen och Jöran 
Stålhane från Stockholmspo-
lisen samt Lasse Sundström, 
skjutinstruktör vid polisen i 
Östergötland. Även fl era spe-
cialpoliser fi nns på plats. Alla 
är väldigt duktiga skyttar men 
ser möjligheten att träna upp 
sitt skytte ännu mer, nu när 
Eric är här.

Fredrik och Rickard är lite ex-
tra taggade efter veckans skyt-
te. Patrik har nämligen satt 
ihop ett lag inför det stun-
dande IPSC SM, då även Eric 
kommer att vara med för att 
coacha och tävla själv. Det är 
därför ett ganska tufft sche-
ma då det övas både hastig-
het, precision och uthållighet. 
Vid ett tillfälle ska skyttarna 
skjuta på elva fi gurer, därefter 
ladda om och fortsätta tills de-
ras magasin tar slut. Samtidigt 
åker ett rörligt så kallat ”no 
shoot” mål framför de andra 
fi gurerna. Det gäller att inte 
träffa det rörliga målet. Eric 
styr det rörliga målet med 
fjärrkontrollen och studerar 
noga hur skyttarna agerar.

Eric är en mycket sympatisk 
och trevlig person. Han berät-
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Sommarminnen
September, vad kan det innebära? 
Min far, som bland annat var jord-
brukare, kunde alltid ta stöd i bon-
depraktikan. Själv blev jag bara 
ordbrukare och hittar någonstans 
rådet ”Tillbakablick på sommaren 
och framåtblick mot höstens arbete”.

För egen del har jag hunnit med att 
följa fyra mästerskap i sommar. Först 
SM Militär Snabbmatch i Karlstad. 
Grenen växer, om inte explosions-
artat så i alla fall så det brakar. Fyra 
vapengrupper på en dag och öppet 
för alla klass två- och treskyttar. Nu 
har tävlingen växt genom taket, och 
till nästa år måste det fi nnas ett nytt 
koncept. Ett problem, visst, men ett 
angenämt sådant.

Så var det dags för SM i fält och 
precision i Sunne. På just den här 
fältskytteslingan sköt jag min andra 
nationella tävling, 1978. Jag vann 
defi nitivt inte, men jag undrar om 
det inte gjordes av en annan klass 
1-skytt, Torben Rundqvist. I år var 
jag ordförande i juryn, ett arbete 
som var allt annat än betungande. 
Vi hade funderingar på att göra 
ett reportage om juryarbetet, men 
det blev liksom ingen substans. Här 
är platsen att brista ut i superlati-
ver för funktionärerna som agerar 
så förtroendeingivande att juryn i 
princip blev arbetslös, men när det 
gäller värmlänningar och stockhol-
mare riskerar jag jävsstämpeln, så jag 
överlåter det till NP-redaktionen.

Vi passade under SM på att omgrup-
pera förbundskansliet dit. Ingen 
annanstans kan vi få direktkontakt 
med över 5 procent av de aktiva 
medlemmarna på ett bräde. Så här 
i backspegeln känns det rätt. Tele-
fon och mail i all ära, men möte 
öga mot öga emellanåt känns bra. 
Vi uppskattade det och det kän-
des som att besökarna i vår monter 
också gjorde det.

Nästa händelse för mig var PPC-
VM på Hacksjöbanan i Botkyrka. 
Jag besökte området några dagar 
före tävlingen. Det såg ut som en 
byggarbetsplats, och var det också. 
Däremot knappt en människa att se, 
förutom några som höll på att resa 
ett partytält (för safety-zonen). ”Var 
är tältgavlarna?” ”Borta, troligen i 

Axells bil” och ”Var är Axell?”. Trots 
den avhörda konversationen kände 
jag ingen större oro, att arrangera 
stora PPC-mästerskap har blivit en-
vanlig-dag-på-jobbet för detta gäng, 
med Michael i spetsen. Och mycket 
riktigt, plötsligt lösgör sig hjullastare 
och vältar från alla hörn och bör-
jar röra sig. Och visst blev det klart. 
Även denna tävling är fullödigt be-
skriven på annan plats i tidningen, så 
jag nöjer mig med att sammanfatta 
vad de utländska gästerna sa; detta 
är måttstocken för hur ett PPC-VM 
skall arrangeras, övriga har bara att 
försöka kopiera.

Det andra obligatoriet i en sensom-
markrönika var alltså den arbets-
intensiva hösten. Varje dag är en 
prioritering makro eller mikro, 
kontakt med myndighet eller kon-
takt med medlemmar, dialog med 
Högkvarteret eller riva gipsvägg i 
kansliets källare. Eller kanske skriva 
protokoll från VU-sammanträdet i 
lördags? Mest tidskritisk för fort-
satt arbete visade sig gipsväggen 
vara. Efter en gemensam insats av 
kanslierna från Pistolskytteförbun-
det och Bilkåren är väggen nu spår-
löst borta, och nya möjligheter har 
öppnat sig. Ska bara innan hemgång 
kolla vad redaktören skrivit i sitt 
mail. ”GS har ordet, 4000 tecken, 
omedelbart”. Jaha, ja. Ett kärt besvär.

Min sommar har inte bara varit skytte. 
Det har varit krig också. Jag har haft 
nöjet att ha rest runt i gränstrakter-
na mellan Norge och Sverige till-
sammans med min företrädare, Mats 
Stoltz (ja, han mår bra). Mats har 
rest i Karl XII fotspår genom hela 
dennes krigiska liv – nästan. Han lät 
undslippa sig att platserna för fält-
tågen mot Norge 1716 och 1718 
hade han inte sett. Nu ligger hela 
det området (nästan, förlåt Jämtland) 
inom dagsturer från mitt lantställe i 
västra Värmland, så sagt och gjort. 
Från den resan vill vi särskilt rekom-
mendera Norderhovs prästgård vid 
Hönefoss (idag Ringerike muse-
um), där delar av slaget den 29 mars 
1716 utspelades inne i salen, i vil-
ken prästfrun Anna Colbjörnsdatter 
påstås ha supit karolineroffi cerana 
under bordet innan drabbningen. 
Vi rekommenderar också värdshu-
set på Bærums Verk strax öster om 
Oslo, där bondhustrun Kari Hiran 
förhördes av svenskarna samma år. 
Hon berättade bredvilligt om de 
närmast ointagliga norska försvars-
ställningarna vid Nordkleiva, och 
de grundlurade svenskarna vände 
resignerat hem. Nutida svenska be-
sökare blir däremot inte blåsta. Stäl-
let öppnade 1640, så man har hunnit 
få den rätta snitsen på (mat-)rätterna.

Sköt om er/Nils-Anders

En norrman inträngd i hörnet av en svensk karolin, men det hjälpte inte.
Vår kung kom inte levande hem. Foto: Mats Stoltz
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Av: Peter Siegel

Karlstad Pk:s bana i Sörmon, 
ca 1 mil väster om Karlstad, 
var platsen för årets SM i Mil 
Snabb. I Karlstad har man 
mångårig erfarenhet att ar-
rangera tävlingar, men mot 
teknikens nyckfullheter är det 
svårt att skydda sig. Ett över-
belastat elsystem krånglade 
tyvärr lite under tävlingen 
och orsakande förseningar 
samt strömavbrott i ett fri-
stående tält för 20 deltagare. 
I själva skjuthallen med 50 
platser fungerade vändställen 
snart igen och man kunde 
köra på som vanligt. I tältet 
utanför fi ck man dock blåsa 
i en visselpipa för start och 
stopp istället. Ett nytt svenskt 
rekord i R kunde därför inte 

godkännas då vändstället inte 
fungerade som det skulle. Det 
var synd om både skytten och 
arrangören, men vad gör man 
när skyttedjävulen är framme.

Övervägande bra resultat sköt 
vinnarna och medaljörerna 
i de olika vapengrupperna 
och skytteklasserna. Vapen-
grupp R hade visserligen 
inte fått SM-status, men får 
det troligen nästa år. Tävling-
ens högsta resultat, 581 po-
äng, sköt Mikael Nilsson från 
Sportskyttarna Ljungby i va-
pengrupp ÖC. Pär Hylander 
från Laholms Psk hamnade på 
580 poäng och duktiga Maria 
Öberg från Bodens Ssk nådde 
579 poäng.

Gott om plats 
i skjuthallen.

En del fi ck stå i 
tält och skjuta på 
visselsignaler. 

Solen i Karlstad strålade från klarblå himmel 
på årets SM i Mil Snabb och skyttarna var på 
sitt bästa humör. Det var dock lite svettigt på 
fl era sätt för temperaturen låg strax under 30 
grader, samt att detta snabba mästerskap var 
årets mest spännande höjdpunkt för många.

SM i Militär 
Snabbmatch
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Lars Palmgren – skjutledare i 
både Karlstad och Sunne.

Ett fyrfaldigt hurra för Juniorerna, sa ordförande Stefan Kristiansson.

Förbundsordföranden 
Stefan Kristiansson blir 
intervjuad av SR P4.

Svenska mästare i Militär 
Snabbmatch 2015 blev Johan 
Nilsson, Hagfors/Uddeholms 
Psk, i vapengrupp A, Per 
Klingberg, Eksjö Skyttegille, i 
B, Mikael Nilsson, Sportskyt-
tarna Ljungby, i C och Jenny 
Thomsson, Johannishus Psk, i 
Dam. Duktige Alexander Jo-

blev jätteglad när han vann 
med 6 poäng till tvåan i klas-
sen veteran äldre. I revol-
verklassen blev Martin Rehn 
Riksmästare. Gör han om 
bravaden nästa år så får han 
troligen kalla sig Svensk Mäs-
tare i R. Vi får se vad SPSF:s 
årsmöte beslutar 2016.

hansson från Mjölby Pk blev 
svensk mästare i juniorklas-
sen. I veteran yngre segrade 
den inte helt okände Tor-
ben Rundqvist från Vårgårda 
Psk som nu kan stoppa ännu 
en guldmedalj i de överfulla 
plastpåsarna på sin vind. Ar-
nold Lindbäck från Luleå Pk 

Efter prisutdelningen, där för-
bundsordförande Stefan Kris-
tiansson delade ut medaljerna 
till årets främsta, åkte skyttar-
na vidare till årets Pistol-SM. 
Väl förvissad om att ”Sola i 
Karlstad” skulle, enligt mete-
orologerna, lysa ända upp till 
Sunne resten av veckan!

C – Mikael Nilsson, 
Sportskyttarna Ljungby. 581-19X.

J – Alexander Johansson, 
Mjölby Pk. 560-9X.

VÄ – Arnold Lindbäck, Luleå Pk. 
560-9X.

B – Per Klingberg, Eksjö 
Skyttegille. 573-14X.

A – Johan Nilsson, Hagfors/
Uddeholms Psk. 564-7X.

VY – Torben Rundqvist, Vårgårda 
Psk. 570-13X.

Riksmästare R – Martin Rehn, 
Tidaholms Psk. 567-15X.

DC – Jenny Thomsson, 
Johannishus Psk. 555-10X
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SM i Fält oc

Med sommaren kommer värmen och även SM i 
precision och fältskytte. I år var det Sunne i Värmland 
som tillsammans med Örebro och Västgötadals krets, 
fi ck äran att stå för arrangemanget. 

Text och foto: Anna S Törnqvist
Foto: Peter Siegel, Peter Carlsson

 ill skillnad mot försom-
marens svala väder bjöds det 
under dessa dagar, 2-5 juli, på 
en otrolig värme med tempe-
raturer runt 30 grader. Någ-
ra uppskattade så klart detta, 
medan andra kanske hellre 
önskat ett annat väder och 
dragit på sig gummistövlarna.

Många skyttar hade tagit sig till 
Sunne och inkvarterade sig på 
olika sätt i närområdet, t.ex. i 

husvagnar, husbilar, tält eller 
på vandrarhem. Vissa lyxade 
till det med rum på det jätteli-
ka hotellet Selma Spa, som låg 
alldeles intill. Där kunde man 
även på ledig tid motions-
träna, basta och avnjuta bad i 
bassänger både ute och inne. 
Ett bra och lockande tillfälle 
att ta med sig familjen, vilket 
också många skyttar gjorde.

Tävlingscentrum på Akka-

stadion var beläget på ett stort 
grönområde. En stor infor-
mationstavla var centralt pla-
cerad under tak. Där kunde 
skyttarna beskåda både start-
listor och resultat, men även få 
lite skugga under solskyddet.

Många försäljare och utställare 
fanns på plats. Även Pistolskyt-
teförbundet hade ett tält denna 
gång. Där fanns personal från 
kansliet tillgängliga för att svara 

på eventuella frågor och vara 
sociala med sina medlemmar.

När hungern och törsten smög 
sig på fanns mat och dryck 
av olika slag att köpa, till och 
med glass, vilket var mycket 
uppskattat dessa dagar. Det 
fanns även en vattenslang där 
alla kunde fylla på sina tomma 
vattenfl askor. Ett fl ertal bra 
toaletter fanns också på plats, 
vilket är viktigt.
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h Precision

Lars Jonsson var tävlingsledare 
för SM 2015.

Värmlands landshövding 
Kenneth Johansson agerade 

prisutdelare och berömde 
arrangemanget.

Skyttarna förärades 
med vackra handgjorda 
hederspriser.
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Intresset var stort längs handlargatan.
”Jag borde väl ha råd med en” tänkte nog många.

Rune Falk sitter i Värmlands-
kretsens styrelse och var även 
kassör för SM.

Ulf Hansson diggade Anders 
Khemis schyssta solbrillor. 

Douglas var sin vana trogen på 
plats med laddutrustning i alla 
former.

Vapenkontrollen var bemannad från morgon till kväll.

Fyrhjulingar var inte 
ovanliga inslag under 
fältstigen.

Upprop i Vintertorp för damer och juniorer.

Det är förstås många bitar som 
ska falla på plats för att alla ska 
trivas och ha det så bra som 
möjligt. Det är alltid lite pir-
rigt och nervöst för SM ar-
rangörerna när allt ska starta 
upp. Tävlingsledaren Lars 
Jonsson berättade att de pla-
nerat detta SM, inte bara de 
senaste veckorna, utan i hela 
fyra år.
– Att anordna ett SM är ett 
hästjobb. I år hade vi en fi n 
terräng, förra gången var det 

katastrof, säger Lars. 
Samarbetet mellan 

de arrangeran-
de kretsarna har 
fungerat väldigt 

bra. Det är viktigt 

med planering, fortsätter han 
lugnt men bestämt.

Det är mycket som ska stäm-
ma när det gäller funktionärer, 
material, datorer och organi-
sation. Även terrängen är vik-
tigt, i år hade det röjts en hel 
del i skog och mark och en 
riktigt fi n fältstig hade skapats.

Fältstigens upprop och start 
var lagd i Vintertorp. För att 
komma dit fi ck skyttarna pro-
menera ca 500 meter från täv-
lingscentrum. En del skyttar 
upplevde det lite långt och 
svårt att hitta dit, eftersom det 
var en lång backe att gå, som 
dessutom fortsatte en bra bit 
upp i skogen. Efter lite vila i 
skuggan var skyttarna redo för 
att ge sig ut och regera.

På fältslingan fanns en station 
med vätskekontroll, innehål-
lande vatten. Det gick även att 
köpa godsaker i form av oli-
ka sorters choklad. Längs pa-
trullstigen fanns också en plats 
för ammunitionskontroll.
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Särskjutning för damer och juniorer i vapengrupp C.

Många skratt och glada miner 
under tävlingsdagarna.

Amie Blomér, Örebro PSSK, var 
stationschef.

Jens O’konor blir introducerad 
för en potentiell nybörjare.

Fältrundan var utmanande och 
svettig för det fl esta, men vi 
såg bara glada skyttar, gamla 
som unga, med fokus framåt. 
Det var en mycket uppskattad 
fältbana som banläggarna Jo-
nas Sundén och P-O Anders-
son hade skapat. Tanken var 
att inte allt för många skulle 
fylla, och så blev det.

Precisionen sköts i Fryksdalens 
PKs skjuthallar i Bergskog, ca 
5 km från tävlingscentrum. 
Skyttarna fi ck ta sig dit själva, 
inga busstransporter fanns att 
tillgå. Skyttarna kunde dock 
inte köra så nära själva skjut-

En väl röjd terräng möjliggjorde 
en varierande fältskytterunda.
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David Lindström med 
en av sina vackra 

50-poängare.

Tolkning pågår. En åtta eller nia?

banan, utan fi ck parkera en bra 
bit därifrån. Även här bjöds det 
på en liten promenad.

Totalt kunde 2195 starter re-
gistreras under de fyra täv-
lingsdagarna (förra året 2181). 
Precisionskyttet hade 691 
starter (förra året 682) och 
fältskyttet 1504 starter (förra 
året 1499). En uppåtgående 
trend som vi hoppas ska fort-
sätta i samma riktning.

Många skyttar berömde banan, 
som var både utmanande och 
rolig. Ett stort tack till alla ar-

betsamma och duktiga funk-
tionärer som jobbade långa 
dagar med gott humör. En 
av funktionärerna, Amie Blo-
mér, Örebro PSSK som bl.a. 
var stationschef och höll i sär-
skjutningar på fältbanan, hade 
på söndagskvällen knappt nå-
gon röst kvar.

Prisutdelningarna blev ganska 
långa och avklarades sent på 
kvällarna. Förbundets gene-
ralsekreterare Nils-Anders 
Ekberg och styrelseordfö-
rande Mike Winnerstig de-
lade ut medaljer till mästarna. 

Även den Värmländska lands-
hövdingen Kenneth Johans-
son fanns på plats under en 
av prisutdelningarna och be-

römde även det väl genom-
förda arrangemanget.

Ett nytt ansikte på prispallen i 
år var unge David Lindström, 
Bollnäs PSK, som tog guld-
medaljen i fält C efter sär-
skjutning. Han placerade sig 
också på bronsplats i preci-
sion B med bland annat två 
fi na 50 poängare. I skrivande 
stund vet vi också att David 
kvalificerat sig till landsla-
get och ingår i herrarnas lag 
i landskampen mot Norge 
och Danmark i slutet av sep-
tember.

Söv å
tänk té å 
köpple av
som Lars Jonsson sa
på söndagskvällen.

Landshövding Kenneth 
Johansson gratulerar Ralf Linder 

till medalj och hederspris.
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Fält C Veteran Yngre (67 starter)
Våge Strålin, Arvika PSK, vann 
särskjutningen och kunde 
med ett leende bära hem 
guldmedaljen.
Fält Öppen A (310 starter)
Våge Strålin, hamnade på nytt 
i en tuff särskjutning med fem 
andra skyttar. Efter ett antal 
omgångar sken han upp när det 
stod klart att han vunnit igen.

Fält C Veteran Äldre (58 starter)
Arne Larsson, Skurups PSF, 
vann. Även här blev det 
särskjutning mellan två duktiga 
skyttar.

Fält Öppen B (253 starter)
Lennart Gustafsson, Lidköpings 
PSF, tog efter särskjutning hem 
guldet. Hela sju skyttar fi ck 
skjuta isär om bronset.

Precision Öppen C (235 starter)
Staffan Juskär, Västerås 
Pistolskyttar, vann med två 
poängs marginal.

Precision Junior C (17 starter)
Pelle Falk, Hedberg, Mariestads 
PK, vann med sju poängs 
marginal.

Precision Veteran Yngre C 
(42 starter)
Ove Granberg, Eskilstuna PSK, 
blev efter fi nalen guldmedaljör 
på ”rak arm” utan någon 
särskjutning.

Precision Veteran Äldre C 
(45 starter)
Sven Samuelsson, Vårgårda 
PSK, klarade även han tog 
guldmedaljen utan särskjutning 
efter en tuff fi nal.

Fält Öppen Revolver (305 starter)
Oscar Alpstig Anund, Atlas 
Copco, segrade. Fem skyttar 
lyckades fylla vilket ledde till en 
spännande särskjutning.

Fält Dam C (51 starter)
Jennie Dahlberg, 
Atlas Copco PSF, har gjort 
en lysande come-back och 
lyckades ensam skjuta fullt med 
60 träff.

Precision Dam C (41 starter)
Anna-Karin Bonander, 
Lidköpings PSF, gjorde allt rätt. 
Hon gick både till fi nal och 
särskjutning innan hon tog hem 
guldet.

Fält Junior C
(16 starter)

Thomas Friberg, 
Saab PSK, 

vann efter 
särskjutning.

Fält Öppen C
(444 starter)
David Lindström, 
Bollnäs PSK, vinnare efter 
särskjutning mellan tre 
skyttar som alla sköt fullt.

Precision Öppen A (151 starter)
Johan Ahlbeck, Torna Hällestads 
PSK, vann efter särskjutning.
Precision Öppen B (160 starter)
Johan Ahlbeck, är sedan tidigare 
van att stå på prispallen. Detta 
blev hans andra individuella 
guldmedalj under årets SM.

Årets stolta SM-guldmedaljörer i Precision och Fält
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Upplaga 15

2014-01-01

Många gånger har man hört olika variationer av de i skjut-
handboken reglementerade kommandoorden i fält. Vad svarar 
man t.ex. när en stationschef ropar denna påhittade och om-
vända fråga? ”Någon skytt som inte är klar?” Ska man ropa 
”Ja” (jag är inte klar) eller ”Nej” (jag är inte klar)? Eller rent 
av ”Nej, jag är klar”?

Bäst är nog att alla funktionärer håller sig till de i skjuthand-
boken angivna kommandoorden. I det här fallet ska en sta-
tionschef bara ropa; ALLA KLARA? Om någon inte är det 
så är ett högt ”nej” ett korrekt och enkelt svar på en korrekt 
och enkel fråga. Det kan alltså inte missförstås.

Observera också att kommandot ”ordna för skjutning” nume-
ra är borttaget. Nya som gamla skyttar som förhoppningsvis 
har börjat arbeta ideellt som funktionärer för sina tävlingsar-
rangerade föreningar hittar de rätta kommandoorden i fält 
på sidan 86 och i precision på sidan 158 i skjuthandbokens 
femtonde upplaga. Välbeprövade kommandoord och regler 
som alla stationschefer och funktionärer, samt tävlande mås-
te känna till. Kommandoserien fullföljs även om någon skytt 
avlossar skott före eld. Alltså inget AVBRYT som man också 
har fått höra ibland.

Skjuthandboken, skyttarnas bibel, fi nns även (gratis) på nätet! 
Se www.pistolskytteforbundet.se.

Lycka till!

Peter Siegel
Katarina Psf

Påhittade 
kommandon

Västerviks Pistolskytteförening inbjuder 
alla Sveriges luftpistolskjutande barn och 
ungdomar till Propagandatävling med 
luftpistol på hemmabana.

Tävlingen pågår mellan oktober och mars. 
Resultaten redovisas månadsvis i en 
resultatlista. De fyra bästa månadsresultaten 
räknas.

Inbjudan fi nns på hemsidan:
www.vastervikpistolskytte.se

Anmälan före 31 oktober till E-post: 
propagandan@vastervikpistolskytte.se

Välkommen!

Västerviks Pistolskytteförening, LP-sektionen
Mikael Karlsson

Alla skyttar hälsas välkomna att delta i vår nationella 
fältskjutning söndagen den 18 oktober.

Plats: Kejsarlunds skjutbana

Klasser: C/B/A/R 1-3 samt C VY, VÄ, dam och junior.

Startavgift: 120 kr. 2 starter 200 kr. 3 starter 300 kr. 
Lagavgift 60 kr.

Anmälan: 09:00 – 10:00. Senast 9:30 vid start i tre 
vapengrupper.

Patrullstig: Ca 1,2 km.

Hederspriser till bästa fjärdedel samt föreningens 
medaljer i lagtävlingen.

Enklare servering fi nns med korv och smörgåsar.

Mer information fi nns på hemsidan
www.vastervikpistolskytte.se

Välkomna önskar
Västerviks Pistolskytteförening

INBJUDANINBJUDAN

Hubertus-Hubertus-
fältenfälten

Insändare
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Vi har försäljning och service för:
1981-2015 – 34 år i branschen till glädje för många ...

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

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

Besök vår hemsida: www.sportec.se

Haendler & Natermann
precisionsblykulor

– fettade –
– plastade –

– förkopprade –

Vihtavuori krut,
Magtech kulor
Magtech hylsor,

Magtech tändhattar

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

DILLONS LADDPRESSAR
– fl era olika utföranden –

Allt fi nns för det 
mesta i lager!

Kikare HK 12-36-50
Endast 25 cm

och 500 g! 

K
&

M
 T

el
es

ko
ps

ta
tiv

 1
0-
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cm

REA  
Just nu mycket bra pris på utvalda kikare

Missa inte: www.sportec.se

Pris för kikaren: 1090:-
Pris för stativet: 540:-

..även andra modeller finns!



18 NP3 ’15

Bli 
mästerskytt
du med

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

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

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

Generalagent för Sverige

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

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

bo.karlsson@bgkskytte.se
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Pris från: 
69,5 öre/patron

Pris från: 
87 öre/patron

Pris från: 
84 öre/patron

Kvalitet för 
vinnare!

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 Wasakredit

SSP-E & Eley

ther S
Walth ande kombination!

vinna
en v
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Då föreningens klubbstuga 
förstördes vid en brand i bör-
jan av juni förra året hade för-
eningen införskaffat ett stort 
tält där man hade anmälan, 
vapenkontroll och plats att sit-
ta om man köpt sig något att 
äta i serveringen. En sekreta-
riatsvagn samt stolar, bord och 
en toalettvagn hade lånats av 
IP Skogen. Förutom folk från 
hemmaklubben så arbetade 
funktionärer från Alingsås 
Ksf, Vårgårda Psk och Ulri-
cehamns Pk på stationerna.

Först ut var vapengrupp C. 
Därefter sköts vapengrupp B, 
sedan R och sist A. Mellan 
vapengrupperna ändrades ba-
nan på fl era punkter. Vissa mål 
byttes ut, visningssätt, skjut-
ställningar, avstånd och skjut-
tider ändrades.

Svårighetsgraden på banan 
var relativt hög. Många fi gu-
rer stod på maxavstånd och 
tiderna var inte särskilt ge-
nerösa. Endast i vapengrupp 
C sköts det fullt. Två skyttar 
fyllde och de fi ck göra upp 
om guld och silvermedaljer-
na. I de övriga vapengrup-
perna var bästa resultatet 47 
träff. Eftersom tävlingen var 
en poängfältskjutning blev 
det väldigt dyrt att bomma 
en fi gur. Flera skyttar bom-
made ett skott, men också en 
fi gur och då fi ck man inte 
vara med i särskjutningen om 
medaljerna, för särskjutningar 
blev det. Särskjutningen ge-
nomfördes mot sex fi gurer, 
allt för att undvika risken för 
svårtolkade dubbelhål.

I damklassen med 22 deltagare 
segrade Monica Rundqvist, 
Vårgårda Psk följd av Kris-

tina Andersson, Lidköpings 
Psf. Om bronset fi ck Marie 
Brunsson, Örgryte Pk och 
Linda Gåård, Trollhättans Pk 
skjuta isär. Marie gick segran-
de ur den bataljen.

Juniorklassen med 3 deltagare 
vanns av Pelle Falk-Hedberg, 
Mariestads Pk med endast två 
bommar på goda 79 poäng.

I öppna klassen med 81 del-
tagare var det två skyttar som 
fi ck skjuta isär om segern. Ef-
ter tre särskjutningsomgångar 
stod Anders Norgren, Gräs-
torps Psk som segrare. Mar-
tin Ludvigsson, Vårgårda Psk 
fi ck silvret. Om bronset fi ck 
Henrik Nilsson, Mölndals Sf 
och Lennart Gustafsson, Lid-
köpings Psf göra upp. Även 
här krävdes det tre omgångar 
för att skilja skyttarna åt. Hen-
rik segrade och fi ck brons-
medaljen.

I veteranklasserna slapp man 
skjuta isär. I den yngre vete-
ranklassen med 12 deltagare 
segrade Sören Rehn, Tida-
holms Psk, tvåa blev Lars T 
Andersson, Mölndals Sf med 
en träff mindre och trea blev 
Ove Holmberg, Tidaholms 
Psk med en träffad fi gur min-
dre än tvåan. Äldre veteran-
klassen med 7 deltagare vanns 
av Sonny Svensson, FOK 
Borås, som också hade lagt 
banan. Silvret vanns av Sven 
Samuelsson, Vårgårda Psk 
med en träff mindre och trea 
blev Gunnar Nyman, Lidkö-
pings Psf med ytterligare någ-
ra träffar mindre.

I vapengrupp R med 63 del-
tagare fi ck fyra skyttar göra 
upp om medaljerna. Efter för-

VSM i Fält i Borås
Av: Åke Nordin

I år var det Älvsborgskretsens tur att arrangera 
Västsvenska Mästerskapen i fältskjutning. 
Tävlingsplatsen var FOK Borås skjutbanor.

Vapengrupperna B och A sköts isär samtidigt. Närmast ser vi 
B-skyttarna och närmast kameran står Anders Norgren, bortanför 
har vi Tomas Ånhed och sedan Martin Rehn. A-skyttarna sedan 
och närmast Pontus Andersson, sedan Crister Larsson och borterst 
Christian Hopstadius.

I Revolver sköt fyra skyttar isär om medaljerna. Närmast kameran 
Tomas Ånhed,  Pontus Andersson, Michael Gustafsson och Anders 
Grimling.

sta omgången stod det klart 
att Anders Grimling, Lidkö-
pings Psf och Tomas Ånhed, 
FOK Borås fick göra upp 
om bronsmedaljen, eftersom 

de bommat ett skott vardera. 
Michael Gustafsson, Trollhät-
tans Pk och Pontus Anders-
son, Vårgårda Psk fyllde och 
fi ck göra upp om de ädlaste 
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Pelle Falk-Hedberg, segrare i 
juniorklassen.

Sören Rehn, segrare i vet Y. Sonny Svensson, segrare i vet Ä.Martin Rehn, segrare i 
vapengrupp B.

Crister Larsson, segrare i 
vapengrupp A.

Anders Norgren, segrare i 
vapengrupp C.

Michael Gustafsson, segrare i 
vapengrupp R.

Monica Rundqvist, segrare i 
damklassen.

valörerna. I nästa omgång stod 
det klart att Anders hade er-
övrat bronset. För att fördela 
guld och silver krävdes det 
ytterligare en omgång. Pon-
tus bommade ett skott och 
därmed var guldet Michaels.

Vapengrupperna A med 56 
deltagare och B med 40 del-
tagare sköts isär parallellt. Tre 
skyttar i både A och B hade 81 

poäng av maximala 82. Efter 
första omgången fi ck Pontus 
Andersson, Vårgårda Psk läm-
na banan efter en bom i va-
pengrupp A och därmed var 
bronset hans. Brons fi ck även 
Tomas Ånhed, FOK Borås 
som med två bommar fi ck 
lämna banan efter andra om-
gången i vapengrupp B. Efter 
andra omgången var det ock-
så klart med medaljerna i A. 

Christian Hopstadius bom-
made ett skott och fi ck silvret, 
medan Crister Larsson, Ma-
riestads Pk fyllde och segrade. 
I tredje omgången sköt Mar-
tin Rehn, Tidaholms Psk fullt 
och erövrade guldet, medan 
Anders Norgren, Grästorps 

Psk bommade ett skott och 
fi ck silvret.

I vapengrupp A genomfördes 
stickprovskontroll av ammu-
nitionen enligt Skjuthand-
boken. All ammunition som 
testades klarade av kontrollen.

Replik på artikeln ”Andas rätt”
I artikeln ”Andas rätt” i NP 
2/2015, fi nns ett avsnitt om 
”Ögats muskel” som gjorde 
mig lite undrande som opti-
ker. Ögat är ett mer kompli-
cerat organ och är egentligen 
en del av själva hjärnan. För-
mågan att se på olika avstånd 
sköts av hjärnan via den tred-
je hjärnnerven. Denna nerv 
ser till att rätt mängd stimuli 
kommer till ögat för att till-
godose dess ackommodation, 

förmågan att förändra bryt-
kraften i ögats lins.

Ciliarmuskeln är en ringfor-
mad muskel som linsen är 
upphängd i. När vi spänner 
denna muskel så slappar trå-
darna och linser antar då en 
mera rund form vilket ökar 
brytkraften i linsen. Linsen 
består av celler som byggs på 
med lager för lager genom 
åren. Detta gör att linsen ser 

ut som en lök, där skikten 
stelnar vid ca 65-års ålder. 
Den blir helt kärnförvandlad 
och stel. Detta kan inte cili-
armuskeln avhjälpa 
hur mycket den än 
tränas. Träning ger 
med andra ord ingen 
effekt alls.

Ögats yttre muskler 
består däremot av 
muskulatur som kan 

tränas upp. Detta gör man 
som regel med t.ex. barn som 
skelar. Dessa muskler består 
av olika muskelknippen som 

arbetar och vilar om 
vart annat. Avslapp-
ningsövningar utan 
fi xering av ett ob-
jekt är bra, men det 
är mer en avslapp-
ning för hjärnan.

Hans Bark, Optiker

Hela resultatlistan fi nns på www.fokboras.nu där det även går att fi nna 
ett litet fi lmreportage från tävlingarna.
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PPC-SMPPC-SM

2015 års Svenska Mästerskap 
genomfördes i Vårgårda mel-
lan 30 juli – 2 augusti. Som 
arrangör stod Vårgårda PSK 
med föreningens ordförande 
Monica Rundqvist som täv-
lingsledare. Monica är sedan 
länge engagerad i PPC-skyt-
tet och i likhet med sin make 
Torben också High Master-
skytt. Tillsammans med övriga 
medlemmar i föreningen ge-
nomförde Monica tävlingar-
na på ett mycket förtjänstfullt 
sätt. På pistolbanan i Vårgår-
da sköts 48 skotts-matcherna 
på 25-metersbanan. 60 och 
150 skotts-matcherna sköts 
på 50-metersbanan. Skyttar-
na fi ck vid anmälan boka sin 

skjuttid i de olika klasserna. 
Det innebar att de kunde skju-
ta sin match i den gren de ville, 
någon av de fyra tävlingsda-
garna, under förutsättning att 
det fanns en ledig skjuttid då 
de ville skjuta. Totalt genom-
fördes 424 starter av 94 skyttar 
under tävlingsdagarna.

Jens O’Konor, Atlas Copco PK, 
sköt på lördagen nytt världs-
rekord i grenen Revolver 
1500. Jens sköt otroliga 1497 
poäng av 1500 möjliga! Av de 
150 skotten så sköt han 115 st. 
X (innertior). Delsummorna 
som Jens sköt var 899 poäng i 
serie 1-4 och 598 poäng i se-
rie 5. Förutom världsrekordet 

i R1500 vann Jens O’Konor 
också klassen SP 5” med 594 
poäng. Grattis Jens!

Linköpings SKF:s duktige skytt 
Thomas Svensson sköt fullt, 
alltså 480 poäng i klassen 
SR4”. Thomas sköt 4 poäng 
bättre än tvåan Andreas Gran-
berg från Piteå PK. Trots att 
Thomas sköt fullt så var det 
ändå inte nytt rekord, efter-
som det var för få X. Förut-
om vinsten i klass SR4” tog 
Thomas Svensson också hem 
segern i klasserna SR6” med 
594 poäng och SR2,75” med 
477 poäng.

Klassen Pistol 1500 vanns av 

Johan Ahlbeck, Torna Häl-
lestads PSK med 1490 po-
äng. Andreas Granberg, Piteå 
PK vann klass AP5”Fr med 
479 poäng, vilket var samma 
poäng som tvåan Tord An-
dersson från Torups PK hade. 
Men Andreas sköt 34 X och 
Tord 31 X. Därför vann An-
dreas den klassen. Det är små 
marginaler bland PPC-eli-
ten. Johan Nilsson, Hagfors 
Uddeholms Pk vann klass 
Open med 598 poäng, en 
poäng bättre än tvåan Jens 
O’Konor. I Open får man 
skjuta med optiska riktmedel.

Vad gäller lagtävlingarna så var 
laget från Linköpings SKF, 

Av: John-Åke Andersson
Foto: Monica Rundqvist

Tävlingen visade sig bli den succé som vi innan anade att den 
skulle bli. Ett världsrekord och ett fl ertal andra mycket goda 
resultat blev kontentan av fyra dagars tävlande i Vårgårda.

Jens O’Konor 
visar stolt upp 
beviset på sitt 
världsrekord. 
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LSKF KMG group, med Ge-
orge Ekström och Jonas Sjö-
berg bäst i Revolver Teams 
All in one. George och Jonas 
hade totalt 1191 poäng, vil-
ket var fyra poäng bättre är 
tvåan Falu SPSK 1. I Pistol 
Teams All in one vann även 
där LSKF KMG group, men 
då var det Thomas Svensson 
och George Ekström i laget. 

Det laget sköt 1187 poäng 
vilket var endast två poäng 
bättre än tvåan som också här 
var Falu SPSK 1.

Då det var den första sto-
ra tävlingen i PPC som jag 
närvarade på, i egenskap av 
ordförande i Svenska Pistol-
skytteförbundets tävlings-
kommitté, så gladdes jag över 

att stämningen bland skyttar-
na var så familjär. Jag såg inte 
en enda ”sur min” under de 
två första tävlingsdagarna då 
jag var på tävlingsplatsen. Alla 
var så positiva och glada. Detta 
oavsett om man skjutit en bra 
tävling eller om man miss-
lyckats med något eller några 
skott. Jag hörde inte heller nå-
gon klaga över de regnskurar 
som kom under de dagar jag 
var på plats.

Förutom svenska tävlingsdel-
tagare fanns också skyttar 
från Australien, England och 
Norge på plats och de sköt 
då i tävlingen Swedish Open, 
som genomfördes samtidigt 
med SM.
 De australiensiska skyt-
tarna hade otur med en ba-
gageväska som försvunnit 
under fl ygresan mellan Aus-
tralien och Sverige. I den väs-
kan hade skyttarna packat ner 

ammunition, skytteglasögon, 
magasin till sina vapen med 
mera. Efter mycket jagande 
lyckades australiensarna med 
konststycket att få ihop så pass 
med ammunition och de an-
dra sakerna de blivit av med 
på fl ygresan att de kunde ge-
nomföra tävlingarna i Vårgår-
da.

Avslutningsvis är det mycket 
roligt att konstatera att PPC-
skyttet nu etablerat sig på en 
hög och bra nivå i Sverige, 
och även lockar internatio-
nellt deltagande.

Jens 0’Konor 
segrade i revolver 
1500 och Standard 
Pistol 5 tum.

Thomas Svensson 
segrade i klasserna 
Standard Revolver 
2,75, 4 och 6 tum.

Thomas Svensson 
och George Ekström 
vann lag Pistol.

George Ekström 
och Jonas Sjöberg 
(saknas på bilden) 
vann lag Revoler.

Johan Nilsson vann 
Open.

Andreas Granberg 
vann Standard Pistol 
5 tum fr.

GuldmedaljörernaGuldmedaljörerna
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MMagnum-agnum-SM

Genom ett mycket vänligt till-
mötesgående från markägaren 
Bengt Johansson kunde 2015 
års SM i magnumfältskjutning 
genomföras på samma mark 
som SM fält och precision 
genomfördes 2014. Även vid 
Magnum-SM låg skjutter-
rängen så till att det behöv-
des busstransporter till och 
från tävlingsområdet. Trans-
porterna sköttes nu som då 
av bussbolaget LA buss på ett 
utmärkt sätt.

Arrangör av tävlingarna var 
Östergötlands Pistolskytte-
krets, med en kollektiv täv-
lingsledning bestående av 
Joachim Törnfeldt, Mika-

el Johansson, Bertil Svärd, 
Rolf Carlsson, Richard Hal-
lin, Gunther Wohlfarth, Claes 
Nilsson, Nils Bäckström samt 
banläggarna Mats Egnell och 
Steve Tarander.

Tävlingarna genomfördes på en 
fältskytteslinga som bestod av 
8 skjutstationer. Det teoretis-
ka maxresultatet var 48 träff i 
23 fi gurer och med 280 po-
äng i poängräkningsmålen. 
Som brukligt inom magnum-
fältskyttet hade sex av statio-
nerna poängräkningsmål och 
en av stationerna bestod av ett 
hands-up mål. Alla skjutsta-
tionerna utom hands-up sta-
tionen hade fri skjutställning.

 Skjuttiden varierade mel-
lan 20 sekunder för hands-up 
stationen och 100 sekunder 
på ett långhåll. Skjutavståndet 
på långhållsstationen var 150 
meter, vilket säger en del om 
hur svårt magnumfältskyttet 
är. Med sådana avstånd måste 
vapnet vara mycket väl in-
skjutet och skytten måste veta 
precis hur kulbanan med den 
aktuella laddningen ser ut, an-
nars är det lätt att man missar 
målet helt och hållet.

På det hela taget fl öt tävling-
arna på mycket bra, i härligt 
väder och med överlag glada 
skyttar. Magnumfältskyttet 
har funnits inom förbundets 

offi ciella program i närmare 
20 år och här samlas gärna 
skyttar som tycker om pre-
cision, men som också vill 
ha omväxlande målspel och 
utmaningar vad gäller hand-
laddning.

Individuellt bästa resultat sköts 
av Jano Mikaj, Katrineholms 
Pk. I klass M5-Fri sköt Jano 
48/23 – 273 poäng. Han tap-
pade alltså bara 7 poäng! Ett 
suveränt bra resultat, även för 
att vara skjutet av Jano Mi-
kaj. Det faktum att man får 
använda optiska riktmedel i 
klass M5 innebär inte att det 
är lätt att uppnå goda resultat.
Antalet deltagande skyttar var 

Av: John-Åke Andersson

2015 års Magnum-SM genomfördes under två soliga 
augustidagar i Västra Husby, Östergötlands län. Ett lyckat 
arrangemang där årets Mr och Mrs Magnum korades.

Foto: Richard Hallin
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Mr Magnum Jano Mikaj, 
Katrineholms PK.

Storslam av Jano Mikaj!
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Segrare
M1-44SA Jano Mikaj, Katrineholms PK 48/23 – 243p

M2-44DA Jano Mikaj, Katrineholms PK 48/23 – 244p

M3-357SA Gunnar Karlsson, Eskilstuna HVF 48/23 – 264p

M4-357DA Andreas Johansson, Eskilstuna HVF 48/23 – 255p

M5-Fri Jano Mikaj, Katrineholms PK 48/23 – 273p

M6 Auto Jano Mikaj, Katrineholms PK 48/23 – 257p

M7-Standard 6,5” Björn Lundman, Teckomatorp PK 48/23 – 237p

Kompletta resultatlistor fi nns på www.magnumsm2015.se

Uppropet vid Västra Husbys 
Hembygdsgård.

Station 4 där den högra bilden på grisen visade hela tavlan och den 
vänstra visade på det som räknades som träffområde. Även den 

röda sexkanten skulle beskjutas.

Stora fi gurer, men de blir väldigt små på långa håll.
Foto: Richard Hallin

140 stycken från 44 fören-
ingar. Dessa gjorde totalt 444 
starter under tävlingsdagarna. 
Flest deltagare hade klassen 
M4, (357DA) med 85 starter. 
Det kunde noteras att rela-
tivt många, i magnumsam-
manhang, nya skyttar deltog 
i tävlingen. Det är givetvis 
väldigt kul. Flest starter hade 
Torsby PK, en av magnum-
skyttets tyngsta klubbar, med 
39 starter.

Efter det att alla deltagare kom-
mit i mål och tävlingsresul-
taten summerats utsågs Mr 
och Mrs Magnum. Inte helt 
oväntat blev det Jano Mikaj, 
Katrineholms PK som ut-
sågs till Mr Magnum, med 
288/138 och 1518 poäng. 
Anita Olsson, Torsby PSK, 
utsågs till Mrs Magnum, 
med 277/135 – 1165 po-
äng.

Det räcker inte med att skju-
ta fullt vad gäller träff och 
figurer inom magnumfält-
skyttet, man måste dessutom 
skjuta en hög poäng i de sex 
poängräkningsmålen för att 
komma högst upp i prislis-
tan. I alla klasserna var det ett 
fl ertal skyttar som hade 48 
träff i 23 fi gurer. Då räknas 
poängen i särskiljningsmålen 
och den som har skjutit bäst 
poäng vinner klassen.

I klassen M4 fi ck särskjutning 
företas för att särskilja skyttarna 
om bronsplaceringen. Det var 
Gunnar Karlsson, Eskilstuna 
och David Annertorn, Borås 

som båda skjutit 48 träff i 23 
fi gurer med 251 poäng. I den 
första särskiljningsomgång-
en hade båda samma poäng, 
därför fi ck en andra omgång 
genomföras. Gunnar gick seg-
rande ur denna duell efter att 
ha skjutit några poäng mer i 
den andra omgången.

Mrs Magnum Anita Olsson, Torsby PSK, 
lyser i kapp med solskenet tillsammans 

med SPSF:s styrelseordförande 
Mike Winnerstig.

Liggunderlagen var passande 
tillbehör i den värmande solen.
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Den Gyllene Staden Prag vid 
floden Moldau är väl värd 
en resa. Inte bara för arki-
tekturens skull med impo-
santa byggnader i gotik och 
barock utan även Karlsbron 
och Hradčany med den stora 
Karlsborgen. Och inte minst 
för det goda tjeckiska ölet!

I Tjeckien fi nns nämligen även 
en känd vapenfabrik söder 
om Prag vid namn CZ – 
Česká Zbrojovka – som på 
svenska betyder Tjeckisk Ar-
senal. CZ har en butik på 
Opletalova 37, en tvärgata 
inte långt från den berömda 
Vázlavské Námêsti (Vaclav-

platsen), det stora långsträckta 
torget i hjärtat av Prag med 
statyn av St.Vázlav på häst.

Jakub Radhi, en av CZ-buti-
kens vänliga och hjälpsamma 
försäljare, ville gärna visa de 
exklusiva modellerna av CZ 
75 B, men fi ck först inhämta 

tillstånd av CZ-security. Till-
ståndet för NP att fotografe-
ra inne i butiken gavs dagen 
efter och Jakub tog fram sina 
fi naste pistoler och berättade.
– De sex modellerna i vi-
trinen här är snyggt grave-
rade och har kolvar i olika 
träslag. De är naturligtvis till 

Av: Peter Siegel

CZ juveler i
 Prag

En hel del svenska 
pistolskyttar 
tävlar med den 
tjeckiska 9 mm 
pistolen CZ 75 B i 
standardutförande. 
Peter Siegel besökte 
den eleganta 
Česká Zbrojovka 
butiken i Tjeckiens 
huvudstad Prag och 
tittade på lite mer 
exklusiva modeller av 
CZ pistoler.

Jakub Radhi presenterar 
exklusiva CZ-pistoler.



NP3 ’15 2727

kronor kosta ca 23 000 svens-
ka kronor. Både Tjeckien och 
Sverige är med i EU och det 
är inget större problem att åka 
till Prag och beställa en exklu-
siv CZ helt efter egna idéer 
och eget önskemål.

Vill man undvika all pappersex-
ercis med importen så väljer 
man utförandet och utseen-
det med hjälp av CZ-buti-
kens försäljare under en liten 
semester i Prag, men låter 
köpet och leveransen gå via 
SPORTEC AB i Åkarp, den 
svenska generalagenten för 
CZ-vapen.
 Du kommer då att få skju-
ta med en mycket vacker pi-
stol med en personlig design 
som är unik i hela världen.

salu, priserna ligger mellan 
35 000 och 70 000 tjeckiska 
kronor. Men skyttar kan de-
signa och beställa vilket ut-
förande som helst. De kan 
bestämma gravyrens motiv 
på pistolen och på magasinets 
bottenplatta, välja kolvens trä-
slag och mycket annat. Vi ut-
för allt exakt enligt kundens 
speciella önskemål. Prismäs-
sigt kan man då säga att ”the 
sky is the limit”!

Med dagens växelkurs på ca 30 
öre per tjeckisk krona skulle 
alltså den dyraste modellen i 
vitrinen på 70 000 tjeckiska 

CZ 75 B – kolv i 
”giraffe bone”.

CZ 75 B – kolv i 
”zebra wood”.

CZ 75 B – kolv i 
”stabilized wood”.

CZ 75 B.

CZ 75 B – modell 
”Tactical Sport”.

CZ 75 B – magasinsbotten med 
egyptiskt inspirerad skarabé.



28 NP3 ’15

I ett sommarfagert Olof-
ström arrangerades under 
en junihelg SSM i militär 
snabbmatch i Olofström av 
Blekinge pistolskyttekrets. 
Det blev åter igen nytt delta-
garrekord med 78 starter.

Per Klingberg från Eksjö skyt-
tegille kammade hem segern 
i samtliga tre vapenklasser han 
ställde upp i. I vapengrupp A 
med hela 555 p, vilket är nytt 

sydsvenskt rekord. I B blev 
resultatet 569 p och i C vann 
han på 564 p.

Maria Claesson Eksjö skytte-
gille vann Dam C på 547 p. 
Bengt Pettersson Kullens 
PK tog hem Veteran äldre 
med ytterligare ett nytt syd-
svenskt rekord, på 542 p. I 
vapengrupp R segrade Kris-
ter Hellström Landskrona PK 
på 551 p.

Under båda tävlingsdagarna 
fl öt tävlingarna på fi nt, utan 
några förseningar och med 
nästintill omedelbar resultat-
redovisning inne i skjuthallen 
när varje vapengrupp var fär-
digskjuten.

Stor eloge till samtliga funk-
tionärer så som personal 
i cafeterian, grillmästaren, 
tävlingsledning, sekretariat, 
medverkande föreningar och 

Eksjöskyttar svårslagna under
SSM Militär snabbmatch 2015
Av: Ing-Marie Åkerö

Per Klingberg, vinnare i tre 
vapengrupper.

SIG:s pipor har i original en 
räffelstigning på precis under 
1 varv på 10 tum och ameri-
kanska 9mm pipor har 1 varv 
på 16 tum som standard, men 
Rays 9mm pipor har 1 varv 
på 24 tum. På grund av detta 
blir vridmomentet lägre och 
i kombinationen med väldigt 
tighta toleranser erhålls ex-
tremt god precision. Utöver 
pipor till SIG tillverkar Ray 
främst 9mm med denna uni-
ka räffelstigning för 1911 pi-
stoler, samt pipor med 1-12” 
eller 1-14” räffelstigning för 
bygge av S&W PPC revolvrar.

Rays Pulvers pipor är något 
överdimensionerade för in-
dividuell inpassning till vap-
net. Patronläget är för grunt 
och kritiska ytor på pipan har 
extra material som måste tas 
bort och passas in för hand. 

För att få det gjort kan man 
lämna in sitt vapen till Tord 
Andersson på Azon Produk-
ter som importerar pipor-
na. Han i sin tur anlitar en 
kompetent vapensmed som 
utför den individuella an-
passningen.

Den nya pipan används bl.a. av 
världsmästarna i PPC Thomas 
Svensson och Torben Rund-
qvist. Torben är uppenbarli-
gen nöjd med sin nya pipa 
för han sköt en cuptävling i 
Karlstad i juni 2015 och satte 
direkt ett nytt svensk rekord 
i Pistol 1500. Torbens hela 
1494 p ligger bara 1 poäng 
under världsrekordet.

Torben Rundqvists något för-
siktiga kommentar är:
– Jag har haft min pipa för kort 
tid för att våga mig på en säker 

bedömning av pipans potential. 
Rekordet på 1494 sköt jag med 
Practical Equipments pläterade 
124 grains kula. Skulle tro att 
hans halvmantlade slår tätare, 
men har inte haft tid att prova 
detta än.
Torben har förstås presterat 
toppresultat tidigare, men att 
kunna höja sina resultat ytter-
ligare kan tydligen vara värt 
de 6275 kronor pipan kostar.

Thomas Svensson, som haft tid 
att träna och tävla lite mer 
med denna pipa, säger till NP:
– Ray Pulver Ultra matchpi-
pan är oslagbar tycker jag! Det 
unika med tillverkningen är att 
Ray skär en räffl a i taget och an-
vänder en lufttolk för att se till 
att all blir rätt. Han långhållbor-
rar själv och är mycket noga för 
att slutresultatet ska bli helt per-
fekt. Jag håller Ray Pulvers pipor 

högst av de jag har stött på för 
pistol/revolver. Självklart behövs 
även en matchande kula till pi-
pan. Jag använder Ammotech TC 
kulor, tillverkad av Ammotech i 
Uppsala. Alltså en 9mm TC-
kula, .355”/ 123 Grain, kali-
brerad till .355”. Denna kula är 
en högkvalitativ mantlad kula för 
skyttar med högsta krav på pre-
cision. Tillsammans blir det den 
perfekta kombinationen av vapen 
och ammunition.

Ray Pulver Ultra matchpipan, 
samt TC-kulorna, säljs av 
Tord Andersson på AZON 
PRODUKTER. Mail: info@
azonprodukter.se, tel. 070-
822 55 20.

Av: Peter Siegel

Maxad pipa för PPC-världsmästare

Från vapensmeden Ray Pulver i Australien kommer den nya 6” pipan Ray 
Pulver Ultra matchpipa för SIG X-5 och X-6, 9x19. Den väger 171 gram och har 
räffelstigning 1-24”. Ray tillverkar sina pipor av rostfritt material och drar räffl orna 
för hand vilket är väldigt ovanligt nu för tiden, men ger högst möjliga precision.

Tord Andersson från AZON 
PRODUKTER visar den 
”oslagbara” pipan.

styrelsen i Blekinge pistol-
skyttekrets för ett väl genom-
fört arrangemang.
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Synundersökning med inriktning på skytte. Broschyr skickas på begäran.
Övriga skyttebågar: Champion, Jäggi, Skanåker, Gehmann.
Övriga pris upp gif ter eller för fråg ning ar, ring eller skriv till:

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

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

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

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

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

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

VAPENAUKTION!

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

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

 

Inlämning
pågår till
höstens 
auktion!
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Ett 20-tal deltagare infann sig 
från olika delar av landet hade 
sökt och därmed tagit det jät-
teviktiga steget mot en speci-
alistbefattning i Hemvärnet. 
Under två intensiva veckor 
har deltagaren lärt sig allt från 
hur Försvarets värdegrund ser 

ut till hur utrustning och uni-
form används samt hur man 
skyddar sig själv, sina kamra-
ter och sin förläggning. Del-
tagaren har också fått lära 
sig mycket om sig själv och 
hur det är att lösa uppgifter i 
grupp utan strul.
 Med den här artikeln vill 
jag som Pistolinstruktör delge 
läsarna det nya införandedi-
rektiv som ska gälla från och 
med 2015. Bland annat ska ar-
betsgrupp GU-F (AG GU-F) 
i fortsättningen värdera krav-
nivån för skjututbildningen, 
både från pistol m/88- och 
Ak4B efter inkomna resul-
tat som rapporteras från varje 
GU-F.

In i Hemvärnet
Efter att deltagarna har ge-
nomgått en lokal antag-
ningsprövning (LAP), som 
därigenom syftar till att få 
en tydligare uppfattning om 
lämpligheten hos de som sökt 
och vill genomföra GU-F, har 
de förlagts på Ängesholmen i 
Boden där de har haft sin bas 
under utbildningen. GU-F 
har från början tagits fram 
med målet att ge viss perso-
nal som vill teckna avtal med 
Hemvärnet en grundläggan-
de soldatförmåga och syftet är 
att deltagarna efter godkänd 
GU-F ska kunna placeras i 
Hemvärnet på en specialist-
befattning och kunna vidare-

utbildas mot tänkt befattning, 
förklarar kurschefen 1:e Ser-
geant Charlotta Dahlberg och 
fortsätter. De befattningar 
som en deltagare kan teckna 
sedan är till exempel fordons-
förare, signalist, hundförare, 
kock, fl ygförare, stabsassistent, 
MC-förare/ordonnans och 
sjukvårdare med fl era.

Huvudmän för instruktörsstöd
Det instruktörsstöd som 
skickas till GU-F runt om i 
landet kommer i huvudsak 
från olika frivilligorganisatio-
ner som till exempel Svenska 
Skyttesportförbundet (SvSF), 
CBRN förbundet, Försvars-
utbildarna med mera. Svenska 

GU-F i BodenGU-F i Boden
I Försvarsutbildarnas regi anordnades en GU-F under veckorna 519 och 
520 på Ängesholmen i Boden under Norrbottensgruppens ansvar.

Av: Löjtnant Mihai Saulescu

Pistoleleverna. Foto. Peter Wallenberg
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Pistolskytteförbundet (SPSF) 
är en annan frivillig försvars-
organisation vars uppgift är 
att främja och utveckla skyttet 
med pistol och revolver. För-
bundet har även sedan 2005 
specialutbildat instruktörer 
till försvarsmaktsinstruktö-
rer (FMI) i samverkan med 
Markstr idsskolan i Kvarn 
(Försvarsmakten). Förbun-
det är således huvudmän för 
pistolutbildningen på GU-F, 
på samma sätt som Svenska 
Skyttesportförbundet är hu-
vudmän för automatkarbi-
nutbildningen (Ak4B). De 
befattningar som blir beväp-
nade med pistol m/88 i Hem-
värnet är sjukvårdare (nytt), 
flygförare, MC-ordonnans 
och hundförare medan de öv-
riga specialistbefattningarna 
beväpnas med Ak4B.

Förändringar i GU-F
Efter att ha tagit del av de 
styrningar som har arbetats 
fram från Militärhögskolan 
i Halmstad (MHS H) så har 
det hänt en del sedan GU-F 
startade år 2012. Bland annat 
har det skett en del mindre 
förändringar avseende utbild-
ningens innehåll från i år 2015 
mot tidigare årens GU-F.
 Vid en så kort utbildning 
som GU-F måste utbild-

Kompetensprov för brukarbehörighet – Block A (nödvärnsblock). Foto: Peter Wallenberg

ningsinnehållet noga värderas 
och här har skjututbildning 
med Automatkarbin (Ak4B) 
och Pistol prioriterats, där-
efter utbildning i försvars-
medicin, CBRN, strid och 
folkrätt. Övrig utbildning 
har nedprioriterats och viss 
utbildning har helt valts bort, 
till exempel brandutbildning. 
Det har tidigare varit upp till 
varje kurschef att själv slut-
ligen värdera och besluta 
om vilka deltagare som har 
nått utbildningsmålen eller 
inte. Markstridsskolan (MSS) 
är funktionsföreträdare och 
kvalitetssäkrare för all skjut-
utbildning i Försvarsmakten 
och anger krav att en lägsta 
nivå för en deltagare på GU-F 
skall uppfylla kraven för säker 
vapenhantering. En deltagare på 
GU-F skall alltså dels uppnå 
kraven för säker vapenhan-
tering under examinerande 
moment på skjututbildningen 
och bedömas vara godkänd i 
lämplighetsbedömning (LAP) 
för GU-F för att kunna pla-
ceras i Hemvärnet.

Fortsatt utbildning efter GU-F
Det förs även en diskussion 
om att det även borde infö-
ras en fortsatt soldatutbildning 
för frivilligpersonal (FSU-F) 
efter en tid när GU-F ge-

nomförts. Bland annat har 
man gjort bedömningen att 
en specialist i Hemvärnet ef-
ter GU-F borde få utbildning 
i taktiskt omhändertagande av 
skadade (TOS), överlevnads-
utbildning (SERE nivå A) 
samt ett ensamdygn i nödbi-
vack, mörkerskjutning, skjut-
ning under gång, rörliga mål, 
reservriktmedel och delta-
gande i insats-/uppdragsutvär-
dering. Det som diskuteras är 
huruvida FSU-F bedöms som 
rimlig för specialister i Hem-
värnet och när dem förmågan 
ska utvecklas. På förslag är att 
det bör vara krigsförbands-
chef som ska ansvara för att 
FSU-F-förmågan utvecklas 
efter krigsplacering, så med 
andra ord kommer troligtvis 
FSU-F inte att bli en sam-
manhållande utbildning som 
GU-F utan dessa förmågor 
kommer istället att utveck-
las enligt beslut av krigsför-
bandschefen.

Sammanfattning
GU-F är en soldatutbild-
ning på 14 utbildningsdagar 
och är därför komprimerad 
och genomförs med ett högt 
utbildningstempo. För del-
tagarna har GU-F:en varit 
riktigt lärorikt då de under 
de två veckorna har fått lära 

sig grunderna i att försvara 
sig själv och gemensamt med 
en kamrat kunna besätta en i 
förväg förberedd stridsställ-
ning och försvara förlägg-
ningsplats. De har fått lära sig 
bland annat att kunnat välja 
en eldställning, kunnat bli till-
delade ett eldområde och däri 
kunnat bekämpa uppdykande 
mål inom angivet eldområde 
upp till ett avstånd på 100 me-
ter under begränsade former. 
Stödjande förband har varit 
Norrbottensgruppen på I19 
Norrbottens regemente i Bo-
den och utan deras stöd hade 
aldrig GU-F kunnat genom-
föras fullt ut som det borde. 
För mig som instruktör har 
det varit enormt intressant 
och lärorikt att på plats föl-
ja deltagarna under dessa två 
veckor i Boden. Inlärnings-
kurvan som deltagarna har 
uppvisat under GU-F kan 
man med gott samvete tacka 
det instruktörsstöd som läm-
nats från respektive förbund 
och framför allt det engage-
mang som varje enskild in-
struktör uppvisat, annars hade 
det goda utbildningsresultatet 
aldrig uppnåtts.
 Hemvärnet behöver fl er 
specialister – så tveka inte, re-
krytera en kompis, sök och 
genomför GU-F!

Syftet är att deltagarna efter godkänd 
GU-F ska kunna placeras i Hemvärnet 
på en specialistbefattning och kunna 
vidareutbildas mot tänkt befattning.
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Världsmästerskapet invigdes av 
tävlingsgeneralen Michael Ax-
ell, Pistolskytteförbundets ge-
neralsekreterare Nils-Anders 
Ekberg samt Tuva Lund som 
representant från Botkyrka 
kommun. Det märktes tydligt 
att gänget bakom tävlingen har 
varit med om att arrangera ett 
världsmästerskap tidigare. En 
trimmad och väl organiserad 

tävling präglade de fyra var-
ma och sköna augustidagarna.

Redan första dagen blixtrade 
tysken Roman Hauber till 
och inledde hela mästerskapet 
med att skjuta till sig ett världs-
rekord i R1500. Hela 1498 
poäng med 115 kryss. Tysken 
Ralf   Vanicek var innehavare 
av det tidigare rekordet från 

2009 med 1497 poäng och 
114 kryss, innan Jens O’Konor 
bräckte det på årets PPC SM 
med sina 1497 poäng och 
115 kryss. Förutom segern i 
R1500 vann Roman P1500 
samt distinguished pistol.

Hela tretton nationer deltog i 
tävlingarna som pågick från 
morgon till kväll under samt-

liga dagar. Detta resulterade i 
1376 starter fördelat på 270 
skyttar. På lördagen kulmi-
nerade hela mästerskapet i de 
internationella lagmatcherna. 
Tystnaden la sig över de andra 
banorna och åskådarna sam-
lades på en gigantisk läktare 
bakom 50-yardslinjen på A-
banan. Med dunder och brak 
smällde det bomber och fyr-

För andra gången genomfördes världsmästerskapen i PPC 
på Hacksjöbanan strax utanför Stockholm. En tävling värd 
att minnas då drömmar om både världsrekord och svenska 
guldmedaljer gick i uppfyllelse.

Förstklassigt VM
Av: Peter Carlsson och Anna S Törnqvist
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En av få 
kvinnliga 

skyttar.

verkerier i blå-gula färger för 
att fånga uppmärksamheten 
innan Michael Axell hälsade 
alla välkomna under rung-
ande applåder.

Sveriges landslag bestod i 
P1500 av Johan Ahlbeck 
och Thomas Svensson samt i 
R1500 av Torben Rundqvist 
och Jens O’Konor. Först skju-
ter den ena lagkamraten de 
första två etapperna och den 
andra agerar ”spotter” med 
kikare för att ropa ut hur träf-
farna sitter. Sedan byts de av 
och den andra lagkamraten 
skjuter de sista två etapperna. 
Efter första omgången skiljde 

det bara sex poäng i P1500 
och tre poäng i R1500 till 
tvåan Australien. Spänning-
en var hög hos både skyttar 
och publik. Sverige lyckades 
prestera på topp med poäng-
en 1190 i båda disciplinerna. 
Därmed tog Sverige stolt hem 
båda världsmästartitlarna.

De internationella lagmatcherna 
fi ck resultaten direktrappor-
terade efter varje etapp och 
presenterades på stora skyl-
tar framför läktaren. Därmed 
kunde publiken följa med i de 
spännande matcherna. Under 
alla övriga matcher bar funk-
tionärerna tavlorna till ett tält 

M på hemmaplan

Tuva Lund 
klipper bandet på 
invigningen.

Foto: Johannes Svensson
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Resultaträkning efter avslutad match.

Alla funktionärer belönades med medalj för sina insatser.

utanför banan, där skyttarna 
möttes efteråt och räknade po-
äng. På så vis kunde matcherna 
hålla den utsatta tiden.

Många svenskar fi ck kliva upp 
på prispallen under söndagens 
prisutdelning. Innan pokaler 
och medaljer delades ut, kall-
lade Michael Axell fram alla 
funktionärer till prisbordet. 
De fi ck ta emot varsin med-
alj för insatsen och ärades med 
stående ovationer.

I lagtävlingen för pistol vann 
Sverige med Thomas Svens-
son och George Ekström. 
Dean och Peter Brus, far och 
son, kom tvåa i de interna-
tionella lagmatcherna för re-
volver, men i lagtävlingen för 
revolver stod de som vinnare. 
Även Jens O’Konor, Johan 
Ahlbeck, Jim Forsberg, An-
dreas Lundback och Andreas 
Granberg kunde spegla sig i 
guldglansen med sina indivi-
duella resultat.

Roman Hauber från tyska laget BDMP med sina rekordtavlor.

Skyttarna 
har jobbat 
fantastiskt fi nt 
tillsammans.
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Stor publik vid prisutdelningen.

Pistol Australias President – Ray 
Andrews överlämnade en plakett 
från det australiska förbundet till 
organisationskommittén för ett 
väl genomfört VM.

Sverige tog hem världsmästartiteln i P1500 före Australien och Norge.

Även i R1500 tog Sverige världsmästartiteln före Australien och Tyskland.

Den legendariska Mr Neil Jones 
tar emot förbundets plakett i 
silver för sitt arbete med VM.

Service revolver – 
Andreas Granberg, Sverige.
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Erik Everbrink, Sveriges lagkapten
Hur går uttagningen av landslaget till?
– PPC-rådet som består av representanter från alla 
landsdelar utser skyttarna till landslaget. Detta gör vi ge-
nom att se på prestationer under standardmatcher och 
internationella tävlingar. Av detta skapar vi en ranking som 
har fungerat väldigt bra. Den kommer vi att fortsätta med men 
kanske i något modifi erad form.
– Rankinglistan kommer i framtiden att fi nnas på en hemsida, där alla 
skyttar kan se hur de ligger till i uttagningsprocessen. Inför nästa år hop-
pas vi även få till en uttagningsmatch. Det fi nns även master skyttar som 
kan prestera väldigt bra. Under en uttagning får skyttarna lära känna var-
andra både på nerver och som personer. Just nu fi nns det bara två damer 
på rankinglistan, men det fi nns plats för många fl er, tillägger Erik.

Hur tränar landslaget inför VM?
– I år har vi inte kunnat ha någon egentlig träning eftersom PPC SM 
var en del av uttagningsprocessen. Det fanns bara två veckor kvar till VM. 
Den tiden har vi ägnat åt mentala förberedelser. Men skyttarna har jobbat 
fantastiskt fi nt tillsammans.

Vad har du själv för erfarenheter av PPC?
– Tidigare har jag skjutit fältskytte för hela slanten. Men runt 2000-talet 
testade jag lite PPC och fastnade ganska snabbt för skyttegrenen. Sedan 
dess har jag hunnit åka runt i världen och skjutit en hel del. Det som slår 
mig är att gemenskapen är väldigt bra, man är alltid välkommen. Det är 
många man blir tjenis med. Det är så kul att kunna åka på semester och 
skjuta, lära känna människor och även umgås privat. Alla är så hjälpsamma. 
Får man bekymmer fi nns det nästan alltid någon som backar upp.

Friedrich Storrer, President WA 1500
När blev du president för WA 1500?
– Jag började skjuta 1500 i slutet på 90-talet i BDMP 
(Bund der Militär- und Polizeischützen). WA 1500 Or-
ganisationen grundades av åtta nationer vid ett möte i 
den tyska staden Leitmar under slutet på år 2000. Då var 
det Josef Stadler som var ordförande, men två år senare fi ck jag 
äran att ta över ordförandeskapet.
– Offi ciellt skapades WA 1500 organisationen för fyra år sedan i Sverige 
på just Hacksjöbanan. Då hade vi ett möte där en konstitution skrevs och 
vi kunde registrera oss som organisation. Då blev jag även antagen som 
president. Sedan dess har organisationen växt och vi består nu av 20 
nationer. Totalt fi nns det just nu 5999 skyttar i vår databas men endast 
2082 av dessa är klassifi cerade.

Hur ser du på framtiden för PPC?
– Om vi får möjligheten att arrangera tävlingar som detta VM även i 
andra medlemsländer kommer intresset att öka. Det fi nns två problem. 
Dels är det väldigt dyrt då man behöver mycket ammunition och fl era 
vapen, sen fi nns också problemet med skjutbanor. Det fi nns få 50 me-
tersbanor att träna på runt om i Europa och det blir därför svårt att träna 
inför större tävlingar, säger Friedrich.
– Bristen på skjutbanor resulterar även att skyttar inte kan visa resultat 
med alla vapen för polisen. Detta är något alla länder mer eller mindre 
lider av. Vi försöker därför under kommande år att arrangera fl er tävlingar 
i medlemsländerna.
– Det är även fl er medlemmar på väg in i organisationen. Rumänien har 
nyligen startat upp och förväntas bli ett medlemsland snart. Även Malaysia 
och Belgien är på väg in. Det krävs att någon i varje land verkligen brin-
ner för sporten.

Efter alla år som president, är det fortfarande lika roligt?
– Förra året gick jag i pension från mitt arbete på skatteverket men jag 
arbetar inte heltid med WA 1500. Arbetet på oss fem i styrelsen är utspritt 
över hela världen. Vår kassör t.ex. sitter i Australien och vicepresidenten 
på Irland.
Vi har styrelsemöte under helgen och om jag får förtroende som president 
igen kommer jag att vara det i fyra år till. När den perioden går ut är jag 
69 år, sen får vi se vad som händer. Just nu är det väldigt roligt, särskilt 
med alla människor jag träffar.

Är du nöjd med årets världsmästerskap?
– Jag pratade med Michael Axell idag och gratulerade honom till ett väl-
digt bra genomfört arrangemang. Det går inte att göra många saker bättre 
än vad som gjorts här i år. Allting har fungerat jättebra och alla planerade 
tider har fungerat. Det var även en väldigt trevlig bankett i går kväll med 
både bra musik, bra mat och trevliga tal. Svenska Pistolskytteförbundet 
ska vara stolta över det arbete som gjorts från tävlingsorganisationen.

Utställartältet var välfyllt och 
besöktes av Sig Sauer, Merkle 
Tuning, Midiax och många 
fl er. Vapensmeden och legen-
daren Richard Wilson hade 
händerna fulla från morgon 
till kväll. Förutom skyttar 
med behov av vapenservice 
drog han även åt sig en hel 
del åskådare.

Ett bra IT-system för resultat-
hantering gav skyttarna möj-
lighet att se löpande resultat på 
VM-organisationens hemsida. 
IT- och resultatchefen Nick-
las Sjögren visade oss stolt hur 
enkelt resultaten kunde ma-
tas in i datorn. Det tog inte 

många sekunder att leta upp 
skytten med deras WA ID (id 
nummer) och sedan knappa in 
resultatet. För att publicera re-
sultaten på hemsidan behövdes 
endast ett enkelt knapptryck. 
Programmet ger även en mas-
sa användbar statistik. Det går 
t.ex. att utläsa hur många skott 
som avlossats under tävlingen. 
Skjutvallarna under VM fi ck 
135 504 kulor att stoppa.
– Grunden till detta system 
tog vi fram inför VM 2011. 
Sedan dess har vi tillsammans 
med tävlingsgeneralen Mi-
chael Axell arbetat med att 
förfi na det till vad det är idag, 
berättar Nicklas.

Vinnare – Highmaster
Disciplin Namn Poäng/antal X
R1500 Roman Hauber, Tyskland 1498-115
P1500 Roman Hauber, Tyskland 1493-100
Open Jim Forsberg, Sverige 599-46
Dist. pistol Roman Hauber, Tyskland 595-39
Stock semi auto Andreas Lundback, Sverige 479-39
Off-duty revolver Jens O’Konor, Sverige 479-37
Service revolver Andreas Granberg, Sverige 479-38
Dist. revolver Davey Oats, Australien 590-30

Nicklas Sjögren, IT- och resultatchef.

Datorer för resultat- och startlistor fanns 
utplacerade runt om tävlingscentrum.

Richard 
Wilson hade 
fullt upp att 
justera och 
laga vapen.
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MULTIBAG DISCIPLINE 
Håller ordning på din utrustning. 
Flera fickor och flyttbara innerväggar.  
Tillverkad i slitstarkt material.

DEN PERFEKTA 
VAPENRENGÖRINGGENN
Rekommenderat av proffffseen 

STABILOTHERM TERMOS 
Toppbetyg i tester!

Kvalitativa jakttillbehör sedan 1984
Du hittar oss i din jaktbutik. 

Hela sortimentet hittar du i katalogen 
på  www.stabilotherm.se 

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 
fl esta modeller inom pistolskytte. Har testats och utvärderats i ett fl ertal 
kända pistolskytte tidningar i världen.

Läs testet, som gjordes i Sverige, i nr1 2015 av
Nationell Pistolskytte, sid. 26.

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

DPM Recoil 
Reduction Systems
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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

Finns till 1911, 2011, Beretta, CZ, Glock, Jericho,
Sig Sauer, Smith & Wesson, Sphinx, Springfi eld XD,
Steyer, Tanfoglio, Walter m.m.
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”Du som plåtar puffror ibland 
kan väl knäppa en bild på 
min revolver om jag sticker 
förbi?”. Frågan är inte helt 
ovanlig och när jag undrar 
om vederbörande är beredd 
att avsätta en halv dag för job-
bet blir det en förvånad min.
– En halv dag?
– Ja, om det ska bli en bra 
bild, man lägger liksom inte 
bara upp pangen på bordet 
och bränner av en blixt.
– Aj, aj…
En bra vapenbild kräver om-
tanke, förberedelser och – 
inte minst – bra ljussättning. I 
princip handlar fotografering 
om att bemästra ljuset.

När jag började arbeta med 
denna tidning blev det aktu-
ellt att ta bilder på pistoler och 
revolvrar. Det var i mitten av 
1980-talet och jag hade just 
läst en artikel med tips från 
en av fotograferna i den le-
gendariska amerikanska va-
pentidningen Guns & Ammo. 
Snabba, konkreta tips för att 
undvika de värsta fallgropar-
na. Något liknande tänkte jag 
mig här.
 Syftet är inte att bombar-
dera läsaren med en massa ho-
kus pokus från en proffsstudio, 
utan ge enkla, konkreta tips 
om hur man riggar och plåtar 
vapen utan avancerad studio-
utrustning.

För att visa att det lönar sig att 
tänka till en gång extra när 

man arrangerar en bild har jag 
tagit med några egna exempel 
som jag självkritiskt granskar 
så här i efterhand.

Jag tog även kontakt med Olle 
Fornehed, skicklig fotograf 
och skribent i VapenTidning-
en, boende i USA. Med tid-
ningens tillstånd har Olle varit 
vänlig att bidra med bilder, 
kommentarer och tips.

Utrustningen
En kamera som man manu-
ellt kan ställa in ISO (känslig-
heten/bruset), bländare och 

FOTOGRAFERA
Av: Ulf Hansson

Vill du föreviga dina 
vapen på bild? Här får 
du tips om hur man 
med tämligen enkel 
utrustning och lite 
tålamod kan skapa 
bra och intressanta 
vapenbilder.

Crosman luftrevolver (gasbehållare i kolven) plåtad i fototältet mot insi-
dan av en jeansjacka. För att få revolvern att stå i bra läge krävdes en 
stötta. Här har jag använt en tandpetare. Om pistolen/revolvern trilskas 
och vill falla omkull kan man sätta en liten bit dubbelhäftande tejp eller 
fästmassa under kolven. Använder man en trästicka och det är svårt 
att hitta lämpligt ställe på vapnet att luta den mot kan man trä en liten 
bit radergummi på stickan, eventuellt i båda ändarna. Slutligen gäller 
det att kontrollera att tejp och stöttor inte syns i bild.

vapen
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Ruger Vaquero plåtad med en 
iPhone 6 plus på skrivbordet. 
Belysning: Skrivbordslampan 
som jag trädde en vit plastpåse 
på för mjukare ljus. Bakgrund: 
Jeansskjorta upphängd mot 
skytteväskan. För att få lite 
ljus på en del ytor som blev 
skuggade riggade jag ett 
par vita A4-ark framför och 
på sidan om revolvern som 
refl exskärmar. Vaqueron 
stöttades med en tandpetare. För 
att undvika oskärpa stödde jag 
mobiltelefonen mot ryggen på 
kontorsstolen.

Revolvrarna plåtade med analog kamera och positiv färgfi lm för många 
år sedan. Lampor riktade mot taket för allmänljus och en svagare lampa 
som svepljus mot undersidan på vapnen. Hatten som skymtar vid sidan 
ska förstås associera till ”Vilda Västern”.

Ett sådant här fototält fi nns bland annat hos Kjell & Co för cirka en fem-
hundring. Tältet är hopfällbart och levereras i praktisk väska som även 
innehåller två fotolampor och några olika bakgrundstextilier att experi-
mentera med. Kolla dock lamporna direkt efter köpet, en av dem pajade 
omgående med en knall vid första plåtningen och den andra dog just när 
jag skulle ta de här exempelbilderna på Crosmans luftrevolver. Som tur 
var hade jag en liknande lampa hemma som fi ck duga på vänstersidan.

exponeringstider på är att 
föredra. Man behöver stort 
skärpedjup (liten bländar-
öppning, t.ex. 22) om man 
kanske vill fotografera vapnet 
snett framifrån och hela vap-
net ska återges skarpt. En liten 
bländaröppning medför extra 
långa slutartider vilket i sin tur 
kräver stativ/tripod för stadig 
exponering (se Olles tips om 
vibrationsfri exponering).
 Det går att fotografera 
med mobiltelefon, men det 
kräver en del pyssel för att få 
det acceptabelt. Särskilt gäller 
det att kunna hålla stilla vid 
exponeringen.

Olles kommentar:
De nya mobiltelefonerna är för-

sedda med riktiga ”dunderka-
meror”, optiken är nästan i klass 
med en bra fi ckkamera. De sak-
nar dock manuella inställnings-
möjligheter som underlättar när 
man ska fotografera vapen. Ut-
över vad som nämns om stabilitet 
vid exponeringen kan det t.ex. 
vara svårt att få till detaljbilder 
utan att skymma ljuset. Men 
med lite tålamod och gott öga är 
mobilen helt klart ett gångbart al-
ternativ. Tips: Glöm inte att torka 
av linsen innan du sätter igång.

Platsen
Är du utomhus, sök upp 
skuggan. Fotografering i di-
rekt solljus är dömt att miss-
lyckas (för stora kontraster 
med kolsvarta skuggor). Där-

till behövs ett bord, en stol el-
ler en bänk att arrangera en 
bakgrund mot.
 En veranda eller balkong 
med mjölkvitt plasttak kombi-
nat med en mulen dag är per-
fekt. Det ger indirekt ljus utan 
hårda skuggor. Man kan då 
experimentera med att skär-
ma av eller refl ektera ljus med 
vita pappskivor och skapa bra 
ljussättningar helt utan lampor.
 Har man ingen annan 
möjlighet än att använda blixt 
ska den riktas mot taket (vitt) 
så att ljuset refl ekteras ned 
mot motivet. Detta förutsätter 
att man har en kamera med 
separat blixt som kan vinklas.
 Det fi nns billiga fotogra-
feringstält/boxar med olika 

inredningar att köpa, där man 
belyser tältet/boxen från ut-
sidan. Blir man intresserad av 
vapenfoto är en sådan utrust-
ning att rekommendera, det 
blir då enklare att skapa till-
talande belysningar.

Exponeringen
Undvik att låta kamerans au-
tomatik sköta exponeringen, 
den strävar efter att hela bil-
den ska bli ”lagom” expone-
rad. Om bakgrunden då är 
ljus blir vapnet underexpone-
rat. Det är bäst att ha kontroll 
själv och ställa in värdet ma-
nuellt. Med digitalkamerorna 
är det ju inga problem att ta 
provbilder tills man blir nöjd. 
Vill du göra en förstoring av 
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Agner P 900C (dansk pistol som aldrig kom i produktion). Bilden tagen 
med analog kamera för åtskilliga år sedan. Fotograferad utomhus en 
klar men mulen dag (jämn skuggfri belysning). Bakgrunden vald med 
tanke på de danska nationsfärgerna i rött och vitt. Enkel uppställning, 
inga avskärmningar av ljuset men jag höll ett vitt A4-ark som refl ekte-
rar lite ljus mot mynningen. Liten bländaröppning för stort skärpedjup.

Walthers ”lilla åtta” kaliber 6,35mm från 1920-talet med originalask.
Plåtad på verandan, mjukt infallande ljus från det vita plasttaket. För 
att få en uppfattning om storleken lade jag pistolen i handen. Detta var 
en typisk ”dampistol”. Nu kan man vara efterklok och tycka att bilden 
borde haft mer atmosfär. Lite dunkel belysning mot veckat sidentyg is-
tället för rött papper och denna helt odramatiska belysning. Kanske en 
tidstypisk liten aftonväska hade passat i bakgrunden. Och varför inte 
be en närstående dam med vackra händer hålla den lilla raringen?

Juniorluftpistolen P11 Piccolo från Feinwerkbau. Här tyckte jag att jag 
kommit på en fantastisk bildkomposition som tog mig åtskilliga timmar 
att planera och arrangera. Piccolomössan och tillhörande handskar 
hyrde jag av en uthyrningsfi rma för scenkläder. Genom kolvens skruvhål 
i botten gick det att trä pistolen på en lång skruv (omvirad med maske-
ringstejp för att inte skada) i en träplatta som sedan täcktes med svart 
papper. Svart tyg i bakgrunden som vinklats upp så att bakgrunden blir 
dunkel och mössan blir delvis skuggad. Huvudbelysning snett uppifrån/
bakifrån med en skrivbordslampa som skärmats av med ugnsfolie och 
en liten spot, typ fi cklampa (även den avskärmad med folie), för att en-
dast belysa pipdelen framifrån. Hur blev det då?
Tja, inget vidare. Nu efteråt ser jag hur jag borde ha gjort. Piccolomös-
san och handskarna skulle bara ha skymtats längre bak i bilden (om de 
över huvud taget skulle ha varit med). Nu stör de mest själva pistolen, 
särskilt de vita handskarna. Jag borde ha tänkt på vad jag lärt mig en 
gång i tiden; ”kill your darlings”…

Rugers upphottade revolvrar GP100 .357 Magnum i ett enkelt arrang-
emang. Här var det lite ont om tid, men grön spelduk är en klassiker 
och fungerar i princip alltid som bakgrund. Inomhustagning med lampa 
riktad mot taket för indirekt ljus, ett vitt pappersark som refl ekterar lite 
ljus framtill och ger lite blänk i piporna. Spelduken lite uppvikt baktill 
mot stödet (en enkel fotpall) för att dämpa det nedfallande ljuset bakom 
revolvrarna. Några patroner är inte fel. Utan de enkla åtgärderna hade 
bilden blivit tråkigare. För att höja upp den främre revolvern lite framför 
den bakre la jag en liten pryl, typ radergummi under.

Mauser 7,65mm pistol modell 1914 (offi cers sidovapen) med originalask. 
Fotograferad inomhus med en lampa riktad mot taket och ett vitt A4 pap-
per som refl exskärm för att lätta upp lite mot sidan på pistolen. Som 
bakgrund lite veckat halvblankt tyg. Så här efteråt tycker jag kompo-
sitionen kunde ha gjorts bättre, ljusa ytor dominerar ofta (magasinet 
till vänster) och det hade varit bättre att låta det sitta kvar i pistolen.

bilden, eller publicera den i 
tryck, bör du tänka på att ställa 
in ett lågt ISO-värde (mindre 
brus), c:a 100 ISO.

Bygga upp en snygg bild
Vad är det vi vill visa på bil-
den? Naturligtvis vapnet. 
Bakgrunden bör alltså vara 
lugn och inte störa motivet. 
Ingen regel utan undantag, 
men alltför ofta ser man bil-
der där fotografen, i oro över 
att bilden annars kanske inte 

blir tillräckligt intressant, lagt 
vapnet mot en rörig bak-
grund. Det kan till exem-
pel vara en grästuve eller en 
skogsbacke där miljoner barr 
och skogspinnar distraherar.
 Min blick har åtskilliga 
gånger irrat runt bland gamla 
brädor, bildäck, röriga alumi-
niumprofi ler och andra mer 
eller mindre märkliga bak-
grunder som man låtit vapnet 
drunkna i. Man tappar fokus 
på det viktiga i bilden; vapnet.
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Proffsen 
blir nog 
mörkrädda
Av: Olle Fornehed, skribent och fotograf i VapenTidningen

Jag gillar tekniska utmaningar, men även 
om jag är en riktig verktygstok har det alltid 
varit en käpphäst för mig att få bästa möjliga 
resultat med enklast möjliga medel.

Ortgies fi ckpistol från 1920-talet, (VapenTidningen nr 2, 2015).
Foto: Olle Fornehed.
Uffes kommentar: Vacker ljussättning där den vackra gravyren och 
andra detaljer på själva vapnet ändå syns tydligt. Den tidstypiska 
jugendvasen i bakgrunden är precis vad som behövs för att förmedla 
känslan av den tid då pistolen tillverkades.

Första frågan man bör stäl-
la sig är om bilden behöver 
”förstärkas” över huvud ta-
get? Och fi nns det i så fall 
något attribut som kan till-
föra något?
Grundregel: Hittar du inget 
bra att dekorera med: Avstå. 
Koncentrera dig på att rigga 
en ren och lugn bakgrund, 
en bit tyg kan vara fullt till-
räckligt.

Olles kommentar:
Tyg funkar perfekt, men det ska 
väljas med omsorg. Man bör an-
vända något som passar ihop med 
vapnet på något sätt, själv använ-
der jag ofta en enkel juteväv eller 
gröna militärliknande kläder för 
militära vapen (lite sömmar ger 
liv i bilden utan att distrahera), 
sammet eller liknande för dyrare 
”gåbortsvapen” o.s.v. I brist på 
annat är vitt tyg ett säkert kort. 
Använder man tyg bör man jobba 
lite med det så det blir snyggt ar-
rangerat, antingen helt slätt eller 
med prydliga ”böljor” och skug-
gor. Veck och skrynklor direkt ur 
tvättmaskinen ser inget vidare ut, 
så strykjärn är ett bra tips.

Skapa atmosfär
Kanske kan du hitta något 
föremål som gör att man för-
nimmer en tidsepok eller ett 
användningsområde som är 
kopplat till vapnet? Särskilt 
gäller det förstås när man plå-
tar äldre och antika vapen.
 Det kan handla om en 
enda pryl; originalasken till 
vapnet, ett kruthorn, en bit 
av en måltavla, ett hölster, en 
ask ammunition (glöm inte 
att plocka ur några patroner 
och lägga bredvid), en uni-
formsmössa, eller ett par skyt-
teglasögon som diskret backar 
upp bilden.
 Tänk på att aldrig placera 
stora föremål framför vapnet. 
Bättre att bara se en liten bit 
av dem i kanten eller i bak-
grunden.

Placering
Granska vapnet, i vilken vin-
kel gör det sig bäst? Lämpli-
gen fotograferar man vapnet 
från flera vinklar när man 
ändå är igång, men man bru-
kar kunna hitta den ultimata 
”paradvinkeln”, kanske fi nns 
det en viktig modellbeteck-

ning eller ett fabriksmärke 
på någon sida som behöver 
framhållas.
 Med kameran placerad 
högt kan det räcka att pisto-
len/revolvern ligger direkt 
mot underlaget, men ibland 
behöver man vinkla upp vap-
net mot kameran lite för att 
t.ex. få en text eller en gravyr 
att synas bättre, det kan räcka 
att lägga under en liten bit ra-
dergummi eller dylikt för att 
t.ex. lyfta pipan en aning.
 Vill man fotografera vap-
net i mer upprätt läge be-
hövs det ofta en stödpinne. 
Jag har använt mig av det 
mesta från nålar och tandpe-
tare till pennor och bloms-
terpinnar. Självklart gäller 
det att se till att stödet inte 
syns på bilden.

Obs! Glöm inte att torka av 
vapnet, det fi nns inget trå-
kigare än att på bilden upp-
täcka ett fett fi ngeravtryck 
på den blanka och vackert 
blånerade pipan. Efter av-
torkning eliminerar jag fi ng-
eravtryck genom att använda 
tunna fi ngervantar av labo-
ratorietyp. Det fi nns billiga 
slit-och-slängvarianter på 
apoteket.

Olles kommentar:
Jag använder ofta en rakborste av 
äldre modell på vapen som behö-
ver lite olja för att se bra ut (t.ex. 
rostblånerade eller slitna vapen). 
Med en gnutta olja i borsten och 
lite försiktig borstning kan man 
bättra på glansen, få bort fl ottiga 
fi ngeravtryck och snygga upp ef-
ter olja som glömt sig kvar i hör-
nen (vilket kan ge distraherande 
gläns i bilderna). För vapen som 
ser bäst ut torra använder jag 
mikrofi berduk, dessa torkar av 
smuts, damm, fi ngeravtryck och 
oljefl äckar bättre än en bomulls-
trasa och fungerar perfekt.

Avslutningsvis kan jag bara re-
kommendera dig att experi-
mentera.
 Som vanligt är det bara 
fantasin som sätter gränser 
för hur du riggar och bely-
ser ditt vapen för att skapa 
en stämningsfull bild. Varia-
tionerna är oändliga.

Lycka till!

Alternativ tagning av Ortgies fi ckpistol, ljust sidentyg som bakgrund. 
Foto: Olle Fornehed.
Uffes kommentar: Med den här alternativa tagningen av samma 
pistol visar Olle tydligt hur vapnets framtoning kan förändras radikalt 
genom en annan bakgrund. Här får man känslan av yppersta elegans, 
kanske en pistol för en societetsdam att ha i handväskan.
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Tävla med era vapenbilder!
Efter de här tipsen i konsten att fotografera vapen är du självklart mogen 
att tävla med dina egna vapenbilder. Maila bilden/bilderna till NP:s 
redaktion på np@liteolika.se med ”Fototävling NP” i ämnet. De mest 
attraktiva bilderna kommer att publiceras i NP och bästa bilden enligt 
juryn kommer att få en framträdande plats i tidningen, varför inte 
framsidan?

Lycka till!
Peter och Anna, Redaktörer

Olle har också bidragit med dessa exempel tagna med en tämligen 
enkel Cybershotkamera. Husqvarnas armépistol m/07 och en S&W 
revolver model 29, kaliber .44 Magnum.
Uffes kommentar: Återigen två fi na bilder där bakgrunden är väl 
anpassad. Den blågrå bakgrunden till Husqvarna m/07 för tanken till 
den militära användning vapnet hade en gång i tiden.
Och vem kan motstå Smith&Wessons revolver placerad mot vackert 
röd sammet? En bakgrund värdig ett vapen med stjärnstatus, man blir 
köpsugen direkt.

Jag började med en Cybers-
hotkamera (fi ckkamera) un-
der köksfläktsbelysningen 
och jobbade mig upp däri-
från. Jag lärde mig snabbt att 
det tar tid att få till en perfekt 
bild och något recept på ex-
akt hur man gör har jag inte. 
Men efter en timmes labore-
rande och ett hundratal foton 
dyker oftast bilden med stort 
”B” upp.
 Som jag nämnde tar jag 
en mängd bilder varje gång 
jag fotograferar ett vapen och 
jag vill betona vikten av ljus-
sättning. Genom att leka lite 
med ljussättningen kan man få 
samma bild att gå från ”platt 
och tråkig” till ”dramatisk” 
och detta tycker jag själv är 
den allra viktigaste biten.
 Jag brukar använda ett fo-
totält som är helt eller delvis 
täckt med handdukar, och ge-
nom att fl ytta handdukarna, 
tända och släcka lamporna i 
rummet, hålla upp vita papp-
skivor m.m. går det ganska 
enkelt att få fram snygga ef-
fekter. Jag använder inga dyra 
fotolampor, skärmar och an-
nat proffsigt, utan kör istäl-
let med långa slutartider som 
tillåter fotografering i det 
halvskumma ljus som blir re-
sultatet.

Proffsen brukar lägga till ljus 
från olika vinklar, men med 
långa slutartider går det att 
få samma effekter genom att 
ta bort ljus. Jag använder till 

och med mina kläder för att 
få till en bra ljussättning. Med 
vit T-shirt och olika sittställ-
ningar bakom kameran går 
det att få fram lite extra ljus-
refl ektioner. På samma sätt går 
det att förstöra bilderna totalt 
genom att t.ex. ha en röd T-
shirt på sig.

Jag vill betona att man inte be-
höver några proffsprylar för 
att ta bra bilder. Jag har förvis-
so en hyfsad kamera (Canon 
G3), men plåtar det mesta 
i ett billigt fototält sittande 
på en medfaren arbetsbänk 
i verkstaden. En proffsfoto-
graf skulle nog bli mörkrädd 
om han såg mig sitta där och 
mixtra med handdukar och 
pappskivor för att få till det 
rätta ljuset.
 Vad gäller kameror har jag 
tagit många bra bilder med 
fi ckkameror (visar två Cy-
bershotbilder som exempel), 
men blir man biten av va-
penfoto rekommenderar jag 
en något bättre modell med 
justerbar ISO, bländare och 
slutartid. Det är ett stort plus 
när man har dåliga studiore-
surser.
 I övrigt är ett fototält och 
en tripod egentligen det enda 
extra jag har, resten görs med 
det som ligger och skräpar i 
verkstaden, plus tålamod och 
Miller Lite (amerikanskt öl). 
För bakgrunder har jag en 
låda stuvbitar med tyger av 
olika slag.

Ett tips är att plåta en mängd 
bilder med olika inställningar. 
Oftast ser bilderna helt an-
norlunda ut när man får upp 
dem på datorskärmen och de 
där ”slängbilderna” visar sig 
många gånger vara de bästa.
 Jag tar hundratals bilder 
för varje reportage, och av 
dessa brukar det bara bli ett 
tjugotal som är värda att spa-
ras.

Tips vid exponeringen: Om 
man trycker på kamerans ut-
lösare blir det oftast lite darr 
även om den sitter på ett sta-
tiv, särskilt om man vevat upp 

det högt. Jag är för snål för 
att köpa en fjärrutlösare, så 
jag använder timern för att få 
skarpa bilder. Jag sätter den på 
5 sekunder, det brukar vara 
lagom för att få kameran att 
sluta darra efter att jag tryckt 
av. Ju enklare desto bättre.

Avslutningsvis kan jag inte 
låta bli att nämna den verk-
liga klassikern när det gäller 
att fullständigt ta död på en 
vapenbild: Ett gevär liggande 
på golvet, blixt som refl ekteras 
i parketten och med fotogra-
fens skitiga sockor skymtande 
i nederkanten.

Ortgies fi ckpistol, demonterad.
Uffes kommentar: En demonterad pistol med tillhörande delar vill man 
se tydligt mot en lugn bakgrund. Belysningen mjuk och indirekt för att 
undvika hårda skuggor, som på Olles bild här.
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Ruger MKIII512 - KMKIII512 Ruger GP 100

Ruger Redhawk Ruger Super Redhawk

Ruger New Model Blackhawk Ruger  New Model Super Blackhawk

Ruger Vaquero Ruger Bisley

Kaliber: .22 LR
Piplängd: 140 mm
Totallängd: 247 mm
Vikt: 1130 g
Stålstomme - Mikrometersikte
Pris: blå 5.600:-, rostfri 6.900 kr
Rinkkolv: 1.850:-

Kaliber: .357 M
Piplängd: 3, 4,2 , 6 tum
Totallängd: 241-292 mm
Vikt: 1160-1300 g
Avtryck: Double action
Stålstomme - Mikrometersikte
Pris: blå 7.600:- rostfri 8.200:-

Kaliber: .45 Colt
Piplängd: 4 tum
Totallängd: 241-330 mm
Vikt: 1290-1530 g
Avtryck: Double action
Stålstomme - Mikrometersikte
Rostfri
Priser från: 9.600:-

Kaliber: .44 M, .45 Colt, 
.454 Casull
Piplängd: 2 1/2, 5, 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: .357 M, .44 M .45 Colt
Växeltrumma 9x19 till .357 M
Piplängd: 4 5/8, 4,62 , 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:-

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: .357 M, .45 Colt
Piplängd: 4 5/8, 4,62 , 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: 6.950:-

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:-

Pistoler och Revolvrar
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Lena Sjögren och Roger Tiensuu med 
förtjänstmedalj i silver samt Göran 
Lindskog med förtjänstmedalj i guld.

Jubileumsmedaljer till Heléne Rådemar, Patrik Gren 
samt Hans-Björn Fischhaber.

Peter Lagerblad, 
mottog förbundets 

jubileumsmedalj.
Vackra 
diplom medföljer 
förtjänstmedaljerna.

När sången lagt sig var det 
dags att dela ut årets förtjänst-
tecken. Följande personer fi ck 
motta dessa under högtidliga 
former.

Svenska 
Pistolskytteförbundets 
förtjänstmedalj i guld
Göran Lindskog, 
Härnösand.

Svenska Pistolskytteförbundets 
förtjänstmedalj i silver
Lena Sjögren, Borlänge.
Roger Tiensuu, Väckelsång.

Svenska Pistolskytteförbundets 
jubileumsmedalj
Hans-Björn Fischhaber, 
Bromma.
Patrik Gren, Borås.
Peter Lagerblad, Stockholm.
Heléne Rådemar, Segeltorp.

Årets ungdomsledare
Jan-Olof Olsson

Som brukligt valdes för-
bundsordförande Stefan Kris-
tiansson som ordförande för 
mötet, som i övrigt repre-
senterades av landets samtliga 
kretsar. Även hedersledamö-
terna Gunnar Tysk och An-
ders Björck fanns på plats. 
Styrelsens samt revisorernas 
berättelse för året 2014 lästes 
upp och godkändes av för-
bundsmötet då även styrelsen 
beviljades ansvarsfrihet.

Huvudnumret på årets 
förbundsmöte var pro-
positionen om hölster 
och väska. Förbunds-
mötet 2014 gav för-
bundsstyrelsen i uppdrag 

att ta fram ett alternativ inne-
bärande att vapnet skulle 
förvaras i hölster eller väs-
ka. Förslaget från styrelsen 
innebar att vapnet alltid skall 
förvaras i hölster eller väska 
utom på skjutplatsen. Skytten 
får dessutom ta upp vapnet 
exempelvis vid vapenkontroll, 
sotning, justering och byte av 
växelsats. När vapnet tas upp 
skall pipan peka i säker rikt-
ning. Efter omröstning med 
röstsiffrorna 108 för och 29 

mot, beslöt mötet enligt det-
ta förslag. Som alla regeländ-
ringar kommer detta att gälla 
från och med nästa upplaga 
av skjuthandboken, som skall 
tillämpas från kommande års-
skifte.

Förutom propositionen hade 
mötet tre bordlagda och 18 
nya motioner att ta ställning 
till. Alla handlade på olika sätt 
om förslag till ändringar av 
regler i skjuthandboken.

Förbundsmötet
Årets förbundsmöte öppnades som brukligt av styrelsens 
ordförande, Mike Winnerstig, vilket åtföljdes av sedvanlig fanfar. 
När telegrammet från förbundets höge beskyddare H.M. Konungen 
hade lästs, reste sig all och tog ton för att sjunga nationalsången.

Av: Peter Carlsson
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Välbesökt förbundsmöte med samtliga kretsar närvarande.

Årets ungdomsledare blev 
Jan-Olof Olsson.

Förbundsordförande 
Stefan Kristiansson höll i 

mötesklubban.

Många motioner behandlades 
och här ser vi den mest 
omtalade motionen gällande 
hölster och väska.

Bland förslagen som mötet 
gillade var:
• Möjligheten till tävling 
och märkesprov i springskytte 
med A- och R-vapen.
• Att minimipiplängden 
kommer att vara 63,5 mm 
(2.5”) i alla grenar.
• Att vapen skall visiteras 
mellan serier/innan marke-
ring vid skjutning på bana.
• Att fasta poänggränser för 
standardmedalj skall införas i 
alla banskyttegrenar (nu fi nns 
det endast i precision).

Mötet gav också förbundssty-
relsen en del att jobba vidare 
med. Grenen Militär Snabb-

match växer och klassindel-
ningen skall därför ses över. 
Åldersklasserna i springskyt-
te aktualiserades också, och 
många vill även se att klass-
indelningen i fält och preci-
sion ses över.

Styrelsens förslag till verk-
samhetsplan och budget för 
kommande år fastställdes. 
Verksamhetsplanen fi nns att 
beskåda på förbundets hemsi-
da. Stefan Kristiansson omval-
des som förbundsordförande 
och Mike Winnerstig som 
ordförande i styrelsen. Jim 
Eriksson tog klivet att bli 
ordinar ie styrelseledamot 

efter Nils-Anders Ekberg, 
som stadgeenligt istället är 
sekreterare i styrelsen. Jims 
suppleantplats intogs av Jens 
O’Konor från Tyresö. I övrigt 
blev det idel omval.

Förbundsordföranden konsta-
terade i sitt avslutningsanfö-
rande att förbundet står starkt. 
Såväl medlemsantalet som 
verksamheten ökar och eko-
nomin är god. Han passade 
också på att tacka förbunds-
styrelsen, förbundskansliet 
och kretsarna för goda insatser 
under det gånga året.

Den som bara följde förbunds-

mötet upplevde säkert mötet 
som odramatiskt och kanske 
till och med något inaktivt. 
Detta beror mycket på att den 
så kallade ”kretskonferensen” 
hölls dagen innan. Där infor-
merade förbundsstyrelsen om 
pågående arbete och förkla-
rade mer komplexa propo-
sitioner och motioner, vilka 
sedan kunde analyseras och 
diskuteras. När kretsarnas re-
presentanter kliver in på för-
bundsmötet har de vanligen 
redan bestämt sig för hur de 
ska rösta i de olika frågorna, 
och debatten är mera till för 
att få protokollfört sin eventu-
ellt avvikande mening.
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VÄRMLAND
Claes-Håkan Carlsson
tfn: 054-56 62 04
tj: 054-13 50 48
mobil: 070-565 90 22

Mike Winnerstig
Styrelseordförande och presstalesman
tj: 08-555 038 54
mobil: 070-544 41 46

HALLAND
Bertil Johansson
tfn: 0300-56 73 90

VÄSTERNORRLAND
Göran Lindskog
tfn: 0611-226 58
mobil: 070-688 47 27

KALMAR NORRA
John-Åke Andersson
tfn 0496-410 81
mobil: 070-531 81 83

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

GÖTEBORG
Lars T. Andersson
mobil: 0730-70 10 71

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

MALMÖHUS
Bertil Johansson
tfn: 042-810 81
mobil: 0731-53 92 42
bertil.k.johansson@
pistolskytteforbundet.se

Förbundsstyrelsen 2015

Stefan Kristiansson
Förbundsordförande
Svenska Pistolskytteförbundet
Box 5435, 114 84 Stockholm

Generalsekreterare
Nils-Anders Ekberg
tj: 08-553 401 61
mobil: 070-682 66 46

REVISORER
Lars Lundkvist
Peter Ohlsson

Revisorssuppleanter
Bo Cedar
Eija Andersson

HEDERSLEDAMÖTER
Generallöjtnant Karl-Erik Holm
Generalmajor Robert Lugn
Generalmajor Krister L:son Lagersvärd
Generallöjtnant Curt Sjöö
F. länsråd Gunnar Tysk
F. landshövding Anders Björck

Ordinarie ledamöter

Suppleanter Sekreterare

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

SKARABORG
Susanne Svensson
tfn: 0515-71 10 07
mobil: 0763-38 02 07

VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET
Ordförande: Anders Khemi
Ledamöter: Mike Winnerstig

Claes-Håkan Carlsson
Lars T. Andersson
John-Åke Andersson

Adjungerade: Bo Walger
Nils-Anders Ekberg

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

VALBEREDNINGEN
Ordförande: Sonny Svensson,
0709-90 50 80
Syd: Per Andersson, 0734-36 58 52
Väst: Lennart Eriksson, 073-158 41 85
Öst: Roger Björkman, 0730-38 98 75
Nord: Eva Klint, 0920-26 19 40

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

KRISTIANSTAD
Per-Anders Svensson
tfn: 044-807 74
mobil: 0705-88 07 74

STOCKHOLM
Jens O’Konor
mobil: 070-8238555

ÄLVSBORG
Peter Hjortstam
tfn 0322-157 01
mobil: 0706-92 25 11
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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

•
•

•

•
•
•

•
•

SM Guld 2014, 2013, 2012, 2011 ..och mycket mera!

Modell AW93 - Kaliber .22 LR

FEINWERKBAU - kvalitet
SPORTEC - service

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

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

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

•
•
•
•
•

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

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

•
•
•
•

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

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

•
•
•
•
•

MANURHIN
8 av de 10 bästa skyttarna på SM Fält R  2014 sköt med MR32

OBS, kommer nu med
ny och bättre träkolv!

OBS, kommer nu med 
ny och bättre träkolv!
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Av: Peter Siegel

Stockholmspolisens Skytteförening var arrangör för årets SM i 
Springskytte på Grimsta Skjutbanor i Stockholm den 29 augusti. 
Skyttar från hela landet kom och ville springa snabbast, samt 
skjuta fullt, två moment som dock inte är så lätta att förena!

– Springskytte år en sport för 
alla och egentligen det ultimata 
skyttet! Man får skytteträning 
med puls, samt kondition på köpet.
Det säger Lennart Rehn-
ström, SM-arrangör och täv-
lingsledare, samt en av landets 
allra största springskytteen-
tusiaster.

Springskyttebanor kan se oli-
ka ut, men huvudregeln är 6 
km och 6 skjutstationer om 5 
skott vardera. Skjutning sker 
efter varje kilometeravsnitt. 
Vapnet skall bäras proppat 
och hölstrat, med magasinet 
urtaget. Hantering av vapnet 
görs på anvisad skjutplats med 
pipan i rätt riktning. Man 
skjuter utan stödhand mot 
fallmål i plåt och varje missat 
skott blir en minuts tillägg på 
löptiden. Det fi nns även en 
lagtävling för klubbar med 
föranmälda 3-mannalag.

Ett stort TACK
till arrangörerna.

Sju nya svenska mästare i springskytte: DJ: Emmi Lindh, HJ: 
Benjamin Råsbo, D21: Linda Vålberg, H21: Lars-Olof Gävert,
H35: Anders Beckman, H50: Lars Persson, H65: Kent Borelid.

Spring-SMSpring-SM

Efter den individuella tävling-
en och lagtävlingen kom en 
springskyttestafett där varje 
deltagare sprang en sträcka 
med två skjutningar om 5 
skott vardera. Skjutavstån-
det är 17,5 meter, stödhand 
är tillåten. Fallmålen marke-
rar ju träff eller bom direkt 
och gör därmed skjutningen 
mycket publikvänlig. Varje 
missad bricka ger en straff-
runda på 50 meter. Många 
av deltagarna tyckte dock att 
stafetten var den roligaste de-
len av årets SM i Springskytte 
där folk, högljutt påhejade av 
sina kamrater, verkligen gav 
sitt yttersta.

På årets SM korades sju nya 
svenska mästare i olika ålders-
grupper. I Juniorklassen för 
damer blev Emmi Lindh från 
Stockholmspolisen svensk 
mästarinna och bland herrar-

nas juniorer segrade Benjamin 
Råsbo från Råsbo Psk. Lovan-
de ungdomar som man säkert 
kommer höra mer om i fram-
tiden. Extra roligt var pris-
utdelningen i DJ där Emmi 
Lindhs supportrar, fyra unga 

killar med bokstäverna E, M, 
M, I på sina respektive vita T-
shirts var med på prispallen. 
Det var klart att Emmi skulle 
vinna SM-guld med sådana 
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Stockholmspolisens skytteföre ning anordnar 9 stycken springskyttetävling-
ar under höst och vår. Vid snö blir det skidskytte istället. Stockholmspolisen 
arrangerar också ”Risbylecup” i Risbyle som ligger i Stockholmsförorten 
Täby. Alla nya skyttar är välkomna att prova på denna ädla sport. Spring- 
och skidskytte är en sport som många fl er borde ägna sig åt tycker årets 
SM-arrangörer.

Anneli Johansson och Liselott Såmark prickar fallmålen.

Akta dig för 
straffrundor.

Emmi Lindh lämnar 
över till Lena Bodin.

Emmi Lindh med sina supportrar.

påhejande och entusiastiska 
supportrar!

I D21 segrade Linda Vålberg 
från Linköpings Skf och i 
H21 Lars-Olof Gävert, I2 Skyt-
teförening.

I H35 blev Anders Beckman
f rån Stockholmspoli sen 
svensk mästare – som så 
många gånger förr!

I H50 vann Lars Persson från 
I2 Skf guldmedaljen och i 
H65 blev Kent Borelid, Gävle-
polisen, svensk mästare.

Svenska mästare i lag blev 
Stockholmspolisen 1, silver 
gick till I2 Skytteförening 1 
och brons till Stockholms-
polisen 2.

Stafetten vanns av I2 Skytte-
förening, tvåa blev Stock-
holmspolisens SKF och trea 
Stockholmspolisens SKF:s 
andra lag.

Flera representanter från pi-
stolskytteförbundets styrelse 
fanns på plats. Anders Khemi 
delade ut medaljer och välför-
tjänta priser till de tävlande.

Robert Råsbo 
bet ihop och 
sprang med 
gipsad arm.

Skytte med puls är den ultimata
tävlingsformen!

Lennart 
Rehnström 
”in action”.
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GESAB skyttetjanst.se

Gör din beställning på www.skyttetjanst.se

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

Du får fraktfri leverans om du beställer tavlor eller fi gurer för minst 2 400 kr + moms

Tel: 0176-20 82 80 • Fax: 0176-20 82 81 • e-mail: gesab@skyttetjanst.se

Shoot N-C självmarkerande tavla

Metric nålad

Classic
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VECTAN distribueras i Sverige av Sportshooter och du kan köpa hela 
sortimentet hos oss. Intresserad av att bli återförsäljare? Kontakta oss 
för mer information.    

9

9

8

8

7

7

6

5

5

4

4

3

3

2

2

sportshooter

1

1

Nyheter från VECTAN!
Ba-seriens krut för handeldvapen, Ba 9 och Ba 10, har 
kompletterats med nya Ba 9 1/2, Ba 7 1/2 och Ba 6 1/2. 

Ba 9 1/2 är perfekt anpassad för 9 x 19mm, .38 Super Auto, .38 Special, .357 
Mag., .40S&W, .44S&W Special, .44 Remington Magnum, .45ACP och .45 Colt.

Ba 7 1/2 ger utmärkt resultat för 9mm Luger, 10mm Auto och .45ACP.

Ba 6 1/2 är speciellt utformad för magnumladdningar men passar även utmärkt 

Sp 2, Sp 3, Sp 7, Sp 8, Sp 9, Sp 10, Sp 11, Sp 12 
och Sp 13 (för handeldvapen och gevär). 

A1, AS, A0 (för handeldvapen och gevär). 

Tubal 3000, 5000, 7000, 8000 (för gevär). 

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

Konstruktörer: Anna S Törnqvist, Peter Carlsson. © Liteolika Mediaproduktion i Stockholm, 2015

Av: Ulf Hansson

Lösenordet består av slumpmässiga bokstäver som du får fram genom de blå numrerade rutorna.

Skicka lösningen senast den 2 november 2015 med e-post till npkryss@liteolika.se eller som 
postbrev till Svenska Pistolskytteförbundet, Box 5435, 114 84 Stockholm.
Märk kuvertet ”Korsord NP15/3”.

En vinnare lottas ut av de rätta inkomna svaren och presenteras i nästa tillsammans med lösningen. 
Vinsten denna gång är en fi lofax med förbundets logotyp. Vinnaren kommer även få sitt namn 
ingraverat på framsidan.

Lösenordet i NP15/2 var: ÄBÅVY
Grattis till Dennis Nilsson, Ystad. Du får en kockkniv i klassisk fransk stil skickad till dig.
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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 tar andra vapen i byte. Även delbetalning.

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 förtrycks-
vikt    220-500 g, tryckpunkt 80-300g

•
•
•

•

•
•

Vi provar ut det bästa 
partiet ammunition 
- helt kostnadsfritt! 

 
Du betalar enbart för de skott du köper - minsta 

mängd: 10 askar (5 000 skott) 

P44 - Toppkvalitet och precision!
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Svenska Pistolskytteförbundets medlemstidning

Nr 4 2014

Sveriges största 
skyttetidning

Magnum-
drottningen
NM i fält

Spring-SM

EM i PPC
Fullträffen i 

Vännäs
Tack och hej!

2014

SMSM

PCPC

n i n i 
äsäsäs

ej!eej!

Nr 1 2015

Sveriges största skyttetidning
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Miljövänliga kulfång

Kjell Carlsson har genom sitt företag Star Miljö i Sunne utvecklat ett 
miljövänligt kulfång. Kulfånget kan antingen hängas på baksidan av 
tavlan eller monteras på valfri anordning. Det senare alternativet är 
troligen att föredra om tavlan används i ett vändställ, då det annars 
blir för tungt för mekaniken att vrida alla tavlorna.
 Kulfånget består av en låda där framsidan är klädd med en gum-
miduk av materialet Linatex. Detta gummi är tillverkat för att motstå 
stora krafter. När en kula har trängt genom materialet sluts hålet igen. 
Detta förhindrar splitter att tränga tillbaka ut. Bakom gummiduken 
väntar en vinklad plåt, gjord av Hardox plåt, vilket splittrar kulan och 
den blir till metallskrot. De nya kulfången klarar även mantlad am-
munition.

För mer information om kulfången, vänligen kontakta Star Miljö via 
deras hemsida www.starhb.com.

Av: Peter Carlsson och Anna S Törnqvist

Kjell Carlsson visar stolt upp sina 
innovationer.

Linatexduken efter 5000 st. 
kaliber .22.

Annika Gabrielsson från Mölndals Skytteförening, tidigare svensk 
mästarinna i fält, lät tillverka individuellt anpassade och högkvalitativa 
hörselskydd hos Ronny Nilsson, agenten för EarPro, samt MORINI 
och nu även TESRO.
– Jag behöver dem egentligen bara när mina klubbkamrater och jag 
hyr en gemensam stuga inför årliga Pistol-SM. Dessa personliga hör-
selskydd skyddar mig från kamraternas (inga namn nämnda) många 
decibel höga snarkningar och ger mig en ostörd natts sömn inför mina 
SM-starter! säger Annika leende.

Så sant, god sömn inför tävlingar är viktig och förlorad hörsel går aldrig 
att få tillbaka! EarPro är förstås bra att ha även på träning och tävling!

Av: Peter Siegel

HÖRSELSKYDD
– absolut nödvändigt!

alla kan prenumerera på Nationellt Pistolskytte och ta del av vad som händer i vårt 
förbund? Om du känner någon icke medlem som gärna vill prenumerera, eller om 
du vill ge bort en prenumeration som present till någon, då fi nns den möjligheten. 
Kostnaden för ett år, innehållande fyra nummer, är endast 120 kr.
Kontakta Teresa ”Tessi” Engström på kansliet för mer information.
Telefonnummer och e-post fi nns på sida 1 i denna tidning.

Visste du att ...
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Shooting Brake
Perfekt för skyttar!
Av: Peter Siegel

MERCEDES BENZ CLA 
Shooting Brake heter den 
nya modellen i kompaktklas-
sen som har dynamiken som 
en fyrdörrars coupe kombi-
nerad med en lastkapacitet 
som i en stor kombi. Bagaget 
rymmer 495 liter, men om 
sätesryggarna ställs mer upp-
rätt blir lastvolymen hela 595 
liter. Ändå fi nns plats för fem 
samåkande skyttar, samt allas 
vapen, ammunition och all 
annan nödvändig utrustning.

NP besökte Mercedesagen-
ten VEHO BIL vid Kungens 
Kurva i Stockholm. Kurvan 

fick detta namn eftersom 
den gamla kungens chaufför 
körde i diket just på det stäl-
let, dock ej med en Merce-
des. Bilförsäljaren Sebastian 
Carlsson, som även visade sig 
vara pistolskytt i Mälarhöj-
dens Ps, visade en Shooting 
Brake som stod i hallen och 
berättade om den nya model-
len. Namnet Shooting Brake 
syftar på de speciella vagnar 
som användes i England för 
att rida in hästar eller köra ut 
medlemmar av adeln till jakt. 
Perfekt för pistolskyttars po-
ängjakt i t.ex. precision eller 
fält. ”Skyttebilen” ser smidig, 

sportig och kraftfull ut och 
har en karakteristisk silhuett 
som väcker allmän beundran. 
Ett föredömligt lågt luftmot-
stånd och bränsleeffektivitet 
utmärker den nya modellen.

Nya CLA Shooting Brake fi nns 
från 273 000 kronor. Bilen 
har framhjulsdrift, men vill 
man ha en riktig häftig mo-
dell, som t.ex. en CLA 250 
4MATIC Shooting Brake – 
SE Edition med fyrhjulsdrift 
på hela 211 hk får man för-
stås öppna plånboken lite mer. 
Det fi nns alla möjliga tillval, 
som t.ex. 8” färgskärm, auto-

matväxellåda och panorama-
taklucka. Det stora glaspartiet 
anpassas då automatiskt till bi-
lens hastighet genom att stäl-
las in i tre lägen. Allt för att 
minska buller och vinddrag.

Sveriges vd Marc Boderke be-
rättade på Stockholm Lifest-
yle Motor Show i Älvsjö, att 
Mercedes Benz har som mål 
att komma med nya attrakti-
va modeller med lika attrak-
tiva priser för folk med olika 
behov.

”Skyttebilen” CLA Shooting 
Brake är helt klart en av dem!

NP:s Peter Siegel hittade den senaste och mest 
perfekta bilmodellen för pistolskyttar! Man får plats 
med allt vad en skytt behöver ha med sig till sin 
skjutbana eller till externa tävlingar och man åker i 
den som en (skytte-) kung!

Mercedesförsäljaren Sebastian Carlsson (pistolskytt i 
Mälarhöjdens Ps) visar Shooting Brake.

NP har i sina SM-reportage årligen visat den äldsta SM-deltagaren 
i bild. De senaste åren har alltid Gösta Alexandersson representerat 
titeln ”Äldsta skytt” av alla veteraner. Gösta fyllde i höstas 95 år, strax 
efter förra årets SM i Västra Husby, men kom tyvärr inte till Sunne i år.

Titeln har nu troligen i år gått över till Yngve Yvesand från SJ Pk i 
Luleå. Yngve, som är 87 år, var kapten i det militära, men har tidi-
gare även arbetat som glasblåsare på Orrefors under sex år. På SM i 
Skillingaryd 1996 tog Yngve silver i veteranklassen i fält och spädde 
på med ett SM-guld året därpå i Tåme i Västerbotten.

Skulle det mot förmodan ha funnits en ännu äldre SM-deltagare 
på årets SM i Sunne så ber NP-redaktionen att den skytten hör av 
sig till tidningen eller förbundet. Att i så hög ålder kunna delta i ett 
nationellt PISTOL-SM tycker redaktionen är mycket imponerande! 
Frågan är om Yngve Yvesand verkligen var äldst i år eller om det 
fanns en ännu äldre krutgubbe eller krutgumma?

Åldersskifte 
på SM!

Yngve Yvesand, 87 år, äldst på årets SM? Torra ögon är ett vanligt problem. Kon-
taktlinser, långa timmar framför dator el-
ler TV, ögonoperationer eller hormonella 
förändringar – det fi nns många orsaker 
till torra ögon. Vanliga symptom är skav, 
sveda, klåda eller en känsla av ”grus i 
ögonen”. Det är lätt att associera besvä-
ren med brist på tårvätska. Men faktum 
är att 8 av 10 har torra ögon på grund 
av ett defekt lipidskikt vilket leder till ökad 
avdunstning från ögat.

Tearsagain Sensitive är en produkt som man sprayar på stängt öga. 
Hur kan det fungera? Liposomerna från sprayen blandas med de 
kroppsegna lipiderna vid ögonlockskanten, i springan mellan övre 
och undre ögonlocket. När ögat öppnas fördelas de med tårfi lmen 
över ögats yta och det defekta lipidskiktet stabiliseras.

Produkten fi nns att köpa receptfritt på Kronans apotek, Apotea samt 
hos utvalda optiker.

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

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!

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!

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!

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

NYHET!
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Vi brukar säga att vi söker förny-
ad femårslicens men rent juridiskt 
gör vi inte det. Vi söker nämligen 
en helt ny licens på vapnet.
 Det finns några alternativa 
scenarier men antingen vill du 
söka en ny femårslicens på vap-
net eller vill du sälja det. (Vill du 
skrota vapnet behöver du inte 
läsa vidare.)

A: Du vill söka en ny 
femårslicens
1. I bästa fall får du en påmin-
nelse från Polismyndigheten 3 
månader innan sista giltighets-
dag att din licens kommer att gå 
ut inom kort. Men pass på, en 
del polismyndigheter har börjat 
strunta i detta (trots att det är en 
rekommendation från f.d. Rikspo-
lisstyrelsen).
 Kom ihåg att det är DITT an-
svar att bevaka när din licens är 
på väg att gå ut!
2. Skicka in en ny ansökan 
MINST 4 veckor innan den 
gamla licensen går ut. Då förlängs 
automatiskt den gamla licensens 
giltighetstid fram till dess att ditt 
kommande beslut från din polis-
myndighet har vunnit laga kraft.

Ta med så många bevis på akti-
vitet som du har i form av resul-
tatlistor från externa och interna 
tävlingar, utdrag ur närvarologg 
etc. Ok, krav på tävlingsdeltagan-
de har inte lagstöd eftersom va-
penlagstiftningen inte innehåller 
något krav på tävlingsdeltagande 
men domstolarna har hållit med 
polismyndigheterna om att även 
tävlingsdeltagande är ett av fl era 
sätt att bevisa sin aktivitet.
På det nya föreningsintyget fi nns 
särskilda kryssrutor för detta.
3. Om du får licens är allt ok. 
Men om du inte beviljas licens 
utan får ett avslag, gör så här:
4. Överklaga till Förvaltningsrät-
ten. Du har 3 veckor på dig från 
det att du har erkänt mottagandet 
av beslutet (eller 2 + 3 veckor från 
beslutsdatum om du har förenk-
lad delgivning).
5. Får du rättelse i Förvaltnings-
rätten, bra. Men då kommer 
säkerligen Polismyndigheten att 
överklaga.

Får du inte rättelse i Förvaltnings-
rätten ska du själv överklaga till 
Kammarrätten. Man får begära 
prövningstillstånd och i bästa fall 
beviljas detta.
6. Får du rättelse i Kammarrät-
ten, bra. Det är inte troligt att 
Polismyndigheten överklagar till 

Högsta Förvaltningsdomstolen 
(där man också måste begära 
prövningstillstånd).

Får du inte rättelse i Kammar-
rätten ska du själv överklaga till 
Högsta Förvaltningsdomstolen. 
Du kommer inte att få prövnings-
tillstånd MEN DU VINNER TID.
 Fram tills att Högsta Förvalt-
ningsdomstolen har sagt sitt har 
ännu inte Polismyndighetens 
beslut vunnit laga kraft och din 
licens är fortfarande förlängd.
7. NU tar du kontakt med din 
vapenhandlare som ”köper in” 
vapnet. Så snart handlaren har 
rapporterat in ”köpet” söker du 
en ny licens, med handlaren som 
överlåtare.
 Eftersom du hela denna tid 
har haft giltig/förlängd licens har 
du kunnat vara aktiv och samla 
på dig bevis på aktivitet. Då blir 
det svårt för Polismyndigheten att 
neka ny licens.

B: Du vill sälja ditt vapen
1. En del polismyndigheter säger 
att du bara ska avvakta att din 
köpare får sitt beslut, d.v.s. att du 
ska ha kvar vapnet hemma under 
tiden. Detta är FEL. Du får inte 
ha vapnet kvar hemma efter det 
att licensens giltighetstid har gått 
ut. Kontakta därför din handlare 
innan licensen går ut.
2. För att undvika att Polismyn-
digheten drar ut på din köpares 
handläggningstid så mycket att 
din licens under tiden hinner gå 
ut bör du redan på ett tidigt sta-
dium kontakta din vapenhandlare 
som ”köper in” vapnet.
 Din köpare anger då din va-
penhandlare som överlåtare av 
vapnet.
 Detta för att undvika att du 
ska bli åtalad för vapenbrott när 
licensen går ut och din köpare 
ännu inte har fått sin licens (eller 
sitt avslag).
 Det är bara när du själv söker 
ny licens som den gamlas giltig-
hetstid automatiskt förlängs.

C: du vill söka ny licens 
men missar att göra det 
minst 4 veckor innan din 
licens går ut
1. En del polismyndigheter häv-
dar att du då inte ens har rätt att 
söka ny licens på vapnet. Denna 
uppfattning delar vi på SVF inte. 
Du har rätt att söka men din nu-
varande licens giltighetstid för-
längs inte automatiskt.
Du har också rätt att sälja vapnet.
2. Därför är det bättre att du 

redan nu kontaktar din vapen-
handlare och ”säljer” vapnet till 
handlaren innan din egen licens 
går ut. Så snart handlaren har 
rapporterat in köpet söker du ny 
licens, nu med handlaren som 
överlåtare.

D: du missar att söka ny 
licens och din gamla licens 
har gått ut
1. Du är fortfarande juridisk 
ägare till vapnet. Äganderätten 
är grundlagsskyddad och det kan 
inte Polismyndigheten ändra på.
 Men frånvaron av giltig licens 
gör att du inte får förvara vapnet 
hemma utan får lämna in det till 
Polismyndigheten för förvaring.
 Om det endast handlar om 
ett par dagar, kanske din vapen-
handlare kan hjälpa dig ändå. 
I sådant fall söker du ny licens 
med handlaren som överlåtare. 
Samma sak om du vill sälja vap-
net.
2. Acceptera INTE Polismyndig-
hetens generösa erbjudande att 
du ska slippa åtal för vapenbrott 
om du frivilligt lämnar in vapnet 
för skrotning. Polismyndigheten 
har inte rätt att begära in vap-
net för skrotning, detta fi nns det 
domstolsbeslut på.
 Du förlorar äganderätten till 
vapnet endast om en domstol 
förklarar vapnet förverkat och det 
kan ske endast om du åtalas för 
vapenbrott. De fall vi hittills haft 
har inte lett till fällande dom, inte 
ens till åtal.
 Polismyndigheten har skyldig-
het att lösa in vapnet men det 
säger man inte, man försöker i 
stället få det att framstå som att 
det är du själv som har begärt att 
vapnet ska skrotas.

När femåring går ut ...

Kommentar:
Om juridik vore en exakt vetenskap skulle behovet av jurister vara 
avsevärt lägre. Huruvida nästa 5-årslicens är en förnyelse eller en 
helt ny licens är en sådan fråga, där tillfrågade, kloka jurister, kom-
mer fram till sinsemellan motsatta resultat. Helt klart verkar det vara 
en fördel för den enskilde om man betraktar licensen som ”ny”.

Gull-Britt skriver också om vikten av att styrka sin ansökan med 
bevis om tävlingsdeltagande. Vi hoppas att detta behov minskar 
eller upphör under tidningens pressläggning, vi har fått vissa sig-
naler om att föreningsintygets status kommer att återupprättas. 
Det återstår att se hur det blir.

Svenska Pistolskytteförbundets kansli bistår också med råd och dåd 
i dessa frågor. Alla goda krafter behövs i arbetet att hjälpa skyttarna.

Nils-Anders Ekberg
Generalsekreterare
Svenska Pistolskytteförbundet
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E: gamla ansökningar 
som ännu inte hunnit bli 
färdigbehandlade
Så länge inte Polismyndighetens 
beslut har vunnit laga kraft gäl-
ler det inte. Du är laglig ägare till 
vapnet och har rätt att sälja det.
 Vapenlagstiftningen kräver 
inte att en säljare ska ha giltig 
licens för vapnet.
 Ta kontakt med din vapen-
handlare.
 Vissa polismyndigheter kan 
vilja göra gällande att du skulle 
ha sålt vapnet t.ex. inom 4 veckor 
efter deras beslut, men det fi nns 
inte lagstöd för detta. Du har rätt 
att överklaga beslutet och få be-
sked om utgången av ditt över-
klagande innan du nödgas sälja 
vapnet.
 Vi hjälper till med skrivelser till 
polis och domstol och vi kan tipsa 
om vapenhandlare om du inte 
själv har någon bra kontakt. Om 
du vill skriva själv kan du hitta 
en mängd matnyttigheter på vår 
hemsida www.vapenagaren.se.

SPRID INFORMATIONEN!

Gull-Britt Söderström
Generalsekreterare
Sveriges Vapenägares Förbund

SVERIGES VAPENÄGARES 
FÖRBUND
Tel: 0304-411 71
E-post: info@vapenagaren.se



58 NP3 ’1558
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Olympisk Olympisk 
enskottareenskottare

Har du sett den här? Und-
rade Sven Erik Rund-

berg, vapenhandlare från 
Göteborg, och visade 

upp en gammal en-
kelskottspistol med 
10” pipa från Smith 
& Wesson.
 Det hade jag inte, 
och blev glatt över-
raskad. Särskilt som 

jag sedan åtskilliga år 

Bilden på pistolskyttarna 
från olympiska spelen 
i Stockholm 1912 är 
klassisk. Det svenska 
laget tog silver i grenen 
revolver och pistol 
50 meter. Men vad 
använde de för pistoler?

Det svenska silverlaget på OS i Stockholm 1912.
Från vänster: Bröderna E. och W. Carlberg, E. Boström och G. de Laval.

Av: Ulf Hansson
Foto: Ludvig Bystedt

fect Model”. Nu hade jag 
plötsligt en sådan pistol fram-
för mig. Som om inte detta 
vore nog plockade Sven Erik 
fram ytterligare en intres-
sant variant, nämligen Smith 
& Wessons ”Fourth Model 
Straight Line Target Single 
Shot”. Denna har ”tvärbryt-
ning”, d.v.s. i motsats till 3rd 
Model, där man vinklar pipan 
nedåt, vrider man hela pip-
delen åt vänster för att ladda. 
”Fourth Model” har dessut-
om en rakare militär vinkel 
på kolven i jämförelse med 
”3rd Model”, som har revol-
vergrepp.

Smith & Wesson 3rd Model 
har både single- och double 
action avtryck och tillverka-
des åren 1909 – 1923, vilket 
stämmer bra med att svensk-
arna använde sådana på OS 
1912.

haft ett visst bryderi vad gäl-
ler dessa målskjutningspistoler 
i kaliber .22 lr.
 Bryderiet gällde en bild 
från olympiska spelen i Stock-
holm 1912 där det svenska 
laget tog silver i grenen ”re-
volver och pistol 50 meter”. 
Man tävlade i fyrmannalag 
och vid skjutbänken står de 
fyra svenskarna uppställda för 
fotografering (se bild här in-
till) och jag har försökt lista 
ut vilka pistoler de sköt med. 
Först tyckte jag det såg ut som 
Harrington & Richardsons 

enskottare, men vid när-
mare granskning stämde 
inte pistolernas yttre med 
deras modell (se artikel om 
H&R i NP 2015/1).

Det lutade mer och mer åt 
att de använde Smith & 
Wesson 3rd Model Single 
Shot, med tillägget ”Per-
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Smith & Wesson 3rd Model Single Shot 
”Perfect Model”, kaliber .22lr och 10” pipa.
Utkast av patron och laddning sker genom 
att vinkla pipan nedåt.

Smith & Wesson ”Fourth Model Straight 
Line Target Single Shot”, kaliber .22lr 
och10” pipa. Pistolen har single action 
funktion.

 Pistolerna kan sägas vara 
föregångare till nästa genera-
tions mer sofi stikerade fripi-
stoler som t.ex. Arminius och 
Anschütz.

Generalen sköt grovt
Apropå OS i Stockholm 1912 
kan berättas att den under an-

dra världskriget så framgångs-
rike pansargeneralen George 
S. Patton deltog i dessa olym-
piska spel. Han blev 5:a i mo-
dern femkamp och enligt en 
tidningsnotis ställde han till 
bekymmer för arrangören då 
hans Colt 45:or gick hårt åt 
virket i målställningarna.

Utkast av patron och 
laddning sker genom att 
vrida pipan åt vänster.



JACKMÄRKE 30:-
65 x 90 mm

Tolkar
Fält resp. Precision.
Komplett sats i låda.
Pris per låda: 400:-
Enstaka tolkar: 75:-/styck

BLAZERMÄRKE 125:-
70 x 90 mm

plett sats i låda.
per låda: 400:-per låda: 400:pp
aka tolkar: 75:-/stycka

SLIPSHÅLLARE 75:-
Med kopia av pistolmärket
i guldimitation.

SIDENSLIPS 
340:-

SIDENSCARF 340:-

KEPS 90:-
En storlek (inställbar)

BÄLTE 300:-

JACKMÄRJACKMÄR
65 x 90

NSCARF 340:-DEN

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

Frakt tillkommer

Profi lprodukter, trycksak
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Försvarets 
kontaktperson

Stefan Andersson

Jag är kontaktperson mellan 
Försvarsmakten och Svens-
ka Pistolskytteförbundet. 
Mitt ursprung är vid Krono-
bergs regemente I 11 i Växjö 
1979-1992, följt av utlands-
tjänstgöring i Libanon och 
Bosnien. Försvarsdeparte-
mentet, brigadchef vid Norr-
bottens regemente, därefter 
chef nordiska stridsgruppen, 
Nordic Battlegroup 11 (NBG 
11), är andra intressanta be-
fattningar jag haft. Därefter 
chef produktionsstabens ar-
méavdelning med uppdraget 
att produktionsleda arméns 
förband. Detta avlöstes med 
nuvarande befattning som Ar-
métaktisk chef med uppgiften 
att leda armén i kris och krig 
samt att leda markoperationer 
nationellt och internationellt.
 Jag började med skytte i 
mitten av 70-talet, i Tingsryds 
Skytteförening. Luftgevärs-
skytte i Tingsryds bygdegård 
ersattes med ban- och fält-
skytte vid Ulfsryds skjutbana. 
Mausergevär, CG 63, kali-
ber 6.5, var mitt paradnum-
mer. Detta kompletterades 
med Tingsryds Pistolskytte-
förening. Många timmar har 
tillbringats på skjutbanan i 
Tingsryd. När jag är hemma 
i Tingsryd och hälsar på mina 
föräldrar och tar ett löparpass, 
så springer jag ofta förbi pi-
stolskyttebanan, vilket väcker 
goda minnen.
 Som kontaktperson mel-
lan Försvarsmakten och 
Svenska Pistolskytteförbun-
det är jag en rådgivande dia-
logpart till SPSF. Den formella 
dialogen sker med Högkvar-
terets Frivilligavdelning. Jag 
har haft ett första möte med 
Förbundsordföranden Stefan 

Kristiansson, generalsekre-
teraren Nils-Anders Ekberg 
samt styrelseordföranden 
Mike Winnerstig. Jag har fått 
en bra bild över SPSF verk-
samhet och jag ser fram emot 
att få se och lära mer och på 
vilket sätt Försvarsmakten 
och SPSF kommer kunna ut-
veckla samarbetet.
 I mitten av augusti följ-
de jag under en dag VM i 
PCC på Hacksjöbanan i 
södra Stockholm. Ett myck-
et välordnat evenemang som 
gav ett mycket professio-
nellt intryck. Grattis till ar-
rangörerna! Dessutom var 
det spännande att följa lag-
skjutningarna på pistol och 
revolver – och Sverige tog 
förstaplatsen i bägge grenarna 
och det var en sann glädje att 
få förmånen att förrätta pris-
utdelningen.

Vad händer i 
Försvarsmakten då?
”Den avgjort viktigaste frågan 
är att öka Försvarsmaktens 
operativa förmåga” – ett av 
huvudbudskapen i Försvars-
beredningens rapport (För-
svaret av Sverige, Starkare 
försvar för en osäker tid, Ds 
2014:20).
 I juni 2015 fattades be-
slut om den försvarspolitiska 
inriktningen från 2016 till 
2020. En ekonomisk förstärk-
ning om 10.2 miljarder mellan 
2016-2020 ger förutsättningar 
att uppfylla delar av det som 
beslutats om tidigare. Trots 
detta fi nns utmaningar inom 
materielområdet då fl era sys-
tem kommer att behöva om-
sättas runt 2020 och framåt.
 Krisen i Ukraina har na-
turligtvis satt spår i analyserna, 

samt retoriken i säkerhetspo-
litiska utspel från länder och 
organisationer. Inte utan att 
mycket känns igen från kalla 
krigets dagar, inte efterlängtat 
men ett faktum att förhålla sig 
till.
 Glädjande är då att för-
svarsberedningen i bred 
enighet konstaterar att För-
svarsmaktens operativa för-
måga måste öka.
 Förmågan till strid i bri-
gads ram mot en kvalifi cerad 
motståndare är en ambition 
försvarsberedningen lyfter 
fram. Detta innebär att i de 
mekaniserade bataljonerna 
skall organisationen utgöras 
av två mekaniserade skytte-
kompanier (stridsfordon 90) 
samt två stridsvagnskompa-
nier (strv 122 Leopard) – alltså 
som det såg ut för tio år sedan 
och som var rätt då och som 
är rätt nu. Det är då bataljonen 
genom eld och rörelse och 
med kvalifi cerad ammunition, 
kan verka på långa avstånd 
och med hög skyddsnivå. Det 
är först då arméstridskrafter-
na kan stå upp mot kravet 
att kunna möta en kvalifi ce-
rad motståndare på de hög-
sta konfl iktnivåerna. Armén 

går därmed från dagens tre 
stridsvagnskompanier till att 
utveckla tio stridsvagnskom-
panier som organiseras i fem 
mekaniserade bataljoner. En 
struktur och tekniknivå som 
i internationell jämförelse är 
mycket hög. Dessutom tillförs 
armén ytterligare ett krigsför-
band i form av en motorise-
rad skyttebataljon.
 Logistik, lednings- och 
bekämpningsförband lyfts 
fram av försvarsberedningen 
för att integreras för att kunna 
verka i brigads ram.
 Hemvärnet med de na-
tionella skyddsstyrkorna lyfts 
också fram i beredningens 
rapport. Dessa förband utgör 
en väsentlig del av förband 
avsedda för markinsatser. Be-
redningen ger uttryck för en 
utveckling av hemvärnsför-
bandens förmåga för att kunna 
lösa mer kvalifi cerade uppgif-
ter. Utveckling av bataljons-
ledningsförmåga, granatkastare 
samt burna luftvärnsrobotar 
nämns i rapporten.
 Formerna för utbildnings-
systemet av rekryter skall ses 
över. Helt naturligt då vi haft 
dagens system endast sedan 
sommaren 2010 och under 

Försvarsinformation
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Mästerskapet har samlat del-
tagare från sjutton länder som 
tävlar i fjorton olika grenar. 
Förutom Ryssland – det enda 
landet som deltar i alla grenar 
– fi nns här bl.a. Kina, Venezu-
ela, Serbien, Vitryssland. Den 
gren som samlat fl est delta-
gare är stridsvagnsbiathlon. 
Flera grenar har endast tre 
deltagare t.ex. Kaspiska cupen 
(marint inslag) och ”Mästare i 
pansarteknik”. Tävlingarna är 
starkt kopplade till den ryska 
försvarsindustrin, vilket inte 
hindrar att också militärkock-
arna har en egen deltävling.

Vid presskonferensen inför 
spelens början säger vice för-
svarsminister Anatolij Anto-
nov i en intervju: ”Det kanske 
har blivit dags för oss militärer 
att hjälpa politikerna att ta sig 
ur ’dödläget’ och gå vidare.” 
Han tillägger att han senare 
ska träffa den amerikanske 
ambassadören i Moskva och 
fråga varför inga amerikanska 
deltagare kommit till armé-
VM och Antonov beklagar att 
inga NATO-länder alls fi nns 
med bland deltagarna.
 Ett PR-trick, visst, och det 
fi nns ingen anledning att göra 
för mycket av Antonovs ut-
talande. En del kanske skulle 
skratta bort det som en absur-
ditet.

Andra exempel på ”absurda” 
händelser i Ryssland den se-
naste tiden saknas knappast. 
Miljontals ton livsmedel för-
störs vid gränsen eftersom 
det bryter mot det ryska im-
portstoppet på livsmedel från 
EU. Alla vädjanden om att be-

slagta maten och dela ut den 
till behövande lämnas därhän.
 John Keegans och Antho-
ny Beevors böcker om första 
och andra världskrigen har 
förbjudits i Sverdlovsk-om-
rådet. Böckerna ska, enligt 
beslutet, ”propagera för ste-
reotyper som formulerades av 
Tredje riket.” Fördömanden 
från ryska historiker klingar 
ohörda.

Antalet frivilligorganisationer 
som stämplas som ”utländska 
agenter” har stigit till 85 och 
ökar hela tiden. ”Utländsk 
agent” – på ryska: innostran-
nyj agent – ger i Ryssland en-
tydigt associationer till Stalins 
skräckvälde på 1930-talet. 
Flera av dem på listan är högt 
respekterade och erkända 
NGO:er som inte tagit emot 
pengar från utlandet (vilket 
är ett formellt krav för att bli 
uppförd på listan) utan lever 
på bidrag av den ryska staten.
 Och förutom en lag mot 
frivilligorganisationer som 
”utländska agenter” och en lag 
mot ”icke önskvärda organisa-
tioner” har överhuset i Ryss-
land (Federationsrådet) under 
sommaren antagit en så kallat 
inoffi ciell patriotisk stop-list, 
där överhuset sätter upp or-
ganisationer man tycker ska 
förbjudas i Ryssland, de fl esta 
amerikanska som Open So-
ciety, Freedom House, Mac-
Arthur Foundation.

Vidare fortsätter Ryssland att 
förneka att de ryska soldater 
som greps i våras i Ukraina 
tillhör de väpnade styrkorna. 
Några av de ryska soldater 

som dött i striderna har be-
gravts i hemlighet i Ryssland 
det senaste året. En skärpning 
av lagen om statshemligheter 
gör det förbjudet att skriva 
om dödsfall i de väpnade styr-
korna också i fredstid.
 Till grundläggande inre 
militära faror räknas i den nya 
versionen av militärdoktrinen 
2014 ”informationsoperatio-
ner för att påverka befolk-
ningen, i första hand landets 
unga medborgare, i syfte att 
underminera historia, andli-
ga och patriotiska traditioner 
inom försvaret av Fosterlan-
det”. Kort sagt, Ryssland är 
utsatt för angrepp från ett 
fi entligt Väst. Även de väpna-
de styrkorna ska således för-
svara landets historieskrivning 
och ”andliga traditioner”.

Detta är bara ett axplock. Vart 
och ett för sig skulle dessa ex-
empel kunna avfärdas som ett 
undantag, en olycklig formu-
lering, inget att ta på allvar. 
Men i ljuset av den väg Ryss-
land valt att gå, särskilt efter 
Georgienkriget 2008 och se-
dan 2012 då Vladimir Putin 
tillträdde sin tredje president-
period, fastnar skrattet i hal-
sen: konfrontation råder mot 
Väst, repression råder på hem-
maplan mot oliktänkande.

Det är ännu sommar, men hös-
ten är i antågande och kylan 
griper redan kring sig.

Gudrun Persson
Docent vid Slaviska 
institutionen vid Stockholms 
universitet och ledamot av 
Krigsvetenskapsakademien

Skrattet fastnar i halsen
– om Ryssland och dess väpnade styrkor

Det är ännu sommar och striderna i Donetsk och Luhansk är inne på sitt andra 
år. Hittills beräknar FN att fl er än 6 400 människor dött och nära 16 000 skadats 
i kriget. I Ryssland ska just det ”första armé-VM” inledas, tävlingar som pågår de 
två första veckorna i augusti 2015.

fyra år har vi dragit många 
lärdomar. Nu planerar vi mot 
en mer sammanhållen utbild-
ning, där dagens grundläggan-
de militära utbildning på tre 
månader direkt skall följas av 
befattningsutbildning, allt om-
fattande nio till tolv månader 
beroende på befattningsinrikt-
ning. En logisk och efterläng-
tad utveckling, rekryten får en 
”målbild” att jobba mot och 
Försvarsmakten ökar förutsätt-
ningarna för att rekryten skall 
se ett mer långsiktigt engage-
mang i Försvarsmakten. Ge-
nom detta bör tidiga avgångar 
och för korta anställningskon-
trakt reduceras.
 Försvarsberedningen lyf-
ter även fram de fr ivilli-
ga försvarsorganisationerna. 
Organisationernas förutsätt-
ningar och möjligheter att 
tillvarata den ”tidvis tjänst-
görande personalens en-
gagemang är av avgörande 
betydelse”. En formule-
ring som förpliktar och min 
uppfattning är att det fi nns 
massor av möjligheter. Hur 
”varmhåller” vi vår tidvis 
tjänstgörande personal för 
att vidmakthålla operativ ef-
fekt men även för att behål-
la personalen? Det är i detta 
sammanhang jag ser att SPSF 
är en viktig aktör – att bidra 
med kompetens och utbild-
ning som stödjer vår personal 
och våra förband. Redan nu 
fungerar detta bra och SPSF 
levererar goda resultat, frågan 
är om det fi nns ytterligare steg 
att ta?

För att sammanfatta – Riks-
dagen har i juni 2015 sagt 
sitt. De vill se en ökad ope-
rativ effekt. Försvarsmakten 
får en betydande anslagsök-
ning – tyvärr för kortsiktigt 
och otillräckligt. Om För-
svarsmakten ska kunna möta 
ambitionerna i beredningens 
rapport krävs ytterligare an-
slagsökningar från 2020. Men 
det har börjat bra, vi har en 
aktiv försvarspolitisk debatt 
och nu gäller det att vi bidrar 
till att den fortsätter.

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

Karl-Erik Johansson var en oer-
hört engagerad person och 
tävlingsskytt. Han blev med-
lem i Hagfors-Uddeholms 
Pistolskytteklubb 1947 och 
erövrade 1949 Svenska Pi-
stolskytteförbundets skytte-
medalj i brons. Nästan 60 år 
senare blev han Svensk Mäs-

tare i fältskjutning för nionde 
gången.

Tidigare har Karl-Erik varit med 
i Svenska landslaget i Sport-
skytte och 1972 blev han 
distriktsmästare i fripistol. I 
mars 1973 blev Karl-Erik be-
segrad i fripistol med en enda 
poäng av självaste Ragnar 
Skanåker. Under sin skytte-
karriär har Karl-Eriks skjutit 
över 500 000 skott, ett år sköt 
han 33 000 skott!

Karl-Erik var en person som 
inte höll inne med sina åsik-
ter. Många är de funktionärer 
som informerats om att deras 
fältskyttebanor eller agerande 

som stationschefer hade för-
bättringspotential. De som var 
nya i gemet blev ofta lite för-
skräckta och darrade lätt när 
den blåa HUPK-jackan syn-
tes vid haltpålen, men kritiken 
byggde på stor erfarenhet och 
hade ofta fog för sig. Framför 
allt gällde det att inse att den 
var en inbjudan till diskus-
sion, som i sin tur ledde till 
såväl ömsesidig respekt som 
bättre tävlingar.

Mot slutet av sin skyttekarriär 
vann han individuellt guld i 
veteran yngre 1988-90 och 
i veteran äldre 1996-98 samt 
2000 och 2005. Tillsammans 
med Göte Zetterlund blev 

han 1994 Svenska Mästare i 
Fältskjutning för lag i vete-
ranklassen. Karl-Erik har er-
övrat ca 800 medaljer och han 
har säkerligen vunnit uppåt ca 
500 fältskjutningar.
 Karl-Erik har varit en av 
HUPK:s mest framgångsri-
ka tävlingsskyttar någonsin. 
Mellan åren 1972-1981 var 
han ordförande i HUPK och 
han har även varit sekreterare 
i klubben. Allt med brinnande 
engagemang. Karl-Erik eröv-
rade även stormästarmärket 
1970 och blev med detta nr 58 
i ordningen av märkestagare.

Karl-Erik Johansson gick bort den 
17 mars 2015, 85 år gammal.

Karl-Erik Johansson in Memoriam

Förbundsmötet 2015
Förbundsmötet avhölls på Scandic Grand Central (Stockholm) 
den 14 juni. Se artikel sidan 43 samt protokoll på Förbundets 
hemsida för vidare information.

Sammanträdesplan för hösten 2015
Förbundsstyrelsen sammanträder den 26-27/9 och den 5/12. 
Verkställande utskottet sammanträder den 29/8 samt den 
14/11.

Skjuthandbok upplaga 16
Arbetet med den nya Skjuthandboken pågår och den beräknas 
vara klar för distribution i början på januari. Nytt för upplaga 
16 är, bl.a., att PPC-regelverket kommer att arbetas in.

Påminnelse till tävlingsarrangörer och kretsar
Inbjudan till SM och landsdelsmästerskap samt nationella 
tävlingar skall sändas in till förbundet. För SM och lands-
delsmästerskap i fältskjutning skall även målförutsättning och 
stationsbeskrivning insändas. Det slarvas en del med landsdels-
mästerskapen. För övriga nationella fältskjutningar skall dessa 
handlingar skickas till egen krets (SHB C.3.4.2).
 Notera att det i inbjudan inte längre skall anges att anmä-
lan innebär medgivande om publicering på internet. Detta är 
reglerat i SHB C.4.3.1.10, sista stycket.
 För krets som skall godkänna målförutsättning och stations-
beskrivning skall kontrollera att banorna överensstämmer med 
regelverket (SHB D.10). Förhållandet skjutavstånd – skjuttid 
– fi gurstorlek måste alltid ligga inom det tillåtna, dispensmöj-
ligheter fi nns inte. Observera också de två sista meningarna i 
D.6.3: Det skall anges om liggande skjutställning förekommer 

och om knästående förekommer (inte ”kan förekomma”) och 
i så fall vilken av dessa två, eller båda.

Internationella PPC-mästerskap
Vid WA1500 senaste möte beslöts att PPC-EM 2016 skall 
hållas i Budweiss (Budovica), Tjeckien och VM 2017 i Als-
feld, Tyskland.

Tävlingsprogrammet
Underlag till tävlingsprogrammet skall ha inkommit till kans-
liet senast den 30 september. Det är bättre att skicka in ett un-
derlag som inte är helt fullständigt i tid än att inkomma med 
det fullständiga underlaget i ett allt för sent skede. På så sätt 
är det möjligt att redan från början korrigera för eventuella 
krockar i programmet.

Arbetsgång för Nationella tävlingar
1. Läs stomprogrammet och respektera reserverade datum för 
kretsmästerskap, eget landsdelsmästerskap och SM.
2. Sänd in önskade tävlingsdatum till egen krets som kon-
trollerar och sammanställer.
3. Sammanställningen skall innehålla; namn på tävling, da-
tum, arrangör, plats och gren. OBS! detta gäller samtliga gre-
nar, även PPC och Magnum. I sammanställningen skall också 
Kretsmästerskapen fi nnas med.
4. Kretsen insänder sammanställningen till kansliet.
5. Om inga kollisioner etc. föreligger publiceras därefter täv-
lingarna på Förbundets hemsida.

OBS! Endast tävlingar som sänds via egen krets förs in i tävlings-
programmet.
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CZ SP-01 Shadow 
Kaliber: 9 mm 
Piplängd: 120 mm 
Patronantal: 18 
Finns även som DualTone

CZ Kadet Växelsats .22 LR
Piplängd:123,5 mm 
Patronantal: 10

CZ SP-01 Shadow Orange 
Kaliber: 9 mm 
Piplängd: 120 mm 
Patronantal: 18 
Trimmad direkt från CZ!

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

SCHLETEK - Revolutionerande rengöring! 

Komplett set med 3 rengöringsoljor: 300 kr! 
Vapenolja(spray)-Avfettning-Piprengöring(som Solvent, fast bättre)



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

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

Vi erbjuder räntefri avbetalning via Wasa Kredit AB

Ny generalagent i Sverige

1 1 0 3 3 1 2 0 0

Posttidning B
Svenska Pistolskytte-
förbundet
Box 5435
114 84 Stockholm




