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

LEDARE

Engagemang för framtiden
Alla organisationer måste utvecklas,
förändras och förnyas av det enkla
skälet att omvärlden och förutsättningarna förändras. Ingen utveckling är lika med stagnation eller i
värsta fall att man måste lägga ner
verksamheten och att någon, som
har något mer attraktiv att erbjuda,
tar över. För jämt ett år sedan skrev
jag en ledare som huvudsakligen
handlade om framtiden för pistolskyttet och betydelsen av att vi funderar över hur vi vill att förbundet
ska utvecklas.
Nu har vi en plan, SPSF Måldokument 2025, som lägger fast den
långsiktiga inriktningen för förbundet. Dokumentet redovisades
på landsdelskonferenserna i vintras och var uppe till diskussion vid

kretskonferensen i juni. Målsättningen innebär bland annat att vi
ska fortsätta att växa d.v.s. öka antalet medlemmar till den nivå som
vi hade i mitten av 90-talet.Vidare
att vi ska säkerställa att vi har fortsatt ekonomisk handlingsfrihet, att
det finns fysiska möjligheter att bedriva skytte, att vi ska utveckla tävlingsformerna och eventuellt införa
nya så att skyttet förblir spännande
och attraktivt, samt att vi ska fortsätta att utveckla vår roll som frivillig
försvarsorganisation. Måldokumentet finns i sin helhet på förbundets
hemsida.
Förbundsstyrelsen har diskuterat hur

de olika utvecklingsdelarna ska förverkligas och var och en av styrelseledamöterna har fått uppdrag att
driva olika delar av arbetet vidare.
Så här långt har vi gjort det som är
relativt enkelt; en plan – nu kommer
utmaningen att sjösätta planen och
se till så att det blir som det är beslutat. Där kommer alla in – kretsar,
föreningar och medlemmar. Jag vet
att det är svårt att få engagemang för
framtidsfrågor, alla har ju så mycket att göra nu, precis nu. Dessutom
fungerar ju det mesta riktigt bra nu
– så varför ska vi inte bara slå oss till
ro med det? Men det duger inte, för
nu måste vi ha er hjälp och vi måste
tillsammans arbeta för att utveckla
vår verksamhet.

Låt mig ta ett exempel. När det gäl-

ler frågan om rekrytering så måste
den enskilda föreningen fundera på
hur den ska kunna växa och hur den
ska kunna locka till sig nya grupper,
inte minst kvinnor. Finns det instruktörer som både kan utbilda nya
medlemmar och också kan se till så
att vi inte förlorar de som klarat av
grundkraven, skaffat vapen och varit
aktiva en tid? Hur ska relationerna
utvecklas med lokala befattningshavare i kommunerna och med Försvarsmaktens lokala enheter?
Som sagt, om planen ska förverkli-

gas så måste vi alla hjälpas åt och vi
måste börja arbetet nu.
När det gäller den senaste utveck-

lingen i vapenlagsfrågan så är läget
följande. Efter två brev till Rikspolischefen och en hel del andra påtryckningar, lyckades vi till slut få ett
möte med chefer och handläggare
på polismyndighetens centrala rättsavdelning. Vi fick tillfälle att framföra våra åsikter men fick tyvärr inte
så många svar på våra frågor. Trots
detta blev mötet bra och min bedömning är att vi ökade kunskapen
betydligt hos tjänstemännen och
jag tror att alla nu förstår hur viktig
frågan är för oss. Det visar sig också
att man efter mötet beslutat sig för
att göra en större revidering av regelverket än vad man inledningsvis
planerat.Vi får se vad det innebär.
Den övergripande frågan är emel-

Miljöakuten
Det blir mer och mer vanligt att
föreningarna ställs inför miljörelaterade
problem (buller, bly, förelägganden
etc.). För att hjälpa föreningarna har
Förbundet (tillsammans med de andra
skytteorganisationerna) anlitat Janne
Kjellsson som miljökonsult.
I Jannes arbetsuppgifter ingår att
bistå föreningarna per e-mail eller
telefon med enklare rådgivning.
Denna rådgivning är gratis. Behövs mer omfattande konsultation
bekostas denna av föreningen.
Kontakta Janne direkt om ni råkar ut för miljörelaterade problem.
Ju tidigare han kopplas in desto större möjlighet att lösa
problemet.
Du når Janne på e-post janne.kjellsson@miljojakt.se eller telefon
070-651 81 66.

lertid fortfarande obesvarad; nämligen varför man lägger ner ett så
omfattande arbete på att eventuellt revidera en vedertagen praxis
som både vi och polisen varit nöjda
med under mer än sjuttio år. Det är
för mig obegripligt. Det finns mer
akuta och mycket allvarligare utmaningar som svensk polis borde ägna
kraft och tid åt.
Med dessa rader önskar jag er alla en

fridfull jul och ett riktigt gott nytt år.
Stefan Kristiansson
Förbundsordförande

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

Aktuellt lösenord: Riktmedel
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PATRONER

TÄNDHATTAR

BESKRIVNING

Pris/ask 50 st

Pris/1000 st

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

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

HYLSOR
Alla kalibrar.

KULOR
I alla kalibrar.

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

Kaliber

Fettade

Förkopprade
(HS)

.32 (314/100 WC)

85 kr

72 kr

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

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

82 kr
101 kr
101 kr

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

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

155 kr
149 kr

Alla priser inkl. moms.
Pris per 100 från:

Komplett prislista med
samtliga kalibrar finns på
vår hemsida!

Generalagent för Sverige:
Med reservation för prisändringar.

Besök vår hemsida: www.sportec.se
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Box 25 232 02 ÅKARP 040-46 50 50
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100 entusiaster
Av: Peter Siegel

Stockholms populära nybörjarskjutning arrangeras årligen i
september på Grimstas Skjutbanor. Arrangörerna, Stockholmspolisens
Skf och Stockholmskretsen, var glada att 100 nya skyttar kom och
fyllde platserna i skjuthallen. Arrangörerna bjöd på startavgifterna och
de nya skyttarna tävlade i de nationella grenarna precision och fält.
Nybörjarskjutningen omfattade

en precisionsskjutning med
en provserie och sex tävlingsserier, samt en fältskjutning
på fem skjutstationer med instruktioner vid varje station
och en provserie på de två
första stationerna. Deltagarna
var nybörjare från Stockholms
Pistolskyttekrets som tydligen
hade blivit bitna av vår roliga
och spännande sport.
Precision klass A skyttar med

bronsmärke från 2014, sköt
Kim Nelisse från Håtuna Pssk
och Viktor Graan båda 273
poäng och utsattes då direkt
för en extra stor press, en sär4

skjutning. Kim segrade med
47 p över Viktors 44 p i särskjutningen. Trea blev Frallan Ekengård från Gripen Pk
med 272 p.
Fältskjutning klass A med fem

Precision klass B vanns av Martin Cullberg, Ballongbergets
Skf, med 272 poäng. Darvish
Goude, Mälarhöjdens Ps blev
tvåa med 271 p. och Stefan
Brodin, Rosersbergs Pk, blev
trea med 269 p.

bronsmärke från 2015, alltså
årets nybörjare. Där segrade
Johan Meder från Lidingö Ssk
med 51 p och 16 p. i särskiljningspoäng. Tvåa blev Kjell
Mesch, Stockholmspolisens
Skf med 50 p. och 18 p i särskiljningspoäng, och trea den
unga, men duktiga junioren
Michaela Jansson från Håtu-

stationer var en poängfältskjutning. Där segrade Mi- Fältskjutning klass B skjuts av
kael Klingborg från Håtuna skyttar utan märke eller med
Pssk. Mikael var ensam om
att skjuta fullt med 53 p. och
Nybörjarskjutningen genomförs årligen i två skjutklasser.
Klass A: Skyttar som erövrat bronsmärket året innan.
23 p. i särskjutningspoäng.
Klass B: Märkeslösa skyttar och skyttar som tidigast under samma år erViktor Graan, Katarina Psf,
övrat bronsmärket.
och Mathias Byberg, Håtuna
”Faddrar” medföljer alltid föreningarnas nybörjare och guidar dem gePssk, hade exakt samma renom skyttets labyrinter. De erfarna och ofta lite äldre skyttarna fungerar
sultat på 51 p. och 19 p. i särför det mesta som klubbtränare. De ger bland annat tips om hur man
bör fördela skotten på de olika stationerna och vad man måste tänka på
skiljning. Därmed blev båda
för att få bra resultat.
silvermedaljörer.
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Markering på station 1.

Lars Deckner förklarar
förutsättningarna på bästa sätt.

”Gamle räven” Willy Palm
var skjutledare.

Eld på station 1.

Fullt i hallen!

Station 2.

Rast mellan skyttegrenarna.

Kim Nelisse, nybörjarskjut-

hur bra man är i både precision
och fält, och hur ens utveckling i sporten har varit det första och andra året, säger Kim.

ningens bästa precisionsskytt,
tyckte att det är idealiskt att
kunna jämföra sig med kretsens andra lika långt komna
nya skyttar.
– Man får en indikation om

Med mycket träning och flitigt tävlande kommer många
av nybörjarskjutningens deltagare säkert att nå målet – att
bli en duktig pistolskytt!

na Pssk med 49 p. och 23 p. i
särskiljningspoäng.

NP4 ’15

Station 4.

Station 5.

5

Kontinuerlig
resultatredovisning.

Vem vann vad?

Kim Nelisse vann prec A.

Prispokalerna.

Martin Cullberg vann prec B.

Mikael Klingborg vann fält A.

Johan Meder vann fält B.

Svenska Ungdomscupen Luftpistol
2015-2016

Nu ploppar det för fullt i kulfången på 10 meters banorna
och det är hög tid att planera
för klubb och distriktstävlingar i Svenska Ungdomscupen
Luftpistol.
6

Planera in upp till tre kvaltäv-

lingar i varje SvSF distrikt
(fyra i Norr- och Västerbotten), där den sista räknas som
distriktsfinal. Regionansvarig
beställer medaljer och dekaler

av undertecknad inför finalerna. Det är naturligtvis roligast för skyttarna att samlas
på större tävlingar, men i mindre distrikt kan ett kval enkelt
arrangeras en vardagskväll. Se
till att inbjudan finns ute på
sektionens tävlingsprogram i
god tid, många skyttar vill resa
på flera tävlingar respektive
studerar på annan ort. Att arrangera resor kan vara ett sätt
att knyta föräldrar tätare till
verksamheten och få fler ledare och tränare i föreningen.
Detta hjälper också till att skapa en regional samhörighet
bland ungdomarna och vilja
att mötas igen på riksfinalen
och andra tävlingar, och viktigast av allt, att ungdomarna
inser att tävlingarna är det roligaste med att skjuta pistol.
Konceptet för grundomgång-

en har bara mindre ändringar,
se reglementet som finns på
SvSF pistolsektionens hemsida. Sista dag som resultaten
ska redovisas är 15 februari
2016. Viktigt att resultat rapporteras in snarast efter tävling.
De bästa skyttarna i varje klass

kallas sedvanligt till riksfinalen, där konceptet är ändrat:
På lördagen arrangeras Svenska Ungdomsmästerskapen i
alla klasser, samt ledartävlingen Allans Minne. På söndagen
arrangeras finalen i Svenska
Ungdomscupen.
Jan-Olof Olsson,
Tävlingsledare för Svenska
Ungdomscupen Luftpistol.
Mobil: 072-525 32 95
E-post: ungdomscupen@
skyttesport.se
NP4 ’15

Innan vi släcker sänglampan på
kvällen ställer vi oss kanske frågan
vad vi gjort för nytta idag. ”Just
ingenting, bara varit på skjutbanan.” Tänk om! Vi måste inse att vi
är värdefulla, berätta om det och få
omvärlden att förstå det.
Allting har ett värde. Möjligheten till
en bra boendemiljö har ett värde.
Att fritt röra sig i skog och mark
har ett värde. En giftfri och bullerfri miljö har sitt värde. Människors
känsla av trygghet har sitt, möjligheter till kommunikation, till arbete
etcetera har sina värden. Ibland blir
det krock. Boendemiljön möter exempelvis behovet av en ny väg. Det
är då politiken griper in. Den amerikanske professorn David Easton
definierade politik som ”den auktoritativa fördelningen av värden
för samhället”.
Som skyttar ställs vi ofta inför
denna fördelning av värden. ”Den
andra sidan” har ofta lätt att begripligt formulera sina värden. Möjligheten att rasta hunden eller barnen
i en tyst, gift- och projektilfri natur har ett värde. Det finns väldigt
mycket natur i Sverige, men alltid är
det något litet värde i att kunna vara
i naturen just där skjutbanan ligger.
Vi har också visat att det bly vi skjuter ut ur våra vapen i princip aldrig
gör någon skada i kretsloppet, men
det ligger ett litet värde i att ha ett
lättbegripligt, principiellt giftspridningsförbud – och bly är i vissa former kanske ett gift. På samma sätt
med våra så kallade ”särskilt farliga
vapen”, som vi behöver för att bedriva vår sport. De utgör ingen fara i
rätt händer, och tillgänglig forskning
visar att risken att de skall användas till något olämpligt är försumbar, men vi kan inte hävda att den
är noll – och människors subjektiva
upplevelse av trygghet har ett värde.

ders vita män som
genom att försöka träffa en 25
millimeter stor
prick 25 meter
bort undandrar
sig hushållsarbete?
Vi måste kunna beskriva vårt värde. För oss är

det självklart att vi gör en alldeles
omistlig samhällsnytta, men medborgaren i allmänhet är ursäktad
att hen inte förstår. Låt oss försöka
förklara:
• Skytterörelsen engagerar över
100 000 medlemmar, som härigenom får en fritidssysselsättning som
de upplever som meningsfull.
• När idrottsrörelsen i allmänhet får mer resurser, leder det ofta
till att de redan aktiva utövar ännu
mer idrott, medan de som inte är
aktiva inte påverkas. Skytterörelsen
når ofta dessa svårnådda grupper –
skyttet är för många det enda skälet
att ge sig ut i spenaten.
• De flesta aktiviteter i dagens
Sverige är starkt ålderssegregerade.
Medan alla i Finland som vill gå på
dans går på tangoställe, går vi i Sverige på barndisco, skoldans, drogfri
ungdomsdans, tonårsdisco, vanligt
disco, klubbar, stadshotellet, mogendans eller pensionärsdans, allt beroende på ålder. Det finns knappast
någon över femtio som spelar dataspel och nästan ingen under femtio
som släktforskar – och ingen under
65 som spelar boule. Schack, orientering, jakt och skytte är nästan de
enda miljöerna där generationerna
möts och har ett jämbördigt utbyte
av erfarenheter, vilket måste vara
viktigt för att tradera vår kultur. I
tävlingarna finns de som under året
fyller 7 år, och de som fyller 95.
• Verksamheten drivs i föreningar,
som i sin tur själva har byggt och
Politikerna skall alltså fördela dessa driver sina anläggningar. Genom
värden. Skjutbana mot bajsande att ta sitt öde i egna händer går man
hundar. Bra och billiga blykulor mot tillbaka till den folkrörelsetradition
ett lättbegripligt generellt blyförbud. som fanns för hundra år sedan –
Skyttesport mot en upplevd känsla detta stärker vårt civilsamhälle.
av en aning ökad trygghet. Det är • För att få äga vapen ställer samofta ganska små värden i den andra hället minimikrav på laglydighet
vågskålen, men har vi över huvud och skötsamhet. Ungdomar som
taget lyckats förklara värdet av vår kommer in i verksamheten och vill
verksamhet? Vad ser politikerna när fortsätta motiveras därmed att hålla
det ska avvägas? En massa medelål- sig till den ”smala vägen”.
NP4 ’15

• De som fastnar för
sporten fortsätter ofta
som aktiva upp i högre ålder. Efter önskemål finns nu klasser
för de som fyllt 70 år,
och mycket pekar på
att ytterligare högre åldersklasser kommer att
krävas.
• Skytte är en sport där män och
kvinnor verkar ha samma fysiska
och mentala förutsättningar att nå
resultat.
• När värnplikten lades vilande
tappades en stor del av kontakten
mellan folket och det system som
skall försvara vårt land. Skytteorganisationerna är frivilliga försvarsorganisationer och bidrar genom
utbildningsinsatser, försvarsinformation och lojalitetsskapande aktiviteter till att stärka banden mellan
folk och försvar.
• En annan effekt av att värnplikten lagts vilande (och även om den
nu återupptas kommer den att beröra ett fåtal) är att kunskapen om
säker vapenhantering har minskat.
Även efter bara en introducerande utbildning nås en bättre kunskap om farligt och ofarligt än den
Hollywood erbjuder.
• Skarpskytterörelsen i Sverige
grundades 1860 av kulturpersonligheter som Victor Rydberg, August Blanche och Lars Johan Hierta,
samma män som stred för folkbildning och för allmän och lika rösträtt. Som en av de ursprungliga och
största folkrörelserna under de senaste 150 åren är den en omistlig
del av vårt kulturarv – och inte bara
det svenska. Likande rörelser uppstod
ungefär samtidigt i Norge, Danmark,
Tyskland, Schweiz, Storbritannien
och USA med flera länder.
• Lika länge som skytterörelsen
har funnits har det förstås också funnits skjutbanor. På samma sätt som
allt annat som människan byggt är
dessa viktiga tidsdokument, värda att bevara. Allra bäst bevaras en
kulturmiljö om den fortsätter att
härbergera sin ursprungliga verksamhet.
Med andra ord – vi är omistliga för
samhället. Det måste vi tala om!

Lev väl/Nils-Anders

Generalsekreteraren har ordet

Vi skapar värde!
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50-års jubileum av
vänskapsmatcher
Av: Peter Siegel

Efter otroliga 50 år av klubbmatcher mellan Nynäshamns Apk och Katarina
Psf firade man i år det stora jubiléet. Klubbarnas 10-mannalag har sedan 1965
årligen skjutit ”Ärtsoppsmatchen” i Nynäshamn på våren, och returmatchen
”Surströmmingsmatchen” i Stockholm i augusti. Matcherna har varit
spännande, men den roliga och kulinariska samvaron efter matcherna har
ändå alltid varit den bästa.

Deltagarna i Ärtsoppsmatchen i Nynäshamn.

Deltagarna i Surströmmingsmatchen på Hacksjöbanan.

Lagtävlingarna mellan NAPK

och KPSF från 1965 till 2015
har visserligen alltid varit lite
prestigefyllda. Alla vill förstås vinna, men det viktiga är
den sociala och roliga samvaron efter matcherna. På våren
serveras ärtsoppa med varm
punsch i Nynäshamn, och på
höstens returmatch avnjuts
8

surströmming med tillbehör
på Katarinas bana. För de som
varken klarat av den ljuvliga
doften eller fina smaken av
denna norrländska specialitet,
har det även dukats fram inlagd sill och strömming.Alla i
skyttevärlden betraktar ju inte
den kulinariska specialiteten
surströmming som männis-

koföda. På årets jubileumstävling bjöd Katarina Psf också
på kräftor, öl och iskall snaps.
– Kräftor kräver dessa drycker!
Tyckte ju Albert Engström
redan 1922.
Efter middagen sker prisutdelningen. Trots att detta är en
lagtävling belönas alltid bästa

manlige och bästa kvinnlige
skytten, enligt tradition, med
en ask Wiener Nougat. Det
laget som kommer på silverplats hurrar högt för vinnarna.
Stämningen är alltid på topp.
Lagen brukar oftast vinna sina
hemmamatcher och förlora
borta. Genom åren har segerantalen mellan klubbarna
NP4 ’15

50-årsjubileum i Nynäshamn.

Peter Lindh har varit
med sedan 1965.

Ärtsoppa med punsch på våren.

varit ganska jämna, dock med
en liten fördel för Katarina
Psf, de senaste åren.
I år lyckades Katarina Psf vin-

na både Ärtsoppsmatchen
borta och Surströmmingsmatchen hemma, på Hacksjöbanan. Men Nynäshamns
skyttar lovade att ta blodig reNP4 ’15

Jubileumstävlingens
ns
minnesmedalj.

Nynäshamns Benny Bostedt har
ockå varit med länge.

Alla fick minnesmedaljer.

Bertil Brink skålar för de gångna femtio åren.

vansch och jämna ut segerantalet i framtiden. Lycka till!
I dagsläget är det förstås inte
många skyttar kvar av de
som var med redan från första matchen år 1965. Peter
Lindh, 68 år, har varit sekreterare i KPSF under 30 år,
han är en av de som varit med

från begynnelsen. En annan
skytt som varit med under
många år är klubbkompisen
Bertil Brink, 86 år. Vid årets
surströmmingsmiddag ställde han sig upp, skålade för de
båda klubbarna och berättade
lite om ”hur det var förr i tiden”. Alla närvarande hoppades att denna roliga tradition

med klubbmatcher kommer
fortsätta i många, många år
till. – Även om jag själv tyvärr, knappast är med då, tilllade Bertil.
Förhoppningsvis kan någon i

framtiden berätta om klubbmatchernas 100-årsjubileum
i denna förnämliga tidning.
9

Militär snabbmatch
allt populärare!

Av: Peter Siegel

A + R skjuts
med stödhand.

Tolv snabba serier i rask takt! Det är
militär snabbmatch i ett nötskal. Upsala
Sportskytteklubb var arrangör för det
östsvenska mästerskapet i denna gren
på Faxan i gamla universitetsstaden
Uppsala den 26 september 2015. Bra
resultat och ett tangerat svenskt rekord
kännetecknade årets ÖSM.
Militär snabbmatch består av 4
serier à 10 sekunder, 4 serier
à 8 sekunder och 4 serier à 6
sekunder. Reglerna är sådana
att om en skytt ligger för hårt

10

på avtryckaren och oavsiktligt skjuter ett skott i marken
innan tavlorna vänder fram,
är det bara att ”hoppa över
den serien” och att lyfta arNP4 ’15

Så här ska det se ut, sa Johan Backe.
Matteus Tuz tangerade
sitt eget rekord i R.

Stickprovskontroller genomfördes.

men. Skytten får då skjuta om
hela serien, men får två poängs avdrag.
Fyra skjutlag räckte att place-

ra in de föranmälda skyttarna
i två hallar à 25 platser med
duellställ. Tävlingsledaren
Mathias Brännvall och hans
rutinerade funktionärer klarade av markeringen nästan lika
snabbt som skyttarna sköt sina
serier. Baktavlor fanns också
som inte lämnade några tvivel över om det var ett dubbelskott eller bom.
Högsta resultatet sköt Janne

NP4 ’15

Tävlingsledare Mathias Brännvall.

Danielsson från Älvdalen Pk,
hela 585 poäng i öppen C,
följd av Hans Granath, Västerås Pistolskyttar med 582 p.
och Fredrik Rosengren, Upsala Sportskytteklubb, 578 poäng. Hans Granath vann vpgr
B med 574 poäng, vilket var
fjärde bästa resultat, följd av
Håkan Sjöberg, Livgardets
Skf, med 573 poäng.

ren Ove Granberg, Eskilstuna
Pk. Egentligen skulle de båda
ha skjutit isär, med båda hade
tyvärr ”avvikit” innan prisutdelningen. Tävlingsledningen
bestämde då att största antal
X skulle avgöra. Eftersom Ove
hade 7 innertior mot Matteus
6 så blev Ove Granberg östsvensk mästare. Ove fick även
en silvermedalj i veteran yngre.

Matteus Tuz från Salems Pk
segrade i revolver och tangerade sitt egna svenska rekord
på 572 poäng. Dessutom tog
han ett silver i vpgr A med
550 poäng, samma som segra-

Vinnare i veteran yngre blev

Lennart Rehnström från
Stockholmspolisen och i veteran äldre segrade Sven Israelsson, Ultuna Skf. Bästa dam
blev Sofia Frisk, Östhammars

Pk, och bästa junior Isak Dellsand, Upsala Sportskytteklubb.
Östsvenska Mästare i lag i
ÖC blev Upsala Sportskytteklubb, i vpgr A Eskilstuna Pk
och i vpgr R Uppsala Handeldvapenförening.
Jag är övertygad om att många

fler får upp ögonen för Militär Snabbmatch i framtiden och att deltagarantalet
på dessa tävlingar kommer
att stiga ännu mer. Militär
Snabbmatch är en mycket rolig gren inom det nationella
pistolskyttet som passar både
nya som gamla skyttar.
11
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STANDARDGULDET
inte bara en ”flitpeng”
Av: Peter Siegel

Man ska både tävla mycket och skjuta bra
för att kunna samla standardmedaljpoäng
i silver och brons. De räknas sedan ihop till
standardmedaljer i guld av olika valörer, och
kan rekvireras från förbundet.
Per-Olov Andersson från Örebro är den skytten i Sverige som
har skjutit ”mest och bäst” sedan 1989. P-O är förstås flerfaldig svensk mästare, landsdelsmästare och kretsmästare och har
även kämpat framgångsrikt i Sveriges landslag på olika nordiska mästerskap. Extra beundransvärt är att P-O har tagit nästan alla sina standardmedaljpoäng i enbart fältskytte. Ett stort
grattis till mästerskytten!
De fem ledande skyttarna i standardmedaljligan är följande:
1
2
3
4
5

Namn
P-O Andersson
Åke Nordin
Thomas Karlsson
Roger Björkman
Peter Siegel

Klubb
Örebro Pssk
FOK Borås
Salems Pk
Råsbo Pk
Katarina Psf

Uttaget guld
2800 poäng
2400 poäng
1800 poäng
1800 poäng
1600 poäng

Poäng
2820
2507
1973
1945
1678

Per-Olov Andersson.
Standardguldet infördes 1989 och skyttarna
arna kan räkna ihop sina standardmedaljpoäng sedan dess. Som bekant är ett standardsilver
standardsilver, erövrat på
nationella eller kretstävlingar, värt 2 poäng och brons 1 poäng. Det första
standardguldet på 50 poäng är numrerat, sedan följer medaljer på 100,
150, 200, 300, 400, 600, 800 och 1000 poäng. Därefter får man köpa
ut medaljer för var 200:e poäng. Alltså 1200, 1400, o.s.v.
Klubbarnas skyttesekreterare ska hålla reda på sina aktiva skyttars standardmedaljer och skicka in en speciell blankett med uppgifter om datum,
tävling, tävlingens namn och ort, samt erövrat valör på 2 eller 1 poäng i
respektive skyttegren till SPSF:s kansli när nästa valör är nådd. Blanketten
finns att ladda ner från Svenska Pistolskytteförbundets hemsida. Det är
dock att rekommendera att skytten själv också håller reda på sina erövrade
poäng. Bäst är att spara alla resultatlistor från tävlingar man har deltagit i.
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Staffans Vapen & Jakt AB Öppet
Duvnäs Företagshus
Mån-Fre
13.00-17.00
781 90 Borlänge
Lördag
10.00-14.00
0243-230504
www.staffansvapen.se
Vi erbjuder räntefri avbetalning via Wasakredit
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David
Lindström
Av: Peter Carlsson

Under resan genom
Danmark mot ett
stundande nordiskt
mästerskap i fältskytte,
får jag tillfälle att prata
med David Lindström,
Bollnäs PSK. David
har de senaste åren
klättrat i resultatlistorna
och nyfiket börjar jag
undra vad som driver
honom och vilka
framtidsplaner han har.
David, hur började din
skytteresa?

– Första gången jag kom i
kontakt med pistolskytte var
på en friluftsdag genom gymnasieskolan. Jag har alltid tyckt
om all sorts skytte. Genom
min mors kollega, som var
pistolskytt, återkom jag senare till skjutbanan. Jag gick nybörjarkursen hos Bollnäs Psk
samma år med en väldigt bra
och erfaren skytt som instruktör. Jag minns exakt hur min
första guldserie såg ut, en åtta
klockan tolv, två nior klockan tolv och sedan två tior. Jag
sköt med en High Standard,
och det är absolut inte är något fel på dessa gamla vapen,
påpekar David.
– Den första tävlingen jag
genomförde var en precisionstävling i Ljusdal 2007
och det var en speciell känsla.
Det var i källarlokalen på en
skola och minns att jag sköt
317 poäng. Min inställning
då var att tävla mot mig själv
14

David är kompis med sina
sportredskap, som han ibland har
långa samtal med.

för att inte bryta ihop allt för
mycket. Jag vann juniorklassen och var riktigt nöjd. I dag
skulle jag nog inte vara lika
nöjd med det resultatet, säger
David och skrattar.
Vidareutbildning

– Under våren 2008 hade
klubben ett samarbete med
Salems Pk. De kom till Bollnäs och vi hade ett träningsläger för nybörjare som var
mest fokuserat på fältskytte.
Det var mitt steg in i den
skyttegrenen och jag upptäckte att det var väldigt roligt.

– Vad gäller precisionsskyttet är jag mer eller mindre självlärd. Jag har nött på
skyttekvällarna och försökt
utveckla mig själv. En klubbkamrat som började samtidigt
som mig är en riktigt duktig
precisionsskytt. Vi har ofta
tävlat mot varandra eftersom
jag tycker det är sporrande
med en tävlingssituation.
Mästerskapsmedaljer

– Jag har ”tyvärr” rätt många
medaljer i tävlingar där jag
varit ensam junior, men den
första var från ett kretsmäster-

skap 2008. Då kom jag tvåa
av tre juniorer och minns att
jag var rätt besviken för att jag
inte lyckades ta hem guldet.
– Efter att under 2009 kommit fyra på SM i fältskytte
som junior räckte det för att
bli antagen till juniorlandslaget. Det var ett starkt juniorlandslag det året tillsammans
med Tim Tuvesson, Patrik
Månsson och Tobias Svensson.
Då tog vi hem de första fyra
platserna på nordiska mästerskapen i fältskytte vilket gjorde att vi också tog lagguld.
Sverige kammade hem segern
NP4 ’15

David tar emot sin guldmedalj under Nordic Military Shooting
Championship i Danmark. Foto: Mikael Hansen

ganska rejält och jag själv tog
en individuell silvermedalj.
– 2010 var mitt sista år som
junior och då vann jag äntligen kretsmästerskap i fält C.
Det var efter en spännande
särskjutning med tre andra
välkända skyttar, varav två från
Sandviken och en medlem i
min egen klubb.
– Samma år blev det också
en efterlängtad SM medalj, jag
tog hem andraplatsen i precision för juniorer. Den medaljen var jag riktigt nöjd med.
Sommarens SM i fält och
precision

– Årets SM var riktigt roligt. Det började på torsdagen
med en fjärdeplats efter särskjutning med Johan Nilsson
i fält B. Det var ganska nervöst. På fredagen sköt jag fält
R och precision C och kom
hem ganska sent. Då blev det
en hamburgare på campingen
och lite snack med en skytt
från det militära landslaget. På
lördagen var det dags för fält
C. När jag vaknade klockan
fem på morgonen mådde jag
allt utom bra. ”Det här kommer inte att gå” tänkte jag
och somnade om. Efter någon
timme vaknade jag igen och
kräktes flera gånger. Jag pallrade mig iväg till sekretariatet och frågade om jag kunde
byta start från klockan åtta till
NP4 ’15

senare vilket gick bra. Då fick
jag plats i sista skjutlaget.
– När mina klubbkompisar senare kom tillbaka, sa de
”Skitenkel bana. Det här fyller
du helt klart”. ”Nej, varför säger du så? Hur kan du tro det,
jag mår ju skit!”, sa jag. När
jag sedan åmade mig iväg till
uppropet kände jag att orken
fanns. Det gick så bra att jag
fyllde, och det var bara två till
som skjutit fullt. Glädjen var
enorm, bara vetskapen att jag
skulle få en medalj.
– Särskjutningen var jobbig
och jag fick en panikkänsla.
Det var som att jag inte ville vara där. Jag vill inte vänta
utan få det överstökat så fort
som möjligt. Under sista omgången i särskjutningen mot
Robert Råsbo ropar Amie
Blomér ”Tio sekunder kvar”.
Då kände jag att det här mitt,
nu fixar jag det här. Det var på

håret och det gick hela vägen
mot guld.
– Det var ett hett och varmt
SM vilket i kombination med
för lite vatten som troligen
gjorde att jag mådde så illa.
Magknipen höll i sig även dagen efter, vilket gjorde att jag
mest fokuserade på det onda.
Då slog jag också personbästa i precision B under grundomgången med 340 poäng.
– Efter ett varv i fält A var
det sedan dags för ytterligare
en särskjutning mot Ralf Linder i precision B. Då fick jag
samma panikkänsla igen. Jag
försökte vända den till något positivt, typ en adrenalinkick. ”Nu är jag här igen,
vad bra. Nu är jag på hugget!”,
tänkte jag. Att inte släppa för
mycket, utan försöka behålla
kontrollen och tänka positivt.
Särskjutningen gick bra även
denna gång och bronset var
mitt. Ett helt otroligt SM!
Militära landslaget

– Under 2010 gjorde jag
värnplikten som insatssoldat
och fordonsförare på F21 i
Luleå. Året efter kom jag in
på en utbildning som militär
flygtekniker. Under en period
låg jag ganska lågt med skyttet. Men under 2013 fick jag
en nytändning, det började
hända grejor med mitt skytte. Det året genomförde jag
mitt första försvarsmaktsmästerskap och kom på en delad
andraplats i grovpistol och
fick skjuta isär. Särskjutningen
vann jag och då öppnade militära landslagsledningen ögonen för mig lite grann, men
det hände inte så mycket mer
just då.
– Militären skjuter endast
grovpistol och militär snabbmatch som internationella

Det är viktigt att känna
på sitt vapen och ha det
i näven så mycket som
möjligt.

grenar. Grovpistolen fungerar bra eftersom precisionsmomentet är invant hos mig.
Men militär snabbmatch behöver vi inte prata om, den
har ännu inte kommit nära
mitt hjärta, säger David med
ett leende. Under 2014 ökade
jag mitt fokus på skyttet ännu
mer och de flesta tävlingarna
flöt på väldigt bra. Då vann jag
grovpistolen i försvarsmaktsmästerskapen. Den vinsten
var mitt insteg till det militära
landslaget. – Fy fasen, det var
en stor seger, säger David med
stolthet i rösten.
– Tidigare i år var jag i Danmark och sköt nordiska mästerskapen i för militären med
landslaget. De första två dagarna var jag med som mentalt stöd och sen var det min
tur inför fältskjutningen. Jag
bommade en del skott på första stationerna, men det hade
vi fått höra innan att vi inte
skulle oroa oss för. Alla skulle bomma, mer eller mindre.
Alla andra skyttar följde vår
framfart via realtidsuppdateringar på tävlingscentret. När
jag kom tillbaka dit möttes jag
av gratulationer och handskakningar. ”Men herregud
det kan inte stämma, jag hade
ju tre bort!”, sa jag. Men det
räckte. Den dagen blev jag
nordisk militär mästare i fältskjutning 2015. Det var stort
för mig, säger David och jag
kan höra att han har stolthet
i rösten.
Mental och fysisk träning

– Det mentala har jag inte
direkt tränat på. Mycket har
jag redan i mig genom att
kunna fokusera på det jag
gör. Men jag har en del att
tacka militära landslagets tränare Matti Kirilov för. Han
är väldigt duktig och har läst
mental träning och psykologi.
Han har lärt mig lite om hur
människan fungerar i allmänhet. Jag har tagit åt mig det jag
själv anser stämmer.
– En sak jag själv kommit
fram till och som jag tror att
en skytt kan komma långt
med, är ett enda ord. Ordet
är ”acceptera”. Acceptera det
du gjort, det går inte att ändra. Låt det vara. När vi hade
träningsläger med Salems PK
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Till den använder jag Lapua
Polar Biathlon som jag upptäckt är en väldigt bra ammunition.
– Jag har även en SAKO
Triace .32:a där jag använder
S&W Long 98 grains WC. I
vapengrupp A skjuter jag en
SIG Neuhausen P210 Long
sport som tillsammans med
en hemladdad 125 grains kula
går väldigt bra.
– I revolverklassen har jag
både en S&W 686 och en
Manurhin MR32. Jag brukar
även skjuta fält B med min
Manurhin för att utmana mig
själv.
Från vänster: Johan Nilsson, Robert Råsbo och David Lindström
under särskjutning på SM 2015. Foto: Peter Siegel

På frågan om att byta ut sin
första Morini 22:a skrattar
David och bekräftar att han
haft tankar på att byta, men
den skjuter så pass bra att den
får hänga med ett tag till.
Att vara kompis med sina vapen

David, en stolt guldmedaljör. Foto: Peter Siegel

Ingen skytt skjuter
bättre än sig själv.
sa Jonas Hübner att jag skulle acceptera och fokusera på
nästa skott. Det är något man
ofta hör, men nu har jag börjat
förstå innebörden av det hela.
Acceptans är positiva tankar.
Gnäll inte för att du gjort fel,
tänk istället vad du kan förbättra. Visst kan jag gräma
mig för stunden ett kort slag,
men då hittar jag snart tillbaka. Ingen skytt skjuter bättre
än sig själv.
– Under vintern har jag tränat mer fysiskt. Jag lade upp
lite enklare mål, varav ett var
att göra en ”chin” (lyfta sig
själv med armarna på en ho16

risontal stång). Då tränar jag
både armar och baksidan på
axlarna. Det har jag klarat nu
och ska fortsätta med. Ett annat bra moment är att stå på
en balansboll och lyfta vikter
med armarna. Det är riktigt
bra träning för en skytt.

– Efter första tävlingen 2015
i Uppsala, kände jag att skyttet var igång. När jag på en
senare tävling sköt kretsmästerskapen i C och B, som gick
på en och samma dag, tabbade
jag mig ordentligt. Alla träffar
satt lågt under C varvet och
trots att min pappa rådde mig
att skruva om siktet gjorde jag
inte det. När jag sedan hade
gått varvet klart insåg jag att
jag skruvat siktet från fält till
fält. Träffarna satt i alla fall
samlat på tavlan och inför nästa varv försökte jag använda
det som något positivt. Efter
det sköt jag B varvet. Stressad
kom jag sent till uppropet och
fick höra att jag stod längst till
höger om en annan skytt. När
så första station skulle skjutas

hamnade alla sex skott på fel
figur. Det var ju bara fyra personer i femmanna patrullen.
En klassiker!
– Efter att ha käkat en god
hamburgare åkte jag hem för
att mentalt peppa mig själv.
Ibland brukar jag ha en psykisk genomgång med mig
och mitt vapen. Då sitter jag
och tittar på det fastän jag
ibland helst vill slänga det i
marken när det inte gått bra.
Men när jag sitter och tittar på
det tänker jag ”Gud vad vacker
du är, Du skjuter ju riktigt bra.
Men varför gick det inte bra idag?
Du är inte dålig.”. Då brukar
jag återhämta mig igen. Det är
viktigt att känna på sitt vapen
och ha det i näven så mycket
som möjligt.
Hur ser framtiden ut?

– Det skulle vara roligt att
hamna högt upp i listan på
precisionen under nästa års
SM. Fältskjutning kommer
alltid finnas kvar i mitt hjärta,
men där känner jag mig ganska klar. Jag har uppnått det
jag kan här och nu, men det
kommer ändå att bli någon
fältskjutning ibland.
– Jag kommer att bidra mer
till det militära landslaget
också. Då blir det mer snabbt
skytte och precision. Militär
snabbmatch är något jag måste träna mer på.
– Jag kan även tänka mig
att kämpa för en placering i
världscupen eller europacupen på fripistol. Fripistol har
jag bara skjutit ett fåtal gånger, och än så länge lockar det
mig. Jag vill ge det chansen
och inte släppa skyttegrenen
för fort.

Vapen och ammunition

– Mitt första C-vapen var en
Morini CM22, och den har
jag kvar än idag. Det är den
stålmantlade versionen som
fanns innan ”Rapid Fire” modellen av aluminium. Jag är så
glad att jag fick tag i den, då
slipper jag använda pipvikter. David under NM 2009, då han tog en silvermedalj. Foto: Åke Nordin
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Endast 25 cm
och 500 g!

Pris för kikaren: 1090:Pris för stativet: 540:..även andra modeller finns!

K&M Teleskopstativ 10-107 cm

Kikare HK 12-36-50

DILLONS LADDPRESSAR
– flera olika utföranden –
Allt finns för det
mesta i lager!
Haendler & Natermann
precisionsblykulor
– fettade –
– plastade –
– förkopprade –

Vihtavuori krut,
Magtech kulor
Magtech hylsor,
Magtech tändhattar

REA
Just nu mycket bra pris på utvalda kikare
Missa inte: www.sportec.se
SPORTEC AB, Box 25, 232 02 ÅKARP
Tel 040-46 50 50, Fax 46 18 58

Besök vår hemsida: www.sportec.se

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

Vi har försäljning och service för:

•
•
•
•
•

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

Karlslunde Sport
Margrethe Allé 12 – DK-2690 Karlslunde
Tfn: +45 4615 1670 – Fax: +45 4615 1690
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Vikten av fysisk
träning
Av: Peter Siegel

– Fysisk träning och god kondition är några
av förutsättningarna för att lyckas inom
pistolskytte. Det gäller bland annat att träna
upp arm-, axel- och ryggmuskulatur som
behövs för stillahållningen, säger Richard
Siegel, personlig tränare på SATS i Älvsjö och
son till NP-reportern Peter Siegel.

NP:s reporter Peter Siegel tränar med vikter.

Här finns träningsredskap för allt och alla säger Richard Siegel,
personlig tränare på SATS.

Även i en så kallad ”mental

styrka och uthållighet. Olympiamästaren Ragnar Skanåker
har redan innan gymmens tid
varit medveten om detta och
skaffat sig god kondition genom terränglöpning, simning
och genom att spela tennis och
fotboll. – Jag provade även golf,
men bara en gång. Ingen hittade nämligen min boll igen
efter utslaget, berättade Ragge
för mig. – I landslaget tränade
vi förstås även med hantlar för
att få styrka i axlar, armar och
handleder, fortsätter han.

sport” som pistolskytte behövs god kondition. Det sägs
att har man lärt sig skyttetekniken så har man lärt sig ca 10
procent, resterande 90 procent
sitter i huvudet. Men det behövs även en viss kroppslig

Det stora problemet är det generella folkhälsoproblemet
där uppemot 95 procent av
alla människor i väst sitter En personlig tränare kan dessför mycket och blir tjockare, utom sammanställa ett profår problem med nacke, axlar gram som t.ex. tränar upp de

Richard Siegel, 41 år, är special-

utbildad personlig tränare och
hjälper både unga som gamla
att hålla sig i fysisk trim. Träning på gym med personlig
tränare har stora fördelar och
hjälper folk att nå både styrka,
kroppskontroll, uthållighet och
välbefinnande. Richard, som
själv har varit medlem i en pistolskytteklubb i sin ungdom,
men senare fastnade helt för
basket, vet vad han pratar om.
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och rygg och får en kropp
som fungerar sämre. En personlig tränare ökar folks motivation och tar träningen till
en ny nivå.
SATS-tränaren Richard Siegel
menar att man nuförtiden kan
designa ett specialinriktat träningsprogram som resulterar
i bästa möjliga förutsättningar
för respektive sport. På SATS
får skytten god grundkondition genom många olika
konditionsträningsmaskiner,
t.ex. löparband, trappmaskiner, cyklar, roddmaskiner och
elliptiska maskiner.

muskler som används i just
pistolskytte. Det kan vara övningar med eller utan specialredskap. Det finns t.o.m. en
balansövning som man även
kan utöva hemma som heter
Pistol squat. I exempelvis Pilates tränas styrka och rörlighet
med fokus på koncentration,
balans, andning och avspänning. Fyra moment som är av
yttersta vikt i skytte!
Richard Siegel säger att om
man skaffar sig en bra grundkondition, samt specialtränar
för just sin sport så kommer
man att lyckas bättre. Dessutom ger det ett längre och
sundare liv som gör att man
aktivt kan utöva pistolskytte
långt upp i åldern!
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Alternativa
betalningsmedel
Anslutning

Årsavgift

SEB

500:-

–

Månadsavgift
–

Handelsbanken

495:-

–

49:-

3:-

–

–

–

2:-

Bank

Av: Peter Carlsson

Swedbank

Flera gånger
har jag varit på
en tävling och blivit
utan den just då så
efterlängtande äggmackan,
korven eller kaffet. Inte för att de är slut utan
för att jag glömt ta ut kontanter. Finns det
inga andra sätt för föreningar att ta betalt?
Bankomater är inte direkt
vanlig företeelse runt våra
skjutbanor och oftast finns
inte tiden att hitta en på väg
till tävlingen. Visst ska man
vara ute i tid och planera, men
ibland glömmer i alla fall jag
att ta med kontanter. Det är
nu år 2015 och nästan alla använder surfplattor och smartphones, men ändå används
nästan uteslutande kontanter
vid betalning i caféer och anmälningar.
Swish är en enkel och smidig

funktion att skicka och ta emot
pengar med hjälp av en smartphone. Med den kan en person
skicka pengar till en annan person som också har Swish bara
genom att ange mottagarens
mobiltelefonnummer i telefonens applikation. Även företag
och föreningar kan ansluta sig
till Swish.
NP4 ’15

För att komma igång att
ta emot pengar med Swish,
måste användaren teckna ett
avtal med sin bank. Ditt telefonnummer blir då kopplat
till något av dina bankkonton. Pengar som Swishas till

Per
transaktion
2,50:-

Danske bank

475:-

–

50:-

2,50:-

Nordea

500:-

500:-

–

2:-

Ovanstående uppgifter är baserade på bankernas svar.
Priserna är utan eventuella rabatter för t.ex. paketerbjudanden
eller liknande kostnadssänkningar. För att få ett korrekt pris måste
respektive bank kontaktas.

dig kommer automatiskt in på
ditt bankkonto. Då behöver
du inte ens ha någon smart
telefon med en applikation.
Om du vill skicka pengar
via Swish måste du installera
deras applikation samt mobilt BankID på telefonen.Avtal för mobilt BankID måste
också tecknas med banken
och är en applikation för att
verifiera dig som person. När
du sedan har detta kan du enkelt skicka pengar till andra
som har Swish.
Det är gratis att ha Swish
som privatperson men som
organisation (företag eller
förening) kostar det.
NP har frågat de olika
bankerna vad det kostar för
ideella föreningar att använda
Swish och svaren ser du i tabellen ovan.
Undersökningen visar en dyr
transaktionskostnad. För att
t.ex. ta 10:- betalt för en kopp
kaffe, kostar det mellan två till
tre kronor i avgift.Vi har mot
bankerna ställt oss undrande
om inte en ideell förening kan

få detta billigare, men där har
svaren varit nej.
Eftersom betalningar mellan privatpersoner är gratis,
finns möjligheten att någon i
föreningen upplåter sitt eget
Swishkonto under en tävling.
De inbetalningar som görs
förs sedan över till föreningen.Vi hoppas på att bankerna
i framtiden tänker om och låter ideella föreningar komma
undan dessa höga avgifter.
iZettle är en lösning för enkel
betalning med kontokort. En
kortläsare kopplas till telefonen via kabel eller Blåtand och
sedan hanteras alla transaktioner via en applikation.Alla enheter som kortläsaren ansluts
till måste ha iZettles applikation installerad och den finns
att ladda hem till de mest vanliga mobila enheterna.
Eftersom det går att välja
mellan kort eller kontant betalningssätt i applikationen,
får föreningen en kassaapparat i telefonen. Det går även
att koppla kvittoskrivare och
kassalådor till systemet. Det
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iZettle skickar gratis ut
den första kortläsaren till
organisationen som ansluter
sig.Vill man ha flera kortläsare
kostar dessa i nuläget 499:- för
kabelmodellen och 749:- för
modellen med Blåtand. Därefter kostar varje transaktion
mellan 2,75% till 1,5% beroende på hur mycket försäljning som sker över iZettle.
Av de 10:- som kaffekoppen
kostar, dras då 27,5 öre i transgår att läg- aktionsavgift för betalningsga upp hela mottagaren, både för kort och
produktre- kontant betalning. Ett billigt
gister i iZettle, pris för att få koll på försäljvilket gör att ningen och i samma tillfälle
man efteråt kan särskilja betal- erbjuda kortbetalning.
ningar som t.ex. anmälnings- Läs mer på www.izettle.se.
avgifter, caféförsäljning etc.
Om man sedan vill följa Vi ska även tillägga att flera
upp försäljningen efteråt, kan banker nu också börjat erman lägga upp allt som säljs i bjuda tjänster för att ta betalt
cafét i produktregistret. Det- med mobila kortläsare.
ta får man ut via försäljningsrapporter i efterhand och är WyWallet, är en betaltjänst för
riktigt bra inför framtida täv- att ta emot betalningar via en
lingar, då det ibland köps in mobilapplikation, dator och
för mycket eller lite varor till med sms. Den tjänsten vi tittat
på är sms. För att ta emot becaféer.

ningen som mottagare 3 kr
plus 2% av debiterat belopp.
För en anmälningsavgift på
100:- kostar det då fem kronor att ta betalt för föreningen.
Mer information om Wytalningar måste en sms-tjänst
från t.ex. CellSynt anslutas. Wallet finns att läsa på deras
Detta är en mer avancerad hemsida www.wywallet.se
tjänst än de tidigare metoder- och www.cellsynt.com.
na vi tittat på. Därför lämnar
vi den tekniska biten om hur Summering
det fungerar här. Det viktiga Självklart finns det fler tjänsär att köparen bara behöver ter från företag att titta på,
skicka ett SMS för att betala, detta är bara ett urval för att
visa på olika metoder. Det
utan extra avgifter.
Det är kostnadsfritt att an- man ska tänka på när en mobil
sluta sig till tjänsten och det tjänst används, är mottagningär endast en transaktionsavgift en på tävlingsplatsen. I dagsper sms som betalas av mot- läget är mobilnätet utbyggt i
tagaren. För en betalning på största delen av landet, men
mellan 10-29 kronor betalar det finns fortfarande platser
föreningen som mottagare 1 i landet där mobiltäckningen
kr plus 18% av debiterat be- är bedrövlig.Tänk på att kolla
lopp. Vilket gör att den kop- upp detta innan ni beslutar er
pen kaffe för 10:- som säljs för att välja en betaltjänst som
av föreningen, bara inbringar använder Internet på något
7,20 kronor. Resten försvin- sätt. Det är nästan mer irriterande att vänta på betalningner i transaktionsavgift.
För en betalning på mellan ens genomförande än att inte
60-150 kronor betalar före- kunna betala alls.

Kvalitet för
vinnare!

Pris från:
69,5 öre/patron
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Pris från:
84 öre/patron

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

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

4 brons
13 brons

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

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

Box 80, 692 22 Kumla. Tel 019-57 86 68 - Fax 019-57 02 68
bo.karlsson@bgkskytte.se
NP4 ’15
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Det gäckande
kornet
Av: Ulf Hansson
Bildkommentarer: Leif Glantz

Det var inte bara författaren och förre NP-redaktörens knackiga
skytte som förorsakade skador på målställningarna. Det stod
mer och mer klart att det fasta kornet på hans Ruger Vaquero
behövde justeras. Revolvern fick samtidigt en rejäl översyn.

De minimala riktmedlen på
Vaqueron är knepiga att se för
äldre veteranögon. Bilden visar
revolvern i naturlig storlek.
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Minnesgoda läsare kommer
säkert ihåg min single action
revolver Ruger Vaquero .45
Long Colt som har förekommit tidigare i NP. Senast det
begav sig var i nummer ett
förra året då jag fick jag hjälp
att byta pipa från 7½” till 5½
av Anders Turebrand, firma
Innertian. Jag kan lugna er som
tröttnat på denna revolver att
det nu torde vara sista gången
den förekommer i NP.
Den här artikeln tar egentligen vid där den förra slutade
och visar vad som hände efter
pipbytet. Den vapentekniskt
intresserade kan dels få lite
insyn i hur man fintrimmar
trumma och ingångskona i
pipan, dels justerar fasta rikt-

medel (kornet) så att träffbilden hamnar där man vill ha
den.
Åter till Vaqueron.Vid riktning
med struket korn mitt i tavlan (som jag vill ha det) gick
kulorna hårt åt trävirket i un-

derkanten. Sidledes satt träffarna bra, någon efterjustering
(vridning av pipan med kornet) behövdes alltså inte. Men
i höjd var det sämre.

NP4 ’15

Leif Glantz bildkommentarer
Mina egentillverkade träblock (se
nedan), formgjutna med epoxi,
visade sig inte passa så bra till
Rugerns pipa. Den har betydligt
grövre diameter än den Colt den
var avsedd för vid tillverkningen.
Detta är naturligt när man tänker
på att Ruger Vaquero inte är något
annat än en Blackhawk som
påklätts cowboyattribut. Den är
ursprungligen tillverkad för betydligt
mer potent ammunition än .45 Colt.
Problemet avhjälptes med ett par
varv maskeringstejp för att pipan
skulle sitta säkert fast.

Bäst att kolla måttet ordentligt med både glasögon och
förstoringsglas.

Det är betydligt lättare att fila på kornet när man
är säker på att revolvern är uppspänd lodrätt.

För att träffa i mitten på
den vanliga precisionstavlan
fick jag rikta i tavlans överkant, vilket självklart är svårare
än att ha riktområdet inunder
den svarta pricken eller figuren. Bakre siktet på Vaqueron
utgörs av ett smalt spår i stommen och det enda som går att
justera är kornet som följaktligen måste filas ned.
En skyttekompis, Leif Glantz,

med gediget vapenkunnanNP4 ’15
5

Det gick mycket lätt att fila det rostfria kornet med en enkelgradig fil, kändes ungefär som
”blötjärn” (låg- eller olegerat stål). Jag hade förväntat mig att det skulle vara avsevärt mer
svårbearbetat, trodde det mer skulle likna 18/8 rostfritt stål (typ diskbänk).
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Före
bearbetning.

Efter
bearbetning.

Polering med smärgelduk.

Slutresultatet blev klart
godkänt.
Slutresultatet av filningen blev att kornhöjden
minskades med 1,1mm.

de och en mindre mekanisk
verkstad i källaren, kom till
undsättning.
Efter att ha synat och
provskjutit Vaqueron konstaterade Leif att det inte bara var
kornet som krävde en justering. Revolvern behövde en
allmän översyn, i synnerhet
gällde det trumman som blyade väsentligt och blev kinkig då en del patroner skulle

matas ur kamrarna efter skjutning.
Här intill finns ett bildreportage där Leif själv kommenterar vad som gjordes, hur
det gjordes, varför och vilka
verktyg han använde.
Så kom vi då till frågan; hur
mycket skulle kornet filas ned
för att Vaqueron skulle träffa
där jag siktade, d.v.s. mitt i

tavlan på 25m? Här blev
det en del parametrar att
ta hänsyn till. Vilken ammunition har jag tänkt använda?
Kulvikt? Laddning? Tillkommer det individuella greppet
om kolven.
Eftersom jag inte laddar
själv gäller fabriksladdat. Jag
har skjutit med Remington,
250 grains kula, och Magtech (Cowboy Action Loads)

även den med 250 grains kula.
Eftersom Remingtonpartiet
är ett restparti utgick vi från
Magtech och c:a 800 fps utgångshastighet, eftersom det
sannolikt är den ammunition
jag kommer att använda fortsättningsvis.

Trimning
Patronläge

Uppmätning av utgångshål (cylinder throats) med ett speciellt
mätdon. För .45 Colt kulor ska måttet vara .4525” för att i möjligaste
mån minimera blyning. Alla hål i Vaqueron hade samma diameter,
men var c:a 2-3 tusendels tum för små. Jag har inte förstått vitsen
med att man först noggrant kalibrerar sina kulor och sedan tvingar
dem igenom ett mindre hål. Tycker nog att Ruger kunde ha gjort ett
bättre jobb här.
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Kona

Utgångshål
(Cylinder
throat)

Revolvertrumman i genomskärning. Av skissen framgår hur hålet
för patronerna smalnar av i en kona och övergår i aningen mindre
diameter mot pipan. Utgångshålen (cylinder throats) ska stämma
överens med pipans räffeldiameter (barrel groves).

NP4 ’15

Ingångskona

Trumman uppspänd i ett s.k. ”V-block” som jag monterat på en större
aluminiumplatta och som sedan fick flyta fritt på koordinatbordet
under brotchningen. Hade av en händelse en .452 tums maskinbrotch
liggande som passade perfekt för ändamålet. Med hjälp av lite
”cutting oil” blev diametern och ytfinishen helt ok.

Vid genomgång efter första provskjutningen upptäcktes ganska
mycket blyrester vid ingångskonan. Detta åtgärdades enkelt med ett
Lewis blyborttagningsverktyg och lite ”elbow grease”. Orsaken till
blyresterna var att utgångshålen i trumman var för små samt att pipans
ingångskona hade tydliga bearbetningsrepor. Ingen vidare ytfinish.
Lewis blyborttagningsverktyg
använder ett finmaskigt nät av
mässing för att inte skada
pipan och som viks
över en kona. Det
finns olika konor
beroende på
kaliber.
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Pipa

Brownells anger inte vad man anser att minimum, respektive
kti
maximummåttet ska vara för olika kalibrar. Man tillhandahåller
istället mätdon som förs in i pipan. Baksidan av pipan ska ligga
mellan avfräsningen och bakplanet på mätdonet (se bild). Tyvärr
är dessa ganska dyra. Jerry Kuhnhausen däremot, i sin ”Shop
Manual” för Colt SAA Revolvers, anger ”Late factory specifications
forcing cone diameters”. För .45 Colt minimum .456” – maximum
.473”, alltså ett spann på 17 tusendels tum, d.v.s. 0,43mm.
Har man ingen ingångskona alls skavs det definitivt av en del bly
från kulan och är ingångshålet för stort byggs det lätt upp ett lager
av bly och krutrester på grund av förbiströmmande gas.
Jerry låter också i sin bok meddela att den gängse uppfattningen
bland tillverkare av revolvrar i Amerika är att det är diametern
på ingångskonan som är viktigast. Vilken vinkel på konan som
används är av mindre betydelse.

Verktyg för brotchning och finpolering av pipans ingångskona. Finns
att köpa från Brownells med följande vinklar; 5, 11 och 18 grader
och för olika kalibrar. Det finns även ett fräsverktyg om man behöver
justera avståndet mellan cylinder och pipa.

Man kan inte använda
ett 11 eller 18 graders
brotchverktyg i
Vaquerons pipa som
redan har en 5 graders
kona utan att få en
kona med olika vinklar
eller ett alldeles för
stort ingångshål.
Det 11 graders
brotchverktyg som
syns på bilden användes
inte vid ”operationen” av
Vaqueron utan illustrerar bara
arbetsmomentet.
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”Cerrosafe” är en metall med
låg smältpunkt som används vid
avgjutningar av patronlägen. Vid
avsvalning krymper metallen så
att man lätt får ut den ur pipan
med en pinne. Därefter, c:a
en halvtimme, återgår den till
korrekt mått.

Finpolering av ingångskonan med egentillverkat verktyg 5°
och 800 grit slippasta.

Rugers revolvrar har 5 graders ingångskona
till pipan som standard.
Bilden visar mitt
egentillverkade
5 graders
poleringsverktyg
av aluminium
samt styrning för
att konan ska bli
koncentrisk med loppet.
Avgjutningar av pipans ingångskona

stöd på bänken fick vi i alla gjorda med Cerrosafe för uppmätning av
ballistik och matematik. Med fall en hygglig uppfattning räffeldjup och bommar. Vi uppmätningen var
alla parametrar snurrande runt om träffbilden. Utöver någ- räffelmåttet exakt .4520”.
i huvudet blev förstås beslutet ra ”dropouts” i det vita på
om hur mycket det skulle filas provtavlorna – vilka nog får
inte särskilt vetenskapligt un- tillskrivas de minimala riktderbyggt. Det blev mer mag- medlen och våra numera åldrade ögon – blev träffbilden
känslan som fick avgöra.
”Det är ditt beslut”, sa Leif tämligen samlad i det svarta.
Jag har sedan dess skjutit
och jag bestämde c:a 1mm.
Skulle det mot förmodan vara en enkel fältskjutning med
för mycket blev jag kanske det justerade kornet; ”Gubbtvungen att rikta en aning i fält Special” (se artikel på anunderkant på figuren/rikt- nan plats) och upplevde att
pricken, men hellre under än det gick mycket bättre nu när
jag kunde rikta mitt i figuren.
över.

Man är ju inte direkt professor i

En dryg millimeter visade sig
vara riktigt bra. Det smala kornet och den minimala
siktskåran gör det inte helt
enkelt att provskjuta för oss
äldre veteranskyttar, men
med stödhand och Vaqueron vilande mot ett gummi-
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Efter justering av kornet och

Leifs genomgång i övrigt har
det blivit betydligt roligare
att skjuta med Vaqueron. Allt
fungerar utan att kärva. Stort
tack till Leif som tog sig tid
med min nu medialt färdigutvikta Ruger Vaquero!

Leif Glantz med förre NP-redaktörens Ruger Vaquero som mår
förträffligt efter ”operationen”.

NP4 ’15

Skytte över gränserna
Av: Lennart Bengtsson

På ålderns höst, 70 år gammal, blev jag medlem
i en norsk pistolklubb, Eidskogs PK i Skotteruds
kommun. Detta är en grannkommun till Eda i
Värmland. Jag är även medlem i Charlottenbergs
PK.
– Ska du börja skjuta igen, du som inte öppnat
vapenskåpet på 10 år, sa frugan, när jag fyllde 68.
Jag har sedan tidigare varit
med om en bilolycka. Då skadades åtta nervbanor i nacken och fick en rygg som blev
månadens värsting. Efter det
har jag genomgått alla möjliga tester och undersökningar
från Uppsala till Arvika. Efter
att ha konsulterat min läkare,
slutade det med att jag fick
sälja de grova vapnen och behålla min 22:a.

och i Sverige cirka 17 000
personer.
Hur fungerar detta för mig?

Nu skjuter jag både i Sverige
och Norge och kicken med
enhandsfattningen, snabba tider och små mål i Norge är
toppen tycker jag.
I Sverige har jag väldigt
svårt att förstå det framkommande och uppdykande i förutsättningarna, då jag missar
hälften av målen.
När jag började skjuta igen
Från 2016 finns jag med i
gick precisionen ”så där”. Sen
klass B för min norska klubb.
testade jag fältskjutning, vilket
Det bästa med skyttet är att
jag aldrig gjort tidigare. Det Skyttekamraten Oddvar
vi skjuter mot varann oavsett
var svårt med många olika Skirbeck, 76 år, från Hamar.
hur gammal man är. Jag blev
moment. Stationschefen läste
faktiskt 3:a i Glomdals DM
förutsättningarna.
– ”A mål framsvängande 3 Nu blev jag verkligen tänd, i felt med en hand, och mitt
första, B framsvängande efter i Norge skjuter alla med en sämsta resultat 2015 är en 5:e
plats. Träning ger färdighet!
7”.
hand och i samma klass.
Jag anser att vi borde geVad i helsicke pratade han
I Norge skjuts ”felt och
om?
hurtig”, där alla skyttar har nomföra samma regler i Sve– ”10 sek kvar!” och fram samma förutsättningar. Det är rige som i Norge, för rättvisans
dök A målet och skjutningen endast i mästerskap det finns skull. Tvåhandsfattning är en
var igång.
klasser, som t.ex. NM, DM, förstörande rättvis behandling
kretsmästerskap etc. Annars av övriga skyttar. Vid mästerJag plockade ur de två skotten finns följande indelning. A
som jag aldrig fick iväg. Skyt- högsta, B näst högsta, C tredje
tekamraterna, som sköt klas- högsta och D nybörjarna.
sen veteran äldre, stod där och
Förbundet beslutar inom
sköt med tvåhandsfattning vilken klass man skjuter. Detta
och träffade alla mål. Nu var är baserat på de två bästa tävdet så att jag inte kunde an- lingsresultat som skickas in.
vända tvåhandsfattning efter
Som exempel kan en
olyckan, utan jag sköt med ”felttävling” ha max 100 poen hand.
äng. För att hamna i klass A,
ska skytten ha 97% av 100, B
Vad skulle göras?
85% och C 75%. I ”hurtig”
Vintern 2014 anordnade jag gäller samma sak men för A
fem tävlingar i militär snabb- är det då 575 poäng, B 540
match inomhus i Charlot- poäng och C 500 poäng.
tenbergs skyttehall. Det kom
I Norge tävlar cirka
en hel del norska skyttar dit. 20 000 personer med pistol Trevligt umgänge i Kafét Solör.
NP4 ’15

skap kan man som i Norge ha
indelat i alla klasser som t.ex.
V45,V55,V65 och V70.
En felttävling i Norge kan t.ex.

ha 112 som högsta poäng.
Tror ni att det blir flera särskjutningar, är svaret nej. Det
blir otroligt sällan särskjutning
eftersom alla träff och tavlor
samt zonträffar läggs ihop. Det
har gått så långt att jag skjuter
nästan allt i Norge numera.
Korta tider, små blinkers och
trevliga skyttekamrater, ”de är
kosigt dä”.
Väl mött i Grenshallen med
fem militär snabbmatcher i
vinter.
Lennart Bengtsson
Charlottenbergs PK
Eidskogs PK
Vill du prova på skytte
i Norge? Maila mig på;
lennart44@telia.com så får
du de tävlingar som finns i
gränstrakterna med start i april.
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En julklapp till dig själv!
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Knoblock skyttebåge modell K1
37 eller 23mm ring. Fjädrande ridskalmar,
ställbar näshöjd. Kan förses med diopter,
täckskiva, sidoskydd, filter, filtersats m.m.
Pris: 1 700:-

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

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

Inlämning
pågår till
vårens
auktion!

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

Stor sortering av filterglas,
med eller utan styrka.

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

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

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

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

www.barksoptik.com

NP4 ’15
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Intelligenta
Av: Peter Carlsson

Klubbens ordförande får under
kvällen ett sms, som berättar att ett
klubbvapen inte finns på sin plats
efter kvällens klubbtävling. Han ser att
klubbinstruktören hämtade ut vapnet
för 4 timmar sedan. När han kontaktar
instruktören visar det sig att vapnet
behövde rengöring och blir återlämnat
i morgon. Vem skickade sms:et?
Vapenskåpet så klart.
Denna inledning är en påhittad historia men skulle mycket väl kunna vara verklighet
med ett intelligent vapenskåp.
Scandinavian Safe har tagit
fram ett antal lösningar för
nyckelskåp, värdeskåp och vapenskåp där tekniken RFID
används. RFID står för ”Radio Frequency Identification”
och blir ett allt vanligare inslag
i vår vardag.

Klar för att identifiera en användare.

RFID används idag bland annat för busskort, liftkort, pass
och stöldskydd i butiker, för
att bara nämna några användningsområden. Ett RFID chip
är väldigt litet och kan placeras nästan överallt, som till
exempel under en kolv på
ett vapen.

ster och ett antal fack och lådor till höger. I mitten finns
en kortläsare och en manöverpanel.
– Innan vi börjar ska vi lägga upp en användare, berättar
Lucas och klickar vant genom en enkel svensk meny
på panelen. När jag lagt in en
person med namn och andra
uppgifter kan jag till exempel använda busskortet och
en kod för att identifiera mig.
Han håller upp busskortet mot

kortläsaren och det piper till.
– Nu är jag registrerad som
användare. Det som måste göras nu är att berätta för systemet vilka skåp jag får öppna.
Efter några knapptryckningar

är allt klart. Det tog under en
minut att lägga in en ny anför att möta upp entrepre- vändare. När han håller upp
nören Lucas Åhlström, en sitt busskort mot kortläsaren
av Sveriges ledande konsul- visar panelen att han måste
ter för RFID teknik. Han ange en kod. Efter att koden
har utvecklat en mängd olika är angiven öppnas lucka 65.
system genom åren och även Där inne ligger en pistolattgrundat ett antal olika företag. rapp som han tar ut. När han
stänger luckan efter sig sigLucas visar in mig i företagets nalerar systemet med en röd
demonstrationsrum. Där står symbol att objektet i lucka 65
ett skåp med nycklar till vän- inte finns på plats.
Jag åkte till Scandinavian Safe

Modell IQ99 med vapenfack.
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En översikt på skåpets status visas på panelen.

Lucas Åhlström demonstrerar systemet.

system skulle hjälpa väldigt
många föreningar runt om i
landet, att ha full kontroll över
sina klubbvapen utan att behöva oroa sig. Med tanke på
att systemet är så pass flexibelt, kan jag också tänka mig
en lösning där RFID läsare
Systemet är moduluppbyggt används på skjutbanans olika
och kan sättas ihop för att pas- lås istället för alla dessa nycksa många olika tillämpningar. lar.
Allting styrs av en dator bakom panelen. Det är inte bara För mer information om smarRFID-chip som känns av i ta vapenskåp kan ni kontakta
luckorna, det finns även vågar, Scandinavian Safe via deras
USB-laddare och mycket mer hemsida, www.scandinavikopplat till systemet.
ansafe.se.
– Vågarna är vanliga när
skåpet förvarar läkemedel. Då
känner vågen av om det saknas tabletter i en burk. Funktionen med USB-laddaren är
väldigt bra då t.ex. en mobiltelefon eller kamera måste
laddas under tiden i skåpet.
Vissa polisstationer har detta
system för vapen men även då
deras kameror måste vara laddade hela tiden, berättar Lucas.
– På pistolattrappen finns
ett litet RFID-chip, berättar
Lucas. Skåpet känner av vad
som finns i det med hjälp av
en RFID läsare, och kan då
larma på olika sätt om något
inte finns på sin plats.

Ett busskort med RFID kan användas för att identifiera användaren.

Det intelligenta systemet kan

monteras i ett vanligt säkerhetsskåp, vapenskåp och även
de säkrare ”grade 3” skåpen,
vilket behövs om en förening skall förvara sina många
klubbvapen. Då kan flera vapen med RFID-chip förvaras där och systemet känner
av om något saknas eller inte
kommit på plats under en angiven tid.
Utan några vidare övertalningar ser jag direkt hur detta
NP4 ’15

Vapnet på sin plats och registrerat
av systemet.
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En öppe
öppen och bra terräng för
fältskytte fanns att tillgå.
fältskytt

Av: Peter Carlsson

Landslagsuttagningen gick av stapeln i Överum under augusti månad.
Då stod det klart vilka skyttar som skulle kämpa för Sverige mot våra
grannländer Norge och Danmark i Nordiska mästerskapet i fältskytte.
sarna för landslaget och direkt
färd tillbaka ut till skjutbanan
i Örgryte. De danska reglerna och kommandona förklarades, vilket ledde till många
frågor. I Danmark skjuts varje
station med fem skott och det
förkommer t.ex. skjutställDet svenska landslaget anlände ningar som kallas högt knäpå onsdagen till träningslägret stående och lågt knästående.
på Örgryte PKs skjutbana ut- Det är även vanligt med välAnn-Kristin Jansson med
anför Göteborg, då det blev digt långa avstånd. Hur siksedvanligt målade naglar inför
många kära återseenden. Un- tar man med en .32:a på 110
tävlingen.
der sen eftermiddag blev det meter? Det blev många frågor
genomgång av hur de närmas- som de snart skulle få svar på. använda stödhand, men utgångsställningen är alltid 45
te dagarna skulle se ut. Gunnar Elfving, VD på GESAB, Lagledarna följde sina respek- grader förutom vid liggande
sponsrade det svenska landsla- tive grupper ut på fältet för att ställning. Det långa hållet på
get med både ammunition och träna. Det övades på alla fö- ca 100 meter gjorde skytlagtröjor som delas ut. Därefter rekommande skjutställningar. tarna förbryllade då kulorna
gick färden mot Lisebergsbyn I de danska fältskytteregler- sjunker väldigt mycket på det
för en välbehövlig vila.
na finns det ingen utgångs- avståndet. David Lindström
Tidigt på torsdag morgon ställning som heter ”utan berättar att han var tvungen
var det uppsittning i minibus- stödhand”. Det är valfritt att att skruva en hel del på siktet
Årets mästerskap utspelades
i danska Karup, på mellersta
Jylland. Det blev ett antal fartfyllda dagar med mycket bilåkning, båtturer, hård träning
och massor av energiska, glada och förväntansfulla skyttar.
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för att ens ha något att rikta
på med sin .32:a.
Efter en hel dags träning
bar det av till Borås för en
överraskning. FOK Borås
med Sonny Svensson och
Torben Rundqvist i spetsen,
hade arrangerat en skräddarsydd tävling för landslaget. Banan var lagd med små
mål och långa håll. Allt för att
trimma de svenska skyttarna
inför den kommande stora
tävlingen. Skyttarna tyckte
banan var rolig och de som
varit med i Danmark tidigare ansåg att den speglade det
som vänta skall.
På fredag morgon inleddes den
långa färden ner till Karup,
med en båtresa från Göteborg
till Frederikshavn. Efter ca 20
mils bilfärd möttes den svens-
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kapen i fältskytte
”Det går bra nu”, konstaterade
Christian och David efter den
avklarade stationen.

Danmark har lite andra förutsättningar än
de vi är vana vid i Sverige.

Årets svenska landslag:
Juniorer
Thomas Friberg, SAAB Pk
Pelle Falk-Hedberg, Mariestads Pk
Rasmus Storm, Tidaholms Psk
Alexander Johansson, Mjölby Pk
Damer
Veronika Ferdén, Luleå Pk
Ann-Kristin Jansson, Lövsta Skf
Jennie Dahlberg, Atlas Copco Pk
Liselott Såmark, Stockholmspolisens Psk
Herrar
Tomas Hämäläinen, Atlas Copco Pk
David Lindström, Bollnäs Psk
Christian Johansson, Lidköpings Psk
Åke Nordin, FOK Borås
Lagledare
Bo Walger, juniorer.
Marie Brunsson, damer.
John-Åke Andersson, herrar.

Nær de ær
slut, ær de
slut.
NP4 ’15
5

Våra stolta svenskar innan prisutdelningen.

ka delegationen upp av norska
och danska vänner, tillika motståndare, i den militära skytteterrängen vid skjutbanan. På
plats bjöds det på både grillad
korv och potatissallad med
dryck och kaffe. Därefter gjorde landslaget en ”Funktionsskydning” för att provskjuta
sina vapen efter resan.
Det blev många kära åter-

seenden och Danmarks lagledare Mikael Brandt uttalade
högt sin glädje över att träffa
alla igen.Tomas Friberg möttes upp av sina bästa supportrar, hans mamma och pappa.
De hade tagit sig ända till
Karup för att stötta honom
och nyfiket följa med i tävlingen, på nära håll.
Sedan bar det av till vand-

rarhemmet för inackordering
och en gemensam genomgång
för alla länder av de danska
reglerna och de olika målen
som kan förekomma. Efteråt
bjöds det på mat och skyttarna kunde socialisera med
varandra. Mikael Brandt presenterade maten och lade för
säkerhets skull till ”Nær de ær
slut, ær de slut!”, med myndig
33

John-Åke Andersson förklarar de danska reglerna för landslaget.

Station ett, med väldigt små mål på 21 meter, var en tuff utmaning.

Från sidan
ser stationen
väldigt svår ut,
men stående
framför målen
klarnar allt.

Mycket nöjda skyttar efter sitt andra fältvarv.

Tomas ”MacGyver” Hämäläinen löste
problemet med Veronica Ferdéns
läckande stövel.

Även annan utrustning
kan ge lite problem,Veronika
Fredén upptäckte att hennes
stövlar hade sett sina bästa dagar och läckte som såll. Som
tur var fanns lagets egen MacGyver (Tomas Hämäläinen)
på plats med silvertejpen i
högsta hugg. Allt går att lösa.
Terrängen för fältskyttebanan bestod av plan sankmark,
Pelle Falk-Hedberg i särskjutning om bronset.
förutom några mindre kullar.
Varje fältrunda började med
röst. Den kommentaren gav att samma modell används på en station för inskjutning på
många skratt och innebörder världscup tävlingar utan pro- en C-25:a på 25 meter. Denna
blem. Efter lite diskussioner skjuts av alla men räknas inte
under resten av lagets resa.
och påstridiga lagledare fick med i resultatet, så gör man i
På lördagen väntade en lång till slut hans pistol dispens. Danmark. När sedan haltpålen
och slingrig färd mot skjut- Andra med samma modell till station 1 uppenbarade sig
fältet. Väl framme var det ifrågasattes inte, vilket var lite fanns där ett exempel på målet. Det var lätt att tro att det
dags för vapenkontroll och besynnerligt.
då hände något överraskande. David Lindströms Morini .22:a, kom att bli ifrågasatt.
Varbygeln som inte är helt
sluten, ansågs inte godkänd
enligt danska och internationella regler. David påpekade

MacGyver till
räddning!
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var en miniatyr av målen, men
så var inte fallet. Tavlorna var
löjligt små, för att på skyttarnas avstånd, 21 meter, bli ännu
mindre och försvinna bakom
kornet. En utmaning.
Lagledarna som i förväg förutsett de små målen, hade redan
tidigare under träningspasset
pushat laget och påpekat att
ingen får murkna ihop, om
de skulle råka missa en tavla.
Missa, kommer troligen alla
att göra, frågan är bara hur
mycket. Därmed var lagen
tvungna att tänka mer taktiskt för att vinna poäng, vissa tavlor måste kanske väljas
bort. Inom laget pratades det
mycket om hur stationerna
skulle hanteras för att ge så
mycket poäng som möjligt.
Det heter ju trots allt poängfältskjutning.
Det längsta skjutavståndet
var 85 meter, långt kortare än
befarat. Det var däremot en
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Stolta juniorer med medaljer.
Från vänster: Lasse, brons. Thomas Friberg,
guld. Aske, silver.

Medaljörer i damklassen.
Från vänster: Jennie Dahlberg, silver. Reidun
Ann Støle, guld. Ann-Kristin Jansson, brons.

Damernas lagmedaljörer.

Herrarnas lagmedaljörer.

Juniorernas lagmedaljörer.

salig blandning av väldigt stora och minimalt små mål som
mötte skyttarna på fältrundan.
Efter tio stationer och en lång
vandring tillbaka, kunde lagen
pusta ut ett kort slag innan det
var dags för nästa skytterunda.
Herrar och damer sköt först
vapengrupp C och sedan B
medan juniorerna sköt två
gånger med C vapen.
Efter första varvet intog
våra svenska herrar de första
fyra platserna och Thomas
Friberg hade hela tio poäng
i marginal till tvåan. Bästa
svenska dam var Ann-Kristin
Jansson som bara låg två poäng från förstaplatsen.
NP4 ’15

Herrarnas medaljörer.
Från vä: Christian Johansson, silver. David
Lindström, guld. Tomas Hämäläinen, brons.

En strimma av guldhopp började nog växa i vårt svenska
landslag när de kom tillbaka
efter andra varvet på skjutfältet. Det hade gått bra, riktigt
bra. När sedan resultaten häftades upp på tavlan vid uppropet blev väggen som en
magnet. När jag kommer dit
ser jag Tomas Friberg skina
upp som aldrig förr. Juniorerna hade vunnit lagtävlingen
och till råga på allt var Tomas individuellt bästa junioren, dubbelt guld. Stunden
när Tomas möter sin mamma
Susanna, med tårar i ögonen
kommer jag sent att glömma.
Vilket ögonblick av lycka!

På resultatlistan kunde det
även utläsas att damlaget erövrat ett lagsilver och herrarna
ett lagguld. Vilken prestation
av våra skyttar! I toppen bland
herrarna fanns David Lindström på guldplats med sitt individuellt bästa resultat. Bästa
dam var norskan Reidun Ann
Støle. Glädjen var stor bland
alla våra svenska skyttar.
Sedan var det dags för den
traditionella ledarskjutningen.
Det är klart att det kliade i
fingrarna på lagledarna när de
varit med sina lag under alla
dessa dagar utan att få skjuta. Kampen mellan ländernas alla duktiga coacher blev
årets vinnare Danmark, följt
av Norge och sedan Sverige
på en bronsplats. John-Åke,

Bo och Marie får nu hem och
öva vidare inför nästa år.
Lördagskvällens bankett och
prisutdelning hölls på Stoholms fritids- och kulturcenter. Efter ett inledningstal
av Mikael Brandt, bjöds det
på traditionell dansk middag
följt av prisutdelning. Lars
Høgh och Henrik Møller,
från DGI (Danska Gymnastik
och Idrottsföreningar) fanns
på plats för att dela ut medaljerna. Efter prisutdelningen
hölls det kortare tal av en lagledare från respektive land då
standarder och bevis på uppskattning överlämnades.
Ett stort tack till hela det svens-

ka landslaget för er insats!

Medaljörer
Resultat Lag

Resultat Individuellt

Juniorer
Guld, Sverige
Silver, Danmark
Brons, Norge
Damer
Guld, Norge
Silver, Sverige
Brons, Danmark
Herrar
Guld, Sverige
Silver, Danmark
Brons, Norge

Juniorer
Guld, Sverige – Thomas Friberg
Silver, Danmark – Aske
Brons, Danmark – Lasse
Damer
Guld, Norge – Reidun Ann Støle
Silver, Sverige – Jennie Dahlberg
Brons, Sverige – Ann-Kristin Jansson
Herrar
Guld, Sverige – David Lindström
Silver, Sverige – Christian Johansson
Brons, Sverige – Tomas Hämäläinen
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En seger att längta efter!
Det var oroliga tider och i
förbundets stadgar från 1936
står att dess uppgift är ”att till
gagn för fosterlandets försvar
verka för höjande av skjutskickligheten på pistol...”

Min far, Lennart Iacobæus,
var aktiv pistolskytt under
1940-talet. Han började skjuta med en 07:a som hans far
köpt på 1910-talet för att
skydda sig mot inbrottstjuvar.
Denna 07:a finns nu på
Djuramossans beredskapsmuseum. Jag var tvungen att göra
mig av med den för att få licens på en Sig Sauer 9 mm.
Senare köpte min far en Parabellum 7,65 mm. Han var
mycket aktiv både fält- och
precisionsskytt, bl.a. vann han
”Rikstävlingen å hemortens
banor” 1950, samma år som
jag föddes.
Själv har jag varit aktiv under
70-talet och sedan gjort ett
uppehåll till 2009. När jag
återupptog pistolskyttet började jag även att träna med
den nämnda Parabellumpistolen. Mitt mål var att vinna
Rikstävlingen 2010, exakt 60
år efter min fars seger med
samma vapen. Jag kom 2:a
2010 liksom 2013 och 2014.
Nu 2015 tycks jag komma
på 2:a plats igen. Skam den
som ger sig!

Vi har ånyo oroliga tider med

ett revanschistiskt Ryssland
som utmanar sina grannländer. Hur kan det då komma
sig att Polisen ser som sin
uppgift att aktivt motarbeta
en frivillig försvarsorganisation?
Har jag missat något? Troligtvis inte! Det är inte bara i
pistolskytte som Polisen missar sina mål.
Det måste finnas många pisto-

Ni undrar kanske hur det gick

Jag blir både orolig och arg
när jag tänker på att Polisen
nu vill dra in ”livstidslicensen” på min Parabellum. Det

är i samband med att jag skall
förnya min Sig Sauer- licens
som Polisen inte vill låta mig
ha två A-vapen. Märk väl ett
A1- och ett A3-vapen, men
A1-vapnet används på för få
externa tävlingar. På senare år
har jag bara använt min Parabellum på träning, klubbtävlingar och på Rikstävlingen.
Rikstävlingen startade
1935, året innan Svenska Pistolskytteförbundet bildades.

nyfiken i mer än 30 år, samt
provat på lite då och då både
i Sverige och utomlands.

lisens belastningsregister samt
en officiell ansökan som jag
lämnade över.

jaga dom där guldserierna
nån gång.

Jag skummande igenom klub-

Vi gjorde upp en tid några

barna i stockholmstrakten
och bestämde mig för att
kontakta KPSF. Jag mailade
in ett ”CV” och berättade vad
jag var för typ och att jag ville bli medlem i klubben. Jag
kom i kontakt med Stig Arksand som verkligen gav mig
det bästa mottagande man
kan önska sig, han bjöd in till
kommande onsdags skjutning
där han visade mig runt. Jag
hade med mig papper ur po-

veckor fram i tiden då Stig
tog sig tid och gav mig en
grundkurs i vapenhantering,
så att jag skulle kunna komma
igång på ett korrekt sätt med
skjutandet. Vi provade också
några pistoler för att se vad
som verkade fungera hyggligt.
Nu är jag äntligen officiell
medlem och väntar otåligt på
att skyttet ska komma igång
igen i augusti efter sommaruppehållet, så man får börja Stig Arksand.

ler som liksom denna Parabellum levererat bra resultat
under lång tid men för mig
är min Parabellum inte bara
ett under av skönhet och balans, den har ett mycket högt
affektionsvärde.

med licensen. Efter mycket
diskuterande bad jag om att
få en tvåårslicens för att kunna visa att jag är aktiv även
med min Parabellum. Eftersom jag skjuter mer än tio
externa tävlingar per år med
A-vapen så bör det inte bli
något problem.
Hans Iacobæus
Hörby Psk

Insändare
Jag vill berätta lite kort
om det fantastiska mottagande jag fick av
Katarina pistolskytteförening när jag som
50-åring äntligen fick
tid och möjlighet att
börja med pistolskytte.
Jag har varit intresserad och
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Mikael Stefansson
Katarina Psf
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DEN PERFEKTA
VAPENRENGÖRING
GEN
N
Rekommenderat av proff
ffseen

Kvalitativa jakttillbehör sedan 1984
Du hittar oss i din jaktbutik.
Hela sortimentet hittar du i katalogen
på www.stabilotherm.se

Håller ordning på din utrustning.
Flera fickor och flyttbara innerväggar.
Tillverkad i slitstarkt material.

STABILOTHERM TERMOS
Toppbetyg i tester!

DPM Recoil
Reduction Systems

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

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

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

Beställ hos www.greatprice.se

MULTIBAG DISCIPLINE

Finns till 1911, 2011, Beretta, CZ, Glock, Jericho,
Sig Sauer, Smith & Wesson, Sphinx, Springfield XD,
Steyer, Tanfoglio, Walter m.m.
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Efter att vi gubbar
från Lövsta Skf i
Stockholm vunnit
förra årets match
mot Nyköping
på deras hemmaarena, var vi 08:or
tämligen säkra i
korken inför årets
returmatch.
Av: Ulf Hansson
Foto: Ulf Hansson och
Leif Nordgren

Nyköpings gästabud III

l
a
i
c
e
Sp

Gubbfält
Vi gottade oss länge åt förra
årets vinst över Nyköping,
även om vi bara vann med
en ynka poäng, men vinst är
vinst och seger blev det. Detta
skulle givetvis upprepas i år då
vi själva stod som arrangörer.
Gubbfält special är som det
låter en speciell tillställning
där arrangerande klubb försöker lägga en så annorlunda
bana som möjligt. Informationen ”mål som inte återfinns i skjuthandboken kan
förekomma” gäller i högsta
grad på dessa tävlingar.
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Det är tremannalag
nnalag som
gäller och då Nyköping
kö i bara
b
deltar med två herrar i godkänd, mogen ålder (Anders
Lybeck och Luciano Avian)
har laget beviljats dispens att
hyra in Lennart Pettersson
från Oxelösunds Pk.

sekunders skjuttid på samtliga sex stationer.
Skjutavstånd
i
Skj
å d
cirka tjugo meter. Lagen fick
inbördes komma överens om
hur man skulle fördela skotten med hänsyn till förutsättningarna.

.45 Long Colt med nyjusterat
korn
(se
”Kornbestyr”
k
( artikel
ik l ”K
b
”
i detta nr).

Stationerna hade stigande svårighetsgrad med en första lätt
inskjutningsstation på ”den
lede fi”, som i år reducerats
Nyköpings beväpning utgjor- till en halvfigur, därefter lite
Hösten hade börjat närma sig, des även i år av Parabellum- tuffare utmaningar. Tanken
men som framgår av bilder- pistoler. Lövsta sköt med en var att man på sista stationen
na sken solen och det kändes Parabellum (Bosse Beckman), hade blivit så varm i kläderna
mer som en sensommardag än en S&W 357 Magnumrevol- att man med viss skicklighet
ver (Leif Nordgren) och före skulle kunna återta eventuellt
en höstdito.
Själva tävlingen var ut- detta NP-redaktören (Ulf tidigare missade poäng. Mål
formad som en poängmodell Hansson) hade tagit med sig och förutsättningar finns att
med stödhand tillåten och 30 sin Ruger Vaquero revolver beskåda här intill.
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Lunchen kunde avnjutas
utomhus. Vänster sida: Anders
Lybeck, Nyköping (närmast
kameran) och Leif Nordgren,
Lövsta. På högersidan sitter
(närmast kameran) Luciano
Avian, Nyköping, Lennart
Pettersson, Oxelösund och
Bosse Beckman, Lövsta. Plåtade
gjorde Uffe Hansson, Lövsta.

Medan lunchen
dukades fram
provade man på
luftpistolskytte med
Bosse Beckmans
kolsyredrivna
Crosman luftrevolver.

F.d. redaktören
Ulf Hansson ”in action”.
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Stn 1,
inskjutningsstation.
En poäng per träff.

Leif Nordgren
riktar in sig.

Stn 2, signerad Bosse Beckman, Hässelbys svar på Picasso.
Träff i byggnaden = 1 p. Toppen = 2p. Ljusskenet = 3p.

Stn 3, luftpistoltavlor. Träff i det svarta = 2p. Vita,
ringade delen = 1p.

Stn 4, ”Stolpskottet”.
Här gällde det att
undvika signalljusen,
endast träff i ”plåten”
räknades = 1p. per
träff. Varje träff i
signalljusen medförde
1 poängs avdrag.

En starkt koncentrerad
Luciano Avian.

Bosse Beckman
provriktar sin ”Bella”.

Stn 5, ballongmålen. De svarta
”riktiga” ballongerna som
vajade i vinden måste träffas
innan man fick fortsätta på
pappmålet. Endast ett pappmål.
Vem i laget som skulle skjuta på
vilken ballong i figuren lottades
inom laget. Lilla ballongen = 5p,
mellanstorleken = 3p och stora
= 2p.
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Stn 6, sköldmål samt flaska.
Sköldmålet skulle beskjutas först
med minst ett skott. Här fanns
chansen att återerövra missade
poäng, det lilla sköldmålet gav
hela 10p per träff och flaskan
hade poängmarkering 1–4.

Något mer är väl inte att säga

om årets drabbning.
Resultatet? Aj, aj, måste
jag verkligen berätta det?
Det utföll inte till Lövstas
fördel, för att uttrycka mig
milt.Vi åkte helt enkelt på en
brakförlust. Den officiella
förklaringen är att vi var
så säkra på seger att vi
inte koncentrerade
oss ordentligt. Den
mer sanningsenliga förklaringen
är att Nyköpingslaget gjorde potatismos av oss
med förbluffande säkert skytte.
Efter att ha bitit i gräset och
konstaterat nederlaget blev det
lunch och högtidlig prisutdelning i sedvanlig ordning.Vinnarna från Nyköping erhöll
varsin tavla med motiv från
senaste NP:s artikel ”Fotografera vapen”. Årets Gubbfält var
liksom tidigare en trivsam tillställning där vi fick tillfälle att
dra gamla skyttehistorier för
varandra och ha lite kul i pistolskyttets tecken.
Nästa år går matchen i Nyköping och om vi då fortfarande
är kapabla att hålla i skjutjärnen – då jäklar!
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Eld upphöööör! Patron ur, proppa, visitation!

Anders Lybeck vann individuellt och fick
en plastpistol, med vilken man stänger av
en väckarklocka, i pris.

Vinnande laget reste
hem med varsin tavla
med revolverbild från
fotoartikeln i NP.
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Vårda ditt vapen

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

Vapenvård måste vi göra, mer eller mindre. Vissa kanske torkar av det
ibland och drar en borste i pipan, medan andra tar sönder sitt vapen i
molekyler för att putsa minsta lilla fjäder. Alla har vi olika sätt att göra det
på. Denna artikel vänder sig mest till de nya skyttevänner som är ovana
med hur de skall göra, men även till vana vapenvårdare som vill ha lite tips.
Under de år jag har hanterat
mina jakt- och handeldvapen,
har jag läst och hört mängder av tips från förståsigpåare. Själv tillhör jag gruppen
mellan ”torka av vapnet” och
”plocka ned i molekyler”. Jag
tog kontakt med vapensmeden Jan Ohlsson på ”Ohlsson
Tuning” för att sortera bland
alla skrönor och påståenden.
Materialet

Innan vi börjar med att dyka
ner i själva rengöringen så är
det viktigt att förstå vad det är
för material vi har i våra vapen. De flesta vapen är gjorda i stål och många har delar
gjorda i aluminium och eller plast. Jan berättar mer ingående.
– Ett vanligt påstående är
att blånerade och rostfria vapen inte rostar, vilket är helt
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fel. Dessa material görs mer
korrosionsbeständiga genom
att ha en tunn oljefilm över
sig, som lägger sig i porerna
på materialet. Även om ytan
torkas av så finns oljefilmen
kvar. Om man använder avfettning på ett blånerat eller
rostfritt vapen så börjar det
oxidera (rosta) på nolltid.
– Blåneringen är bara en
svart järnoxid. Den är väldigt
stark rent mekaniskt och tål
hårda tag utan att bli repig och
ful. Men utan en oljefilm är
den inte bara utsatt utan även
ful och saknar då den där djupa skimriga ytan som gör den
så vacker annars.
– Det rostfria material som
används är inte genomgående
rostfritt, utan innehåller stål
för att inte bli för mjukt. Korrosionen på ett sådant material blir en oxidering som är

grå-vit till färgen och ser med
tiden väldigt tråkiga ut. De
saknar den där blanka fina finishen.
Materialet och olika vätskor

Eftersom materialet verkar
ganska känsligt, frågar jag Jan
vilka medel som kan vara rent
förödande för våra vapen.
– Om man använder en vattenbaserad lösning för att göra
rent vapendelarna, skall den
inte vara för sur när det gäller blånerade vapen. Om lösningen som kommer i kontakt
med blåneringen har ett pH
värde under 7, kommer det
med största sannolikhet att lösa
upp blåneringen. Många använder sura lösningar i sina ultraljudstvättar för att göra rent
patronhylsor med t.ex. citronsyra, men det är rent förödande
för ett blånerat vapen. Det skall

vara en neutral eller basisk lösning till blånerade vapen.
– Lättmetall (aluminium) tår
inte starkt baskiska lösningar,
ett pH värde över 7. Den är
också känslig för mycket sura
lösningar, ett pH värde under 2. Då tappar materialet
sin korrosionshärdighet och
angrips väldigt snabbt av oxider. Därför att inte maskindiskmedel ett bra alternativ då
den är mycket basisk.
Hur bör man rengöra då?

– Det jag brukar använda
vid rengöring är en industriell ultraljudstvätt som värmer
vätskan till 70 grader. I den
blandar jag alkaliska ämnen
med vatten. Efter att de har
legat i tvätten ett tag flyttar
jag dem till ett oljebad för att
sedan blåsa rent vapnet med
tryckluft. Det kanske inte är
NP4 ’15

På t.ex. YouTube finns många guider på hur vapen kan tas isär och
monteras ihop.

En vanvårdad
pipa från en
Hämmerli
SP20. Att
vapnet ens
fungerade
är nästan
otroligt.

Tryckluft är att bra hjälpmedel för att driva ut smuts från ställen som
är svåra att komma åt.

Samma
pipa från
SP20 efter
rengöring.

Pipans inlopp på min Ruger
GP100 har fått en hel del
avlagringar.
Rengjorda och klara för att torka
innan högtrycksluften gör sitt.

Produkter på marknaden

Det finns en uppsjö av produkter på marknaden så sägs
göra underverk med vapen.
Det både smörjer, rengör och
trollar fram en otrolig finish.
Jan berättar att han är starkt
något att rekommendera till
skeptisk mot sådana produkter.
någon som har en lägenhet,
– De försöker vara både lössäger Jan och ler lite finurligt.
– För hemmabruk brukar – Man ska vara försiktig ningsmedel och smörjmedel,
jag råda att använda fotogen med petroleumbaserade pro- vilket inte riktigt går ihop.
eller lacknafta blandat med dukter och alltid använda rätt Egentligen finns det inte någca 5-10% av en tunn olja typ typ av handskar, påpekar Jan ra universalprodukter, de är
bara dyra förpackningar. Det
SAE 0-10W. Sedan blaskar med ett allvar i sin röst.
man runt vapendelarna och – Att använda fotogen i en bästa är att använda separata
penslar dem lite i lösningen ultraljudstvätt är inte så effek- medel. Varje medel har sitt
för att lossa smutsen. Då blir tivt då ljudvågorna fortplantar syfte. Visst är det många som
det både rent och det får en sig dåligt i fotogen. Man bör fungerar, men de är inte bäst
pålitlig inoljning. Om man heller inte använda fotogen i på någonting, säger Jan och
sen har möjlighet att blåsa en uppvärmd ultraljudstvätt ser lite finurlig ut.
rent med tryckluft är det jät- då flampunkten är ganska låg, – Alla våra vapen är egentlitebra, men det går även att vilket kan ge förödande kon- gen gamla konstruktioner. De
bygger på konstruktioner från
torka rent med en trasa efteråt. sekvenser.
Pensling med fotogen och
olja i badet. Min Unique blir
inte bara ren utan får även
en skyddande oljefilm.
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Glöm inte att
rengöra utrymmet
för slagstift och fjäder. Där
samlas mycket smuts som kan
ge vapenfel.

den tiden då det bara fanns
simpla mineraloljor. Om man
ska använda moderna oljor
måste de vara av typen som
inte oxiderar genom att tjockna av syreupptagningen. Syntetiska oljar är bättre som typ
motorolja av viskositet SAE
0-10W. Detta är jättebra oljor
som egentligen är överkvalificerade, säger Jan.
Personligen anser jag att
en bra solvent är ett måste,
när hårdare avlagringar i och
runt pipan behöver få en omgång. CLP Break Free är en
utomordentligt bra produkt,
som både rengör och smörjer vapnet.
Min egen vapenvård

Jag har några vapen som behöver en enklare rengöring,
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men även ett lånat vapen som
är ett skräckexempel för att
visa hur illa det kan se ut. Den
lånade Hämmerli SP20 pistolen har haft ett antal vapenfel under sista veckan och jag
erbjöd mig därför att ta hem
och ge den lite omvårdnad.
När jag öppnar pistolens slutstycke börjar jag ana hur illa
det är. Att pistolen ens fungerade är för mig en gåta.
Förberedelser

För att hålla reda på alla detaljer har jag förberett ett papper
som alla skruvar och fjärdar
läggs på. Sedan börjar jag att
lossa kolven som inte behöver någon större rengöring
förutom att torka ur den inuti med en trasa. Jag har även
tagit fram handböcker och
letat upp instruktionsfilmer
på nätet där det visas hur ett
vapen demonteras.Till nästan
alla välkända vapen finns det
ofta någon som har gjort en
liten film påYouTube om hur
dessa demonteras och monteras ihop igen.
Demontering och kontroller

Därefter lossar jag eventuella
pipvikter, demonterar manteln och rekylfjädrar för att
få pistolen i de största separata beståndsdelarna. Innan jag
går vidare inspekterar jag hur
rekylfjärden ser ut. En rekylfjäder ska vara rak och jämn. I
min Unique ser den lite misshandlad ut, varför jag då också
byter ut den mot en ny.
Att ha reservdelar till sitt
vapen liggande är inte en dum
idé. De gånger jag har akut behövt byta ut delar i mitt vapen
innan tävling är få men utan
reservdelar skulle jag fått ställa
in tävlingen. Därför är det bra
att ha vanliga slitagedelar som
En tub Castrol Moly
Grease som jag
använt de senaste
fem åren.

rekylfjäder, slagstift med fjäder,
utdragare osv. liggandes för att
snabbt kunna byta ut dem.
Jag demonterar även slagstiftet ur slutstycket för att
göra rent. Jag märker att det
är ordentligt med smuts inuti
slutstycket och är glad att jag
bemödade mig att öppna det
denna gång. Det samlas ordentligt med smuts på dolda ställen, vilket kan orsaka
eldavbrott om inte slagstiftet
går fritt och rent.
På min Tanfoglio demonterar jag också en del av En ren och pålitlig revolver klar att
tryckmekanismen, den del monteras ihop igen.
som kallas ”sear”. Den del
En liten udd med Moly Grease
som har till uppgift att haka
på hårt belastade ytor gör att allt
upp hammaren tills avtrycket
fungerar bra.
görs. Där är det riktigt smutsigt och en sådan viktig del
skall hållas ren eftersom det
annars kan göra avtrycket raspigt och ojämnt.
Rengöringen

När jag demonterat mina
vapen fyller jag upp ett bad
med fotogen utblandat med
olja. Jag lägger vapendelarna
i vätskan och penslar på de
smutsiga partierna med en
pensel i badet. Smutsen lossnar effektivt och efter ett tag
ser jag hur krutresterna löser
upp sig av behandlingen. I revolvern tar jag en mässingsborste och gör ren kamrarna
i trumman samt runt pipans
början. Det samlas en massa
blyrester som kan vara svåra
att få bort just där. Efter lite
mer pensling tar jag upp delarna och lägger dem på papper för att torka upp.
Efter att jag demonterar och rengjort magasinen
i samma bad har vapendelarna torkat en del. Då startar
jag min tryckluftskompressor.
Därefter driver jag ut all överflödig vätska från vapendelarna innan de får torka lite till.
När alla vapendelar har
torkat noterar jag en tunn oljehinna över stålet, vilket är

Lite hjälpmedel skadar aldrig
när det är små detaljer som skall
granskas.

riktigt bra för att motverka
rost på de annars så utsatta delarna.Vid upphaket och delar
som utsätts för en hård kraft
när vapnet avfyras, lägger jag
en tunn sträng med Castrol
Moly Grease. En olja som är
gjord att motstå hårda krafter
när metallytor glider mot varandra.
Monteringen

När allt har torkat upp ordentligt torkar jag av alla delar med
en trasa. Jag vill inte använda
tryckluften igen då den driver bort för mycket av den
rostskyddande egenskap som
oljefilmen ger. Efter att alla va-

pen är monterade igen måste
jag kontrollera att allt fungerar som det ska. Mantelrörelser och provklick är ett måste,
men jag gör även en kontroll
av avtryckarvikten på mina vapen. Nu ändrar jag inte särskilt
ofta på mina tryckinställningar,
men jag vill vara säker på att
det blir rätt i nästa vapenkontroll. Det är därför väldigt bra
att ha en kontrollvikt hemma.
När allt är klart och monterat igen silar jag mitt oljeblandade fotogen tillbaka i en
flaska för att återanvända tills
nästa gång.
Nu är det bara en kontrollskjutning som återstår.
Det vill jag alltid göra efter
att ha rengjort vapen så här
grundligt. Det är extra viktigt
när man har gjort rent tryckmekanismen i sitt vapen. Om
de delar som sköter avtrycket
är för rena och för torra kan
det lätt inte gå av något skott
alls. Därför har jag alltid med
mig lite break-free olja och
moly grease i små burkar ut
till skjutbanan om jag behöver smörja lite extra.

Det som skrivs i denna artikel är metoder och produkter som passar
mig och mitt vapen, och skall alltså endast ses som en vägledning
och inte en bruksanvisning. Ni gör vapenvård på helt egen risk efter
eget omdöme. Kontrollera alltid handboken till ditt vapen innan
du börjar, och är du osäker bör du lämna in ditt vapen till en
serviceverkstad istället.
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Globalt möte om bly
i ammunition
Av: Nils-Anders Ekberg

Knappast någon
hobby är mer
förknippad med ett
grundämne än skytte
med bly. Det skulle i
så fall vara tenn med
tennsoldatgjutning.
Är bly ett av våra
farligaste gifter – eller
en harmlös metall
som världen ändå är
full av?

skjutbanor resoneras det på
samma sätt. Den riktning som
verkar vinna anhängare just nu
är att blyet skall tas omhand, så
att kretsloppet sluts. I Italien
skall skjutbaneägaren se till att
allt bly som sprids på banan
Vet vi då att bly i viltkött är samlas in. För kulammunition
farligt? Som vanligt när det är detta inte billigt men tekgäller vetenskap råder de- niskt relativt enkelt, medan att
lade meningar i varje led. samla in hagel från skeet- och
Återigen står blyet i debattens Hur mycket bly kommer ut i trapbanor är mera avancerat
skamvrå. Det som nu är mest köttet? Hur mycket av detta och mycket dyrt. Trenden nu
aktuellt är om det är skadligt får konsumenten i sig? Le- är att fånga kulor och hagel
för människan att äta viltköt- der det till förhöjda halter av innan det hamnar i jorden och
tet om djuret skjutits med en bly i blodet? Hur höga halter på så sätt undvika blandning.
blyhaltig kula. Samtidigt le- är skadligt? Olika undersök- På så sätt får man ett högre pris
ver de gamla frågorna om det ningar visades, alltifrån blod- för sitt blyskrot (idag 1,2 euro
är ett problem att fåglar äter prov på barn i jägarfamiljer per kilo).
blyhagel och om marken för- till skiktröntgen av djupfrysta
giftas på grund av blyet som vildsvin. För säkerhets skull Vi vet inte var WHO och EU
bör man gräva ner det bort- kommer att hamna när det
sprids på skjutbanor.
Nog för att vi fått en och skurna köttet kring skottka- gäller restriktioner för anannan seg och torr köttbit, nalen, inte mala till köttfärs, vändande av blyammunition.
men det är i alla fall inte papp- tyckte de flesta talarna. Gör AFEMS och WFSA kommer
tavla, så vad betyder nu detta man det, menade mötet, är att bjuda på motstånd. Humed viltkött för oss pistolskyt- blyet inget problem.
vudargumenten mot att anAtt putsa köttet är ett ex- vända alternativa material är
tar? En hel del, förmodligen,
om vi inte ser upp. Politiker empel på hur man vill pro- priset, att alternativen (främst
älskar att framstå som tydliga pagera för ett ansvarsfullt koppar) sannolikt kommer
och kraftfulla. Man tar ”sam- användande av blyammuni- att visa sig ännu giftigare, att
lade grepp” över frågor, och tion. När det gäller skytte på rikoschetternas energi (och
Detta var frågan som ställdes
vid de europeiska ammunitionstillverkarnas (AFEMS)
och World Forum on Shooting Activities (WFSA) seminarium i Bryssel den 20
oktober. Temat var ”Det uthålliga användandet av blyammunition vid jakt och
sportskytte: fakta och känslor.”
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”sänder signaler”. Förbjuds
blyad ammunition för jakt är
risken uppenbar att den förbjuds generellt för civilt bruk.
Detta skulle påverka skyttet i
mycket stor utsträckning.

därmed både flygsträcka och
verkan) är 50 % högre, att
projektilerna blir längre och
lämnar mer avlagringar i pipan samt, när det gäller jakt,
har sämre terminalballistiska
egenskaper.
Konsekvenserna av ett
förbud mot bly i ammunition ansågs bli lidande för
viltet, risker för olycksfall orsakade av rikoschetter, skador
och höga underhållskostnader
på skjutbanor, avsevärt ökade
kostnader för 3 miljoner skyttar och 7 miljoner jägare (bara
i Europa) samt för näringslivet. Det senare sysselsätter i
Europa i denna sfär omkring
600 000 personer och omsätter 400 miljarder kronor.
Mötes slutsats formulerades av
ordföranden i AFEMS, Torbjörn Lindskog: Rätt hanterat är bly i ammunition inget
problem.
SPSF fortsätter att följa debatten i frågan på både nationell
och internationell nivå.Vi får
inte låta oss bli överraskade.
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Pistoler och Revolvrar
Ruger MKIII512 - KMKIII512

Ruger GP 100

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

Ruger Redhawk

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

Ruger New Model Blackhawk

Ruger New Model Super Blackhawk

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:-

Ruger Vaquero

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

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

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

MANURHIN

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

Modell MR 38 Match

Modell MR 73 Sport

OBS, kommer nu med
ny och bättre träkolv!

OBS, kommer nu med
ny och bättre träkolv!

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

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

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

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

•
•
•
•

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

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

Krut och
dyvelsträck
Av: Ulf Hansson

De så kallade
”skendödspistolerna”
användes i början
och långt in
på 1900-talet.
Syftet med dem
var att stoppa
inbrottstjuvar och
våldsbenägna
angripare.

D

å skendödspistolerna
kom ut på marknaden utropades det i
annonserna: ”Tyskt riks- och
världspatent!”.Vidare i texten
får man veta att skendödspatronens verkan var ämnad
att ”skydda liv och egendom
utan att därför tillfoga angriparen allvarligare lyte eller
större skada”. Skendödspistolen uppgavs också vara
”resultatet av en uppfinnares mångåriga och hängivna
arbete”.

Tysk enkelskotts
skendödspistol med
originalkartong.
Kaliber 12mm.

laste utförande är det en pipa
på stomme med handtag, en
avtryckare och hane som slår
till mot slagstiftet varvid patronen avfyras. Men det fanns
också lyxmodeller som kunde
avfyra tre patroner i följd.

Det är patronen som är ”grejen” och beskrivs så här i det
gamla reklamtrycket:
”Uppfinningen består till huvuddelen av en specialpatron
i kaliber 12mm laddad med
krut och dyvelsträck*). Patronen avfyras mot angriparens
Det låter kanske betryggande, bröst på ett avstånd av 2–5
men hur fungerade då dessa meter. Då krutet exploderar
omvandlas specialblandningpistoler?
Själva pistolen är inte en till ett stort tätt gasmoln
mycket att säga om, i sitt enk- som med osedvanlig kraft
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slungas mot angriparen. Denne ser först mynningsflamman
och grips av en plötslig ångest.
Han är fullkomligt förbluffad.
Ögonen stirrar och munnen
öppnar sig på vid gavel. När
gasmolnet strax omgärdat
hans huvud tränger gasen in
i ögonen och förblindar honom i flera minuter. Samtidigt irriteras slemhinnorna å
det kraftigaste. En häftig och
påtvungen inandning följer. Gasen strömmar då ned i
lungorna och framkallar en så
förfärlig andnöd att han tror
han skall kvävas.
Det är väl fullständigt
onödigt att påpeka att angriparen, även om han är den
starkaste ”Herkules”, efter

detta är helt oförmögen att
fullfölja sitt angrepp.”.
Försäljningen av skendödspistoler understöddes av referenser från personer som
haft praktisk användning av
dem. Bland dessa återfinner
vi en bred kategori yrkesfolk.
Bland många andra intygar
poliskommissarier, nattvakter, värdshusvärdar och bankdirektörer skendödspistolens
effektivitet. Det fanns till och
med en referens från Kejserliga Kinesiska Flodpolisen
som sade sig haft stor nytta
av pistolen.
Ytterligare exempel är
portvakten August Schmidt
som tydligen levde farligt och
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Tidens tand har gått hårt åt Linde von Rosens ”lyxmodell” i lättmetall.
Trots sitt medfarna yttre är den fullt funktionsduglig. Den kan avlossa
tre skott i följd och är utrustad med säkring (ovanför kolven).

Vid laddning av ”lyxmodellen” drar man det kombinerade magasinet/
pipstycket uppåt ur sina styrningar varefter man laddar med tre
patroner och för tillbaka pipstycket tills det låses fast. Efter varje
skott matas pipstycket uppåt steg för steg tills alla tre patronerna är
avfyrade.

Ur Mauritz Widforss katalog 1927

Nödvärnspistolen ”skendöd”. Pipa med
bajonettfastsättning, återspringande hane,
vikt 200 gr. Pris med 10 patroner 6 kr.

”Skendöd” Repeterpistol för
3 skott med över varandra
liggande pipor. Säkring. Pris
17:50 kr. Skendödspatroner
pris per 100 st. 20 kr.

bad om mer ammunition: ”Ni
ombeds omgående per efterkrav sända mig 50 patroner
till min skendödspistol som
jag inköpte hos eder i januari
1909.Vapnet fungerar alldeles
förträffligt och har räddat mig
från en säker död”.
Skendödspistolernas lyxmodell

användes bland annat av grevinnan Linde von Rosen som
på sin häst Castor red runt på
kontinenten åren 1926 – 1932.
Ritterna gav eko i hela Europa
och i en exklusiv intervju för
NP4 ’15

NP på äldre dagar berättade
hon att alla var vänliga och
önskade henne välkommen
där hon gjorde halt och behövde nattläger. Enda gången
hon fick anledning att skjuta
”skarpt” med skendödspistolen var då en ilsken hund angrep hennes häst. ”Pistolen
var utmärkt”, sa hon, ”hunden
försvann som ett skott!”.
Skendödspistolerna var säkert

effektiva, men det förvånar väl
knappast att de så småningom
togs ur marknaden och ersat-

tes av något mindre aggresiva
produkter.
*)

Dyvelsträck – ”Djävulens
träck”– utvanns ur mjölksaften
från växten Asafoetidas rötter.
Saften, som förutom harts och
gummi innehåller en svavelaktig
olja, kunde efter att den kylts
av och stelnat pulvriseras.

Grevinnan Linde von Rosen
(1902–2000) gav en exklusiv
intervju om skendödspistolen i NP
två år före sin död. Hon var den
sista medlemmen i den friherrliga
ätten Klinckowström.
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GESAB skyttetjanst.se
Metric nålad

Shoot N-C självmarkerande tavla

Classic nålad

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

OBS! Ny markering
på bildäcken!

Du får fraktfri leverans om du beställer tavlor eller ﬁgurer för minst 2 400 kr + moms
Tel: 0176-20 82 80 • Fax: 0176-20 82 81 • e-mail: gesab@skyttetjanst.se
50

Gör din beställning på www.skyttetjanst.se
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Prisvärda kulor
av hög kvalitet
för gevär och
handeldvapen.

Kopparpläterade kulor

Solida mässingskulor

Handeldvapen

Gevär

9 mm 123 gr
Från 0,60:- /st

224. 52 gr
Från 2,25:- /st

RN

HP

FP

9 mm 145 gr
Från 0,69:- /st
RN

HP

FP

38/357 148 gr
Från 0,72:- /st

HT

284. 130 gr
Från 3,25:- /st

0-10 kg 59:11-20 kg 99:-

HT

38/357 158 gr
Från 0,75:- /st
HP

FP

38/357 180 gr
Från 0,83:- /st
HP

FP

RNFP

44 mag 240 gr
Från 0,99:- /st
RNFP

RN

SWC

Vi har förmånliga
fraktalternativ.
Exempel:

HT

284.145 gr
Från 3,35:- /st

WC

40 S&W 180 gr
Från 0,83:- /st

T

Större mängd kulor
levereras fraktfritt.

308.140 gr
Från 2,90:- /st
HT

Se www.sportshooter.se
för mer information.

308. 150 gr
Från 3,15:- /st
T

HT

308. 155 gr
Från 3,15:- /st
H

308.165 gr
Från 3,20:- /st
T

HT
1

45 ACP 200 gr
Från 0,90:- /st
SWC

45 ACP 230 gr
Från 0,90:- /st

338. 225 gr
Från 5,25:- /st

2
3
4
5
6
7

T

8

sportshooter
9

5
4

RN

3
2
1

LOS BULLETS distribueras i Sverige av Sportshooter och du kan köpa hela
sortimentet hos oss. Intresserad av att bli återförsäljare? Kontakta oss för mer information.
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www.sportshooter.se, info@sportshooter.se, tfn 070 - 747 35 76
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Krysset
DRAGIT
SIG FÖR

MANLIG
TITEL

NIO
I
SYSTEMET

SPELKORT

HÖLLS
REN

TEXTKUNNIG

TOPP

BEARBETADE

5
BIHUSSTEFAN

INTE SÅ
VIKTIGA

4

SÖT
LÄMNAD

SLÄPA I
SYD
VANDRA

PLATÅ

BORIUM
FÖRSTÖRD

KOLA PÅ
SKIDOR

OSÄKERHET

TASSADE

SKALTON

OGIFT
FLICKA
BÅLSTA
KOMMUN

LOVAR ATT
GÖRA

SVÅRA

ÅT

LAKAN
SLANG

SPORRAD

TV-SERIE

BÄDD

VÄXT

GÅ I GRUNT
VATTEN

KLÖST
SKADA

2
TYP AV
STYGN

1

SLARVIGT
ÄR

ALGIZ
RUNA
LUNKA

STÄMNING

DRÖNIG
VAR
FJÄRDE ÅR

DEN ÄLDRE

VÄTE

ENHETSFÖRKORTNING

ANMODAN
ATT
TAS MED

FLYTTADE

3
OSTKRYP

SES MED
DITT

FJÄTTRA

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

Lösenordet består av slumpmässiga bokstäver som du får fram genom de blå numrerade
rutorna.
Skicka lösningen senast den 31 januari 2016 med e-post till npkryss@liteolika.se eller som
m
postbrev till Svenska Pistolskytteförbundet, Box 5435, 114 84 Stockholm. Märk kuvertet
”Korsord NP4/15”.
ans
En vinnare lottas ut av de rätta inkomna svaren och presenteras i nästa nummer tillsammans
med lösningen. Vinsten denna gång är ett multiverktyg.
Lösenordet i förra numret var: RGEGS
Grattis till Karl Broberg, Visby. Du får en filofax med ditt namn ingraverat skickad till dig.

Av: Ulf Hansson
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P44 - Toppkvalitet och precision!

•
•
•
•
•
•

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

P11
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Vi tar andra vapen i byte. Även delbetalning.

NP4 ’15
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Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa
Samlaren
Av: Peter Siegel
Man kan samla på allt. Somliga
samlar frimärken, andra öletiketter eller burkar. En kvinnlig bekant till mig hade över
tvåtusen små katter av porslin och tyg. En annan samlade elefanter och en tredje
små änglar. Men vad samlar
en pistolskytt på?
Bengt Lindén från Pk ENA

svarade att han samlar på begagnade tändhattar. Bengt
började skjuta 1972 och skaffade en laddapparat 1980 när
han tyckte att kostnaden för
ammunition började bli för
betungande.
– Ladda själv är roligt och
man spar man väldigt mycket pengar. Dessutom är noggrant hemladdad ammo oftast
bättre än fabriksladdad, säger
Bengt som är en av Uppsalakretsens äldre och mest
kända skyttar. Bengt Lindén
har även varit kretsordförande i Uppsala under sex år på
90-talet. Han har två laddapparater hemma i villan i Håtuna och även en tredje i sin
och makan Pias sommarstuga.
Bengt laddar alla sorters grovkaliber, från kaliber .32 ända
upp till magnum.
– När jag började ladda 1980
tänkte jag att jag skulle spara
alla begagnade tändhattar och

se hur mycket det skulle bli
med tiden. Till dagens datum
har det blivit hela 30 kilo, alltså
en väldig mängd hemladdade
patroner under de senaste 35
åren, berättar Bengt.
”Några skott” har väl också

Bengts fru Pia och deras nu
25 år gamla son William skjutit upp. Även de älskar pistolskytte och har precis som
Bengt arbetat som funktionärer på årliga och populära
Enaträffen i Enköping. Bengt
började skjuta i Artillerigårdens Pk och har bland annat
också varit aktiv i Uppsala
Handeldvapenförening, både
som banläggare och tävlingsledare. Pia själv kommer från
en skyttefamilj, pappan var pistolskytt och civilanställd vapentekniker i kustartilleriet
i Karlskrona.
Bengt och Pia har haft
pistolskytte som gemensam hobby under
flera decennier nu och
upplevt många roliga
och spännande stunder
tillsammans.
– Vi kommer att fortsätta att
träna och tävla i pistol så länge
det bara går. Pistolskytte är
den mest spännande och roliga hobbyn man kan ha.Vår

Bengt Lindén samlar tändhattar.

30 kilo tändhattar hittills.

paroll har alltid varit ”ladda, Undrar hur många kilo beträna och tävla”, säger båda gagnade tändhattar de får
samstämmigt.
ihop till slut?

TÄVLA med era
vapenbilder!
I förra numret av NP utlyste vi en fototävling i samband med artikeln
”Fotografera vapen”. Inbjudan till fototävlingen fick inte den mest upplysta platsen i tidningen, varför vi nu annonserar ut tävlingen igen.
Efter 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
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Ett bidrag som har kommit in från Christer Johansson i Våxtorp.
En vacker Colt 1873.
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Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa
Svenska damer i
Sydkorea

AmmoMaskin

Från vänster: Maria Claesson, Maria Öberg, och Mia Bjarnet. Bakom
damerna syns Lasse Carlsson och landslagstränaren Matti Kirilov.
Foto: Privat
I början på oktober anordnades Military World Games i Daegu i
Sydkorea. Bland det svenska landslaget fanns flera kända nationella
skyttar, inte minst bland damlaget. Maria Claesson tog en bronsmedalj på SM militär snabbmatch i somras. Maria Öberg tog ett brons i
precision samt ett silver i fältskytte. Även Mia Bjarnet ligger högt upp
på resultatlistorna från sommarens SM.
Under tävlingsveckan klarade Maria Claesson hålla ihop det riktigt
bra i sportpistolen och sköt därmed personbästa. I militär snabbmatch
placerade sig damlaget på 11:e plats. Till stöd fanns landslagstränaren
Matti Kirilov på plats.

Det är nog bara i USA som detta finns att se. Gabby Franco, en amerikansk skjutinstruktör fick se denna på en skjutbana i Texas och ville
dela med sig av den roliga upplevelsen med oss svenska skyttevänner.

Ett litet tips ...

Tesro TS22-3

Våra vapenlicenser som ofta befinner sig i plånboken, blir ganska lätt
slita med tiden. Ett enkelt tips att förhindra detta, är att laminera licenserna som då blir skyddade i ett plasthölje. Det enda som behövs är
en lamineringsmaskin och lite laminat som finns att köpa i de flesta
välsorterade butiker.
Lägg vapenlicensen i en bit laminatplast och kör den genom maskinen. Sen är det bara att klippa till en fin kant runt licensen. Det tar
bara någon minut och licensen håller sig garanterat hela femårsperioden ut. Lätt som en plätt!

Tesro TS22-3 är en ny pistol på marknaden.
Den har en enkel utbytbar avtryckarmekanism, ett siktblad som kan
justeras i bredd samt möjlighet att använda växelsats för kalibrarna
.22 och .32.
Det sk. hubkornet som levereras med pro-modellen gör det enkelt
för skytten att växla mellan precision och fält-inställning på siktet.
Åke Nordin, FOK Borås, har för avsikt att göra en utförligare recension och test av vapnet i nästa nummer av NP.
Tesro marknadsförs i Sverige av Interprodukter AB i Hässleholm.

NP4 ’15
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Försvarsinformation

Nya försvarsmaktsinstruktörer
på Kvarn
Av: Peter Carlsson

Det var en liten men kunskapstörstande grupp på tre personer
som i år blev nyexaminerade till försvarsmaktsinstruktörer (FMI)
inom försvaret, genom Svenska Pistolskytteförbundets försorg.
Nationellt Pistolskytte följde med under en utbildningsdag på
markstridsskolan Kvarn utanför Borensberg i Östergötland.
Svenska Pistolskytteförbundet är sedan tillkomsten 1936 en frivillig försvarsorganisation. I de första stadgarna framgick det
tydligt att ”…främja skjutskickligheten med
pistol av arméns modell…”. I början av 2005
fick förbundet i uppdrag av försvarsmakten att
specialutbilda instruktörer avsedda att stödja
deras egen pistolutbildning. Behovet av pistolinstruktörer i Försvarsmakten är stort och förväntas bli allt större då allt fler specialister inom
Hemvärnet har pistol som personlig beväpning.
Främst används FMI idag för att utbilda personer
som går GU-F (grundläggande soldatutbildning
för frivilligpersonal). Men FMI har genomfört utbildning för många delar inom försvaret som t.ex.
Nordic Battlegroup och utlandsstyrkan FS14/
Afghanistan. FMI utbildar inte på stridsteknik,
utan är helt inriktad på personligt handhavande
och skjutskicklighet. Den röda tråden kan sammanfattas med ”Konsten är inte att skjuta först –
det gäller att träffa först!”.
Varje år genomförs rekrytering av nya instruktörer och
då genomförs även en repetitionsövning för de som
redan är FMI. Kvalitet framför kvantitet prioriteras
och det gör konkurrensen stenhård då det är många
som ansöker om att få delta i utbildningen. Utbildningen är 40 timmar lång och det krävs full uppmärksamhet under den tiden. Årets instruktörer var Patrik
Gren och arméns vapenofficer Johan Ström samt hans
kollega Fredrik Jacobsson.
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Alla håller väldigt hög
klass, både i skyttet och
i pedagogiken

Årets FMI-elever. Från vänster: Anders Roos, instruktör Patrik Gren,
Per-Erik och Olle Vister.

Eldavbrott kan
ske. Soldaten
måste snabbt
åtgärda och
varsko sina
kamrater.

Olle och Patrik
visar hur
motståndare
hålls på behörigt
avstånd från att
nå soldatens
vapen.

Skjutning
på
Skj
mycket
nära
my
avstånd.
avs
Knuffa
bort
Kn
motståndaren,
mo
dra,
dra mantla och
skjut.
skj

När jag anländerr på

morgonen
rgonen möter jag
tre förväntansfulla elever,
Anders,
ders, Olle och Per-Erik
som
m är inne på sin tredje dag
av utbildningen. De har tidigare
are gått igenom bl.a. SARA-R
-R (Ställning, Andning,
Riktning,
tning,Avfyrning och Rekylupptagning),
upptagning), målkontroll
och drag
drag. Idag skall det övas
på skjutning med två händer, förs. Både överhandsgrepp
förflyttning och skjutning på och pincettgrepp visas för att
nära avstånd.
sedan användas i torrövningar.
Nästan alla övningar övas torrt,
Instruktören Patrik Gren inleder utan ammunition, innan skarp
med att visa hur drag med ef- ammunition används. Under
terföljande mantelrörelse ut- vissa övningar används även
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D är viktigt
Det
aatt ta med
rätt
rät mängd
ammunition
inför
am
utbildningen.
utb

gula pipattrapper av plast i pi- ment följer en examinerande
stolen, för att verkligen visa övning, men den har dessa
att den är oladdad och ofarlig. rutinerade skyttar inga större
problem att klara av. Det är av
Utbildningen är rigorös och största vikt att snappa upp alla
varje moment övas flertalet tips och råd som instruktören
gånger. Efter ett antal delmo- Patrik Gren ger dem.
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2

Eleverna berättar
Anders Roos, 49 år, som till

vardags är kompositör och
musikproducent, ägnar även
en stor del av sin tid som
instruktör. Han utbildar på
bland annat ak 4 och ak 5.
Civilt skjuter Anders i Ramsbergs PSK och även en del
IPSC i Västerås.
Varför valde du att genomföra
utbildningen?

3

4

– Jag gick FMI utbildningen eftersom det är ett krav för
att utbilda på GU-F. Under
många år har jag arbetat med
GU-F och ville därför även
utöka kompetensen. Jag har
en pistolinstruktörsutbildning
sedan tidigare.
Hur upplevde du utbildningen?

5

6

7

– Utbildningen på Kvarn
var kanon. Det var mycket
nytt, en del repetition och bra
instruktörer på plats. Sen var
det kul att träffa de övriga pistolinstruktörerna som gjorde
sin repetitionsutbildning samtidigt. Alla håller väldigt hög
klass, både i skyttet och i pedagogiken. Jag fick med mig
mycket nyttigt till mina elever
och andra instruktörskollegor.

Konsten är
inte att skjuta
först – det
gäller att träffa
först!
Varför valde du att genomföra
utbildningen?

– Tidigare har jag varit instruktör på AK för Skyttesportförbundet under ett
par års tid och kört några
GU-F. Sedan 2007 är jag även
skjutinstruktör i försvarsmakten på AK och pistol. Grunden till detta är att jag gillar
att utbilda och har jobbat med
människor i hela mitt liv.
– Jag sökte till FMI efter att
jag fått hoppa in på 3-4 GU-F
de gånger instruktörer inte
fanns tillgängliga. Då kände
jag att jag lika gärna kunde
söka FMI utbildningen. Men
det tog två år innan jag blev
antagen, men så hörde jag
också att det var en utbildning på hög nivå.

Olle Vister, 57 år, arbetar civilt

Hur upplevde du
utbildningen?

på Bengtsfors kommun. Civilt
skjuter Olle nationella pistolskyttegrenar för Bengtsfors
Psk samt IPSC för Uddevalla
Psf där han snart ska ta upp
tävlandet igen i divisionen
production pistol.

– Jag är väldigt nöjd med
utbildningen och den pedagogik jag fick lära mig, den
var riktigt bra. Jag tror inte jag
mött någon bättre pedagog än
Johan Ström. Han och Patrik
var riktigt duktiga på det.

Summeringsövning
för skjutning på
nära håll.

Under kommande helg ansluter alla andra försvarsmaktsinstruktörer från hela Sverige
för att genomgå en repetitionsövning. Då får eleverna i uppdrag att hålla i vissa
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övningar för sina nyblivna
FMI kamrater och samtliga
genomgår en examinering.
När eleverna kommer tillbaka
hem är det de själva som ska
Skjutning under förflyttning är en viktig del av utbildningen.
utbilda våra soldater.
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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

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

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

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

X-Five X-Line Supermatch
Det bästa SAO-trycket, ställbart utifrån.
5” matchpipa.
Matchavtryckare/Matchhammare.
Kolvsidor med förbättrat grepp.
Ställbart sikte.
Magasinbrunn.
Perfekt för precision/fält med mera!

NP4 ’15

P210 Super Target
P210 i nytappning från Sig Sauer.
6” matchpipa.
Mycket bra avtryck.
PPC-kolv.
Nillkolv finns som tillval.
Ställbart sikte.
Gammal klassiker nu med Sig Sauer-kvalitet!
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Profilprodukter, trycksak

SLIPSHÅLLARE 75:Med kopia av pistolmärket
i guldimitation.

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

DEN
NSCARF 340:SIDENSCARF

SIDENSLIPS
340:-

BÄLTE 300:-

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

KEPS 90:En storlek (inställbar)

Tolkar
Fält resp. Precision.
Komplett
plett sats i låda.
Pris per
p låda: 400:400:
Enstaka
aaka tolkar: 75:-/styck
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UTBILDNINGSHÄFTE
Grundutbildning för pistolskyttekortet. 120:-.
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Svenska Pistolskytteförbundet
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Svenska Pi
sto
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K

Skjutträning och Träningslära 50:-

Skjutställningar 50:-

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

Bilaga SPSF Skjuthandbok

REGELBOK

Svenska
Pistolskytteförbundet

Kontrollprogram
– för kulfång

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

SKYTTESPORT
FÖRBUNDET

FOI CBRN-skydd och säkerhet, Umeå

REGELBOK PPC 50:-

KONTROLLPROGRAM 50:-

VITBOK 50:-

Foto: Ulf Hansson

PPC 2012
Foto: Ulf Hansson

SKJUTHANDBOK 200:-

Sverige i topp på
PPC-VM
Förra numret av NP innehöll många reportage från olika mästerskap
och utrymmet fick fördelas för att allt skulle få plats. Självklart är alla
mästerskap viktiga, men årets världsmästerskap i PPC förtjänar lite
extra utrymme, då många svenskar tog sig till prispallen.
Här kommer alla individuella medaljörer från PPC VM 2015.

R1500

P1500

1:a Roman Hauber, Feuerschützen Regens
2:a Jens O’Konor, Atlas Copco PK
3:a Ralf Vanicek, T’n T Berlin

1:a Roman Hauber, Feuerschützen Regens
2:a Torben Rundqvist, Vårgårda PSK
3:a Roland Miles, Dryden R & P

SP5” (Distinguished pistol)

SP5”Fr (Stock Semi Auto)

1:a Roman Hauber, Feuerschützen Regens
2:a Roland Miles, Dryden R & P
3:a Ralf Vanicek, T’n T Berlin

1:a Anders Lundback, Grödinge PSK
2:a Erich Bohn, HSV Ried
3:a Johan Ahlbeck, Torna Hällestads PSK
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SR6” (Distinguished revolver)

Open

1:a Davey Oats, Orange
2:a Roland Miles, Dryden R & P
3:a Jens O´Konor, Atlas Copco PK

1:a Jim Forsberg, Rosersberg PK
2:a Jens O’Konor, Atlas Copco PK
3:a Johan Nilsson, Hagfors Uddeholms PK

Rättelse NP 3/2015
Det smög in sig ett fel i
listan över vinnare där
det stod ”Vinnare –
High Master”, vilket är
fel. Det ska stå ”Vinnare”.
Sedan var det Anders
Lundback som vann
Stock Semi Auto, inte
någon annan.

SR2,75” (Off-Duty revolver)

SR4” (Service revolver)

1:a Jens O’Konor, Atlas Copco PK
2:a Jim Forsberg, Rosersberg PK
3:a Thomas Svensson, Linköpings SKF

1:a Andreas Granberg, Piteå PK
2:a Emil Fejer, CA PPC 1500
3:a Michael Walls, Fingal Target Sporting Club

NP4
NP
P4 ’1
’’15
5
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Förbundsnytt
Bo Walger
Tfn: 08-553 401 62
Mail: bo.walger@pistolskytteforbundet.se

Förbundsmöte 2016

Nästa års förbundsmöte äger
rum söndagen den 19 juni
och föregås av en kretskonferens lördagen den 18 juni.
Både möte och konferens
kommer att genomföras i
Stockholm.
Landsdelskonferenserna

För nästa års landsdelskonferenser har följande datum
fastslagits
Nord: Fredag den 22/1 samt
Lördag den 23/1
Öst: Lördag den 30/1
Väst: Lördag den 13/2
Syd: Lördag den 20/2
Sammanträdesplan 2016

Styrelsesammanträden: 6 februari, 23 april, 19 juni, 19 juni
(konstituerande), 24-25 september, 3 december.
VU-sammanträden: 16 januari, 9 april, 3 september, 12
november.

Årsrapportering och medlemsadministrativt program

Helgstängt

Arbetet med det nya medlemsadministrativa programmet pågår för fullt.Avsikten är
att årsrapporteringen av 2015
års verksamhet skall ske i det
nya systemet. Hur detta skall
gå till framgår av ett särskilt
föreningsutskick.

Kansliet har helgstängt fr.o.m. den 23 december och
öppnar igen den 11 januari.

Skjuthandbok upplaga 16

Den nya skjuthandboken
kommer att gälla från och
med 2016-01-01 och distribueras, i vanlig ordning, ut till
föreningarna. Nytt för upplaga 16 är bl.a. att regelverket
för PPC kommer att införlivas i SHB.
Tävlingsprogrammet

De kretsar som inte har lämnat in underlag till tävlingsprogrammet uppmanas att
göra det omedelbart, gäller
samtliga grenar!

Grattis Jan Kjellberg
Jan Kjellberg är en av Sveriges

största eldsjälar inom pistolskyttet. Då han nyligen fyllt
75 år vill vi rikta ett stort grattis till honom.
Jan har varit ordförande i
Bollnäs pistolskytteklubb under 30 år och även ordförande
i Gävleborgskretsen. Han har
varit verksam i Svenska Pistolskytteförbundets styrelse
under cirka 20 år som bl.a.
vice ordförande. Där var han
också ordförande i verkställande utskottet samt i tekniska
kommittén. Han har till och
med varit tillfällig ordförande
i förbundet samt konstruerat
Bollnäs skytteanläggning i
Eriknäsbo.
Hur firade du din födelsedag?

– Den tillbringade jag i Est64

land tillsammans med deras
hemvärn på Moon. Jag var
där på en skyttetävling och
överlämnade bl.a. ett vandringspris till dem, men blev
även uppvaktad på plats av
hemvärnet med en present.
Sedan passade jag även på att
jaga en hel del.
Vad har varit din stora drivkraft
under alla dessa år?

– Ärligt talat så är pistolskyttet så förbaskat roligt. Jag har
lärt känna så många människor runt om i hela landet. Både
genom den centrala verksamheten men även genom de lägerverksamheter vi anordnat.
– Sedan har samarbetet med
de baltiska länderna varit
väldigt givande. Den organisation som Svenska Pistol-

skytteförbundet har med alla
ideella föreningar runt om i
landet är ganska unik. Vi har
en lång tradition av föreningar
med demokratisk bas, vilket
är något de baltiska länderna
tycker är intressant.
– Svenska Pistolskytteförbundet är en organisation som
ser framåt, vilket är en av dess
största styrkor. Under åren har
t.ex. flera nya pistolskyttegrenar antagits på initiativ av våra
medlemmar, vilket visar hur
vi alla kan hjälpas åt att påverka.
Vad ägnar du din tid åt nu?

– Nu när jag är pensionär
ägnar jag mig åt det som är
roligt, utan några måsten. Jag
har som utbildad tekniker
återupptagit gamla kunska-

En dekorerad Jan Kjellberg
Foto: Ulf Hansson

per och reparerar jaktvapen
ibland. Jagar gör jag gärna och
mycket, säger Jan och skrattar.
Ibland åker jag ner till Västerås och jagar tillsammans med
min son.
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SCHLETEK - Revolutionerande rengöring!
Komplett set med 3 rengöringsoljor: 300 kr!
Vapenolja(spray)-Avfettning-Piprengöring(som Solvent, fast bättre)

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

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

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

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

Ny generalagent i Sverige

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

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

Vi erbjuder räntefri avbetalning via Wasa Kredit AB

