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

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

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

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

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

Miljöakuten

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

Aktuellt lösenord: Riktmedel

Köp/sälj/byt på 
hemsidan

När detta skrivs i februari är vi inom 
SPSF inblandade i vad som tyvärr 
måste betecknas som ett tvåfronts-
krig i vapenlagstiftningsfrågorna. 
Terrordåden i Paris i november 
fick EU-kommissionen att revidera 
EU:s gamla vapendirektiv från 2008 
på ett sätt som ytterst hotar hela vår 
verksamhet. Förslaget till nytt EU-
direktiv måste förändras i grunden, 
och det är inte gjort i en handvänd-
ning: när kommissionen väl lagt 
fram ett förslag kommer mycket 
prestige in i frågan och det kräver 
stora ansträngningar att få ändringar 
till stånd. Den andra fronten utgörs 
av kampen mot den egenpåhittade 
praxis vad gäller vapenlicensfrågor 
som Polismyndigheten i nuvarande 
region Väst (och numera även Norr) 

har infört. Det förvaltningsrättsligt 
ofta skandalösa sätt som enhands-
vapenlicenser hanterats på, och den 
rättsosäkerhet som omgärdat denna 
hantering i Väst, har varit en visa i 
över fem år. Polismyndigheten cen-
tralt har nu försökt lösa situationen 
genom att skriva en ny del av FAP 
551-3, där riktlinjer avseende ”ak-
tivitet” och ”behov” av enhandsva-
pen ska klargöras.
 Förbundet har fått denna FAP-
del på remiss, och vi tvingas kon-
statera att de föreslagna ändringarna 
har stark karaktär av ”pinnjakt” – 
d.v.s. omfattande dokumentation 
av information som i sig inte är sär-
skilt meningsfull. Samtidigt som de 
kommer att kräva en avsevärt mer 
komplex och på vissa sätt juridiskt 
tveksam administration både för den 
enskilde skytten, pistolskyttefören-
ingen och Polismyndigheten. Den 
enda ljuspunkten i sammanhang-
et är att det, när FAP:en fastställs, 
innebär förändringar till det bättre 
i polisregionerna Väst och Norr. I 
alla andra delar av landet kan läget 
dessvärre bli sämre.

Det känns inte särskilt stimulerande 
att tvingas lägga ner så mycket tid 
och energi på dessa frågor, särskilt 
som vi, polismyndigheten, Brottsfö-
rebyggande rådet och media mycket 
väl vet att vare sig våra vapen eller 

våra medlemmar utgör något sam-
hälleligt problem. Men vi måste 
göra det för att skydda vår verksam-
het, och kommer att göra så med 
oförminskad styrka så länge det 
behövs. En glädjande förändring, i 
alla fall sett i ljuset av de dryga tio 
år jag kan överblicka, är att vi nu-
mera samarbetar både väl och nära 
i dessa frågor, inte bara med övriga 
skytteförbund utan också med jä-
garförbund och andra aktörer.

En del andra förändringar till det 
bättre har också hänt under de se-
naste åren. Vid den säkerhetspolitis-
ka konferensen i Sälen i januari i år 
kunde jag konstatera att de frivilliga 
försvarsorganisationerna är högt an-
sedda. Försvarsmakten har i vårt fall 
dessutom konstaterat – bland annat 
i sitt remissvar till EU-kommissio-
nens förslag till nytt vapendirektiv 
– att våra försvarsmaktsinstruktörer 
är en uppskattad och nödvändig 
förutsättning för Försvarsmaktens 
utbildningssystem. Även den nye 
rikspolischefen Dan Eliasson – som 
vi fick en längre stunds bilateralt 
samtal med i Sälen – vidgick i vitt-
nens närvaro att polisen inte har nå-
gon uppgift att minska antalet legala 
vapen i samhället, utan att det är de 
illegala vapnen som är problemet. 
Inrikesministern Anders Ygeman 
sade i sitt tal under konferensen li-
kaså att det är viktigt att EU:s nya 
vapendirektiv inte påverkar jägare 
och skyttar negativt. Vi har anled-
ning att mycket noga följa upp dessa 
utsagor i framtiden.

Men låt oss nu för en stund glömma 
allt trassel och istället fokusera på att 
en ny, rolig skyttesäsong snart bör-
jar. Själv kommer jag att på olika 
sätt delta i våra tävlingar över hela 
landet, särskilt våra SM-arrange-
mang. Jag önskar er alla lycka till 
med skyttet!

Mike Winnerstig
Styrelseordförande
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PATRONER

BESKRIVNING Pris/ask 50 st Pris/1000 st

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

180 kr
140 kr
170 kr
170 kr

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

.32 S&W LONG 98GR LRN

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

3 500 kr
3 900 kr 

.38 Spl 148GR LWC

.38 Spl 158GR LRN

.38 Spl 158GR LSWC

160 kr
160 kr
195 kr 

2 900 kr
2 750 kr
3 600 kr

.357 Mag. 158GR SJHP

.357 Mag. 158GR FMJ FLAT

.357 Mag. 158GR SJSP FLAT

225 kr
220 kr
210 kr 

4 100 kr
4 100 kr
3 850 kr 

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

.44 Rem. mag. 240GR SJSP FLAT

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

5 250 kr
6 850 kr 

.45 Auto 230GR FMJ

.45 Auto 230GR FMJ-SWC

.45 Auto 200GR LSWC

.45 Colt 250GR LFN

.454 Casull 260GR SJSP FLAT

.500 S&W 325GR SJSP FLAT

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

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

TÄNDHATTAR

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

HYLSOR
Alla kalibrar.

KULOR
I alla kalibrar.

Generalagent för Sverige:

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

Kaliber

 
.32 (314/100 WC)

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

.44 (429/240 HP) 

.45 (452/230 RN)

Fettade

 
85 kr

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

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

Förkopprade 
(HS)

 
72 kr

82 kr 
101 kr 
101 kr

155 kr 
149 kr

Sortimentet är större.
Hör av er!

Komplett prislista med 
samtliga kalibrar finns på 
vår hemsida!

Med reservation för prisändringar.

Med reservation för prisändringar.

Alla priser inkl. moms. 
Pris per 100 från:
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SM / Swedish Open i PPC
UMEÅ 28-31Juli 2016

På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet inbjuder
Umeå PK till SM / Swedish Open i PPC 2016.

Plats: Umeå Pistolbana
0 0 Banans GPS koordinater. WGS 84:  N 63  54.940´, E 20 16.115´

Enligt referenssystem RT90: X 7097486,    Y 1718935

Tider:
Tävlingen startar Torsdag 28 Juli 09.00 med RO-skjutning och slutar Söndag 31 Juli.
Skjuttider publiceras efter sammanställning på http://ppcsm-2016.umepk.nu
Banan har drop in på kortmatchbanan så skyttarna kan skjuta 48 skottsmatcherna
när det passar skytten. Alla matcher måste föranmälas. Inskjutning är möjlig alla
tävlingsdagar hela tävlingen för deltagande skyttar 08.00 - 08.45. Endast RO Torsd.
High Mastermatch Main Match skjuts ca. 13.00 Lördag 30 Juli

Priser:
SM medaljer endast plats 1-3 totalt och Swedish Open hederspriser 1-3 i alla klasser.
Lagpriser endast 1-3 totalt i pistol och revolverklass. Ingen klassificering.
Sista 60 skotten från 1500 matchen räknas som lagets resultat.
Skyttarna måste skjuta för samma förening.

Prisutdelning Söndag 31/7 ca. 15.30

Resultaten kvalificerar vapengruppvis för standardmedaljer enligt SHB
(Löses av den enskilde)

Anmälan: Senast 30 Juni. Anmälan görs på http://ppcsm-2016.umepk.nu 
Betalning: till bankgiro 5719-3328 Märk insättningen med SM, namn, Waid och klubb 

Frågor besvaras på mailadress mikael@umepk.nu eller på mobil +46703417205 kvällstid.
Frågor gällande anmälan till mikael@umepk.nu

Klasser: High Master, Master, Expert, Sharp Shooter och Marksman

1500 match 220:-     60 skotts match 150:-     48 skotts match 100:-

Matcher: Revolver 1500
                   Pistol 1500
                           Open
  Distinguished Revolver
       Distinguished Pistol

Standard Semi Auto Pistol
     Standard Revolver 4"
Standard Revolver 2,75"

SPSF PPC regelbok 2016 gäller vid tävlingen.
Test av powerfaktor av skyttens ammunition
kan komma att ske genom stickprovskontroller.

Servering med mat och fika finns hela tävlingen.

Hotel Entré Norr reservervar ett 20-tal rum och ca. 10 husvagnsplatser
t.o.m. 31 Mars. Uppge ”Pistol SM”. Tel. 090-18 06 90

7-50 yards. 150 skott
7-50 yards. 150 skott
7-50 yards. 60 skott
7-50 yards. 60 skott
7-50 yards. 60 skott
3-25 yards. 48 skott
3-25 yards. 48 skott
3-25 yards. 48 skott

Inskjutning 50 och 25 yards
Inskjutning 50 och 25 yards
Inskjutning 50 yards
Inskjutning 50 yards
Inskjutning 50 yards
Ingen inskjutning
Ingen inskjutning
Ingen inskjuting

SM / Swedish Open i PPC
UMEÅ 28-31Juli 2016
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Tävlingarna genomförs med tävlingscentrum 
och fältskjutning på Åsumfältet. 
Precisionsskjutning och militär snabbmatch 
äger rum på Kristianstads pistolklubbs bana 
samt vissa delar av militärsnabb under 
söndagen också på Vinslövs pistolklubbs bana.

SM-grenar Individuellt och lag
Fältskjutning: vapengrupp A, B, C öppen, dam, 
junior, veteran yngre, veteran äldre och R.
Precisionsskjutning: vapengrupp A, B, C öppen, 
dam, junior, veteran yngre och veteran äldre.
Militär snabbmatch: vapengrupp A, B, C öppen, 
dam, junior, veteran yngre, veteran äldre och R.
Lagtävlingar: 3-mannalag för A, B, C, öppen 
samt även R i fält och militär snabbmatch. 
2-mannalag för dam, junior och veteran, (Vy och 
VÄ gemensamt lag)

Anmälningsavgifter
Individuellt junior 150 kr/start
Individuellt militär snabbmatch 200 kr/start
Övriga 250 kr/start
Lag 200 kr/start

Avgiften inbetalas föreningsvis senast den 
30 maj 2016. Anmälan görs via hemsidan 
www.pistolsm2016.se och skall vara oss 
tillhanda senast 30 maj 2016.
Föreningen ansvarar för att anmälda skyttar är 
kvalificerade till 2016 års mästerskap.
Efteranmälan kan göras i mån av plats och med 
ett tillägg på 50 kronor/start.

Vapenkontroll
Vapenkontrollen öppnar dagligen en timme 
före start på respektive tävlingsplats samt på 
tävlingscentrum även tisdag 5 juli från kl.15.00 
till 20.00.

Tävlingsbestämmelser
Enligt Svenska Pistolskytteförbundets 
skjuthandbok upplaga 16, Fältskjutningen 
genomförs som traditionell fältskjutning för alla 
vapengrupper utom juniorer där den genomförs 
som poängfältskjutning.

Information och frågor
Se www.pistolsm2016.se eller kontakta någon 
av personerna nedan.

Tävlingen och dess omgivningar kan komma 
att filmas på uppdrag av förbundet för offentlig 
publicering.

Projektledare:
Sven Olof Sandberg, tel: 0709-54 28 90 
mail: projektledare@pistolsm2016.se

Vice Projektledare:
Per Andersson, tel: 0734-36 58 52 
mail: viceprojektledare@pistolsm.2016

Kassör:
Thomas Krook, tel: 076-105 03 93 
mail: kassör@pistolsm2016.se

VÄLKOMNA!

SM Pistol
KRISTIANSTAD 2016

Inbjudan 
PISTOL-SM 2016
På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet 
inbjuder Kristianstads- och Malmöhus 
Pistolskyttekretsar till tävling om Svenskt 
Mästerskap med pistol och revolver i 
fältskjutning, precisionsskjutning och militär 
snabbmatch den 5-10 juli 2016 i Kristianstad 
och för den 10 juli även i Vinslöv.
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Förhandstitt på 
årets SM-stad

Projektledare Sven-Olof Sand-
berg, Kristianstads Pistol-
skyttekrets, berättar att årets 
SM- arrangemang ska bli 
något nytt och utmanande 
på olika sätt. Han har tillsam-
mans med sitt team under 
en längre tid jobbat intensivt 
med hela grundplaneringen. 
Nu är det detaljplaneringen 
som ska slutföras inför detta 
stora evenemang.

Förberedelserna är många för 
både tävlingsledningen och 
alla de ca 200-250 funktio-

närer, som dessutom jobbar 
helt ideellt.

Banansvarige Elias Wetterlöv 
berättar att han tillsammans 
med sin banläggargrupp ar-
betar hårt för att få en utslags-
givande och rolig bana. Han 
avslöjar att fältbanan kommer 
bli lätt att gå, förhållandevis 
kort, omväxlande, utmanande 
och håll i er, svår.
 Tävlingscentrum kom-
mer att vara centralt belä-
get på Wendesbanan i Norra 
Åsum, söder om Kristianstad, 

där även fältskjutningen ge-
nomförs. På Kristianstad Pi-
stolklubbs skjutbana finns 100 
skjutplatser, där kommer pre-
cisionsskjutningen och även 
delar av militär snabbmatch 
äga rum. Inte så långt därifrån 
ligger Vinslövs pistolbana, där 
kommer söndagens Militära 
snabbmatcher gå av stapeln.
 Prisutdelningarna kom-
mer äga rum på tävlingscen-
trum. Tanken är att de ska 
starta vid 19-tiden tisdag till 
lördag och lite tidigare på 
söndagen.

Sponsoransvarig Börje Bengts-
son kommer se till att hand-
larna får sin egen spelplats på 
tävlingscentrum. Kanske är 
det här de är som bäst, då de 
får möjlighet att presentera 
och sälja sina produkter, och 
intresserade får möjlighet att 
prova, känna och köpa.
 I Kristianstad, som blev 
Årets Stadskärna 2014, kom-
mer det att finnas erbjudanden 
till skyttar och medföljande 
familjemedlemmar. Det kan 
gälla t.ex. shopping eller att 
äta gott. Det finns mycket att 

Av: Anna S. Törnqvist

Årets SM i Kristianstad 2016 är ett 
samarrangemang mellan Malmöhus 
pistolskyttekrets och Kristianstads 
pistolskyttekrets, med alla ingående klubbar. 
Nytt i år är att tävlingsdagarna har utökats 
till sex dagar. Det innebär att fält och- 
precisionsskjutning och militär snabbmatch 
skjuts i ett svep från tisdag den 5 juli till 
söndag den 10 juli.

Elias Wettergren och Sven-Olof Sandberg 
hälsar alla välkomna.
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Kristianstad har ett stort utbud av aktiviteter.

Här kan du möta 
en livfull och 
entusiastisk 

filmfotograf mitt på 
gågatan – staden 

lär vara svensk 
films vagga.

Gångbron över Helge Å mot Naturum Vattenriket, ett hus fyllt av upplevelser.

Centralt belägna hotell.

göra i denna semesterort förutom att tävla. Om vädret tillå-
ter kan man på ledig tid besöka Åhus med sina kritvita havs-
stränder. Vill man inte bada kan man t.ex. besöka Vattenriket, 
ett naturrum, centralt beläget i Kristianstad.

Vad finns det för boende för skyttarna? Kristianstad är en om-
tyckt semesterort och det finns en hel del centrala hotell att 
välja på. Det är bara att boka in sig i tid. Det finns förstås även 
ett flertal vandrarhem, campinganläggningar och bed & break-
fast inom rimliga avstånd.

Vi ser fram emot ett spännande SM 2016!
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Ruger MKIII512 - KMKIII512 Ruger GP 100

Ruger Redhawk Ruger Super Redhawk

Ruger New Model Blackhawk Ruger  New Model Super Blackhawk

Ruger Vaquero Ruger Bisley

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

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

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

Kaliber: .44 M, .45 Colt, 
.454 Casull
Piplängd: 2 1/2, 5, 7 1/2, 9 
1/2 tum
Totallängd: 330-381 mm
Vikt: 1503-1644 g
Avtryck: Double action
Stålstomme - Mikrometersikte
Grått rostfritt stål
Priser från: 11.300:-

Kaliber: .357 M, .44 M .45 Colt
Växeltrumma 9x19 till .357 M
Piplängd: 4 5/8, 4,62 , 5 1/2, 6 1/2, 
7 1/2 tum
Totallängd: 264-333 g
Vikt: 1106-1162
Avtryck: Single Action
Stålstomme - Mikrometersikte
Blånerad eller rostfri
Priser från: 6.600:-

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

Kaliber: .357 M, .45 Colt
Piplängd: 4 5/8, 4,62 , 5 1/2, 7 
1/2 tum
Totallängd: 267-343 mm
Vikt: 1090-1175 g
Avtryck: Single action
Stålstomme - fasta riktmedel
Blånerad eller rostfri
Priser från: 6.950:-

Kaliber: .44 M, .45 Colt
Piplängd: 7 1/2 tum
Totallängd: 342 mm
Vikt: 1400 g
Avtryck: Single action
Stålstomme - mikrometersikte
Blånerad
Priser från: 8.800:-

Pistoler och Revolvrar
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Hur blev det så här? 
En historielektion
På annan plats i det här numret 
berättas det om förbundets his-
toria. Här skulle jag vilja berätta 
en alldeles speciell del av den his-
torien, nämligen vapengrupper-
nas historia.
 Från början var förbundets 
uppgift att främja skjutskick-
ligheten med pistol av arméns 
modell. Eftersom året var 1936 var 
”arméns modell” Pistol m/07. Ut-
över detta tävlade man i ”övriga 
godkända vapen”, vilket var auto-
matpistol av kaliber mellan 6,35 och 
9 mm, vanligen Walther PP/PPK 
eller Parabellum. Från 1940 blev det 
tillåtet i klass ”övriga” att ha vapen 
med U- eller V-formad siktskåra 
samt stolp- eller pyramidformade 
korn. 1941 tilläts även 6 mm (d.v.s. 
22 LR) Waltherpistol i egen klass, 
men 1945 åker den ut igen.

1946 bröt man ut två klasser ur klass 
”övriga” (D), en för pistol m/39 
och m/40 (B) och en för 7,65 mm 
Waltherpistol (C). A var m/07. Re-
dan 1947 överfördes m/39 till D. Så 
här långt fanns bara grenen preci-
sionsskjutning.

1948 skapades klasser för nya SM-
grenen fältskjutning (och i SM sköt 
bara klass III):
• klass III, riksmästarklass, samtliga 
vapen
• klass II A, guldmärkesskyttar 
med pistol m/07 och 7,65 mm 
Walther PP/PPK
• klass II B, guldmärkesskyttar 
med pistol m/40
• klass II C, guldmärkesskyttar 
med övriga godkända vapen
• klass I, silver- och bronsmärkes-
skyttar, samtliga vapen

1950 avskaffades vapengruppsindel-
ningen i fält, även om det till för-
bundsmötet fanns motioner om att 
göra annorlunda.

1951 var det dags för make over i 
precisionsskjutningen. Vapengrupp 
A skulle bestå av m/07, m/40 och 
7,65 mm Walther PP/PPK, övriga 
godkända vapen blev vapengrupp B. 
Övre kalibergränsen på 9 mm togs 
bort. Även revolvrar blev nu tillåt-

na i grupp B, om de var avsedda för 
militärt eller polisiärt bruk, hade en 
kaliber på minst 7,5 mm, pipa max 
165 mm och fabrikskolv.

Nu fick reglerna vila till 1957. Då till-
läts återigen ”6 mm Waltherpistol” 
i alla tävlingar utom SM och Riks-
tävlingen. I precisionsskjutningen 
räknades den förstås till grupp B, 
”övriga vapen”. Samtidigt pågick en 
livlig debatt om revolverns vara eller 
inte vara. Wadcutterförbud? En ny 
kombinerad revolver- och Neuhau-
senklass? Bordläggning, utredning! 
1958 beslutades om revolverklass 
(C) vid SM och Rikstävlingen, 
men bordläggning i övrigt till 1961. 
”Sakskäl och inte mer eller mindre 
känslobetingade uppfattningar bör 
till sist få fälla utslaget” står det i re-
feratet. 1961 permanentas försöket.

1962 flyttades pistol m/39 till va-
pengrupp A, och kravet på att revol-
vern skall ”vara avsedd för militärt 
eller polisiärt bruk” slopades.

1970 var ett händelserikt år. Nu ska-
pades grunden till de regler vi har 
kvar idag. Vapengrupp A lämnades 
dock oförändrad, den bestod fort-
satt av m/07, m/39, m/40 och m/
Lahti samt Walther PP och PPK. Va-
pengrupp B blev ungefär lika som 
idag, men utan ortopediska kolvar 
och utan pipvikter. Ammunitionen 
skulle vara mantlad och fabrikstill-
verkad. Vapengrupp C utgjordes 
av sportvapen som inte rymdes i 
A eller B.
 I fältskyttet fanns från 1970 två 
vapengrupper, grov och fin. Grov 
var vapen med kaliber större än .22, 
fin var kaliber .22.

1974 var det dags igen, och nu fick 
fältskjutningen samma vapengrup-
per som precisionsskjutningen. 
Vapengrupp A ändrades inte. B-
vapnen fick tydliga drag av den 

internationella grovpistolen, 
men kaliber upp till 11,4 mm 
(.45) tilläts, liksom att revolv-
rar .44 och .45 fick ha 6 ½” 
pipa (övriga 6”). Kravet på 

mantlad och fabrikstillverkad 
ammunition togs bort i B, med-

an ammunitionen i C skulle vara 
kaliber 22 Long eller LR. Övriga 
regler i C blev tämligen lika ISSF 
Sportpistol. I både B och C inför-
des mätlådan vi har kvar idag. Av-
trycksvikt 1,36 kg rakt över i alla 
vapengrupper.
 Vapengrupp A lämnades orörd 
länge, men med Försvarsmak-
tens minskade intresse för pistoler 
krympte vapengruppen. 1980 var 
det därför dags att släppa in andra 
pistoler av tjänstevapentyp. De till-
låtna modellerna förtecknades på 
en särskild lista. Helt dominerande 
blev dock SIG 210-5 (Nehausen). 
Detta betydde i praktiken exit för 
Försvarsmaktens och Polisens mo-
deller, även om de fick sina reservat i 
Rikstävlingen med vapengrupp A1 
och A2.
 I och med B-vapnens utveck-
ling låg många revolvrar typ S&W 
K38 och Colt Python och skräpade 
i vapenskåpen, och ägarna ville lufta 
dem. Revolverskyttet började som 
ett gräsrotsinitiativ att dyka upp på 
fältskjutningar, och 1994 bröts va-
pen med revolverfunktion ur va-
pengrupp B i fältskytte och bildade 
R.

2002 ersattes kravet på mantlad am-
munition i vapengrupp A med krav 
på minsta energi vid mynningen.
Den senaste större förändringen 
kom 2010, när avtrycksvikten i Va-
pengrupp B sattes ner från 1360 g 
till 1000 g, en anpassning till ISSF 
Grovpistol.
 Det finns förstås vapengrupp L, 
M och PPC också, men det är en 
senare historia.

Var skall utvecklingen ta oss näs-
ta gång?
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Svenska Pistolskytteförbundet

Pistolen som vapen har en lång 
historia. Någon gång under 
1500-talets tidigare hälft väx-
te det fram ett behov av ett 
lätt vapen av enhandskaraktär. 
Musköterna var alltför otymp-
liga. Så kom ryttarpistolerna 
– ursprunget för de moder-
na enhandsvapnen. De båda 
ryttarpistolerna i förbundets 
logotyp föreställer Gustav II 
Adolfs hjullåspistoler från förra 
delen av 1600-talet.

Pistolskyttet som organiserad 
tävlingsform kom till i USA 
på 1860-talet. I vår del av 

världen genomfördes en stor 
pistoltävling i Berlin 1890, 
och vid olympiaden i Aten 
1896 tävlade man i tre pi-
stolgrenar. Fram till 1930-ta-
let växte det fram ett intresse 
för pistolskytte även i Sveri-
ge, främst bland de pistolbe-
väpnade yrkesmän som hade 
pistolskytte även som fritids-
intresse. Ofta inom ramen 
för lokala sammanslutningar, 
som t.ex. militära och poli-
siära skytteföreningar. Men 
det fanns också redan då ett 
antal ”civila” föreningar för 
pistolskytte.

Det var ordföranden i en ny-
bildad sådan i Danderyd, Olof 
Reichenberg, som kom att gå 
i bräschen för att åstadkomma 
en nationell sammanslutning 
av dessa föreningar. Som ett 
led i det arbetet bildade han 
år 1934, med stöd av bl.a. 
Officerarnes Målskjutnings-
förbund och Stockholms 
Allmänna Pistolskytteklubb 
(ledande pistolskytteförening-
ar i Stockholm) den Svenska 
Pistolskyttekommittén och 
blev dess ordförande.
 Intresset var påtagligt och 
redan i december samma år 

hade 103 föreningar med 
sammanlagt 5.358 pistolskyt-
tar anslutit sig till kommittén. 
Inte mindre än 1.160 skyttar 
avlade detta första verksam-
hetsår också prov för det nyss 
framtagna pistolskyttemärket i 
brons. Kommittén kom sedan 
att utgöra grunden för Svens-
ka Pistolskytteförbundet, vil-
ket formellt bildades den 14 
mars 1936, för åttio år sedan.

Generalmajoren R von der 
Lancken åtog sig uppdra-
get som förbundsordförande. 
Det kan i sammanhanget ha 
sitt intresse att redovisa hur 
det nya förbundet skulle le-
das. Styrelsen skulle, utöver 
förbundsordföranden, bestå 
av tio ledamöter. Därutöver 
skulle Kungl. Maj:t förordna 
ett ombud. Av styrelseleda-
möterna skulle fem ordina-
rie med suppleanter väljas av 
förbundsmötet. Övriga fem 
ledamöter med suppleanter 
skulle utses av vardera Skyt-
teförbundens överstyrelse, 
Sveriges militära idrottsför-
bund, Svenska arméns re-
servofficersförbund, Svenska 

Del 1 – Hur det startade
Originaltext: Gunnar Tysk
Textbearbetning: Peter Carlsson
Foto: Ulf Hansson

Det är med stor glädje som vi i år, nästan på 
utgivningsdatumet av årets första NP, kan gratulera 
Svenska Pistolskytteförbundet på 80 års-dagen. 
Förbundet har sedan starten 1936 vuxit sig starkt och 
intresserat en hel nation för pistolskytte. Med anledning av 
firandet kommer vi att publicera förbundets begynnande historia, 
som tidigare sammanfattats av förbundets hedersledamot- och 
tidigare förbundsordförande Gunnar Tysk.

Förlaga 
(akvarell) till 
Förbundsmärket.

Generalmajoren R von 
der Lancken blev Svenska 
Pistolskytteförbundet förste 
ordförande.

80 år
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reservunderofficersförbundet 
samt Sveriges landstormsför-
eningars centralförbund. Det 
militära inflytandet var som 
framgår mycket starkt.
 Denna grundläggande 
paragraf visar med all tydlig-
het förbundets starka knyt-
ning till tjänstevapenskyttet, 
och det var ju naturligt efter-
som förbundet vuxit fram ur 
just detta skytte. Pistolen var 
vid den tiden ett allmänt fö-
rekommande eldhandvapen 
inom försvaret och utgjorde 
tjänstevapen för stor del av 
befälskadern. Till bilden hör 
att förbundet tillkom i en tid 

då orosmoln kunde skön-
jas vid horisonten. Det som 
sedan hände i världen från 
1936 och framåt kom na-
turligtvis att påverka intres-
set för det tjänstevapenskytte 
som bedrevs i detta nya för-
bund – med försvarsnytta som 
grundtanke.
 Det framgår av styrelsens 
sammansättning att det nya 
förbundet redan från början 
värnade om ett gott samar-
bete med organisationer i sin 
omgivning. Det kom dock att 
dröja ett bra tag innan de alla 
tog plats i styrelsen. Inte för-
rän 1940 utsåg Kungl. Maj:t 

sitt ombud och det kom att 
dröja till 1942 innan Skytte-
förbundens överstyrelse utsåg 
en ledamot.

År 1943 bildades Svenska 
Sportskytteförbundet och 
detta tillsatte då omgående 
en representant i SPSF:s för-
bundsstyrelse. År 1944 tillkom 
en representant för Svenska 
polisens idrottsförbund. och 
1945, efter tio år av uppbygg-
nadsarbete kunde styrelsen 
(i och med att prins Gustaf 
Adolf utsetts till förbundets 
beskyddare) summera med 
orden:
”Härmed har slutstenen i förbun-
dets organisatoriska uppbyggnad 
blivit lagd. Uppbyggnaden har 
tagit tio år och fortskridit från 
Pistolskyttekommitténs start och 
arbete över Pistolskytteförbundets 
bildande – berättigandet att till 
uniform bära förbundets märken 
– tillsättandet av Kungl. Maj:ts 
ombud – statsanslag – ömsesi-
dig representation i styrelsen med 
Frivilliga Skytteväsendet – orga-
nisation av pistolskyttekretsar – 
och nu till sist: en kunglig person 
i spetsen för förbundet.”
Det går inte att ta miste på 
styrelsens belåtenhet med sa-
kernas tillstånd. Man hade 
lyckats.

Ensam är stark – eller?
Den ständigt återkommande 
organisationsfrågan
Det stod redan tidigt klart 
för förbundsstyrelsen att man 
skulle behöva ett organisato-

riskt mellanled för att klara av 
den stora mängden anslutna 
föreningar (inte mindre än 
511 stycken år 1945). Redan 
1944 hade Stockholms, Gäv-
leborgs, Jämtlands och Norr-
bottens pistolskyttekretsar 
bildats. År 1947 tillkom Öst-
ergötlands, Gotlands, Malmö-
hus, Hallands, Göteborgs- och 
Bohusläns, Värmlands, Örebro 
läns, Västmanlands läns, Dalar-
nas, Kristianstad läns, Väster-
norrlands läns och Uppsala 
läns pistolskyttekretsar. Fem 
år senare 1952 blev den regi-
onala organisationen i prin-
cip färdig genom att de sista 
två kretsarna, Södermanlands 
och Älvsborgs läns pistolskyt-
tekretsar bildades.
 Kretsarnas tillkomst var 
egentligen en alternativ lös-
ning. Redan under Pistolskyt-
tekommitténs arbete insåg 
man behovet av en regional 
organisation. Den tanke som 
låg närmast till hands och som 
prövades först var att samord-
na allt försvarsbetonat skytte 
inom Skytteöverstyrelsens 
ram. Man tänkte sig att Pistol-
skytteförbundet skulle kunna 
ingå som en med länsförbun-
den sidoordnad och likaberät-
tigad organisation.
 Frågan utreddes av en 
kommitté inom Skytteför-
bundens Överstyrelse och 
denna utredning gav ett po-
sitivt resultat, som sedermera 
accepterades av Pistolskytte-
förbundets årsmöte. Det vi-
sade sig dock att intresset för 

Det inramade 
originaldoku-
mentet från 1934 
i vilket Rikshe-
raldikern god-
kände Svenska 
Pistolskytteför-
bundets första 
pistolskytte-
märke.

Skyttar i Officerarnes Målskjutningsförbund tränar på gården till 
Gymnastiska Centralinstitutet i Stockholm 1926.

Förbundets Högste Beskyddare, 
H.M. Konung Carl XVI Gustaf. 
Foto: Anna-Lena Ahlström
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Pistolskytten Gunnar Sträng
Foto: Pressens bild

Andra världskriget pågick för fullt 
och vid ett möte i juni 1941 beslöt 
LO att beväpna sina ombudsmän. 
Regeringen beviljade till att börja 
med licenser för två Waltherpisto-
ler. För att bereda ombudsmännen 
erforderlig övning i vapnens an-
vändande bildades Pk Kamrater-
na. Förre finansministern Gunnar 
Sträng, vid den tiden ordförande 
i Lantarbetarförbundet, deltog i 
tävlingar och visade sig vara en 
av föreningens säkraste skyttar. 
På klubbmästerskapet 1942 pla-
cerade han sig på en hedrande 
sjätteplats bland fyrtio deltagare 
och erövrade bronsplakett i ”He-
mortens banor”. Han hade också 
en privat skjutbana bakom sin 
sommarstuga.

en sådan lösning var mycket 
svagt hos Överstyrelsens hög-
sta ledning. Då pistolskyttet 
inte längre hade något val, 
blev det istället pistolskytte-
kretsar.

I samband med att förbun-
det för första gången be-
viljades statsbidrag (5.000 
kronor för 1942/43) upp-
drog Kungl. Maj: t åt Skyt-
teförbundens Överstyrelse 
och Svenska Pistolskytteför-
bundet att överväga samar-
betsfrågorna mellan de två 
organisationerna men inte 
heller den gången lyckades 
man nå enighet. Skytteö-
verstyrelsens förslag blev se-
dermera fastställt av Kungl. 
Maj:t med innebörd att den 
ömsesidiga styrelserepresen-
tationen (jfr ovan) stadfästes. 
Naturligtvis var Pistolskytte-
förbundets ursprungliga sam-
ordningsidé riktig.
 Ett antal senare utred-
ningar har kommit fram till 
samma slutsats – det frivilliga 
skyttet borde samorganiseras. 
Svenska Pistolförbundet har 
heller aldrig avvisat tanken på 
en gemensam organisation för 
skytteorganisationerna utan 
tvärtom alltid intagit en po-
sitiv attityd då samverkans- 
och samordningsfrågor blivit 

aktuella. Särskilt angeläget har 
det bedömts vara att samla alla 
pistolskyttar i en och samma 
organisation.

År 1968 väckte förbundsled-
ningen åter frågan om ett när-
mare samarbete mellan de tre 
skytteorganisationerna. Den 
då tillsatta Värnpliktsutred-
ningen VK 66 kunde emel-
lertid förväntas ha synpunkter 
på en framtida organisation 
och därför kom samverkans-
frågorna att läggas på is ett år i 
avvaktan på utredningens be-
tänkande. Då detta presente-
rades år 1969 kunde man med 
tillfredsställelse konstatera att 
utredningen förordade en ge-
mensam skytteorganisation. 
Utredningen framhöll att det 

frivilliga skyttets verksamhet 
skulle underlättas genom ett 
närmare organisatoriskt sam-
gående mellan de tre skytte-
organisationerna och att man 
borde undersöka ”om det är 
lämpligt att de tre organisa-
tionerna på central, regional 
och lokal nivå inordnas under 
gemensam styrelse”.
 Efter remissbehandling av 
förslaget stod det emellertid 
klart att förutsättningarna för 
ett samgående ännu inte före-
låg. Däremot beslöt riksdagen 
på förslag av den samtidiga 
utredningen ”Idrott åt alla” 
att samtliga tre organisationer 
skulle tillhöra handelshuvud-
titeln och att deras statsan-
slag skulle samordnas med 
Riksidrottsförbundets. Detta 
innebar för SkytteÖS (Skyt-
teförbundens Överstyrelse) 
och SPSF (Svenska Pistol-
skytteförbundet) en överfö-
ring från försvarshuvudtiteln. 
Det kan i efterhand konsta-
teras att SkytteÖS några år 
senare fick Riksdagens väl-
signelse att återgå till försvars-
huvudtiteln, något som SPSF 
vid den tidpunkten valde att 
inte begära.

Som ett resultat av VK 66:s 
förslag godkände SkytteÖS 
och SPSF under 1970 ett 

Olof Reichenberg, 
Danderyds Pk, kom att gå i 
bräschen för skapandet av 
Svenska Pistolskytteförbundet.

Olof Reichenberg till vänster skjuter pistol. Året var 1937.

Polisens tidigare tjänstepistol 
(Walther) var vanligt förekom-
mande i den ursprungliga skytte-
verksamheten. Med instickspipa 
kunde man övningsskjuta med 
4 mm centralantänd ammunition.
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Stockholms Allmänna 
Pistolskytteklubb (SAPK) var 
starkt engagerad i Förbundets 
tillkomst. Protokollen finns 
bevarade i klubbarkivet.

förslag från Svenska Sport-
skytteförbundet att utse kom-
mersrådet Anders Lindstedt 
till utredningsman med upp-
gift att utreda formerna för 
ett samgående eller organi-
satoriskt närmande av de tre 
skytteorganisationerna. Lind-
stedt riktade under året en 
rad konkreta frågor till för-
bunden. SPSF svarade (lik-
som övriga organisationer) 
positivt och framhöll som sin 
önskan att det borde handla 
om ett gemensamt skytteför-
bund med regional länsin-
delning som skulle utgöra ett 
specialförbund inom Riksi-
drottsförbundet.

Utredningsmannen presente-
rade under hösten 1972 en 
skiss till gemensam organi-
sation samt ett stadgeförslag 
för den nya organisationen 
”Svenska Skytteförbundet”. 
Med hänsyn till att förslaget 
saknade varje form av analys 
och motivering fann organi-
sationerna det vara omöjligt 
att ta ställning – varpå även 
detta försök blev resultatlöst. 
Under 1973 kallades till ett 
sammanträde å RF där di-
rektören Bo Bengtsson gjor-
de ett försök att rädda tanken 

Pistolfältskjutning 1940. Närmast armépistol m/07 och 7,65 mm Mauserpistol. Foto: Ur boken ”Skytte”.

Några diabilder från Förbundets tidiga 
utbildningsmaterial. Den nära anknytningen till 
Försvaret framgår tydligt.

på en gemensam organisa-
tion. Då inte heller detta gav 
något märkbart resultat tog 
SPSF och pistolsektionen i 
SSF saken i egna händer och 
bildade en samarbetskom-
mitté med tre representanter 
för vardera organisationen. 
Denna kommitté utvidgades 
redan efter två år till att avse 
hela SSF och dess uppgift var 
nu att samordna bl.a. stadgar, 
tävlingsprogram, reglemen-
ten, vapenbestämmelser och 
märkesflora mellan de två 
förbunden.

Tanken på en gemensam orga-
nisation fanns där hela tiden, 
men resultat lät vänta på sig. 
Men skam den som ger sig! 
Sedan mitten av 1960-talet 
hade det kallats till återkom-
mande sammanträden i en 
ordförandekommitté. I dessa 
deltog, utöver ordförandena 
i de tre skytteorganisatio-
nerna, också ordförandena i 
Svenska Jägarförbundet och 
Sveriges Militära Idrottsför-
bund (SMI). Inom ramen för 
dessa ordförandekonferenser 
diskuterade man vilka mått 
och steg som kunde vidtas i 
avvaktan på det alla då trodde 
skulle bli den slutliga lösning-



NP1 ’16 1514 NP1 ’16

NK:s Pistolskytteklubb
I samband med bildandet av Svenska Pistolskytteförbundet startade många pistolskytteföreningar 
sin verksamhet. Anrika varuhuset Nordiska Kompaniet i Stockholm var inget undantag. Här ett ut-
drag ur en inbjudan till precisionstävling från 1942. ”Telefonanmälan emottages ej”, står det bland 
annat och man anmodar varje skytt att betala sin startavgift via särskilt upptryckta inbetalningskort 
(ett per skytt) som bifogas inbjudan. Ytterligare inbetalningskort fanns att avhämta hos jakt- och va-
penaffären H.A.B. Mauritz Widforss eller hos kassören, herr G. Lönn, NK:s uravdelning.

Inbjudan avslutas:
”Med förhoppning om Edert intresse och om livligt deltagande från Eder förening teckna vi
Högaktningsfullt
Nordiska Kompaniets Pistolskytteklubb”.

NORDISKA 
KOMPANIETS 

PISTOLSKYTTEKLUBB

en – en sammanslagning. 
Det visade sig att SkytteÖS, 
när man nu lyckats i sin strä-
van att få återgå till försvars-
huvudtiteln, var intresserad av 
ett ökat samarbete. Ett förslag 
vid ordförandekonferensen 
1976 blev därför att utöka 
samarbetsorganisation till att 
gälla alla tre skytteorganisa-
tionerna.
 Resultatet blev Skytte-
organisationernas Samar-
betsdelegation, SOS, som 
konstituerades den 25 janua-
ri 1978 vid ett sammanträde 
på Sällskapet (se bild sid. 11). 
I SOS skulle ingå ordföran-
den och sekreteraren ur de 
tre skytteorganisationerna. 
Möjlighet skulle dessutom 
finnas att då så ansågs vara 
ändamålsenligt adjungera re-

presentanter för närstående 
organisationer, t.ex. Jägarför-
bundet. SPSF, som drivit frå-
gan om SOS tillkomst, utsågs 
att under de två första åren 
svara för ordförande- och se-
kreterarfunktionerna i den 
nya organisationen. Det blev 
också sekreteraren (SPSF) 
som fick uppdraget att skriva 
ett förslag till stadgar för den 
nya, gemensamma, organisa-
tionen.

Skytteorganisationernas Sam-
arbetsdelegation blev inled-
ningsvis inte vad man inom 
pistolskyttet hade hoppats på. 
Verksamheten tenderade att 
uteslutande bestå av ömse-
sidig information, vilket var 
bra i och för sig, men inte sär-
skilt verkningsfullt vad gäller 

Då Frivilliga Skytterörelsen firade 
50-årsjubileum 1943 utlystes en stor rikstävling. 

Som uttryck för det påbörjade samarbetet med 
Svenska Pistolskytteförbundet ingick även 
fältskjutning med pistol (bilden visar förlagan till 
medaljen).

skyttets förhållande till om-
världen. På initiativ av SPSF 
beslöt delegationen därför 
under 1980 att bilda tre fasta 
arbetsgrupper – för organi-
sationsfrågor, för public rela-
tions och för skjutbanefrågor. 
Dessa arbetsgrupper skulle 
vara föredragande vid SOS 
sammanträden.
 Under 1983 föreslog SOS 
dessutom ett ämne för enskilt 
utredningsarbete vid Militär-
högskolan – ”Den frivilliga 
skytterörelsens organisation”. 
Resultatet av denna utredning 
innebar ännu en missräkning. 
Det innebar visserligen ett 
förslag till sammanslagning, 
men denna gång gällde det 
endast SkytteÖS och SPSF. 
Utredningens tyngdpunkt 
hade lagts på att samordna det 
nationella skyttet. För SPSF:s 
del var det en hjärtefråga att 
samla alla pistolskyttar under 
en hatt och detta MHS-för-
slag innebar ju en diametralt 
motsatt utveckling! Ännu en 
resultatlös utredning.

 De fasta formerna för 
samarbete inom SOS gjor-
de emellertid att skyttet kom 
att uppträda mera samlat i 
sina kontakter med omvärl-
den, en klar fördel. Det re-
sulterade bl.a. i gemensamma 
uppvaktningar i riksdagen 
angående bl.a. sekretessregler 
för vapenregister och en dif-
ferentiering av vapenlicensav-
gifter. SOS sökte också aktivt 
påverka kretsar, länsförbund 
och lokala skytteföreningar 
att samarbeta på motsvarande 
sätt genom att bilda regionala 
och lokala SOS. Då skyttet, 
särskilt under de två senaste 
decennierna, har utsatts för ett 
allt större tryck från omvärl-
den vad gäller förvaring av va-
pen, miljöproblem på många 
skjutbanor och inte minst an-
dra miljöfrågor som t.ex. bly-
frågan, har SOS kommit att 
få en allt mer framträdande 
roll som samarbetsorgan, men 
också som garant för ett sam-
ordnat agerande i förhållandet 
till omvärlden.
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Pistol-SM, fältskyttet, 1962. Som framgår av bilderna fick Förbundet generöst med 
hjälp av Försvaret. På den tiden var stridsskjutning en av Förbundets huvudgrenar. 
Foton: Alf J. Gustafsson

Ett berikande samarbete mel-
lan organisationerna har 
under senare år också möjlig-
gjorts genom samlokalisering. 
När Pistolskytteförbundet 
bildades skötte grundaren, 
Olof Reichenberg, själv ex-
peditionstjänsten. Därefter 
togs dessa uppgifter omhand 
av landstormslöjtnanten Nils 
Geimertz i hans bostad. Den 
första expeditionslokalen 
hyrdes 1942 i fastigheten Ja-
kobsgatan 26 och redan 1945 
flyttades kansliet till Riddar-
gatan 12 där man erbjudits 
att hyra en ”kontoriserad” 
trerumslägenhet (av en sty-
relseledamot). I detta centra-
la läge kom förbundet sedan 
att bli kvar ända till 1981, då 
man nästgårds, liksom andra 
frivilliga försvarsorganisatio-
ner, erbjudits att hyra nära-
liggande kontorslokaler (av 
försvarsmakten subventione-
rade) i Artillerigården med 
adress Riddargatan 13.

Så småningom (2000) flytta-
de även övriga skytteorga-
nisationer – FSR, SSF och 
Skytte UO – in och därmed 
fick man praktiska möjlighe-
ter till ett dagligt samarbete. 
Tyvärr kom snålblåsten kring 
försvarsmakten att påverka 
även frivilligorganisationerna. 
Hyressubventionen upphörde 
och alla tvingades av ekono-
miska skäl att under 2004 ge 
upp sina välbelägna lokaler 
för en flytt till Gärdet, adress 
Östhammarsgatan 70, där 
samtliga skytteorganisationer 
nu har sina kanslilokaler. Och 
för utmärkta samarbetsmöj-
ligheter är det således fortfa-
rande väl sörjt.

Till yttermera visso har SOS 
initierat ytterligare en organi-
sationsutredning. Nu blev det 
förre förbundsordföranden i 
SPSF, Curt Sjöö, som fick ut-
redningsuppdraget. Efter ett 
omfattande arbete presentera-
de han 1998 ett förslag till ge-
mensam organisation för FSR 
(Frivilliga Skytterörelsen, ti-
digare SkytteÖS), SkytteUO, 
SSF och SPSF. Förslaget ut-
sändes för rådslag inom alla 
organisationerna och denna 
gång kom vi något längre. 
Nu avstannade inte förverkli-

gandet förrän det under 2000 
stupade på en analys av orga-
nisationernas ekonomi (som 
skulle visa på olikheterna i 
deras förutsättningar). Man 
vågar nog påstå att det denna 
gång inte var FSR:s ledning 
som tvekade utan fastmer dess 
länsförbund och föreningar.

Vi kan konstatera att förbun-
dets åttio år har varit fyllda 
av goda organisatoriska före-
satser men att vi hittills inte 
nått ända fram. Sannolikt har 

de ekonomiska skillnaderna 
haft stor betydelse för miss-
lyckandet. Förbunden har oli-
ka huvudmän och dessutom 
betydande skillnader i statsan-
slag om man utgår från anslag 
per aktiv skytt. Det är själv-
klart att varje organisation i 
första hand måste se till sina 
medlemmars bästa, men den-
na ambition får inte skymma 
sikten på längre håll. Som ti-
digare nämnts i denna artikel 
saknas det i dag inte gemen-
samma bekymmer. Det svens-

ka skyttet just nu står inför så 
stora problem att vi inom en 
inte allt för avlägsen framtid 
blir nödsakade göra gemen-
sam sak för att kunna trygga 
vår existens. Ensam är inte 
alltid stark!

I nästa utgåva av Nationellt Pi-
stolskytte fortsätter vi historien 
om utvecklingen inom Svenska 
Pistolskytteförbundet. Då kom-
mer vi att blicka tillbaka på täv-
lingsverksamheten och summera 
de tio senaste åren.

Kansliets tidigare kontorslokaler på Riddargatan 13 (Artillerigården). Foto: Ulf Hansson
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P11
Toppmodern luftpistol för tävling/träning
Finns som kort eller lång luftpistol 4,5
Går att göra tyngre med extra vikter.
Universalkolv (höger/vänster)
Ställbar kolvvinkel
Ställbart tryck
Ställbar kolv finns som tillval

•
•
•
•
•
•
•

Vi tar andra vapen i byte. Även delbetalning.

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

•
•
•

•

•
•

Vi provar ut det bästa 
partiet ammunition 
- helt kostnadsfritt! 

 
Du betalar enbart för de skott du köper - minsta 

mängd: 10 askar (5 000 skott) 

P44 - Toppkvalitet och precision!
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Vi har försäljning och service för:
1981-2016 – 35 år i branschen till glädje för många ...

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

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

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

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:-

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:-

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:-

Stor sortering av filterglas,
med eller utan styrka.

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

Diopter
Steglös. Passande till 
såväl skyttebågar som 
vanliga glasögon.
Pris: 750:-
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Optiska hjälpmedel har sys-
selsatt människan sedan det 
blev möjligt att slipa linser 
och speglar till en jämn och 
sfärisk yta. Kikare användes 
till exempel av Galileo Ga-
lilei första gången 1609 där 
en pluslins och en minuslins 
kombinerades för att få olika 
förstoringar. Därefter kom 
”Terresterkikare”, typ kikar-
sikten med två pluslinser och 
omvandlingssystem så att bil-
den blir rättvänd.
 Det finns olika varian-
ter av dessa kikare, men jag 
fördjupar mig inte i dem här 

eftersom de bara är tillåtna 
vid dynamiskt skytte (IPSC), 
typ rödpunktsikte. I ett gam-
malt nummer av NP berättar 
Ragnar Skanåker till exem-
pel om en Hämmerli fripistol 
från 1960-talet som – innan 
det förbjöds – utrustats med 
rödpunktsikte; ”det var lätt att 
skjuta tior, man la bara den 
röda punkten mitt i tavlan 
och tryckte av”.

Spegelsiktet
Min första bekantskap med 
optiska hjälpmedel för pistol-
skytte var ”spegelsiktet” 1970. 

Holger Granberg (ägare av 
dåvarande Sportskyttemate-
rial i Stockholm) visade upp 
en Hämmerli fripistol som 
var utrustad med detta sikte. 
Spegelsiktet var då redan för-
bjudet, men jag fick i alla fall 
prova det för att se hur det 
fungerade.
 Det var bröderna Ruess i 
Schweiz som tog fram spegel-
siktet. Avsikten var att hjälpa 
skyttar att se bra på alla av-
stånd. Bröderna presenterade 
siktet på VM i Bukarest 1965 
där UIT (nuvarande Interna-
tional Shooting Sport Federa-
tion) provade och godkände 
det. Siktet började tillverkas 
hos Hämmerli, Lensburg i 
Schweiz, ett antal år men blev 
i slutet av 1960-talet förbju-
det. Varför vet jag inte.
 Tanken med spegelsiktet 
var att bilden av riktmedlen 
skall ligga i oändligheten d.v.s. 
minst 6 meter bort från skyt-

ten så att det inte krävdes nå-
gon ansträngning av ögonen 
att se riktmedlen på nära håll. 
Med vanliga öppna riktmedel 
ser man korn och sikte skarpt 
(diopter underlättar detta) 
tavlan lite suddig och man lär 
sig var man skall hålla i rikt-
området för att träffa tian.
 När det gäller spegelsiktet 
har man istället för korn en 
parabolisk spegel som har sin 
brännpunkt där det trekantiga 
siktet sitter och som speglas 
i den halvfolierade spegeln. 
Denna spegelbild placeras på 
halva tavlan, således i oändlig-
heten (∞) 50 meter bort.
 Så här fungerar det för en 
skytt som siktar med höger 
öga: Skytten lyfter fripisto-
len så att halva siktet ligger 
på riktpricken. Höger öga 
slutes. Vänster öga ser nu på 
riktpricken. Skytten öppnar 
sitt siktöga igen och ser sik-
tet på riktpricken, i ”oändlig-
heten”. Pistolen centreras på 
riktpricken och avfyras.

Några förutsättningar för att 
kunna sikta med spegelsiktet:
1. Man ska vara ”rättsynt”, 
eller ha korrigering för långt 
håll.
2. Ögonen ska ha god samsyn, 
gärna stereoseende.
3. Man ska ha god synskärpa.
4. Man ska inte ha någon la-
tent skelning.
5. Äldre skyttar ska bara ha 
korrigeringsglas för långt håll.

Experiment med 
optiska hjälpmedel
Av: Hans Bark, skytteoptiker

Optiska hjälpmedel för pistolskytte har 
alltid kittlat uppfinnarna. Skytteoptiker 
Hans Bark har experimenterat med de 
flesta anordningarna och förklarar här 
hur de fungerar.

Tubkikare modell 
”Galilei”.

Galileo Galilei 
(1564–1642).
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Hämmerli fripistol med spegelsikte.

Vänstra bilden: Siktbild med standardriktmedel (vanligt korn och 
siktblad med skåra).
Högra bilden: Siktbild vid riktning med spegelsiktet. Riktmedel och 
tavla syns lika skarpt trots avståndet, 50 meter.

Bakre siktbladet 
(vänster) samt ”kornet”.

Spegelsikte

Schematisk bild av spegelsiktets funktion.
Skytten ser med båda ögonen öppna (samsyn) eller med 
skytteglasögon för långt håll. Inget tillägg för riktmedlen. 
Ålderssynthet spelar ingen roll.
Höger öga ser på triangelsiktet i parabolspegeln, vilken då 
avbildas under den halva riktpricken på gränsen mellan det 
vita i tavlan och den svarta riktpricken (i oändligheten) på 
50m. Ögat behöver således inte ställa om för närseende och 
det blir ingen anspänning av linsen i ögat. Vänster öga ser 
på tavlan i oändligheten varför det inte heller i det ögat blir 
någon anspänning av linsen. Hjärnan gillar inte dubbelbilder 
och samordnar nu de två bilderna till en. Områden som blir 
överlappade av varandra undertrycks av hjärnans bildminne. 
Siktbilden avbildas på åtskilda näthinnepunkter i höger, 
respektive vänster öga.

Hämmerlis spegelsikte presenterades i ”Hämmerli News” 1967.
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Hämmerli fripistol modell 150 som jag provade 
polariserande riktmedel på.

90o

korn

90o

180o

90o

180o

Justerbara 
sidostycken 

på siktet

Bakre siktet

Justering av spaltbredder

Grovt korn

Fint korn

Struket korn – perfekt siktbild – avfyra!

Vinsten med spegelsiktet är 
noggrannhet.

Nackdelarna med spegelsiktet 
är att det inte kan användas av:
1. Skyttar som är enögda.
2. De som inte har samsyn av 
ögonen.
3. De som behöver olika kor-
rigering av ögonen.
4. De som har latent skelning.

Varför ett förbud? Jag tror det 
berodde på det faktum att alla 
inte kan använda siktet enligt 
ovanstående.

Afokala linser
Efter att ha provat spegelsik-
tet funderade jag vidare. Jag 
kom att tänka på linser som 
utjämnar bildstorlekar på nät-
hinnan, till exempel barn med 
skelning som har olika styr-
kor på sina ögon. Har man 
mer än fem procents skill-
nad mellan näthinnebilderna 
ser man dubbelbilder, varvid 
hjärnan undertrycker en av 
bilderna och barnet ser bara 
på ett öga. Man kan ha högst 
c:a +2.50 dioptriers skillnad 
mellan ögonen. Till exem-
pel höger 00.00 och vänster 
+3.00. Skillnaden är 3 diop-
trier = ingen samsyn. Det 
högra glaset blir tunt och det 
vänstra tjockt. Man gör då 
högerglaset 5 mm tjockare, 
bildstorlekarna blir lika och 
samsyn uppstår.
 En afokal lins är en lins 
som inte har någon styrka el-
ler virtuell brännpunkt. Den 
ger bara en skenbar förstoring 
av objektet. Jag slipade upp en 
sådan lins med en tjocklek på 
18 mm med brytningsindex 
1,5 och monterade den i en 
skyttebåge. Avståndet till ögat 
40 mm. När jag siktade upp-
fattade jag tavlan på tjugofem 
meter som om den stod på 
tjugo meter och riktmedlen 

blev större. Detta gjorde att 
det var lättare att se det struk-
na kornet och riktområdet. 
Jag använde linsen mest vid 
fripistolskytte. Tavlan på fem-
tio meter uppfattade jag som 
om den stod på fyrtio meter.
 Vinsten blev att riktområ-
det syntes tydligare och blev 
bättre avgränsat, särskilt prick-
ens kant. Det blev också lätt-
are att hålla struket korn. Det 
går lättast att göra en sådan 
lins i plast. Den väger mindre 
och klassificeras som vanligt 
korrigeringsglas. Linsen ger 
en ungefärlig förstoring på 
åtta procent.

Polariserande riktmedel
1977 skedde nästa optiska 
försök, då på min fripistol 
Hämmerli modell 150. Jag 
använde plastskivor, så kall-
lade Vektogram, som används 
vid synträning av ögats yttre 
muskler. Vektogramskivorna 
är vattenklara och har utsatts 
för en ”dragning” så att mo-
lekylkedjorna har sträckts, lagt 
sig parallellt och blivit dub-
belbrytande.
 När man lägger en skiva 
med vågrät och en med lod-
rät polarisation på varandra 
blir det totalt svart, inget ljus 
tränger igenom. Jag tog loss 
originalsiktbladet och över-
förde storlek och infästning 
på en svartoxiderad mässings-
ram med två vågräta spår. I 
det inre spåret sattes vekto-
gramskivan på 0,8 mm, lika 
stor som mässingsramen och 
med polriktningen vågrätt 
180 grader. I ytterspåret två 
vektogrambitar 10 mm bre-
da, vertikalt 90 grader. Dessa 
två bitar kunde jag nu förflyt-
ta individuellt inåt/utåt och 
fick då ett ställbart spaltsikte 
med vilket jag kunde reglera 
spaltbredden. Kornet filade 
jag ned så mycket att det hade 

Polariserande riktmedel
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Ragnar Skanåker: 
Det var lätt att skjuta 
tior, bara att lägga den 
röda punkten mitt i 
tavlan och trycka av.

en liten bas, så pass stor att det 
gick att fästa kornet med en 
skruv plus bricka. På kornet 
fäste jag två vektogrambitar 
på varandra för att få styvhet 
och styrning på polriktningen 
i 90 grader. Alla vektogrambi-
tar skars i en skärmaskin för 
att få perfekta skärytor. Jag an-
vände fyra kornbredder; 3.5, 
4.0, 4.5 och 5.0 mm. Jag triv-
des bäst med 4.0. Kornhöjden 
var densamma som på origi-
nalkornet.
 När alla siktdelar var mon-
terade strök jag lite blyerts på 
kanterna för att få bort even-
tuella reflexer. Jag ställde in 
siktes spaltbredder så trångt 
som möjligt. När jag riktade 
under pricken och det blev 
totalt svart hade jag ”Det 
perfekta strukna kornet”. 
Låg kornet över siktet, ”grovt 
korn”, blev kornet vitt och ju 
grövre korn, desto vitare yta 
syntes av kornet. Låg kornet 
under blev siktskivan vit och 
ju mer jag doppade kornet 
desto ljusare siktskiva. Det 
blev nu lättare att hålla struket 
korn och jag behövde egent-
ligen bara koncentrera mig på 
att hålla så stilla som möjligt 
i riktområdet under pricken 
och fyra av.

Vilken effekt på resultaten 
hade polarisationssiktet?
Med originalriktmedlen sköt 

jag mellan 530-540 poäng 
i en helmatch fripistol på 
klubbnivå. Med polarisations-
siktet ökade resultaten med 
c:a 10-15 poäng, alltså runt 
550 poäng med samma trä-
ningsmängd.
 Jag kontaktade Sport-
skytteförbundet (nuvarande 
Skyttesportförbundet), visade 
siktet och förklarade hur det 
fungerade. Jag frågade om jag 
fick använda det på externa 
tävlingar typ, DM, SM etc. 
De hade inget svar, men tog 
hand om delarna och sände 
dem till UIT (nuvarande In-
ternational Shooting Sport 
Federation) i Schweiz. Efter 
sex månader och påstötning-
ar från mig, fick jag beskedet 
att siktet var att betrakta som 
optiskt hjälpmedel och fick 
därmed inte användas. Det 
var bara att förpassa grejorna 
till experimentlådan.

Gallileikikare
Nästa optiska försök bestod av 
två linser liknande dem i en 
vanlig Gallileikikare”, med en 
pluslins och en minuslins. Om 
man monterar linserna med 
ett visst avstånd emellan går 
det att med en formel räkna 
ut hur starka de ska vara. När 
det är uträknat får man fram 
den önskade förstoringsgra-
den. Vid pistolskytte bör man 
inte överstiga två gångers för-

storing. Första provet skedde 
med hjälp av ett ”Söderberghs 
diopteröga” som innehåller 
filter, diopterskiva med oli-
ka hålstorlekar och plats för 
korrigeringsglas. Jag trädde 
på svart gummislang på var 
ända av diopterögat. Längst 
ut en pluslins och mot ögat 
en minuslins. Detta gav drygt 
två gångers förstoring.
 Tyvärr reduceras ljuset 
kraftigt och anordningen 
gick inte att använda vid mu-

let väder. Jag bytte ut diop-
terögat mot ett mässingsrör, 
30 mm i diameter, samt ett 
rör på 28 mm som passade 
i det grövre röret. Det min-
dre röret var försett med O-
ringar för att inte glappa. Jag 
använde linserna från en tea-
terkikare och fäste dem i var 
ände med O-ringar som höll 
dem på plats. Rörens insidor 
målades mattsvarta. Fullt ut-

Skytteoptiker Hans Bark, själv pistolskytt, har provat det mesta när 
det gäller optiska hjälpmedel. 

Jag slipade upp en afokal lins (lins 
som saknar styrka) med en tjocklek 
på 18 mm, brytningsindex 1,5, och 
monterade i en båge. Linsen ger en 
skenbar förstoring av objektet. När 
jag siktade uppfattade jag tavlan på 
tjugofem meter som om den stod 
på tjugo meter och riktmedlen blev 
större.
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Ett flertal optiker har tagit fram hjälpmedel för skytte. Här en annons 
ur ”Svenskt Skytte” från 1954; ”Carlsons skytteöga”.

”Söderberghs diopteröga” från 1950-talet innehåller filter, 
diopterskiva med olika hålstorlekar och plats för korrigeringsglas. 
Jag använde detta som grund och byggde vidare på det för att få två 
gångers förstoring.

I Centras monter på IWA-mässan i Nürnberg köpte jag denna enhet 
som består av förstoringsdel med 1,5 gångers förstoring samt steglös 
inställning av diopterhålet.

dragen var längden 80 mm, 
lika med avståndet i teater-
kikaren. En skruv i det yttre 
röret för att kunna låsa mot 
det inre gjorde att jag kunde 
fixera inställningen på de av-
stånd jag önskade. Jag kunde 
även montera in en korrige-
ringslins framför frontlinsen. 
Denna ”teaterkikare” gav en 
förstoring på 2,5 gånger.

Hur var det att skjuta med 
denna kikare?
Kort sagt – inte bra.
Kornets rörelser i siktskåran 
blev alltför tydliga, vilket gjor-
de att noggrannheten ökade 
så till den milda grad att jag 
inte fick iväg skottet. Det 
krävdes många lyft innan jag 
kunde avfyra och inte sköt jag 
bättre, snarare sämre. Dessut-
om var det inte tillåtet, men 
roligt att prova. Även denna 
anordning förpassades till ex-
perimentlådan.

Kontaktlins
Utöver dessa experiment har 
jag också provat med kontakt-
lins som okular. En frontlins 
(plus) i plast i en skyttebåge 
på 40 mm från ögat. Men 
kontaktlinsen började flexa 
när jag siktade (blir för torr 
när man blinkar mindre). Jag 
har tydligen för lite tårvätska 
och använder för övrigt aldrig 
kontaktlinser. Det blev också 
för mycket ströljus som störde 
från omgivningen. Projektet 
gav en förstoring på c:a 1,7 
gånger.
 Jag provade vidare och 
ersatte kontaktlinsen med 
en minuslins som placerades 
12 mm från ögats hornhin-
netopp (ögats främre bränn-
punkt), samt en frontlins 60 
mm från okularlinsen. Linser-
na sattes i två 25 mm glasfatt-
ningar samt hållare som satt 
i löpare i en skyttebåge som 
jag då tillverkade (Barks mod 
201). På denna kunde man 
lätt från sidan skruva in sys-
temet i rätt position framför 
ögat. Det blev c:a två gång-
ers förstoring. Men även här 
störde ströljus och det fung-
erade bäst i skjuthall. Liksom 
tidigare blev resultatet att 
den ökande noggrannheten 
blev påfrestande. Det blev för 
många energikrävande lyft 

upp och ned innan jag fick 
iväg skotten. Även dessa an-
ordningar hamnade i experi-
mentlådan.

Sista experimentet
Sista provet med systemop-
tik gjorde jag för åtta år se-
dan. Jag visste att det inom 
det nationella gevärsskyttet 
är tillåtet för veteraner att 
ha 1,5 gångers förstoring i 
dioptern och jag köpte en 
sådan enhet i företaget Cen-
tras monter på IWA-mässan 
i Nürnberg. Enheten består 
av förstoringsdel samt steglös 
inställning av diopterhålet. Jag 
fäste dioptern i en ring och 
monterade på min skyttebåge. 
Mina gevärskunder klagade 
på träffbildsförflyttningar vid 
skytte på 300 meter, de fick 
ofta skruva några snäpp från 
tävling till tävling samma 
dag. Men vid fripistolskytte 
(50 meter) med detta system 
kändes förstoringen bra och 
några träffbildsförflyttningar 
noterades inte. Det ska till-
läggas att man har enhands-
fattning i fripistol och vinglar 
tillräckligt ändå. Dioptertu-
ben sitter nu på mitt luftgevär.

Vad är slutsatsen av dessa prov, 
försök och experiment?
Ja, det är att förstoring av rikt-
medel och tavla inte leder till 
högre poäng, åtminstone inte 
för mig. Polariserande rikt-
medel var bra, men är för-
bjudet.
 Det jag nu använder ibland 
är en vanlig lins, 16 mm tjock 
med min egen styrka insli-
pad. Det ger en förstoring på 
åtta procent på femtio meter. 
Kravet på synskärpa minskar 
och systemet hjälper näthin-
nebilden att ligga kvar på gula 
fläcken (där vi ser som skar-
past) eftersom jag på grund av 
ålder inte kan ställa om linsen 
i ögat lika mycket som i yngre 
dagar.

Vad hände med experiment-
lådan?
Experimentlådan försvann 
när jag sålde mitt företag i 
samband med pensionering-
en. Någon medhjälpare tyckte 
väl att det var skräp i kartong-
en och lät det följa med till 
sopstationen.
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Dags att 
uppgradera?
Av: Åke Nordin

Som mitt andra vapen hade 
jag köpt en Heckler & Koch 
P9S Sport i kaliber 9 mm 
Parabellum med en vanlig 
rak kolv och med en anato-
misk kolv som var lämplig att 
skjuta vapengrupp B med. På 
den satt en pipvikt som vägde 
mer än 50 gram som gjorde 
att den inte klassade in i va-
pengrupp A. Till den köpte 
jag därför en 102 mm pipa 
och gjorde ett laxspår i man-
teln för att kunna sätta fast 
ett korn vilket gjorde att jag 
kunde skjuta vapengrupp A. 
Pipvikten var ett problem, för 
den var bara klämd fast mot 
pipan med en skruv och ville 
gärna vrida sig under skjut-
ning. Kornet satt på pipvikten 
och ibland flyttade sig träffbil-
den i sida under skjutningen.
 Vi sköt sportskyttegrenen 
Grovpistol i klubben. Jag sköt 
med min H&K, men efter en 
tid fick jag klart för mig att 
mantlade kulor inte var god-
kända att skjuta tävlingar med. 

Jag köpte kulgjutningsutrust-
ning för att gjuta blykulor till 
min H&K, men provskjut-
ningarna var nedslående. Ku-
lorna gick på tvären och de 
träffade lite var som helst över 
hela tavlan. Jag konstaterade 
att jag behövde både ett nytt 
C-vapen och en ny Grovpi-
stol. Det var dags att uppgra-
dera!

I min klubb, Upplands Väsby 
Psk, fanns det flera skyttar 
som hade växelkalibervapen. 
Det här med att ha ett vapen 
som kunde konverteras till 
en annan vapengrupp tillta-
lade mig. Min H&K kunde 
jag ju skjuta både vapengrupp 
A och B med. Jag provade att 
hålla i en Walther GSP, men 
konstaterade att vikten på 
vänstra sidan av slutstycket 
skulle träffa rakt på min tum-
me när den rekylerade bak-
åt. Det problemet hade inte 
SAKO. Pistolen var på den 
tiden (1984) mycket populär 

och många skyttar använde 
den. Vostoken såldes och en 
SAKO Tri Ace i kaliber .32 
med växelsats i kaliber .22 in-
köptes. På den första fältskyt-
tetävlingen som jag använde 
SAKO:n sköt jag fullt för för-
sta gången i mitt liv. Vilket lyft 
det var att få skjuta med en 
riktigt bra pistol.

SAKO .22:an kom att använ-
das intensivt under många år. 
Jag konstaterade efter ett tag 
att den lätt fick funktions-
störningar. Med olika åtgärder 
gick det för det mesta att lösa 
problemen. I samband med 
landskampen mot Danmark 
2003 fick jag flera eldavbrott. 
Sören Wahlberg konstaterade 
då att patronläget var utsli-
tet och en ny pipa sattes in i 
pistolen. Trots det fungerade 
inte pistolen tillfredsställan-
de. Dags att uppgradera! Un-
der våren 2005 köpte jag en 
Hämmerli SP20. Den låg bra 
till i pris och det fanns en kolv 

som hade en vinkel som pas-
sade mig. Det var ett lyft att 
få skjuta med en pistol som 
alltid fungerade och som jag 
kunde lita på.

SAKO .32:an var det sällan 
några problem med. Den 
fungerade för det mesta. Dock 
hade den ibland utkastningsfel 
med hemladdad ammunition. 
Tomhylsan fastnade i utkas-
taröppningen. Lösningen på 
det problemet blev att smörja 
patronen med lite olja från en 
stämpeldyna varpå den lättare 
lösgjorde sig ur patronläget 
och gav slutstycket lite högre 
fart bakåt. Ett annat problem 
med pistolen är dock att den 
är väldigt tung. Den väger 1 
370 gram. Vid ett tillfälle när 
jag var på skjutbanan och trä-
nade precision med .32:an 
sved det till i muskeln på bak-
sidan av axeln. Jag fick någon 
sorts belastningsskada. Jag 
kunde känna en knuta i mus-
keln som ömmade. Det tog 

I början av min skyttekarriär 
köpte jag som första vapen 
en Vostok MCM. Mest för 
att den var billig och för att 
några skyttar i klubben hade 
sådana pistoler. Efter några år 
och inför det år som jag skulle 
bli riksmästare och få delta i 
SM för första gången insåg 
jag att jag behövde ett bättre 
C-vapen. Framförallt ville jag 
ha en modernare pistol med en 
bra anatomisk kolv, vilket jag 
saknade hos Vostoken.

Tesro TS32-3 och Tesro TS22-3 Pro med demonterad rekyldämpare.
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lång tid att bli av med smärtan. 
Vid SM i Luleå 2005 sköt jag 
precision med SAKO:n. Det 
gick riktigt dåligt mot slutet 
av grundomgången. Jag or-
kade inte med att hålla pisto-
len stilla. Den kändes alldeles 
för tung. Dags att uppgradera!

På hösten dök Hä-Sport AB 
upp på en tävling. Bland alla 
grejor de hade med sig fanns 
en begagnad växelsats i kali-
ber .32 till min Hämmerli SP 
20 som jag köpt från dem på 
våren. Vi kom överens om att 
jag skulle få låna växelsatsen 
för att provskjuta. Provskjut-
ningen utföll till belåtenhet 
så jag köpte den och jag an-
vänder den nu främst till pre-
cisionsskjutning. Men SAKO 
.32:an då? Tyngden är en för-
del vid allt snabbt skytte, så 
därför använder jag den till 
Militär snabbmatch och Fält-
skjutning.

Som nybörjare inom sporten 
blir det ofta att man köper en 
begagnad pistol eller en lite 
billigare och enklare pistol 
som första vapen. Att punga 
ut med mellan 15 000 och 
25 000 kr för en ny pistol av 
toppklass kan kännas ganska 
betungande för många ny-
börjare. Men om man blivit 
biten av sporten och upptäckt 
att det är jätteroligt att åka på 
tävlingar och försöka bemäs-
tra alla utmaningar som pi-
stolskyttet innehåller behöver 
man se över sitt vapeninnehav 
och uppgradera.

Idag finns 7 pistolfabrikat på 
marknaden som jag tycker är 
någonting att ha för att täv-
la med:
•  Benelli MP90S World 

Cup (.22 och .32)
• Feinwerkbau AW93 (.22)
•  Match Guns MG-2 (.32) 

och MG-4 (.22)
• Morini CM 22M (.22)
•  Pardini SP (.22) och HP 

(.32)
•  Tesro TS22-3 (.22) och 

TS32-3 (.32)
•  Walther GSP Expert (.22 

och .32)
• Walther SSP (.22)
Av dessa har två pistoler väx-
elsats, Tesro och Walther GSP. 
Tre pistoler finns i både .22 
och .32 men är helt separa-
ta pistoler och två finns bara 
som .22. SAKO Tri Ace och 
Hämmerli SP 20 tillverkas 
inte längre.

Varför köpa en .32:a? I fält-
skjutning är vapengrupp B 
oftast den minsta vapen-
gruppen. Men gillar man 

banskjutning med grenar-
na Precisionsskjutning och 
Militär snabbmatch är va-
pengruppen ett måste. I pre-
cisionsskjutning kan man 
nå jämförbara resultat i va-
pengrupperna B och C. Det 
gäller inte för vapen i va-
pengrupp A, för normalt sett 
kommer man inte upp i de 
poäng man kan nå i C och B. 
Vill man försöka sig på att ta 
sig till landslaget i fältskjut-
ning, som tävlar i Nordiska 
Mästerskapen, är vapengrupp 
B ett måste och det gäller för 
både damer och herrar.

Det finns både för och nackde-
lar med en växelsats. Till den 
största fördelen hör naturligt-
vis priset. En växelsats kostar 
bara hälften av vad en kom-
plett pistol kostar. En annan 
fördel är att kolven alltid är 
densamma. Om man lagt ned 
mycket arbete på att utforma 
sin kolv så att den känns per-
fekt, är det bra att kunna an-
vända den på ett smidigt sätt 
för båda kalibrarna. För den 
som har många vapen i fa-
miljen kan en växelsats vara 
fördelaktig, eftersom den inte 

genererar några poäng vid va-
penförvaringen.
 Den största nackdelen 
med en växelsats kan vara, att 
om man är en skicklig skytt 
och råkar hamna i särskjut-
ningar med både C och B så 
måste man bygga om sitt va-
pen och man kan inte göra 
sig klar på direkten genom att 
bara ta den andra pistolen. En 
annan nackdel är om pipa och 
mantel inte hänger ihop, som 
på till exempel Hämmerli SP 
20 så är det inte säkert att in-
ställningen av siktet är den-
samma för båda kalibrarna. 
Jag måste exempelvis skruva 
ett och ett halvt varv på höjd-
skruven mellan .22 och .32 på 
min pistol.

Vill man ha ett nytt vapen med 
växelsats har man Walther 
GSP och Tesro att välja på. 
Walther GSP är en mycket väl 
beprövad konstruktion som 
har hängt med sedan början 
av 1970-talet. Genom åren 
har den moderniserats på ett 
stort antal punkter och är idag 
fortfarande mycket konkur-
renskraftig. I synnerhet i ka-
liber .32 är det många mycket 
framstående resultat skjutna 
med pistolen.

Ett av de senaste vapnen på 
marknaden idag är Tesro. 
Den kom i sin första version 
2002. Idag, tolv år senare är 
den fortfarande en av de se-
naste konstruktionerna. 2003 
var det Staffans Vapen AB 
som importerade pistolen. Av 
okänd anledning upphörde 
de med agenturen och fram 
till nyligen kunde man bara 
köpa pistolen via Karlslunde 
Sport i Danmark. Nu har In-
terprodukter AB, som också 
importerar Morini, tagit sig 
an pistolen. Det gör det lite 
mindre krångligt att köpa pi-
stolen.

Idag är priset 19 200:- för 
.22:an och 21 400:- för .32:an. 
Växelsatsen i kaliber .22 kos-
tar 8 300:- och i kaliber .32 
kostar den 10 500:-. Man får 
alltså en komplett pistol i båda 
kalibrarna för 29 700:-. Om 
man köper allt på en gång är 
det en smaksak vilken kaliber 
man väljer som pistol eller 

Mitt första vapen, en Vostok MCM.

Mina trotjänare, SAKO Tri Ace och Hämmerli SP20 tillsammans med de nya Tesro-pistolerna.
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som växelsats när man sö-
ker licensen. Mycket pengar 
kan tyckas, men jämför man 
med exempelvis Pardini, som 
man måste köpa två kom-
pletta pistoler av, blir sum-
man för dem 35 200:- (pris 
enligt VapenGuiden 2015). 
En Walther GSP kostar 29 
280:- med båda kalibrarna, 
enligt importörens hemsida. 
Det finns alltså en del pengar 
att spara på att köpa ett vapen 
med växelsats.

Hur är då Tesro att skjuta med? 
Det var bara att åka ner till 
Hässleholm och låna Interpro-
dukters demonstrationsvapen. 
Både en .22:a och.32:a lånades 
för provskjutning. Jag inledde 
testen med att skjuta precision. 

Tyvärr var dagsformen uru-
sel. Det var omöjligt att hålla 
stilla. Kornet hoppade runt i 
siktskåran och träffarna blev 
därefter. Till sist lyckades jag få 
iväg några skott med bra rikt-
medel så att jag kunde bedö-
ma hur pistolen var skottställd. 
Sedan var det att försöka läsa i 
den tyska manualen och förstå 
hur siktskruvarna skulle ändras 
för att centrera träffbilden. Ef-
ter ett tag hade jag fått stil på 
kroppen, jag centrerade träff-
bilden och till sist lyckades jag 
som bäst skjuta 49 poäng med 
.22:an. Dags att prova .32:an. 
Efter lite justering av riktmed-
len lyckades jag även med den 
skjuta en serie om 49 poäng.

Precisionsskjutning är en gren, 

men hur går det att skju-
ta mot snabbskjutningstav-
lan? Grenarna Grovpistol 
och Sportpistol består ju av 
två moment, precision och 
snabbskjutning. Då .22:an är i 
utförandet TS22-3 Pro, är den 
utrustad med ett korn som 
är justerbart i höjd. Genom 
att vrida på det 180° ändras 
träffbilden med 125 mm på 
25 meters avstånd. Jag vrider 
på kornet och vips träffar jag 
mitt i på snabbskjutningstav-
lan. Tesro .32:an är av stan-
dardmodellen och är inte 
utrustad med det justerbara 
kornet. Jag skruvar ner siktet 
så långt det går, men träffar-
na kommer inte dit jag vill. 
De tar cirka en decimeter 
för högt.

Tesro TS22-3 Pro och Tesro TS32-3.

Tre .32:or jämförs.

Så var det dags för lite jämfö-
rande tester med mina egna 
vapen. Hur känns rekylen i 
jämförelse med SAKO Tri 
Ace och Hämmerli SP 20? 
Jag jämförde alla tre vapnen 
i båda kalibrarna. Självklart 
var SAKO:n med hjälp av 
sin tyngd den som var mju-
kast i rekylen. Även Häm-
merlin var mjukare i rekylen 
än Tesro, men rekyluppslaget 
var likartat på Hämmerlin och 
Tesron i båda kalibrarna. Vid 
snabbt skytte var Hämmerlin 
och Tesron likartade. SAKO:n 
var som väntat snabbast att 
skjuta med.

Jag provade också att skifta 
växelsatserna mellan vapnen. 
Pipan och slutstycket från 
.32:an flyttades till .22:ans 
stomme och tvärt om. Det 
fungerade utmärkt, men 
skottställningen blev helt an-
norlunda. Vapnet med kaliber 
.32 träffade snett ner åt vän-
ster och .22:an träffade snett 
upp åt höger. Här gällde det 
att skruva om riktmedlen när 
man växlade kaliber.

Dags att åka hem och slå sig 
ner vid skrivbordet och de-
montera testobjekten. Ronny 
på Interprodukter hade skick-
at med de flesta tillbehör som 
man kunde köpa till pistoler-
na. Bland dem hittade jag ett 
korn som var lite högre. Det 
monterades på .32:an. Även 
en pipvikt om 100 gram 
monterades på pistolen. Jag 
demonterade rekyldämparen 
på .22:an för att prova hur den 
kändes utan denna.

Åter på skjutbanan skottställ-
de jag det höga kornet mot 
en bunkerspringa. Jag pro-
vade hur mycket jag behöv-
de skruva för att komma rätt 
mot precisionstavlan och ef-
tersom manualen angav att 
varje snäpp på siktet motsva-
rade 6 mm på 25 meter var 
det bara att räkna. På ett varv 
var det 10 snäpp, så efter två 
och ett halvt varv borde jag 
ha höjt träffbilden 150 mm. 
Det stämde, för träffarna tog 
där de skulle. Ner med siktet 
igen och nu blev det jämfö-
rande tester med SAKO:n i 
Militär snabbmatch. Jag kon-
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TEKNISKA DATA

En annan trotjänare, H&K modell P9.

VAPEN Tesro TS22-3 Pro
Bredd 47,5 mm
Längd 298 mm
Höjd 138 mm
Visirlinje 218 mm
Piplängd 113 mm
Kaliber .22 Long Rifle
Antal räfflor 6
Vikt 1 113 g
Vikt med fullt magasin ≈1 133 g
Antal patroner i magasinet 6
Avtrycksvikt 1 000 g
Kolvvinkel 127°
Pipans centrumlinje 4 mm
Korn bredd 4,0 mm. 3,2, 3,6 och 4,4 finns som tillbehör
Sikte bredd 3,3 – 19 mm
Sikte djup 2,4 mm

VAPEN Tesro TS32-3
Bredd 47,5 mm
Längd 298 mm
Höjd 138 mm
Visirlinje 218 mm
Piplängd 113 mm
Kaliber .32 S&W Long
Antal räfflor 6
Vikt 1 078 g
Vikt med fullt magasin ≈1 137 g
Antal patroner i magasinet 6
Avtrycksvikt 1 000 g
Kolvvinkel 127°
Pipans centrumlinje 4 mm
Korn bredd 4,0 mm. 3,2, 3,6 och 4,4 finns som tillbehör
Sikte bredd 3,3 – 19 mm
Sikte djup 2,4 mm

Med ”Pipans centrumlinje” menas måttet från handgreppets översta del till 
pipans centrumlinje.

staterade att utan pipvikten 
på Tesro TS-32-3 hade det 
varit omöjligt. Den är abso-
lut nödvändig i grenen. Det 
gick att hänga med även på 
6-sekundersserierna, fast de 
är som alltid mycket svåra 
med .32:an.

Om Tesro
Pistolen tillverkas i Bayern 
på en liten ort som heter 
Bächingen. Närmsta större 
ort är Ulm där Walther har 
sin tillverkning. Den är kon-
struerad av Peter Römer, som 
tidigare var chefskonstruktör 
på Walther.

Konstruktion
Konstruktören har valt att till-
verka stomme och mantel i 
moderna legeringar av alumi-
nium. Mekanism, slutstycke 
och pipa är gjorda av stål. Kol-
ven är i valnötsträ. Material-
valet har gjort att pistolen är 
förhållandevis lätt. Olika vik-
ter, både pipvikt och vikter i 
kolven kan monteras, vilket 
gör att man kan dämpa reky-
len vid snabbare skytte som 
Fält och Militär snabbmatch 
samt ändra pistolens balans.

Riktmedel
Siktet är justerbart i sida och 
höjd. Siktskårans bredd kan 
också justeras. För att göra 
justeringarna måste en 2 mm 
insexnyckel användas. Utan 
den är det helt omöjligt att 
ändra. Kornet är ett rakt stolp-
korn och finns i ett antal olika 
bredder och varianter. Det är 
vridbart med hjälp av insex-
nyckeln. Vissa korn har oli-
ka bredd om man vrider på 
dem. En annan variant ändras 
i höjd om man vrider på det.

Trycke
Pistolen är modern och har 
ett trycke som är justerbart på 
alla sätt. Alla justeringar kan 
göras med pistolen hopsatt. 
Funktionsprincipen är den 
att man via avtryckarlänken 
drar hanspärrstycket fram till 
ett fjädrande mothåll. För att 
övervinna det sista motstån-
det på tryckpunkten behöver 
man dra avtryckaren ytterst 
lite för att motståndet i mot-
hållet ska ge med sig. Bätt-
re trycke går inte att få med 
mekanik.

Kolv
Tesros egna kolvar finns i stor-
lekarna Large, Medium och 
Small. Medium finns även i 
vänsterutförande. Den pistol 
jag testade hade Medium-
kolven. Kolvvinkeln är 127° 
och den känns bra när jag 
lyfter pistolen. Den är inte 
justerbar i höjd, däremot går 
den att justera 3° åt höger el-
ler vänster.

Handhavande
Ladda och patron ur sker på 
vanligt sätt. Efter påfyllningen 
för man in magasinet i pisto-
len så att det låses fast av ma-
gasinsspärren och drar tillbaka 
slutstycket och släpper det, 
alternativt trycker man ner 
slutstycksspärren och pisto-
len är laddad. Vid patron ur 
drar man tillbaka slutstyck-
et med den fria handen och 
trycker upp slutstycksspärren 
med skjuthandens pekfinger 
för att låsa det i tillbakafört 
läge. Därefter trycker man in 

magasinsspärren vid magasi-
nets bakkant och då kan man 
ta bort magasinet ur pistolen. 

Slutstycket hakar inte upp 
efter sista skottet.

Demontering/montering
En enda skruv håller ihop 
pipa och stomme. Innan 

man lossar skruven ska man 
haka upp slutstycket. När 
skruven lossats kan man dra 
loss pipa och framdel ur stom-
men. Sedan är det bara att los-
sa slutstycket från upphaket, 
samtidigt som man greppar 
det så att det inte sprätter iväg 
okontrollerat av rekylfjädrar-
nas kraft. När slutstycket är 
borta kan man lossa manteln 
genom att föra den framåt 
lite försiktigt. Kolven kan tas 
bort genom att skruven i bot-
ten lossas.
 Montering sker i omvänd 
ordning. Sätt tillbaka manteln 
och tryck in den i rätt posi-
tion. Tag slutstycket och sätt 
i rekylfjädrarnas styrstänger. 
Sätt dit rekylfjädrarna och 
för in slutstycket i manteln 

samtidigt som du ser till att 
fjädrarna kommer in i därför 
avsedda hål i manteln. Tryck 
in slutstycket och haka upp 
det på slutstycksspärren. Sätt 
dit pipan och skruva fast den. 
Pistolen är åter skjutklar.

Tillbehör
Pistolen levereras i en väska 
med kombinationslås. I väs-
kan hittar man en manual 
på tyska, två magasin, fyra 
mindre insexnycklar och två 
större.

Slutord
Alla pistoler har barnsjukdo-
mar. Efter 12 år har dessa san-
nolikt eliminerats. I sin tredje 
version är troligen Tesro full-
ändad. Den är konventionellt 
uppbyggd av moderna ma-
terial vilket borgar för att ge 
skytten ett tävlingsredskap 
som håller måttet. Med sin 
förmåga till enkelt byte av 
kaliber blir den ett verktyg 
som ger skytten större täv-
lingsmöjligheter till ett rim-
ligt pris.
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Jag har alltid varit teknikin-
tresserad och när jag för för-
sta gången hörde talas om 
3D-skrivare så kände jag att 
”En sådan måste jag ha!”. Ef-
ter mycket läsande och fun-
derande beslutade jag mig 
för att köpa en. Då det begav 
sig, 2013, var inte utbudet 
enormt. Då kunde man köpa 
delar och hitta någon som 

kunde skriva ut de plastdetal-
jer som behövdes för att sätta 
ihop allt till en fungerande 
skrivare. Det fanns också fär-
diga paket att köpa, men jag 
tyckte inte om de tekniska 
lösningarna och skrivarna vad 
dessutom ganska dyra.
 Jag hittade ett företag i 
USA som heter Printrbot, 
startat av en kille som heter 

Brook Drumm. Det var ett 
DIY (do it yourself) paket 
där alla delar fanns med för 
en fungerande printer. Efter 
att ha läst på lite beställde jag 
en Printrbot LCv2 samt plast-
filament för utskrift från USA. 
Allt kostade 859 USD inklu-
sive frakt, sedan tillkom tull 
och moms när paketet kom 
till Sverige. Efter ca en veckas 

monterande på lediga timmar 
var skrivaren klar.
 Nu skulle skrivaren även 
kalibreras för att få utskrif-
terna rätt. Samtliga hörn på 
plattan som objektet skrivs 
ut på, måste vara i våg, även 
matningen av plasten måste 
kalibreras. Sedan skrevs det 
första objektet ut, en kroko-
dilklämma för plastpåsar. Im-

Skriv ut dina egna 
skyttetillbehör
Av: Anders Eklund
Foto: Peter Carlsson

En 3D-skrivare är mer än en leksak. Den är en snillrik 
och avancerad konstruktion som enkelt kan skriva ut 
plastdetaljer för hemmet, eller varför inte skriva ut ett speed 
hölster? Anders Eklund berättar om hur han började och nu 
använder sin 3D-skrivare.

3D-skrivaren printrbot.

Artikelförfattaren Anders Eklund 
berättar om sin resa i 3D världen.
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ponerad av resultatet fortsatte 
jag att skriva ut många andra 
saker.
 Eftersom min fru hela ti-
den undrat varför man behö-
ver en sådan apparat, föll det 
sig så bra att fästet till en kläd-
ställning brast. Jag tog mått på 
det spruckna fästet och ritade 
det i 3D CAD-programmet 
på datorn. Efter tredje utskrif-
ten blev måtten rätt och kläd-
ställning var därmed lagad. 
Då insåg frun att det faktiskt 
gick att göra vettiga saker med 
skrivaren. Även en duschhål-
lare har blivit utbytt på detta 
sätt, 500 kronor för en ny var 
på tok för mycket pengar för 
en liten plastdetalj.

Vad krävs för att börja med 
3D-utskrifter?
Det underlättar om man har 
ett tekniskt intresse, för det 
krävs en hel del justerande 
och felsökning när saker inte 
riktigt blir som man tänkt 
sig. Det är också bra att byg-
ga ihop sin 3D-skrivare själv 
när det är för hobbybruk. Då 
lär man sig hur saker är mon-
terade och hur dom fungerar 
tillsammans, vilket underlättar 
felsökning och åtgärder.
 Att rita sina saker i 3D 
CAD är också en utmaning 
om man inte använt liknan-
de verktyg tidigare. Nu för ti-
den finns det många alternativ 
och många är dessutom gratis. 
Man måste också komma ihåg 
när man designar och ritar för 
3D-utskrift, att det finns vissa 
begränsningar med tekniken.
Den typ av printer jag har kan 
till exempel inte skriva ut i 
”tomma” luften.
 Det går heller inte att skri-
va ut för stora vinklar, där-
för är maximalt 45 grader en 
bra tumregel att anpassa sig 
till. Det finns även möjlig-
het att skriva ut en bärande 
konstruktion under det som 
sticker ut för mycket, detta 
kan man sedan skära bort när 
utskriften är klar.
 Förbrukningsmaterialen i 
skrivaren som används mest 
för hobbyskrivare är två typer 
av plaster.  ABS-plast förekom-
mer i många hushållsredskap 
och är tillverkat från olja. PLA 
används t.ex. för att tillverka 
implantat, plastpåsar och tex-

tiler, är tillverkat av förnybar 
råvara (bl.a. majsstärkelse och 
sockerrör) och är nedbryt-
ningsbart.
 Plasten finns i många olika 
färger och levereras oftast på 
rulle. De vanligaste dimensio-
nerna är 3 mm och 1,75 mm. 
Det finns också en mängd an-
dra typer av material som man 
kan skriva ut med. Exempel-
vis nylon, plaster liknandes 
metall och brons samt en plast 
som efterliknar trä där olika 
temperaturer ger effekten av 
ådring. Det finns även plast 
som är väldigt mjukt och fjäd-
rande, det används bl.a. för att 
skriva ut däck till radiostyrda 
bilar.

Hur fungerar det?
En 3D-skrivare fungerar på 
det sättet att ett munstycke 
hettas upp till ca 190 gra-
der (beror på vilken typ av 
plast man använder). Tråden 
från plastrullen matas se-
dan genom munstycket där 
plasten smälter och pressas 
ut genom ett litet hål. Hå-
len kan bytas ut till önskad 
storlek beroende på hur fint 
man vill skriva ut. Min prin-
ter har ett munstycke på 0,4 
mm. Munstycket rör sig sedan 
över utskriftsytan och pressar 
ut lagom mycket plast i det 
mönster som delats upp i det 
program som kallas för slicer.
Slicern har i uppgift att ta din 
3D modell och skiva upp den 
i små lager. Lagrens tjocklek 
går att ställa in. Med tunnare 
lager blir det finare utskrift, 
men det tar också längre tid 
att skriva ut hela modellen. 
Till dessa projekt använder 
jag en trådtjocklek på 0,4 mm. 
Allt eftersom varje lager skrivs 
ut växer modellen fram. När 
sista lagret är klart och skriva-
ren har parkerat får man vänta 
en stund tills modellen sval-
nat, det gör att plasten stelnar 
och är lättare att ta loss från 
utskriftsytan.
 För finjuster ingar och 
uppsnyggning av modellen 
kan man använda en hobby-
kniv. Det går också att värma 
plasten där den fransat sig för 
att justera små detaljer. Om 
man använt ABS som plast 
kan aceton användas för att 
lösa upp och polera plasten.

Munstycket pressar ut den 190 grader varma plasten med noggrann 
precision.

Bordet på skrivaren värms upp vilket får materialet att svalna 
långsamt.

Ammunitionsasken 
för fältskyttet i 
verkligheten och i 
CAD-programmet.
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Speedhölstret visas på Anders pistol och hur den ser ut i 
CAD-programmet.

De första lagren på hållaren till speedhölstret skrivs ut. Anders skissar på designen i CAD-programmet.

Ordlista
Filament – Plasttråden som används för utskriften.
Extruder – Mekaniken som matar plasten till utskrift huvudet.
Slicer – En programvara som delar upp 3D-modellen i tunna lager och 
bestämmer hur huvudet skall röra sig.

Länkar
reprap.org – Där allt började
thingiverse.com – En sida där man kan ladda ner modeller som andra 
gjort för utskrift
Autodesk 123D Design (http://www.123dapp.com/design)
– Gratis 3D cad-program
Onshape (https://www.onshape.com) – Gratis webbaserat 3D cad-
program
Repetier (http://www.repetier.com) – Lättanvänd slicer med stöd för 
olika slicers och direkt utskrift
Cura (https://ultimaker.com) – Slicer och direkt utskrift

Man kan också att ställa in en 
kopp med aceton under ett 
lock tillsammans med mo-
dellen. Då jämnas lagren ut 
och den får en blankare finish. 
Plasten går även att måla om 
man vill det.

Skyttetillbehören tar form
Under en period stod min 
3D-skrivare mest och sam-
lade damm, jag hade ingen 
inspiration att designa något 
eller skriva ut något från den 
uppsjö av färdiga modeller 
som läggs upp på sajter som 
thingiverse. Sedan slogs jag av 
idén att skriva ut en ammuni-
tionsask för fältskytte.
 Ritandet tog fart och lös-
ningar för lock och patron-
hållare klurades ut. Jag ville 
klara av ett mästerskap och 
därför behöver jag 10x6 pa-
troner plus 2x6 till för om-
skjutning vid vapenfel och 
strul på station. 12x6 rader 
fick det bli. Utskriften tog ca 
4h att skriva ut för samtliga 
delar i modellen. Det gick åt 

ca. 12m filament (3mm) vil-
ket ger en ungefärlig kostnad i 
material på 30kr. Jag använder 
nu asken på varje fält tävling. 
Om jag skulle göra om den, 
skulle det nog bli en annan 
design av locket.
 Den senaste designen 
som jag jobbat på för skyt-
te är ett speed hölster, inspi-
rerat av race masters variant 
där pistolen endast hålls fast i 
varbygeln. Denna design var 
mycket mer komplicerad än 
en ammunitionsask. Efter att 
ha granskat hur deras meka-
nik fungerade gjorde jag en 
egen variant. När jag mätt 
varbyglen på min Tanfoglio, 
skrev jag ut några mindre 
delar för att testa mekaniken 
och finjustera måtten. Det 
som kan vara lite knepigt är 
att plasten krymper när den 
stelnar. Även om skrivaren är 
väldigt exakt, blir allt lite min-
dre när delen svalnat.
 När jag var nöjd med 
mekaniken ritade jag till hål-
laren för bältet och det runt 

omkring pistolen. Detta var 
en design som inte gick att 
skriva ut i ett svep. Mekani-
ken för att låsa pistolen skulle 
bli ett väldigt stort hål med 
plast hängande i luften. Små 
hål går bra att skriva ut utan 
stöd, men detta avstånd var för 
stort. Där ritade jag istället till 
en stödpelare som jag senare 
skar av med en hobby kniv för 
att göra rum för låsspaken.
 Jag delade också hela mo-
dellen i tre delar för att göra 
det möjligt att skriva ut den 
med ett bra resultat. Delarna 
skruvades senare ihop med 
mutter och skruv för att hål-
la ihop. Den fungerade för-
vånansvärt bra när jag testade 
med pistolen, dock måste jag 
köpa ett stabilare bälte efter-
som bältet gärna vill vrida sig 
när man drar pistolen ur höl-
stret. IPSC bälte med kard-
borreband är beställt och på 
väg med posten.
 Det finns ett helt annat 

utbud av 3D-skrivare och fi-
lament idagsläget, än när jag 
köpte min. Idag kan man gå 
till Kjell & Company och 
handla plastfilament direkt 
över disk och 3D-skrivare 
finns i alla möjliga modeller. 
Det finns även modeller som 
har två utskriftshuvuden och 
då kan man skriva ut med 
två olika färger i samma mo-
dell eller ha två olika typer av 
plast.
 Är 3D-skr ivare något 
komplement till skyttet? Nja, 
jag vet inte om man skall köpa 
en 3D-skrivare bara för att 
kunna göra egna skyttetillbe-
hör, men om man har intres-
set av denna typ av maskiner 
och att rita egna modeller är 
det en väldigt rolig maskin att 
ha hemma. Kan man då få till 
en och annan användbar grej 
för skyttet ser jag det bara som 
ett plus.
 Nästa projekt kanske får 
bli speed loaders för revolver.
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Besök vår hemsida: www.sportec.se

Haendler & Natermann 
precisionsblykulor

– fettade –
– plastade –

– förkopprade –

Vihtavuori krut, 
Magtech kulor 
Magtech hylsor, 

Magtech tändhattar

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

DILLONS LADDPRESSAR
– flera olika utföranden –

Allt finns för det 
mesta i lager!

Kikare HK 12-36-50
Endast 25 cm

och 500 g! 
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Just nu mycket bra pris på utvalda kikare

Missa inte: www.sportec.se

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

..även andra modeller finns!

Vihtavuori NP 88x130 Skytte 2016.indd   1 29.1.2016   
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VAPENAUKTION!

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

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

Inlämning 
pågår till 
vårens 
auktion!
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Läsarnas bästa vapenbild korad!
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Läsarnas bästa vapenbild korad!

Motivet är en Colt 
1873 tillverkad 1887 
som Christer lånat 
från Agne Karlsson 
på Skytteservice i 
Ängelholm. Bilden är 
tagen med en Nikon 
D200 (f/11, 1/6s).

Vinnare: 
Christer 
Johansson, 
Våxtorp

Juryns motiveringar till 
vinnarbilden
”En vacker bild med bra kom-
position med det man vill visa, 
nämligen revolvern, i blickfång-
et. Dekoren har en genomgående 
skön, mjuk läderton som står i 
lagom kontrast till revolvern och 
stör inte för mycket. Texas Rang-
ers stjärnan, patronerna och bäl-
tet är pricken över i utan att ta 
över bilden.”
 ”En bild som harmonierar i 
både färg och karaktär men ändå 
sätter den vackra revolvern i fo-
kus. Fotografen har ljussatt bilden 
väldigt mjukt men även tillåtit 
högdagrar (ljusa partier) på rätt 
delar utan att det stör och tar över 
i betraktarens öga.”
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Foto: Benny Lavér, Nora

Foto: Lars Edvinsson, 
Älvdalens Pistolklubb

Foto: Henrik Brandt, Iggesund

Foto: Christer Johansson, Våxtorp

Fler 
inskickade 
bidrag
I NP 3/2015 annonserade 
vi ut en fototävling i 
samband med artikeln 
Fotoskolan, som Ulf 
Hansson och Olle Fornhed 
skrev. Läsarnas bidrag 
lät inte vänta och det är 
många, fina bilder som 
skickats in till redaktionen.

Tack allihopa för alla bilder 
ni skickat in. För att visa hur 
duktiga fotografer vi har bland 
förbundets medlemmar väljer vi 
att visa fler vackra bilder.
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Linköpings 
Skyttecentrum – 
senaste nytt

Elmer Jansson, tidigare krets-
ordförande berättar att ären-
det varit en rysare sedan 2003 
då man fick beskedet från po-
litikerna att Linköpings Skyt-
tecentrum skulle läggas ner på 
grund av planerad bebyggelse.
– Vi har under alla år fått 
höra att vårt väl fungerande 
skyttecentrum måste bort, sä-
ger Elmer, trots att det skulle 
vara förödande för skyttet och 
inte heller ekonomiskt för-
svarbart.

Efter beslutet om nedlägg-
ning begärde skyttekretsen 
att kommunen skulle ordna 
med en ersättningsanläggning, 
d.v.s. ett nytt skyttecenter. 
Resultatet blev att man 2009 
byggde en mindre inomhus-
anläggning vid Trädgårdstorp 
med plats för tolv krutskyttar 
samt plats för luft- och båg-
skytte.
– Hallen är bra men mot-
svarar på intet sätt behovet, 
säger Elmer, dessutom klagade 
grannarna omgående vilket 
resulterade i att utomhusskyt-
te förbjöds på Trädgårdstorp. 
Man byggde helt enkelt hal-
len på fel plats, den ligger bara 
åttahundra meter från bebyg-
gelsen.

Som om inte detta vore nog 
drabbades skjuthallen på det 
nuvarande centret av en brand 
som ödelade mer än halva 
hallen.
– Det innebär att vi i dags-
läget bara har kvar en pistol-
hall för precision med fyrtio 
platser mot tidigare etthundra. 
Vi har dock vridmål för stan-
dard-, sport- och grovpistol, 
samt militär snabbmatch, för-
klarar Elmer.

Det enda positiva är att man i 
avvaktan på en bättre lösning 
får årlig dispens att använda 
det gamla skyttecentret. Det 
har dock byggts en ”bussga-
ta” rakt över flera tidigare fält-
skyttestationer samt där den 
nedbrunna delen av skjuthal-
len stod. Elmer förklarar:
– I slutet av 2015 erhöll 
Förvaltningsrådet för skyt-
tecentret tillstånd att nyttja 
anläggningen enligt den nya 
situationen med en bussgata 
rakt genom anläggningen. 
Detta innebar att fältskyttet 
blev starkt begränsat eftersom 
cirka sex fältskyttestationer 
försvann. Vi fick visserligen 
tillstånd att skjuta på 50-me-
tersbanan, men endast kaliber 
.22.

Det har funnits planer på att re-
novera det stora klubbhuset, 
men detta får givetvis anstå 
tills man vet hur det ska bli 
framöver. Elmer Jansson säger 
att han trots allt är en obotlig 
optimist inför framtiden.
– Jag tror vi får dispens att 
skjuta även nästa år. Men då 
är Vallastaden inflyttningsklar 
och den ligger – enligt vissa 
– oroande nära vårt skytte-
center, men inte närmare än 
Lambohov, ett område vi ald-
rig hittills fått klagomål ifrån.

Det är läget just nu, men vad 
händer egentligen framöver?
– Det finns såvitt jag vet 
två grupper som jobbar med 
frågan, förklarar Elmer, jag 
är med i den ena och vi har 
lyckats ställa ett digitalt för-
slag om ett nytt skyttecenter 
i Linköping som finns på Lin-
köpings kommuns hemsida 
– http://www.linkoping.se/
Demokrati-politik/Paverka/

Linkopingsforslaget/. Alla kan 
gå in där och rösta och där-
med stödja oss.

Elmer väntar nu på ett formellt 
svar från ansvarigt kommu-
nalråd i kommunfullmäktige.
– Vi har haft otaliga möten 
med både politiker och tjäns-
temän, förklarar han, dock 
ännu utan någon lösning i 
sikte. Nu hoppas vi att den 
digitala versionen med för-
slag om ett nytt skyttecenter 
ska ge resultat.

I år arrangerade Linköpings 
Pistolskyttering ”Ringens 
Nationella Fält” på Örstorps 
skjutbana i Åtvidaberg.
– Det blev en bra nödlös-
ning i avvaktan på kommu-
nens besked, avslutar Elmer.

För att komma till namninsam-
lingen direkt, gå till http://
bit.do/namnlin

Av: Peter Siegel

Östergötlands största och bästa anläggning 
för precisions- och fältskytte har länge varit 
nedläggningshotad. Nu skjuter man på årlig 
dispens, men hur länge till?

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

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

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

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

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

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

NYHET!
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NYHET!

ETT VINNANDE KONCEPT

Interprodukter AB
0451-155 95

Både cal .22 & .32

www.interprodukter.se

Pris från: 
69,5 öre/patron

Pris från: 
87 öre/patron

Pris från: 
84 öre/patron

Kvalitet för 
vinnare!
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Trippel Triple Locks
Av: Jan Eriksson
Foto: Ulf Hansson

”Det bästa Smith & Wesson någonsin 
gjort”, menar artikelförfattaren och 
presenterar här sina tre ”Triple Lock” 
revolvrar. Det är vackra exemplar där 
yrkesskickliga vapentekniker fått visa 
vad de kan fullt ut. Inte minst gäller 
det den tredje låsklacken.

Ett gammalt talesätt är ju att 
kärt barn har många namn och 
det stämmer bra in på S&W 44 
Hand Ejector 1st Model, även 
känd som New Century Tri-
ple Lock, respektive 44 Mili-
tary Model of 1908. Den är 
utan tvekan den finaste revol-
vermodell som firma Smith 
& Wesson någonsin tillverkat. 
Den utgjorde den plattform 

– ”N-frame” – som ett an-
tal berömda S&W modeller 
härstammar från, till exempel 
Model 1917, 357 Magnum år 
1935 och 44 Magnum år 1955.
 44 Hand Ejector 1st Mo-
del är ett under av yrkes-
skicklig precision som ingen 
tillverkare har presterat varken 
förr eller senare. Den infäll-
da tredje låsklacken, varifrån 

beteckningen ”Triple Lock” 
kommit, är ett litet vapentek-
niskt mästerverk.

Modellen tillverkades mellan 
1908–1915 i 15 375 exem-
plar, endast i grova kalibrar. 
Vanligast i kaliber .44 Special. 
Ett fåtal med en extra cylinder 
med matchande serienum-
mer i kaliber .44WCF (.44-

40). Ett fåtal tillverkades även 
i kaliber .45 Colt.
 Den kunde erhållas i pip-
längderna 4”, 5”, 6 ½” och 
7 ½” med fasta eller ställbara 
riktmedel i blånerat eller för-
nicklat utförande.

Modellen konstruerades för en 
ny .44 kalibrig patron. Man 
förlängde 44 Russian, som 

44 Hand Ejector 1st Model. Kaliber .44 Special, 6 ½” pipa. Fabriksrestaurerad och 
förnicklad. Ställbart sikte av senare modell installerat samt ett högre korn som 
matchar det ställbara siktet. Revolvern har den femuddiga stjärnan inslagen under 
pipan på ”yoken” samt under vänster kolvplatta på stommen. Stjärnan indikerar 
att vapnet undergått en större modifiering och fått ny finish på fabrik, även årtalet 
(1960-talet) för modifieringen finns med. Hanen har ett modifierat tumgrepp, 
utsmidd åt vänster så att tummen enklare får nytt grepp för snabb uppspänning 
och ny avfyring. Vid inköpet hade revolvern släta tunna kolvplattor från en S&W 
1917 års modell. Dessa är inte speciellt sköna att skjuta med så artikelförfattaren 
tog en bit valnöt och karvade till en ny kolv i målskjutningsmodell.
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Den infällda tredje låsklacken ”Triple Lock” är ett vapentekniskt mästerverk. Här ser man del av låsklacken då 
trumman fällts in och är på plats.

455 Hand Ejector 1st Model. Kaliber .455, 6 ½” pipa 
med fasta riktmedel. Brittiska provstämplar visar 
att den tjänstgjort i den brittiska armén under första 
världskriget. Är i ett perfekt originalskick.

44 Hand Ejector 1st Model. Kaliber .44 Special, 7 ½” pipa med 
ställbart sikte och utbytbart korn av Paine type (se anm.). Är i ett 
perfekt originalskick. Tidigare ägare tävlade med denna på Bisley, 
England, ett antal gånger med gott resultat. 44 Hand Ejector 1st 
Model, även känd som New Century Triple Lock, respektive 44 
Military Model of 1908.
Anm. Paine type, konstruerat av den kände amerikanske 
tävlingsskytten Chevalier Ira A. Paine.

hade ett gott rykte för sin fina 
precision, så att man kunde 
öka svartkrutsladdningen från 
23 till 26 grains, men behålla 
den 246 grains tunga ogival-
kulan och kallade den nya pa-
tronen för 44 S&W Special.
Femtio år senare gjorde man 

om samma manöver och då 
fick vi 44 Magnum.

Man övergav rätt tidigt svart-
krutet och övergick till det 
då moderna röksvaga krutet. 
Kulvikt och utgångs hastighet, 
230m/s, var som tidigare. 44 

Special har alltid ansetts som 
underladdad och inte utnytt-
jad till sin fulla potential.
 Det var USA-legendaren 
Elmer Keith och några andra 
44 Special-entusiaster som 
under 1920-30 talet experi-
menterade fram laddningar 

som gav patronen rättvisa. 
Man uppnådde utgångshas-
tigheter runt 310m/s med 
samma kulvikt.
 Resultatet av dessa pi-
onjärers arbete kom 1955 
med introduktionen av 44 
Remington Magnum. Ett 
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Anpassningen 
av bakre siktet 

till stommen 
är ett utsökt 
precisions-
arbete.

Det 
utbytbara 

kornet 
monteras 
i ett spår 

och fixeras 
med ett stift.

44 Hand Ejector 
1st Model, 

förnicklad. 
Speciellt 

utformad 
hane, 
utsmidd åt 
vänster för 
snabbare 
skytte.

Instämplat på pipan: 44 S&W Special CTG.

samarbete mellan revolver-
tillverkaren Smith & Wesson 
och ammunitionstillverkaren 
Remington/UMC.

Beteckningen ”Triple Lock” 
refererar som nämnts tidi-
gare till den tredje cylin-
derlåsklacken som finns på 
cylinderyokens framkant (se 
bilder), ”Yoke” = den sväng-
bara del som cylindern roterar 
runt och som möjliggör att 
cylindern kan svängas ut åt 
sidan för laddning och töm-
ning. Colt kallar denna del 
för ”crane”.
 Tidigare låstes cylindern 
bak mot stötbotten och ut-
stötarstångens framkant mot 
en klack på pipans undersida. 
En double action revolver av 
Colts tillverkning låser endast 
cylindern bak mot stötbotten.
Cylinderyoken har även en 
annan liten finess som inte 
syns. Det finns en inbyggd 
fjäderbelastad spärr som hin-
drar att cylindern inte svänger 
tillbaka av sig själv utan det 
krävs att skytten med ett lätt 
tryck för tillbaka cylindern till 
infällt läge. Denna finess togs 
bort redan 1919.

Man kan fråga sig varför S&W 
lade till en tredje låsklack när 
man ändå hade en dubbelt så 
stabil låsning som Colt. Det 
finns de som hävdar att S&W 
satte dit den för att visa kon-
kurrenterna vad precisions-
tillverkning handlar om.

När första världskriget utbröt 
och Brittiska armén hade 
dåligt med handvapen köpte 
man allt i handvapenväg man 
kunde hitta på marknaden. 
S&W levererade 666 revolv-
rar konverterade från kaliber 
.44 Special till kaliber .455, 
den Brittiska 455 Mark2 pa-

tronen. För att klara en snabb 
leverans till britterna monte-
rade man .45 Coltpipor och 
kamrade om cylindern för 
den brittiska patronen.
 Man startade sedan en ny 
serie som kom att kallas 455 
Mark 2 Hand Ejector First Mo-
del. 5 000 exemplar tillverka-
des mellan åren 1914-1915 
innan man efter önskemål 
från britterna övergav den 
tredje låsklacken och samti-
digt eliminerade underluggen 
som skyddar utstötarstången. 
Britterna ansåg att dessa de-
taljer gjorde revolvern alltför 
känslig för smuts och skräp på 
slagfältet.
 Den kom nu att heta 455 
Mark 2 Hand Ejector Second 
Model och tillverkades i be-
tydligt fler exemplar, serie-
nummer 5001–74755, mellan 
åren 1915-1917.

Efter krigslutet, när dessa re-
volvrar kom ut på den civi-
la surplusmarknaden, var det 
populärt att konvertera både 
första och andra modellen 
till .45 Colt, vilket var myck-
et enkelt genom att fördjupa 
patronläget och justera spelet 
mellan cylinderns bakplan 
och stötbotten (head space). 
Den brittiska patronen hade 
en fläns som var c:a 2/10mm 
tunnare än d:o .45 Colt. Kon-
verteringen gjordes både av 
S&W fabriken och av lokala 
vapensmeder.

Elimineringen av den tredje 
låsklacken gjordes även på 
44 Hand Ejector 1st Model 
efter att man tillverkat 15 
375 exemplar. Second model 
fortsatte man sedan tillverka 
med löpande serienummer 
15376 mellan 1915–1940 i 
17 510 ex.
 Med denna förändring 



NP1 ’16 4140 NP1 ’16

.SE

Artikelförfattarens egenhändigt tillverkade 
nätskurna kolv i valnöt.

En serie på 25 meter med 44 Hand Ejector 1st Model. Kaliber .44 
Special, 7 ½” pipa. Kula: Lyman 429421/250 grain. Laddning: Witavouri 
N310/5 grain.

sänkte man också tillverk-
ningskostnaden, vilket kanske 
var ett tungt vägande själ till 
modifieringen.

Det är extremt sällsynt att någ-
ra Trippel Locks dyker upp på 
begagnatmarknaden eller på 
vapenauktioner. Jag har bara 
sett en som sålts privat och två 

som sålts på auktion. De båda 
sistnämnda kom från en känd 
storsamlare i Stockholmsregi-
onen för några år sedan.
 Jag hade förmånen att un-
der många år besöka samla-
ren och redan vid det första 
besöket såg jag denna fantas-
tiskt fina 7 ½” Trippel Lock 
med målskjutningsriktmedel 

hängandes på väggen i vapen-
bunkern.
 Habegäret växte. Denna 
måste bara bli min. Har an-
tagligen läst för mycket ar-
tiklar av Elmer Keith i Guns 
& Ammo om denna modell. 
Varje gång jag besökte min 
gode vän ställde jag frågan: 
”Vad vill du ha för den?” Han 

lade huvudet på sned och log. 
Svaret blev alltid: ”Det är en 
’keeper’”.

När denna Triple Lock auk-
tionerades ut efter samlarens 
bortgång var det bara att hålla 
upp auktionsspaden tills kon-
kurrenterna gav upp budgiv-
ningen.
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VECTAN distribueras i Sverige av Sportshooter och du kan köpa hela 
sortimentet hos oss. Intresserad av att bli återförsäljare? Kontakta oss 
för mer information.    

9

9

8

8
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7
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5
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4

3

3

2

2

 

sportshooter

1

1

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

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

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

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

I VECTAN-sortimentet finns även:

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

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

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

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



NP1 ’16 4342 NP1 ’16

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

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

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

•
•
•
•
•

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

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

•
•
•
•

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

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

•
•
•
•
•

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

OBS, kommer nu med
ny och bättre träkolv!

OBS, kommer nu med 
ny och bättre träkolv!
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Lidingö Ssk arrangerade ti-
digare en Duellskytteserie i 
sportskyttets regi, men sedan 
Skyttesportförbundet bör-
jade krävda att skyttarna lö-
ser årliga sportskyttelicenser 
sjönk deltagarantalet till en 
mycket låg nivå. I samråd med 
Stockholms Pistolskyttekrets 
omvandlade LSSK denna se-
rietävling i fem omgångar till 
nationella och standardme-
daljgrundande tävlingar. Det 
visade sig vara ett genidrag 
och föranmälningarna ström-
made in. Det var utsålt i varje 
omgång!

Snabbskytteserien i Danica-
hallen på Lidingö består av 
fem omgångar fördelat på fem 
lördagar i rad under januari 
och februari. Man skjuter en 
provserie och sex tävlingsse-
rier på en snabbskyttetavla, 
även kallad duelltavla. Tavlan 
är borta i sju sekunder och 
framme i tre sekunder. Ut-
gångsställning 45 grader, fem 
skott per serie som kan bli 
max 50 poäng. Man kan stäl-
la upp i sin egen skytteklass 
och i vapengrupperna A, B 
och C. Nationella regler och 
kommandon gäller, se skjut-
handboken.

Tekniken i snabbskytte måste 
förstås tränas in ordentligt på 
hemmabana om det sedan 
ska sitta i ryggraden på täv-
ling. Andningen är i det sam-

manhanget till stor hjälp att få 
rätt timing. Två lugna ut- och 
inandningar under bortati-
den motsvarar sex sekunder 
varpå man koncentrerar sig 
på tavlan och lyfter direkt när 
denna vänder fram den sjun-
de sekunden. Viktigt är också 
att andas in under lyftet för 
att fylla på syreförrådet och 
få stadga precis innan skottet. 
Det gäller också att inte rycka 
av skotten utan bara krama 
avtryckaren till skottet går av 
sig själv när man har kommit 
in i tavlans mitt. Att behärska 
tekniken att skjuta ett välpla-
cerat skott inom tre sekunder 
är en ren träningssak.

Joackim Norberg, en av Stock-
holms bästa pistolskyttar sköt 
snabbskytteseriens tre högsta 
resultat i år. 294, 295 och 296 
poäng är hittills oöverträffat! 
Tre 50-poängare, två 49:or, 
samt en ”dålig” serie på 48 
poäng resulterade i totalt 296 
poäng. I sista deltävlingen 
sköt Joackim även 294 poäng 
i klassen Öppen C. I en tidi-
gare omgång blev det 295 po-
äng. Mycket bra prestationer 
av denne duktige och sympa-
tiske pistolskytt som tävlar för 
Atlas Copco Pk.
 Joackim ingår i det svens-
ka handikapplandslaget då 
han i en tidigare crosscykelo-
lycka skadade sin vänstra axel 
och numera bara kan använda 
höger arm. Joackim har kva-

Populär nationell 
snabbskytteserie!
Av: Peter Siegel

En Nationell Snabbskytteserie à la 
Lidingö borde arrangeras i samtliga 26 
svenska pistolskyttekretsar. Den typen av 
tävlingsträning under vintern är det bästa 
sättet att vara vältränad inför den kommande 
fältskyttesäsongen.

 Joackim Norberg

Liselott Såmark

Håkan Sjöberg
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lificerat sig till Paralympics 
i Rio 2016 genom att vara 
världsbäst i samtliga grenar 
han har ställt upp i. Vi håller 
förstås tummarna för denne 
talangfulle skytt, samt önskar 
honom störst möjliga fram-
gång på detta kommande OS.

Men en bom kan till synes 
hända även den bästa. Det 
kan alla andra normalbegå-
vade pistolskyttar trösta sig 
med, när det inte riktigt går 
som man vill. Ett vitt skott är 
inte roligt, men händer ibland 
om skytten antingen är för 
het på gröten eller rycker av 
skotten. Snabbskyttetekniken 
måste sitta i ryggraden och 
vara lika bra vid varje skott 
om man vill prestera bra re-
sultat. Joackim Norberg sköt 
visserligen serietävlingens tre 
högsta resultat, men ett miss-
tag händer lätt. En gång kun-
de Joackim ha tangerat sitt 
hittills högsta resultat, men i 
ett lyft i femte serien i C3 låg 
han på för mycket och skot-
tet gick av innan han kom in i 
tavlan. Med bara 4 skott i den 
serien blev det ändå 40 poäng 
och trots det lilla missödet to-
talt hela 284 poäng, vilket var 
fjärde bästa resultatet i vgrp C 
den gången.
 Skyttens tillvaro är som 
sagt full av utmaningar som 
kräver ett starkt psyke både i 
framgång och speciellt också 
efter motgång. Men Jocke har 
klarat många internationella 
världscuptävlingar på bästa 
sätt och har säkert lagt den 
lilla fadäsen bakom sig redan 
innan han ens lämnade Li-
dingös skjuthall.

Håkan Sjöberg från Livgardet, 
en annan duktig snabbskytt, 

Totalsegrare i Stockholms snabbskytteserie 2016
Vgrp & klass Namn Klubb Poäng
C3 Joackim Norberg Atlas Copco Pk 1157
C2 Håkan Sjöberg Livgardets Skf 1109
C1 Marcus Keife Österåkers Skyttecenter 1117
ÖC Ronnie Hellström Atlas Copco PK 1147
D3 Liselott Såmark Sthlm:s Polisen 1114
D1 Grazyna Molin Sthlm:s Polisen 879
V/Y Jan Engström Atlas Copco Pk 1075
V/Ä Peter Siegel Katarina Psf 1016
B3 Mattias Sand Atlas Copco Pk 1119
B2 Håkan Sjöberg Livgardets Skf 1143
A3 Henrik Otterbeck Atlas Copco Pk 1040
A1 Daniel Hofmann Lidingö Ssk 1072

hade med 293 poäng det bäs-
ta resultatet i vapengrupp B. 
Håkan är 2015-års kretsmäs-
tare i Militär Snabbmatch, 
samt silvermedaljör på ÖSM. 
Skytte med B-vapen är hans 
specialitet.

Pelle Carlsson från Lövsta 
Skytteförening utmärkte sig 
också. 291 poäng i både ÖC 
och C2 visar på stabilitet. 
Ronnie Hellström, ACPK, sköt 
290 poäng i ÖC i en av se-
rietävlingar och klubbkompi-
sen Henrik Otterbeck låg fyra 
gånger strax under 290 po-
äng. Liselott Såmark, kvinn-
lig pistolskytteentusiast inom 
Stockholmspolisen, blev se-
rietävlingens bästa dam.

På grund av det stora intresset 
där några inte fick plats i år, 
funderar Lidingö Ssk nu på 
att utöka serietävlingen nästa 
år till både lördag och sön-
dag. Det vore förstås önskvärt 
att många fler klubbar i olika 
kretsar anordnade serietäv-

lingar i snabbskytte på vintern 
då tävlingsträning helt klart är 
den bästa av alla.

Efter sista deltävlingen var det 
mycket spännande att se vilka 
som skulle vinna sina respek-
tive vapengrupper och skyt-
teklasser totalt. Bäst var förstås 
att ha deltagit i samtliga fem 
omgångar, varav de fyra bästa 
omgångar räknades.

Vilka fler kretsar vill arrangera 
en sådan populär nationell se-
rietävling i snabbskytte nästa 
januari och februari? Succén 
är i det närmaste garanterad!

Skjutledarna Jonny Hedberg och Ulf Persson registrerar poängen. Danicahallen på Lidingö.

Ett skjutlag som gärna kommer tillbaka nästa år.

Snabbskyttetavlorna på Lidingö.
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Katarina Areskoug Mascarenhas, 
chef för EU-kommissionens 
kontor i Stockholm, började 
med att berätta varför försla-
get tillkommit efter de senaste 
årens terrorattentat.

– Efter skjutningarna i Kö-
penhamn och Paris i början 
av 2015 samt skjutningen i 
november 2015, kunde inte 
kommissionen vänta längre 
med att lägga fram ett förslag.

– Vi ser enligt statistiken att 
10 000 personer i EU döda-
des av skjutvapen under de se-
naste tio åren, säger Katarina.

Fortsättningsvis fortsätter hon 

med att förklara förbudet för 
civila att inneha halvautoma-
tiska vapen.
– Det har varit diskussion 
om vilka halvautomatiska va-
pen detta gäller. Då har vi sagt 

NP bevakar 
Europahusets 
paneldebatt
Av: Peter Carlsson

”Vapendirektivet – Träffar det rätt?” var den något ironiska titeln 
på denna paneldebatt som i början av januari hölls i Europahuset 
i centrala Stockholm. Förutom mediebevakning från SVT var NP 
tillsammans med Generalsekreteraren Nils-Anders Ekberg på plats 
för att bevaka händelsen.

Katarina Areskoug Mascarenhas och Peter Thorsell inledde paneldebatten och förklarar 
varför vapendirektivet behöver förändras.

Anna Maria Corazza Bildt (M) 
ansåg att vapendirektivet inte 

träffar rätt då det är otydligt.
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att det gäller de vapen som har 
en kapacitet att de är väldigt 
lika de automatiska vapnen. 
Som t.ex. halvautomatiska 
Kalasjnikovs, som är väldigt 
lika helautomatiska Kalasjni-
kovs.

Katarina Areskoug Mascaren-
has förklarar att detta rör mel-

lan 2000 och 10 000 vapen 
vilket i så fall skulle motsvara 
0,1 – 0,5 procent av alla va-
pentillstånd där vapnen liknar 
helautomatiska vapen.
BRÅ (brottsförebyggande rå-
det) skriver i sitt remissvar att 
endast 1-3 fall av dödligt våld 
sker med legala vapen i Sve-
rige. På frågan om hur många 

Björn Eriksson, 
Mikael Jansson 
och Anders Grahn 
förklarade hur 
direktivet påverkar 
civila lagliga skyttar.

Förutom många skyttar, fanns flera förbund och organisationer bland åhörarna.

Flera skyttar lyssnade bekymrat på debatten i 
Europahuset.

svenska vapen som används i 
brottsliga sammanhang sva-
rar Katarina Areskoug Mas-
carenhas;
– Det är riktigt att det i Sve-
rige är väldigt sällsynt, men 
det ser inte likadant ut i an-
dra medlemsländer. I Portugal 
t.ex. är det 95% lagliga vapen, 
Tjeckien fyra gånger mer lag-
liga vapen än olagliga. Vi har 
ju en inre marknad och på-
verkas av hur lagliga vapen 
används och även kan komma 
till Sverige.
– Vi kan utläsa att det före-
kommit 500 000 stulna eller 
försvunna vapen mellan 1990 
och 2014 i Europa.

Peter Thorsell, kommissarie 
och verksamhetsansvarig för 
vapenärenden på rättsavdel-
ningen hos Polismyndighe-
ten, går in mer på detaljer i 
detta med halvautomatiska 
vapen och berättar att om ett 
halvautomatiskt vapen är av 

civil typ, ser inte han att det 
liknar ett automatiskt vapen. 
Men han tillägger också att 
man inte vet hur denna regel 
i slutändan kommer att tolkas.

Björn Eriksson, tidigare lands-
hövding och rikspolischef 
men nu bl.a. ordförande i 
Riksidrottsförbundet, ansåg 
att grundproblemet undviks 
och istället ger sig på ett icke-
problem.
– Det är inte de legala vap-
nen som är problemet. Vad 
gör man åt smuggling, olaga 
vapen? Det måste finnas re-
surser att bekämpa den ille-
gala vapenhanteringen, säger 
Björn Eriksson.

Till debatten har han sin egen 
liknelse.
– Jag får bilden av den halv-
fulla personen som tappat sin 
portnyckel och letar under 
gatlyktan. När han får frågan 
om varför han letar just där 
lampan är svarar han ”Man ser 
bättre där”, säger Björn Eriks-
son och ser bekymrad ut.

Anders Grahn, chef för intres-
sebevakning och juridik hos 
Svenska Jägareförbundet, sä-
ger att direktivet är väl detal-
jerat på många vapengrupper 
där den tekniska specifika-
tionen beskrivs. Men på just 
vapengrupp B.7 (civila halv-
automatiska vapen) är detta 
endast beskrivet med hur ett 
halvautomatiskt vapen ser ut. 
Vidare berättar han att cirka 
120 000 vapen skulle konfis-
keras om direktivet går ige-
nom som det är utformat 
nu. Det innebär att ungefär 
var femte vapeninnehavare 
berörs.

Mikael Jansson, Generalse-
kreterare för Svenska Skyt-
tesportförbundet, berättar att 
han ibland får höra att skyt-
tarna kan skjuta andra grenar 
utan halvautomatiska vapen.
– Jag skulle vilja se den po-
litiker som förbjöd ishockey 
för att tacklingar mot huvudet 
är skadligt och ber spelarna 
att byta till bandy istället. Det 
fungerar inte så, säger Mikael 
Jansson.

Mikael förklarar att väldigt 
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Efter flera tragiska terror-
dåd bl.a. mot Charlie Hebdo 
under våren 2015, fick EU-
kommissionen i uppdrag att 
stärka kampen mot den olag-
liga handeln med skjutvapen. 
Detta skulle ske genom en 
revidering av EU:s vapen-
direktiv från 1991. EU-par-
lamentet bad kommissionen 
att ”… skyndsamt utvärde-
ra EU:s nuvarande bestäm-
melser om förflyttningar av 
olagliga eldvapen, spräng-
laddningar och vapen med 
anknytning till organiserad 
brottslighet …”.
 När sedan EU-kommis-
sionen lade fram sitt förslag 
fanns där en rad förslag på 
ändringar som inte bara var 
otydliga, utan riktades även 
mot helt fel målgrupp. Istället 
för att bekämpa olaglig vapen-
handel och terrorbrott, riktas 
de föreslagna förändringarna 
mot legitima vapeninneha-
vare, landsortsbefolkning och 
yngre skyttar.
 Justit iedepar tementet 
skickade ut förslaget på re-
miss till 49 instanser, där varje 
instans fick chansen att yttra 
sig om förslaget. Däribland 
ingick de svenska skytteför-
bunden samt myndigheter 
och institut. Men ytterli-
gare 26 remissvar skickades 
in från bl.a. skytteföreningar 
och jaktlag. Många påpekade 
då att remisstiden (ca 20 da-
gar) var för kort då den sam-
manfaller med jul, nyår och 

trettondagshelgen, vilket or-
sakade ett forcerat remissvar 
från instanserna.
 Vad är det då som är fel i 
direktivet? Nedan samman-
fattas, i min egen syn, vilka 
brister förslaget har enligt 
skytteförbundens och många 
andra remissvar.

Halvautomatiska vapen
Vapen klassas i olika katego-
rier varav halvautomatiska 
vapen ingår i kategori B7. 
Bokstaven B står för ”skjut-
vapen för vilka det krävs till-
stånd”. Siffran sju (7) står för 
”halvautomatiska skjutvapen 
för civilt bruk som liknar va-
pen med automatisk meka-
nism”.
 Enligt förslaget skall vapen 
i kategori B7 föras över till 
kategori A (förbjudna vapen). 
Detta grundas på en utvärde-
ring där det framgår att vissa 
halvautomatiska vapen enkelt 
kan omvandlas till helauto-
matiska vapen. Vad som avses 
med ”enkelt kan omvandlas” 
framgår inte, men det är som 
SPSF säger i sitt svar, en sub-
jektiv bedömning.
 Man anser också att även 
utan en omvandling till hel-
automatiskt vapen, är dessa 
farliga om magasinen rym-
mer många skott. Hur många 
är många? Hur långt är ett 
snöre? Även här är förslaget 
väldigt luddigt formulerat.
 Inte nog med detta så 
föreslås att halvautomatiska 

Redaktörens 
sammanfattning av 
vapendirektivet
Av: Peter Carlsson

När EU-kommissionens förslag på 
ändringar av vapendirektivet lades fram 
den 18 november 2015, skapades ett 
vakuum bland de svenska sportskyttarna 
och jägarna. De sociala medierna som 
Facebook och Twitter fullständigt kokade 
av både ilska och uppgivenhet.

många pistolskyttegrenar be-
rörs om halvautomatiska va-
pen förbjuds. Däribland flera 
olympiska grenar.

Nils Henninger, Justitiedepar-
tementet (polissamarbete).
– Regeringen välkomnar 
kommissionens förslag till va-
pendirektiv. De ställer sig inte 
bakom alla förslagen, men sä-
ger däremot att vissa särskilt 
farliga vapentyper behöver 
hårdare regler eller förbud.
– Kommissionen har även 
lagt fram en EU-handlings-
plan mot illegala vapen och 
sprängämnen. Av den hand-
lingsplanen framgår det att 
kommissionen föreslår att 
vidta en rad åtgärder för att 
komma tillrätta med illegala 
vapen, säger Nils Henninger.

Anna Maria Corazza Bildt (M), 
Europaparlamentariker, ställ-
de frågan i Bryssel hur man 
bekämpar terrorism genom 
att ge sig på legala vapen. Hon 
berättar att riskanalys och på-
verkansanalys är en grundpe-
lare i vad kommissionen ska 
göra innan de presenterar ett 
förslag.
– Detta vi hört idag är 
ett typiskt exempel på hur 
man snabbat upp förslaget på 
grund av terroristattacken, 
som jag ser med största allvar 
på, men man kan inte skjuta 
en fluga med en kanon. Det 
här förlaget har till största del 
ingenting att göra med att 
bekämpa grov organiserad 
brottslighet. Det ska vi ändra 
på, säger Anna Maria Corazza 
Bildt, till åhörarnas rungande 
applåder.

Vidare berättar Anna Maria 
att hon blir väldigt irriterad 
när kommissionen säger att 
förslaget inte har något att 
göra med sportskyttar och jä-
gare. Förslaget är både otyd-
ligt och ogenomtänkt.

Jens Nilsson (S), Europaparla-
mentariker, har varit engage-
rad sedan det första förslaget 
på 90-talet.
– Jag kan bara konstatera att 
man inte kan ha en lagstift-
ning som bygger på hur ett 
vapen ser ut. Den kan inte 
vara ospecifik och luddig, där 

måste man förändra förslaget, 
säger Jens.

Sammanfattning
Under paneldebatten kunde 
det tyvärr bara besvaras frå-
gor som ställdes via det soci-
ala mediet Twitter och ingen 
i publiken kunde ställa några 
följdfrågor. Personligen anser 
jag att en sådan frågeväg allde-
les för lätt kan modereras hårt, 
eller till och med censureras.
Det finns massor av följd-
frågor jag skulle velat fråga 
Katarina Areskoug Mascaren-
has och Peter Thorsell. Hur 
många av de 10 000 mord 
som sker med vapen i Europa 
är lagliga och används av den 
lagliga innehavaren? Efter-
som vapendirektivet syftar på 
att förhindra användning och 
tillgång till olagliga vapen är 
detta en viktig konsekvens-
analys som borde genomförts.
De grundläggande hot som 
vapendirektivet är tänkt att 
bekämpa är terrorism, ille-
gala vapen och organiserad 
brottslighet. Men det flesta av 
förslagen till det nya direkti-
vet drabbar i stället jägare och 
sportskyttar. Det spelar ingen 
roll vilket vapen det är, då alla 
vapen är farliga i fel händer.
 Jag ställer mig tvekande till 
att vapnen bland kriminella 
gäng och terrorister mins-
kar genom att vi pistolskyttar 
behöver förnya våra vapen-
licenser vart femte år. Sedan 
tror jag inte terroristen söker 
licens på ett vapen, än mindre 
går denne terroristen till läka-
ren innan köpet.

Av mig tolkas detta som om 
direktivet gällande förbud 
mot vissa halvautomatiska va-
pen egentligen riktar in sig på 
IPSC-gevär av modellen AR-
15. Detta vapen skulle säkert 
kunna misstagas för ett helau-
tomatiskt krigsvapen i många 
ögon. Men det gör även en 
Kalasjnikov soft airgun som 
skjuter små plastkulor eller 
en Beretta 92F replika. Dessa 
går att köpa på hobbyaffärer 
i Sverige utan någon licens.
”Vapendirektivet – Träffar det 
rätt?”, var titeln på panelde-
batten. Jag skulle säga att det 
blev en tavelbom eller ett stort 
sorkskott i gräsmattan.
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vapen som ”liknar” helau-
tomatiska vapen, även dessa 
skall föras över till kategori 
A. Liknar? Är det färgen, me-
kaniken eller att båda har en 
avtryckare. Vad som avses med 
”liknar” lämnas helt obesvarat 
i förslaget.
 Alla halvautomatiska va-
pen har en mekanism som lik-
nar de helautomatiska, det vill 
säga att den laddar om med 
hjälp av ett gastryck, en rekyl. 
Detta skulle rent ut sagt göra 
nästa alla våra vapen till olag-
liga och därför vara föremål för 
konfiskering och destruering.
 Förslaget str ider med 
största sannolikhet mot eu-
ropakonventionens skydd för 
de mänskliga rättigheterna 
och det egendomsskydd den 
innehåller, menar skytteför-
bunden i sitt remissvar. Att 
återkalla positiva förvaltnings-
beslut (licenser) och konfiske-
ring av egendom är olagligt 
enligt svensk grundlag.

Förbud mot distansavtal för 
privatpersoner
Kommissionen föreslår att 
privatpersoner inte längre ska 
kunna sälja eller köpa vapen 
med hjälp av ”medel för dis-
tanskommunikation”. Med 
distanskommunikation kan 
då avses radannonser, SMS, 

telefonsamtal, e-post etc. Det 
enda återstår då är personlig 
kontakt.
 Hur ska detta gå till när 
ett vapen på landsbygden skall 
säljas? Skytteförbunden skri-
ver ironiskt att det enda som 
återstår är att sätta upp ett för-
säljningsstånd på t.ex. Sergels 
Torg i Stockholm, där många 
icke tillförlitliga personer of-
tast rör sig.
 Enligt förslaget skall en-
dast vapenhandlare få för-
medla vapenköp, vilket i 
praktiken är en monopolise-
ring. Vapenhandlare tilldelas 
då en rätt som kan liknas vid 
myndighetsutövning.
 Det finns inga fakta som 
tyder på att handel med le-
gala vapen över t.ex. internet 
skulle vara ett problem. För att 
kunna köpa ett vapen måste 
det alltid finnas ett tillstånd 
(licens). Om någon säljer ett 
vapen är det bara äganderät-
ten som säljs, inte rätten att 
inneha (licensen). Det är en 
väsentlig skillnad.
 En kriminalisering av själ-
va försäljningsmetoden tillför 
ingenting. Om det redan är 
olagligt att sälja vapen utan 
tillstånd kommer inte fler 
personer att lagföras bara för 
att försäljningsmetoden kri-
minaliseras.

Förbud för vapeninnehav av 
personer under 18 år
EU-kommissionen föreslår 
att minderåriga fortsättnings-
vis ska kunna inneha vapen, 
men inte kunna förvärva va-
pen. Detta är ett helt orimligt 
påstående då man inte kan 
inneha ett vapen utan att först 
förvärva det.
 Det är i dagens system 
18-års gräns på vapeninnehav 
men det går att göra undan-
tag från regeln med föräldrars 
tillstånd. I praktiken beviljas 
undantag endast för elever 
på naturbruksgymnasiernas 
jaktlinjer samt elever på skyt-
te- eller skidskyttegymnasier. 
Förslaget skulle med största 
sannolikhet innebära slutet 
för dessa utbildningar.

Obligatoriska läkarkontroller 
och femårslicenser
Vi pistolskyttar har erfaren-
het av detta med femårslicen-
ser. Det finns inget i förslaget 
som anger vilken typ av va-
pen som avses med femårsli-
censer, men det antas av flera 
remissvar att det är kategori 
B, som då omfattar samtliga 
civila vapen för målskytte och 
jakt. Att införa detta skulle 
kräva en mycket utökad by-
råkrati. Polismyndigheten har 
redan idag stora problem med 

handläggningstider för licen-
ser på vissa håll, vilket dess-
utom har blivit JO-anmält 
flertalet gånger.
 Det föreslås också att 
medlemsländerna skall införa 
läkarkontroller vid beviljande 
och förnyelse av vapenlicen-
ser. Förslaget påvisar inga fak-
tamässiga skäl eller fakta som 
påvisar att detta behov finns. 
Skytteförbunden ser detta 
som kollektivt kränkande och 
misstänkliggörande av vapen-
ägarna.
 I dagsläget har svenska lä-
kare en anmälningsplikt när 
en person av medicinska skäl 
inte bedöms vara lämplig som 
vapenägare. Att låta vården 
göra utlåtande vid varje li-
censansökan skulle ta onödigt 
mycket tid från hälso- och 
sjukvården, som i vårt avlånga 
land redan är hårt belastad. Ge 
läkartiderna till de som verk-
ligen är i behov av dem!

Deaktivering av vapen
Här har vi grundproblemet 
till de olagliga vapnen en-
ligt min uppfattning. Vapen 
som gjorts obrukbara på oli-
ka sätt dyker upp igen, men 
nu som olagliga vapen. Detta 
sker eftersom det bland med-
lemsländerna inte finns något 
standardiserat sätt att deakti-
vera ett vapen. Om t.ex. två 
vapen deaktiveras på olika sätt, 
finns möjligheten att plocka 
ihop fungerande delar från 
dessa två till ett komplett va-
pen igen.
 Detta är nog den enda 
punkt i förslaget där det verk-
ligen har gjorts en konsulta-
tion och konsekvensanalys.

Sammanfattning
Skytteförbunden, Försvars-
makten och många fler skri-
ver i sina remissvar att förslag 
helt skall avstyrkas. Förslaget 
måste förtydligas på nästan 
alla punkter för att man inte 
skall kunna missbruka di-
rektivet och neka alla rätten 
att inneha vapen. EU-kom-
missionen måste fokusera 
på grundproblemet med att 
olagliga vapen används, detta 
görs inte genom att förbju-
da den enskilda pistolskytten 
att inneha sin Unique DES 
69/U.
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NP:s Antikrunda

Berättelsen 
om en revolver
Av: Henrik von Vegesack
Foto: Ulf Hansson

För ett par år sedan var jag på 
en fest hos en bekant i Visby. 
Jag råkade då sitta bredvid 
en man som jag aldrig träf-
fat tidigare och som visade 
sig vara mycket intresse-
rad av vapen. Eftersom 
jag är pensionerad 
officer och har ett 
förflutet som ord-
förande i Frivilliga 
Skytterörelsen har 
jag naturligen en del 
kunskap i ämnet och vi kom 
att diskutera gamla vapen-
klenoder.
 Mannen, som presenterat 
sig som Mats (Ekedahl fick jag 
senare veta) hade bott huvud-
delen av sitt liv på Gotland. 
Han berättade då om sitt mest 
spännande vapenförvärv. Han 
kom av en händelse över en 
gammal revolver av en man 
som bodde i Rone inte långt 
från Hemse på södra Gotland. 
Revolvern visade sig efter 
Mats efterforskningar vara av 
en mindre typ, som högre of-
ficerare under det amerikan-
ska inbördeskriget 1862-65 
brukade ha som en extra sä-
kerhet, ofta instoppad innan-
för vapenrocken. Revolvern 
från Rone är en kopia av Colt 
Pocket, troligtvis tillverkad i 
Belgien.

Pulsen steg. Var det verkligen min anfader 
Ernst von Vegesacks revolver från 
amerikanska inbördeskriget som dök 
upp på Gotland?

Efter att fanföraren stupat tog Ernst von Vegesack själv fanan och red framför sitt 
regemente för att gjuta mod i sina soldater.

och där innehaft en hög grad, 
samt därefter fortsatt i svensk 
tjänst och dessutom återvänt 
till Rone (och således kunde 
ha ägt vapnet) var en man som 
hette von Vegesack!
Jag fick en smärre chock!
Den man som Mats talade 
om var min farfars fars kusin, 
Ernst von Vegesack, som käm-
pat med nordsidans arméer, 
deltagit i många slag och be-
fordrats till brigadgeneral.

 Colt Pocket konstruera-
des ursprungligen 1849 och 
är en mynningsladdare med 
fem patronlägen. Kalibern på 
revolvern från Gotland är .36 
vilket motsvarar 9,55 mm.

Anmärkningsvärt är att re-
volvern från Rone har två 
stämplar (normalt är an-
nars en stämpel) en stämpel 
för Amerikas kavalleri, men 
också, vilket är högst märk-

ligt, en svensk krona. Dessa 
båda stämplar återfinns på 
flera platser på revolvern. Den 
svenska stämpeln torde ha 
gjorts på vapnet sedan office-
ren ifråga återvänt till Sverige 
efter kriget. Han ville troligen 
ha revolvern godkänd som 
tjänstevapen i Sverige.
 Avslutningsvis sammanfat-
tade Mats att den enda svens-
ke officer som deltagit i det 
amerikanska inbördeskriget 
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Visby

När

Burksvik

Fårösund

Havdhem
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Rone

Klintehamn

Lärbro

Roma

Romakloster

Slite

Stånga

Tingstäde

Väskinde

Västerhejde

Vibble

Bäste-
träsk

Fardume-
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Revolvern från Gotland är en 
mynningsladdare med trumma för fem 
laddningar. Det är en kopia av Colt Pocket 
som började tillverkas 1849. Pipan är 
avkortad.

Henrik von Vegesack, tidigare ordförande i 
Frivilliga Skytterörelsen och Riddarhusets 
sekreterare, med det gotländska 
revolverfyndet.

Här i Rone på sydöstra Gotland dök revolvern upp.

ges besittning på S:t Barthé-
lemy 1852-58. Under slutet 
av sin karriär återvände han 
till Gotland som general och 
militärbefälhavare. Han avled 
den 12 januari 1903.

När det amerikanska inbör-
deskriget bröt ut 1861 sökte 
nordsidan efter officerare i 
Europa för att kunna bygga 
upp sin armé. De flesta ame-
rikanska officerarna fanns då 
på sydsidan.
 Ernst reste över till Ame-
rika kort efter krigets utbrott, 
fick anställning som korpral, 
men steg rekordsnabbt i gra-
derna och slutade som bri-
gadgeneral. Han deltog i mer 
än tio större drabbningar och 
tog avsked ur unionsarmén 
1863 när tjänstledigheten från 
den svenska armén löpte ut.

Den drabbning där han blev 
mest berömd var slaget vid 
Antietam 1862. Army of Po-
tomac, som han då tillhörde, 
hade under slaget förgäves 
försökt inta ett par höjder.
 Slutligen sattes New York 
Volunteers in, ett infanterire-
gemente som till stor del be-
stod av tyskar och skandinaver 
och leddes av översten Ernst 

von Vegesack. I gamla ame-
rikanska historieböcker kan 
man läsa att Ernst, när hans 
fanförare stupade, själv tog fa-
nan och red framför sitt rege-
mente för att gjuta mod i sina 
soldater. Detta var förknippat 
med särskild fara eftersom 
fanföraren ofta var målet för 
fiendens eld.
 Regementet lyckades 
bemäktiga sig höjderna och 
försvara den mot sydarméns 
motanfall. Detta slag var ett 
av de mest förlustbringande 
både för nord- och sydsidan.

För sina insatser under kriget 
tilldelades Ernst von Vegesack 
Union Leage Associations med-
alj när han lämnade Amerika 
1863. Han blev utnämnd till 
Riddare av Swärdsorden vid 
hemkomsten till Sverige och 
tilldelades 1893 den ameri-
kanska Medal of Honour, en av 
de finaste utmärkelserna man 
kunde få.

Den här historien slutar egentli-
gen med en ”cliffhanger”. Har 
revolvern från Rone på Got-
land verkligen ägts av Ernst 
von Vegesack? Det kanske 
finns mer att upptäcka i denna 
mycket märkliga historia.

 Mats blev, också han, ta-
gen av detta osannolika sam-
manträffande. Jag hade ju bara 
presenterat mig som Henrik. 
Sannolikheten för att just vi 
två skulle sitta bredvid varandra 
denna kväll och tala om just 
denna revolver var ju minimal.

Så några rader om denne Ernst 
Mattias Peter von Vegesack. 

Han föddes den 18 juni 1820 
vid Gannarve i Hemse på 
Gotland. Pappan var officer. 
Mamman kom från Rone.
 År 1835 började Ernst 
sin karriär vid Gotlands Na-
tionalbeväring. 1840 flyttade 
han till Mora och blev löjt-
nant vid Dalregementet. Han 
tjänstgjorde som batterichef 
och kompanichef i Sveri-
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Krysset

Konstruktörer: Anna S Törnqvist, Peter Carlsson. © Liteolika Mediaproduktion i Stockholm, 2016

Av: Ulf Hansson

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

Skicka lösningen senast den 10 april 2016 med e-post till npkryss@liteolika.se eller som 
postbrev till Svenska Pistolskytteförbundet, Box 5435, 114 84 Stockholm. Märk kuvertet 
”Korsord NP16/1”. Glöm inte att ange er postadress tillsammans med svaret.

En vinnare lottas ut av de rätta inkomna svaren och presenteras i nästa nummer tillsammans 
med lösningen. Vinsten denna gång är ett armbandsur med en passande (ur)tavla. 

Lösenordet i NP15/4 var: VÖFÄF 
Grattis till Mikael Jansson i Torsåker. Du får ett multiverktyg samt fodral med förbundets logotyp 
skickat till dig.
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Bli 
mästerskytt
du med

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

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

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

Generalagent för Sverige

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

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

bo.karlsson@bgkskytte.se
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Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa

Linjär avtryckare
En vanlig avtrycksmekanism rör sig avtryckaren i en liten båge. Detta 
liksom alla onödiga rörelser förknippade med avtrycksmekanismen 
ger ett tillskott till oönskad ostabilitet. Detta påverkar naturligtvis pre-
cisionen.
 Jag vet, trots ett stort hemlighetsmakeri, att det har tagit ganska 
lång tid att få fram något som glider på den räls som är glidyta för 
avtryckaren. Just detta har skapat stora problem. Denna utmaning 
kunde naturligtvis inte Ronny på Interprodukter finna sig i. Han har 
under en längre tid har utvecklat en helt linjär avtryckarmekanism. 
Med den kan skytten utlösa trycket genom att dra avtryckarfingret 
rakt bakåt. Med det linjära trycket blir pistolen mindre känslig för då-
liga avfyrningar (ryck), samt att den blir ”lättare” att avfyra, alltså att 
gå från ord till handling på ögats order.

I dagsläget har jag inga som helst prisuppgifter utan detta överlämnar 
jag med varm hand åt Ronny Nilsson på Interprodukter som konstru-
erat avtryckaren. Efter att ha testat detta tryck är jag helt övertygad 
om att denna form av avtryckarmekanism har kommit för att stanna. 
Jag hoppas att var och en kan testa och skjuta med den i framtiden. 
Det återstår att bocka och tacka för all nykonstruktion och alla fina 
nyheter vi har fått ta del av. Snyggt jobbat Ronny!

Nyheter för Morini
Av: Arne Nohlberg

Kvalitet och aggression präg-
lar denna linje laddad med 
Fiocchi Black Mamba kulor. 
Ammunitionen finns i bl.a. 
9 mm, .38, .40 och .45 ACP.

Kulan har en stympad konform 
och är designad för att vara lätt. 
Kulvikten är optimerad för varje 
kaliber och 9 mm väger endast 
100 grain. Ytbehandlingen i man-
teln består av 90/10 Tombak för 
en optimal jämnhet i pipan och 
deformation vid nedslaget. Kontakta 
Dennis på kruttunnan för mer infor-
mation www.kruttunnan.se.

Black Mamba

Tillverkaren Česká zbrojovka (CZ) kommer under IWA-mässan i Nürn-
berg den 4 mars för första gången visa den nya pistolen ”Shadow 2”. 
Ett vapen många har väntat med spänning på.
 Pistolen har moderniserats i många avseenden. Den nya desig-
nen på manteln och stommen tillsammans med den förlängda pipan 
gör att vapnet kan avfyras snabbare och mer dynamiskt. Formen på 
stommen och nätskärningen i grepplattorna skapar ett skönare och 
bättre grepp.
 Den ökade vikten på främre delen av stommen och manteln, 
kompenserar rekylen som blir mjukare och mer linjär. Den innova-
tiva avtryckarmekanismen har en mjuk rörelse, ett lågt motstånd och 
en förkortad återställning av avtryckaren. Magasinsspärren sitter mer 
lättillgänglig och är dessutom ställbar i tre lägen.
 Utökningen av pipan till 125 mm tillsammans med det nya och 
längre höjdjusterbara siktet ökar den totala precisionen i vapnet. Den 
extremt exakta och automatiserade produktionstekniken för pistolen 
gör att den håller en hög kvalitet. Arcor beläggningen är inspirerad 
av tjänstemodellerna vilket motverkar påverkan från både väder och 
mekaniska skador.

NP’s redaktion kommer självklart att finnas på IWA för att bevaka 
fler nyheter.

CZ Shadow 2 
presenteras på IWA
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Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa

Långt in på 1900-talet sköt 
männen i rock och hatt här 
hemma i Sverige och damer-
na bar ofta en elegant dräkt. I 
Amerika klädde man till och 
med upp sig i kostym och 
plommonstop. Bilden visar 
en av Smith & Wessons egna 
tävlingsskyttar i action med 
företagets No 3 New Mo-
del revolver som tillverka-
des åren 1878–1910. Det är 
en sexskjutare, singel action, 
med ”top break” brytkon-
struktion. Just denna modell 
i kaliber.44 Russian blev med 
sina fina skjutegenskaper sär-

skilt omtyckt som målskjut-
ningsvapen.
 Många av dåtidens främsta 
skyttar använde denna revol-
ver, t.ex. Ira A Paine, Walter 
Winnans och Annie Oklay, 
även känd som ”Little Miss 
Sure Shoot” från Buffalo Bills 
Wild West Show.

1886 arrangerades en stor re-
volvermatch i USA där de 
främsta skyttarna deltog. Täv-
lingen varade i sex dagar och 
man sköt 100 skott om da-
gen. Det var precision mot 
”Bulls-Eye” på ett avstånd av 

50 yards (c:a 45m). Man sköt 
med svartkrut och det var 
tillåtet att rengöra revolvern 
efter vart femte skott.
 När krutröken från denna 
tillställning lagt sig hette to-
talvinnaren Fred E. Bennet. 
Han hade 5 093 poäng. Hög-
sta dagspoäng, 914, noterade 
hans bror W. W. Bennet.

Klädd för skytte
Av: Ulf Hansson/Jan Eriksson
Arkivfoton ur ”Images of America, Smith & Wesson”.

Charles Axtell skjuter med en sådan här 
revolver, S&W No 3 New Model, kaliber .44 
Russian Top Break model (tillverkades åren 
1878–1910). Omtyckt tävlingsrevolver med 
utbytbart korn och ställbart sikte.

Charles Axtell, en av 
Smith & Wessons 

tävlingsskyttar i 
början på 1900-talet. 

Hörselskydd? Glöm det.

Smith & Wessons affisch för 
skyttetävlingen “Sportsmen’s 
Show” i Madison Square 
Garden i New York 1899.

Bara för vi skyttar nu har krav att bära vapnet i hölster eller väska be-
höver inte dessa vara gjorda i condura eller nylon. Satsa på ett riktigt 
vackert hölster som passar just ditt vapen istället.
 Henrik Brandt, även kallad Boothill Bob, tillverkar hölster på beställ-
ning i äkta läder från sin verkstad i Iggesund. Kolla in Boothill Custom 
Leather’s hemsida på www.boothill.se och beställ ditt hölster redan 
idag för att vara coolast på SM.

En intervju med Henrik i hans verkstad kommer i NP 2/2016.

Hölster från Boothill Bob
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Andrej heter en av dem som 
leder Ukrainas frivilligstyrkor. 
Vi möter honom utanför järn-
vägsstationen i staden Kher-
son i södra Ukraina, norr om 
Krim. Idag är närmare 25 000 
soldater i strid på Ukrainas sida 
i Donetsk och Luhansk. Ett in-
bördeskrig eller ukrainare mot 
ryssar, med stöd från ukrainska 
separatister. Välj det som passar 
bäst. Vad detta är för typ av krig 
divideras det om, oklarheterna 
är många.
– Ingen i Ukraina kunde i 
sin vildaste fantasi föreställa 
sig detta krig, säger Andrej 
på flytande engelska. Han är 
engelsklärare i grunden men 
tjänstgör inom det regionala 
polisväsendet i länet Kherson.
– Så annekteras Krim av 

Ryssland, fortsätter Andrej. 
Kort därefter strider i östra 
Ukraina. Helt ofattbart, över 
en natt har vi reguljära strider 
i vårt eget land.
– Vi vet att ryssarna har en 
bas i östra Ukraina, bakom 
städerna Donetsk och Lu-
hansk. Det är som en fästning, 
omöjlig att inta.

Andrej berättar, att om Ukrai-
nas armé blir för framgångsrik, 
sätter Ryssland in ytterligare 
förstärkning. Intrycket är att 
denna fästning bakom Lu-
hansk och Donetsk spelar 
en viktig roll för denna för-
stärkning.

Ukraina verkar i nuläget vinna 
flest strider. Tiden verkar ar-

beta för Ukraina. Ryssland är 
också upptaget av konflikten 
i Syrien. All kraft kan inte 
längre sättas in mot Ukraina.

Ryssland verkar förlora mili-
tärt just nu, rent propagan-
damässigt har Kiev redan 
vunnit. Nedskjutningen av 
holländska planet sommaren 
2014 var en stor propagan-
daförlust. Flyktingarna inom 
Ukraina fortsätter lämna östra 
delarna. I nuläget har närma-
re 500 000 människor ”röstat 
med fötterna”. Om Luhansk 
och Donetsk blir en del av 
Ryssland, vill dessa hellre till-
höra Ukraina.
– Nu lär det inte bli så, tror 
Andrej. Östra Ukraina blir 
antingen en separat statsbild-
ning, ungefär som Transnistri-
en i Moldavien, eller så ingår 
städerna åter i Ukraina.
– Krim förblir ryskt, säger 
Andrej. Huvuddelen där kän-

Staffan Ringskog ger sin bild av det

Frivilliga försvaret i 
Ukraina
Ukraina är i krig. En viktig orsak till att kriget isolerats till 
östra Ukraina är landets frivilliga försvar. En beredskapsstyrka 
som satts in, dels för reguljär strid, dels för insatser inom 
sjukvården.

Andrej leder frivilligstyrkor i 
östra Ukraina inom landets 
försvar.

Foto: Ліонкінг
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Lågt liggande pipa
Revolutionerande 
rekyldämpning och 
rekylupptagning
Ställbart sikte utan 
verktyg!
Ställbar siktskårebredd
Ställbar matchkolv
Stort utbud av  
Rink- och Nill-kolvar 
som tillval
Vikt AW 93 1140 g
Vikt AW93 lätt 1080 g

•
•

•

•
•
•

•
•

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

Modell AW93 - Kaliber .22 LR

FEINWERKBAU - kvalitet
SPORTEC - service

ner sig som ryssar. Undantaget 
är krimtatarerna.

Andrej berättar att 3000 ukrai-
nare deltar som frivilliga i 
kriget.
– Alla typer av frivilliga in-
satser välkomnas, säger han. 
Hit räknar jag all humanitär 
hjälp. Vi får hjälmar, skydds-
västar, sjukvårdsutrustning, 
kläder, proviant – insatser som 
bidragit till våra framgångar.

Ett krig är i hög grad psy-
kologiskt. Budskapet till de 
stridande är att ”vi står inte 
ensamma”. Hjälp kommer 
från hela Europa, också från 
de skandinaviska länderna. An-
drej värdesätter särskilt hjälpen 
härifrån, han nämner att Sveri-
ge och Ukraina sedan gammalt 
varit i vänskap mot Ryssland.
– Karl den tolfte insåg vär-
det av ett försvagat Ryssland, 
säger Andrej. Han upp-
muntrade därför ett fr itt, 
oberoende Ukraina. Histo-
riskt okunniga undrar vad 
svenskarna gjorde i Poltava 

på 1700-talet, orsaken var att 
försvaga Ryssland.

Moskva hoppas skapa ett ”Ju-
goslavien” av Ukraina. Ett 
fragmenterat land i en mängd 
småstater.
– Orsaken till konflikten är 
Ukrainas närmande till Nato 
och EU, säger Andrej. Vi ska 
vara neutrala. Vi ska vara en 
brygga mellan Ryssland och 
Europeiska Unionen. Nato 
har vi inget med att göra.

Andemeningen i Andrejs reso-
nemang är att Rysslands hem-
mahamn för landets flotta i 
Svarta havet är Sevastopol. 
Om Ukraina är med i Nato, är 
konflikten med USA ound-
gänglig. USA:s sjätte flotta 
i Svarta Havet är en omöj-
lighet.

Ryssland bedriver från och till 
underminerande verksamhet 
inom Ukraina. Målet är att 
stärka separatister i Mariopol, 
Dnepr Petrovsk och Poltava. 
Allt i avsikt att fragmentera 

Ukraina, att upplösa landet, 
att skapa nya Donetsk.
– Mariopol är av intresse, på-
pekar Andrej. Ryssarna sa att 
en bro mellan fastlandet och 
Krim var aktuell. Så har nog 
aldrig varit fallet. Det blir bil-
ligare att landvägen ta sig till 
Krim, genom Ukraina. Att er-
övra Mariopol ingår i strategin.

Om så sker, kommer kriget 
närmare Kherson där vi nu 
sitter och samtalar. Om Ma-
riopol faller lär hotas denna 
del av Ukraina.
– Här i Kherson pågår också 
sådan separatistisk, upplösan-
de verksamhet, säger Andrej. 
Ryssland vill skapa ett Novi-
rossija av södra Ukraina. Ett 
land mellan Odessa i väster 
och Luhansk i öster.

Områden som svenskar är be-
kanta med blir därmed inte 
Ukraina. Gammelsvensk-
by och staden Kahovka vid 
floden Dnepr. I Kahovka 
finns Ukrainas främsta före-
tag inom livsmedel. Chumak 

som etablerades av svenskar 
och som Hans Rausing inom 
Tetra Pak tidigare ägde. Idag 
är Chumak landets stora pro-
ducent av ketchup, majonnä-
ser, såser och juicer. Landets 
stolthet, produktionen idag 
är avhängig odlingarna i länet.
– Låt oss hoppas att så aldrig 
blir fallet, säger Andrej. Hittills 
har nog Putins planer grusats
Vad vi behöver är ett fredsav-
tal, ett avtal som bestämmer 
att Ukraina blir neutralt, inte 
lierar sig med vare sig EU el-
ler Nato.

Andrej tror att ett sådant avtal 
bör lugna ryssarna.
– Vi hoppas alla att freden 
är nära, säger han. Freden drar 
både Ryssland och Ukraina 
nytta av, båda länderna kom-
mer lyfta ekonomiskt. Ekono-
miska sanktionerna har drabbat 
Ryssland. Västföretag med ex-
port på Ryssland har drabbats.
– Alla parter vinner på fred, 
kanske fredsdagen är närmare 
än vad vi tror. Låt oss hoppas 
detta.



JACKMÄRKE 30:- 
65 x 90 mm

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

BLAZERMÄRKE 125:- 
70 x 90 mm

SLIPSHÅLLARE 75:-
Med kopia av pistolmärket 
i guldimitation.

SIDENSLIPS 
340:-

SIDENSCARF 340:-

KEPS 90:- 
En storlek (inställbar)

BÄLTE 300:-

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

Frakt tillkommer

Profilprodukter, trycksaker och utbildningsmateriel



Skjutträning och Träningslära 50:-

Skjutställningar

Svenska Pistolskytteförbundet

Skjutställningar 50:-

Gunnar Elfving
Skyttetjänst AB
(tidigare SFAB)

Målmateriel

Du vet väl om att din klubb/förening 
får 10% i RABATT på tavlor och 
fältskyttefi gurer när du beställer
från oss.

från GESAB
Startat av skyttar för skyttar

Det är vi som har de BLÅ fältskyttemålen

Färdigtryckta nummerskyltar till fältskyttefi gurer, 
måltavlor, skjutplatser m.m. Siffrorna 

är tryckta på kraftig papp 
(15 x 15 cm), har 
tydliga, feta siffror 

(11 cm höga) och är 
numrerade från 1-10.

Du kan även göra din beställning på vår hemsida
www.skyttetjanst.se

Ring, faxa eller sänd ett e-mail till oss, så ordnar vi resten.
Tfn:  0176-20 82 80, Fax: 0176-20 82 81, e-mail: gesab@skyttetjanst.se

Vi har Falling Target-ställ 
för luftpistol

Det behöver inte vara dyrt med hög kvalitet!
OBS! Du får fraktfri leverans om Du beställer tavlor eller fi gurer för minst 3 000 kr inkl. moms!
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SKJUT-
HANDBOK

Svenska
Pistolskytteförbundet

Upplaga 16
2016-01-01

SKJUTHANDBOK 200:-

VITBOK
– Om bly i kulfång

Ulf Qvarfort, Per Leffler, Jan Sjöström
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FOI CBRN-skydd och säkerhet, Umeå

VITBOK 50:-KONTROLLPROGRAM 50:-
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onKontroll- 

program
– för kulfång

SKYTTESPORT
FÖRBUNDET

Svenska 

Pistolskytteförbundet

PISTOLSKYTTEKORTET
PISTOLSKYTTEKORTET

Pistolskyttekortet

Registreringsnummer
SVENSKA 

PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Svenska 

Pistolskytteförbundet
Pistolskytteförbundet

Registreringsnummer

Grundutbildning

Uppdaterad 2016

UTBILDNINGSHÄFTE 
Grundutbildning för pistolskyttekortet. 120:-.

Profilprodukter, trycksaker och utbildningsmateriel

Planering och Tävling: 50:-

Planering och 
Tävling

Svenska Pistolskytteförbundet

Skjutteknik: 50:-

Skjutteknik

Svenska Pistolskytteförbundet

Nya versioner!
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Som övningslast används så kallad lastblind. I dagligt tal benämnda betongkollin.

Försvarsinformation

Så fort det sker en militär öv-
ning måste det finnas personal 
som transporterar ammuni-
tionen dit den ska brukas. De 
som innehar uppdraget kallas 
för ammunitionsmän.
– Vi hämtar ut delar och am-
munition i början av övningen 
och fördelar den till grupper-
na. Sedan åker vi ut på fältet 
och är med under övningen 
och bistår. Under övningen 
tankar vi även fordon åt andra, 
säger Mats Gustafsson.
– Allt som har med farligt 
gods att göra, är det vi som ska 
sköta om, säger Jan Salminen.
– Sedan samlar vi ihop över-
bliven ammunition i slutet av 
övningen och återlämnar den, 
säger Mats.

Gemensamt uppdrag
För något år sedan fick SvSF 
och SPSF uppdrag att ta fram 
och utbilda ammunitionsmän, 
Mats och Jan är två av dem 
som kom in i det den vägen. 
Båda är pistolskyttar i Fören-
ingen Grovskyttarna Luleå 
och har även erfarenhet från 
Hemvärnet. När förfrågan 

kom om att bli ammunitions-
män hösten 2011 nappade de 
på det. Det har krävts flera ut-
bildningar, bland annat för att 
ta lastbilskörkort för den som 
inte redan hade det. Vidare-

utbildningen fortsätter med 
jämna mellanrum, till exem-
pel under några dagar i höstas 
i Pistolskytteförbundets loka-
ler i Stockholm.
– Hur ska fordonet vara 

märkt om det ska vara full 
ADR (ADR – regelverk för 
transport av farligt gods på lands-
väg, förf. anm.) och om du 
transporterar explosiva varor? 
frågar Mats Fransson, ämnes-

Ammunitionsmän
– experter på att transportera 
farligt gods
Text: Josefin Warg
Foto: Bo Walger

Hur märker man ut en ammunitionstransport på korrekt sätt? Får vem 
som helst åka med i en dylik transport? Och hur många vingprojektiler 
exempelvis får man lasta tillsammans? Det här är frågor som är väsentliga för 
ammunitionsmän att ha svaren på, då de har i uppdrag att transportera militär 
ammunition till de som ska använda den i fält. Sedan några år tillbaka har 
Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) och Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) 
haft ett gemensamt uppdrag, att utbilda ammunitionsmän.
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Allt som har med farligt 
gods att göra, är det vi 
som ska sköta om.

utövat rollen ännu, men både 
Jan Salminen och Mats Gus-
tafsson har varit i tjänst. Det 
är på Hemvärnets övningar 
de i huvudsak har uppdrag, 
men i början av mars i år var 
de också inkallade för att vara 
med på en övning med För-
svarsmakten i området kring 
Boden och Jokkmokk.
– Det var en övning som 
kallades Vårsolen, där vi ”kri-
gade” mot danskarna i öv-
ning, säger Mats.
– Försvarsmakten var väl-
digt nöjda med oss. De hade 
inte förväntat sig att Hem-
värnsgubbarna skulle vara 
bättre än de själva.Kursens blivande instruktörer.

Färdiglastat.

Här testas lastsäkringen.

Exempel på fordon som används vid lastning.

företrädare förnödenhetsför-
sörjning i Försvarsmakten, 
som i dag är den som utbildar.
– Med orange skylt.
– Hur många skyltar ska det 
finnas på fordonet?
– Tre, en på varsin sida och 
en bak.
– Vem får medfölja i trans-
porten när ni ska genomföra 
en förflyttning med förban-
det?

Mats Fransson ställer frågor 
och får raka svar av utbild-
ningens deltagare, ibland mer 
dröjande. Emellanåt bläddras 
det i den tjocka lila ammuni-
tionskatalogen, fylld med data 
och bilder på all ammunition 
som Försvarsmakten använ-
der, samt i deras vita säker-
hetsinstruktion för transport 
av farligt gods på väg i ter-
räng. Ammunition är explo-
siva varor, det är visa risker 

med att hantera det. Säkerhet 
är av största vikt.
– Det åligger dig som föra-
re att vara medveten om vad 
du håller på med, säger Mats 
Fransson.

Räkenskaper
Ammunitionsmännen måste 
veta vad som gäller och det 
är inte bara en sak att hålla 
reda på. Det är allt från hur 
många pansarskott man får 
frakta vid en och samma gång, 
vilka ammunitionstyper som 
får lastas och transporteras till-
sammans och huruvida trans-
porten ska skyddas på något 
sätt, av exempelvis följebil. 
När det kommer till vad och 
hur mycket man får lasta och 
transportera tillsammans är 
det en hel del räknande som 
krävs. Man vill bland annat 
veta hur mycket nettoexplo-
siv vikt det rör sig om, alltså hur mycket krut det är frågan 

om helt enkelt. Svårt?
– Nej, det är inte svårt, det 
faller in bit för bit. För oss var 
det här nytt så vi har fått gå 
den hårda vägen med myck-
et utbildning. Vi har utbildat 
oss här genom förbunden och 
genom I19, säger Jan Salmi-
nen.

Övriga deltagare på dagens 
kurs har inte varit ute och 



NP1 ’16 6362 NP1 ’16

Vi träffade Bengt Jandorff, 
gruppchef för vapenhandläg-
garna på Polismyndigheten i 
Stockholm, för att få informa-
tion om hur processen för li-
censansökningar går till.
 Något som ibland kan för-
växlas är äganderätt och rätten 
att inneha. Äganderätten be-
stäms av civilrättsliga regler 
vilka också gäller om man säl-
jer en bil, dator eller cykel till 
någon. Rätten att inneha ett 
skjutvapen bestäms av vapen-
lagstiftningen, där straffrätts-
liga regler ingår. Du kan med 
andra ord ha rätt att inneha 
ett specifikt vapen, men inte 
äga det. Du kan också äga ett 
vapen men inte ha rätt att 
inneha det, vilket då gör att 
vapnet måste förvaras hos den 
som har rätt att inneha det.

Försäljning utan inköpstillstånd
Först och främst gäller det att 
hitta en köpare. Det kan t.ex. 
ske genom annonser på skyt-
teklubbens anslagstavla, via 
Svenska Pistolskytteförbun-
dets hemsida eller radannons 
i någon vapentidning.
 När du sedan kommit i 
kontakt med en köpare och 
kommit överens om ett pris 
bör köparen lägga en hand-
penning. Genom en hand-
penning visar köparen att han 
verkligen vill genomföra kö-
pet.
 Köparen behöver nu an-
söka tillstånd att inneha vap-
net som ska förvärvas. För att 

kunna göra detta måste köpa-
ren ha uppgifterna från sälja-
rens vapenlicens, för att fylla 
i på sin egen ansökan. Man 
ska vara försiktig att lämna 
ut originallicensen till någon 
okänd. Då är det bättre att ge 
köparen en kopia och t.ex. 
skriva ”för licensansökan” 
på pappret. Originallicensen 
måste dock skickas in till Po-
lismyndigheten innan det nya 
tillståndet ges.
 Köparens förening måste 
också skicka in ett förenings-
intyg till samma Polismyn-
dighet ansökan skickas. Detta 
är beslutat av Svenska Pistol-
skytteförbundet och står i 
skjuthandboken (bilaga 8, 
punkt 11).
 När polismyndigheten be-
handlat ärendet och godkänt 
köparen för innehav, kom-
mer en licensen att skickas till 
köparen. Även du som säljare 
kommer att få ett dokument 
skickat till dig med informa-
tion om att vapnet har över-
låtits. I dokumentet finns även 
en kopia på köparens vapen-
licens för verifikation.
 När köparen får sin va-
penlicens skall köpet av vap-
net genomföras snarast. Nu 
kan köpesumman exklusive 
handpenningen betalas till dig 
som säljare. När säljaren har 
fått sina pengar lämnas vapnet 
över i handen eller skickas till 
köparen.
 Om vapnet skall skickas 
med posten skall vapnets hu-

vuddel och den vitala delen 
skickas i separata försändel-
ser. Med andra ord skall t.ex. 
stommen skickas i ett paket 
och mantel/pipa skickas i ett 
annat paket, helst med någon 
eller några dagars mellanrum. 
Detta för att inte någon ska 
kunna hitta ett komplett va-
pen i ett paket.

Försäljning med inköpstillstånd
Om köparen har bestämt sig 
för att inhandla ett vapen, 
men ännu inte hittat någon 
specifikt vapen, kan Polis-
myndigheten utfärda ett in-
köpstillstånd. Inköpstillståndet 
kan liknas vid en ospecifice-
rad vapenlicens, där alla upp-
gifter utom t.ex. serienummer 
och vapen-ID fylls i. Även här 
krävs ett föreningsintyg bifo-
gat ansökan eller separat in-
skickat från föreningen.

 När polisen beslutar om 
att godkänna ansökan om 
inköpstillståndet skickas det 
ut två stämplade dokument 
till den sökande. Om inte 
en köpare har nyttjat sitt in-
köpstillstånd inom sex må-
nader upphör det att gälla. 
Polismyndigheten kan dock 
medge om förlängning, om 
tillståndsinnehavararen hör av 
sig i tid.
 När säljaren och köparen 
har kommit överens om en 
affär, kan vapnet lämnas över 
direkt till köparen. Detta un-
der förutsättning att köparen 
kan visa upp sitt inköpstill-
stånd och att uppgifterna 
stämmer överens med vap-
net. Det ena dokumentet från 
inköpstillståndet skall sökan-
den behålla, det andra skall 
säljaren få vid köpet. Säljaren 
ska då kontrollera att person-
nummer på köparens identi-
tetskort stämmer överens med 
inköpstillståndet.
 Säljaren skickar därefter 
inköpstillståndet Polismyn-
digheten tillsammans med 
originallicensen varpå över-
föring av vapnet sker i deras 
register. Därefter skickar po-
lisen ut en vapenlicens med 
vapnets serienummer och 
vapen-ID till köparen.
 Om köparen finns på dis-
tans och vapnet måste skickas, 
bör denne skicka sitt inköps-
tillstånd till säljaren först. 
Gärna med en kopia på sitt 
identitetskort.

Vapenförvärv utan 
fördärv
Av: Peter Carlsson

Det finns många äldre skyttar som på ålderns höst väljer att 
avsluta sin skyttekarriär och då även säljer sina vapen. Hur en 
försäljning, eller ett köp, av vapen ska genomföras är för vissa 
en krånglig och oklar process. En av NP:s läsare, Bessie Skoog, 
skrev till oss av just den anledningen.

Bengt Jandorff, 
Polismyndigheten.
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Köpare slutbetalar vapnet SÄLJAREKÖPARE

SÄLJAREKÖPARE

Säljaren skickar vapnet i två delar till köparen

SÄLJARE

KÖPARE

KÖPARE

SÄLJARE

FÖRENINGEN

KÖPARE SÄLJARE

KÖPARE SÄLJARE

Kontakt mellan säljare och köpare

Handpenning 10% av beloppet

KÖPARE SÄLJARE

KÖPARE SÄLJARE

Kontakt mellan säljare och köpare

Handpenning 10% av beloppet

Försäljning via vapenhandlare
Om du beslutar dig för att 
sälja ett vapen via en vapen-
handlare är processen ännu 
enklare. Du tar helt enkelt 
med dig ditt vapen och din 
vapenlicens till en handlare. 
Efter att vapnet har värde-
rats och du godkänner priset, 
kommer vapenhandlaren att 
ta hand om ditt vapen och 
föra in det i sitt register. Där-
efter gör vapenhandlaren en 
avanmälan till polisen. Poli-
sen skickar då ett dokument 
till dig som bekräftar att du 
inte längre har tillstånd för 
just det vapnet.

Skrotning
Om du som vapeninnehava-
re inte lyckas att sälja vapnet 
finns det möjlighet att låta 
Polismyndigheten skrota det. 
Detta görs på närmast po-
lisstation och kostar ingen-
ting, men du får heller ingen 
ersättning för det skrotade 
vapnet.

Detta var några vanliga exempel på hur 
överlåtande av enhandsvapen kan gå 
till. Om du har några som helst funde-
ringar i ämnet behöver du bara ringa 
Polismyndigheten i ditt län. De nås via 
telefonnummer 114 14, där du ber att 
få prata med en vapenhandläggare.

Försäljning utan inköpstillstånd

Köpare skickar licensansökan till Polismyndigheten. 
Föreningen skickar föreningsintyget till samma 
Polismyndighet. Säljaren skickar originallicens till 
samma Polismyndighet.

Köparen får licens på vapnet.
Säljaren får dokument med kopia på 
köparens licens.

1 2
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Köpare slutbetalar vapnet SÄLJAREKÖPARE

SÄLJAREKÖPARE

Säljaren skickar vapnet i två delar till köparen
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Förbundsnytt
Bo Walger
Tfn: 08-553 401 62
Mail: bo.walger@pistolskytteforbundet.se

Den nya upplagan av skjut-
handboken, den 16:e i ord-
ningen, har många viktiga 
förändringar som vi här sam-
manfattar. Observera att detta 
är en sammanfattning. Regel-
texterna i helhet finns i skjut-
handboken.

Militär snabbmatch
Förutom införandet av fasta 
poänggränser för standard-
medaljer (C.5.1.2), har även 

kvalificeringsreglerna för SM 
ändrats. Dessa regler finns att 
läsa i helhet under skjuthand-
bokens delar J.2.7 och J.3.
 För att tävla i öppen klass 
måste skytten vara riksmäs-
tare. Detta kan ske genom att 
under förgående år, i militär 
snabbmatch, erhålla antingen 
två standardmedaljer i brons 
eller en i silver. En skytt som 
under förgående års SM, i 
öppen klass, placerar sig i 
1/3-delen är även denna kva-
lificerad till riksmästare.

 För att tävla i damklass el-
ler veteran yngre krävs det att 
skytten under förgående år 
minst har tagit en standard-
medalj i brons. Det finns dä-
remot inga speciella krav på 
standardmedaljer för juniorer 
och äldre veteraner.
 Reglerna tillämpas från 
och med SM 2017, d.v.s. kva-
lificering sker från 2016.

Krav på hölster/väska
Nya krav på att vapen skall 
förvaras i hölster eller väska 
har införts. Det finns inga krav 
på utformningen av dessa 
men viktigt är att säkerheten 
alltid beaktas. I skjuthandbo-
ken B.1.2.2 finns nu att läsa:
– Mellan kommandot ”PA-
TRON UR” och ”LADDA” 
skall vapnet alltid vara försett 
med propp eller bricka.
– Vapnet skall alltid bäras i 
hölster eller väska, förutom 
enligt följande:
 • När skytten befinner 
sig på skjutplatsen får vapnet 
tas upp ur hölstret eller väskan.
 • Skytt kan utöver detta 
ta upp sitt vapen exempelvis 

vid vapenkontroll, sotning, 
justering och byte av växel-
sats.
– När vapnet tas upp ur höl-
ster eller väska skall pipans 
mynning peka i säker rikt-
ning.

Övrigt
– Reglerna för avstånd mel-
lan figurer i fält- (D.7.1) och 
magnumfältskjutning (E.7.1) 
har ändrats.
– Efter ”PATRON UR” 
skall visitation ske även på 
banskjutningar (X.6.2).
– Flera fältskyttemål är god-
kända av förbundet. Bland 
annat ”stolpskottet” och 
”SWE-målet” finns angivna 
under D.7.1.
– Nya skrivningar gällande 
funktionshindrade skyttar har 
lagts till i C.3.3.
– PPC-reglerna är nu inar-
betade i del N istället för en 
separat regelbok.
– För tydligade regler i 
X.4.1 gällande kolvar för va-
pengrupp A.
– Reglerna för funktionärer 
är omformulerade.

Gunnar Elfving

Skyttetjänst AB

(tidigare SFAB)

Målmateriel

Du vet väl om att din klubb/förening 

får 10% i RABATT på tavlor och 

fältskyttefi gurer när du beställer

från oss.

från GESAB

Startat av skyttar för skyttar

Det är vi som har de BLÅ fältskyttemålen

Färdigtryckta nummerskyltar till fältskyttefi gurer, 

måltavlor, skjutplatser m.m. Siffrorna 

är tryckta på kraftig papp 

(15 x 15 cm), har 

tydliga, feta siffror 

(11 cm höga) och är 

numrerade från 1-10.

Du kan även göra din beställning på vår hemsida

www.skyttetjanst.se

Ring, faxa eller sänd ett e-mail till oss, så ordnar vi resten.

Tfn:  0176-20 82 80, Fax: 0176-20 82 81, e-mail: gesab@skyttetjanst.se

Vi har Falling Target-ställ 

för luftpistol

Det behöver inte vara dyrt med hög kvalitet!

OBS! Du får fraktfri leverans om Du beställer tavlor eller fi gurer för minst 3 000 kr inkl. moms!
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Upplaga 16

2016-01-01

Årets Förbundsmöte äger rum 
den 19 juni och föregås av en 
kretskonferens den 18 juni. 
Platsen är Stockholm och 
exakt adress meddelas senare.

Landslagsuttagning till 
Nordiska Mästerskapen
Uttagningen sker i år mel-
lan den13-14 augusti i Ti-
daholm. Personlig inbjudan 
går ut veckan före midsom-
mar och inbjudan publiceras 
även på hemsidan. Liksom ti-

digare skjuter damerna både 
C- och B-vapen. Skyttarna 
kommer därför att inbjudas 
till uttagningen utifrån föl-
jande kriterier:
Damer: Samtliga damer in-
klusive föregående års lands-
lagsskyttar.
Seniorer: Alla skyttar som 
erhållit minst en Stormäs-
tarpoäng i fältskytte samt fö-
regående års landslagsskyttar.
Juniorer: Tas ut vid SM fält-
skytte. Juniorlandslaget är 

sedan välkommet att delta i 
ordinarie landslagsuttagning.
 I år står Norge (Hau-
gesund) som värd för mäs-
terskapen, vilka troligen 
genomförs den 17 septem-
ber. Vi återkommer när vi får 
detta bekräftat från Norges 
Skytterforbund.

Rikstävling med pistol på 
hemortens banor
Kansliet tar tacksamt emot 
förslag på nya priser. Om 

ni har förslag på nya priser 
kontakta Tessi eller Yvonne, 
teresa.engstrom@pistolskyt-
teforbundet.se eller yvonne.
ericsson@pistolskytteforbun-
det.se

Hemsidan
Lösenord till Köp/byt/sälj är 
Riktmedel.

Nyheter i årets 
skjuthandbok



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

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

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

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

SCHLETEK - Revolutionerande rengöring! 

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



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

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

Vi erbjuder räntefri avbetalning via Wasa Kredit AB

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




