Sveriges största skyttetidning

Nr 2 2016

Boothill Bob
The Fastest Gun
Who Ever Lived
Kom igång med
handladdning
Påsksmällarna i
Töreboda

Nyheter
från IWA
Svenska Pistolskytteförbundets medlemstidning

Allt för Jakt & Skytte!
Qiang Yuan –
Världsmästarkulorr

Walther SSP

Sickinger hölster
S
DGJ
DGJ 20x

Smith & Wesson
M/686
Steyr LP 50

Steyr LP 10E

Staffans Vapen & Jakt AB
Öppet
Duvnäs Företagshus
Mån-fre 13.00–17.00
781 90 Borlänge
Lördag
10.00–14.00
0243-23 05 04
www.staffansvapen.se
Vi erbjuder räntefri avbetalning via Wasakredit

Nr 2/2016
Svenska
Pistolskytteförbundet
Adress:
Box 5435, 114 84 Stockholm
Besöksadress: Östhammarsgatan 70
115 28 Stockholm
e-mail: kansli@pistolskytteforbundet.se
www.pistolskytteforbundet.se
Telefonnr och mailadresser:
(Mail: namn.namn@pistolskytteforbundet.se)
Nils-Anders Ekberg, Generalsekreterare
08-553 401 61
Bo Walger, Bitr. Generalsekreterare
08-553 401 62
Teresa Engström, Expedition och kassa
08-553 401 63
Yvonne Ericsson, Märkesexpediering
08-553 401 64
Fax: 08-553 401 69
Plusgiro: 19 30 19-7
Bankgiro: 811-2526

Ledaren

2

Svenska Pistolskytteförbundet
80 år – Del 2
4
Generalsekreteraren
har ordet
Påsksmällarna i Töreboda
Mästerskytt gör come-back
Nyheter från IWA
Kom igång med
handladdning
The Fastest Gun Who
Ever Lived

9
10

Sättning, repro, original:
Annette Hofvander
Tel/fax: 08-590 330 24
e-mail: ah1@textaform.se

42

Fullsatt på
Sveakombinationen

44

Vinterfält i Borås

48

Antikrundan
– Plötsligt händer det!

50

NP-krysset och Triggy

52

Nyheter, tips och kuriosa

54

Sveriges hopp i Rio

56

Årets eldsjäl

57

Profilprodukter

58

12
16

22

28

Ansvarig utgivare:
Nils-Anders Ekberg
Redaktörer:
Peter Carlsson och Anna S. Törnqvist
Tel: 070-432 87 28, 070-492 87 29
e-mail: np@liteolika.se

Mälarhöjdens Pistolskyttar
firar 75-årsjubileum

Boothill Bob
– en sann hantverkare

32

Pistolskytt på post

60

Final i Magnumcupen 2015

40

Kampen mot EU:s
vapendirektiv

62

Förbundsnytt

64

Insändare – Max 6½ tum i
magnumskytte

41

Tryckeri:
Printfabriken AB
ISSN 0282-8057
Annonspriser:
Kontakta redaktörerna.

Framsidan:
Besökarskarorna var stora på årets IWA-mässa.
Här en vy över Sig Sauers monter i en av de många mässhallarna.

Prenumerationsärenden:
Teresa Engström, se ovan.
Nästa nummer:
Manusstopp
Nr 3
14 augusti

Foto: Peter Carlsson
Utgivning
7 oktober

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

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

LEDARE

på hur man skall bära sitt vapen, är att det behöver gå via ett årsmöte.
detta ett bra exempel på hur en för- Men om det behövs, ser man till
ändring av regelverket kommer till. att det blir en motion av förslaget.
Skulle inte ditt förslag vinna gehör
Efter hand som vi fick in nya grenar, är det viktigt att du inte ger upp, för
där man har reglerat hur vapnet skall är det ett bra förslag kanske det bara
bäras, väcktes även frågan om vi i all var argumenten som saknades. Men
vår verksamhet skall reglera detta. att skicka samma motion en andra
Saken diskuterades ute i verksam- gång är inte lönt utan här gäller det
heten och ledde slutligen till att det att det är något nytt som kommit
kom in motioner till förbundsmötet. fram för att man skall förändra beDessa kom hela vägen från den en- slutet.
skilde medlemmen via föreningen
och kretsen innan de hamnade på Kom ihåg att det viktigaste, för en
Jaha den är svart den här gången! förbundsmötet. De första gångerna organisation som PistolskytteförFör några månader sen kom den ut, detta hamnade hos det beslutande bundet, är att vi har pådrivande och
den nya versionen av skjuthandbo- organet var inte organisationen mo- aktiva medlemmar på alla nivåer.
ken. Den damp ner i ett antal brev- gen för ett så pass stort beslut att Därför hoppas vi att du kommer
lådor och laddades hem av kanske motionerna avslogs. Men efter ett med förslag både när det gäller regännu fler. Vårt regelverk som skall idogt motionerande med förstärkta ler men framför allt hur Förbundet
gälla de närmaste två åren.
motiv kom så beslutet och nu är det skall fungera i övrigt.
infört i årets upplaga.
När man börjar titta i den känns
I det här fallet gällde det en re- När det sen är dags för tävling, anden rätt hemtam. PPC-kapitlet har geländring men kan i stort sett vara tingen som skytt eller som funkkommit till, i och för sig utan större vad som helst. Om du har ett förslag tionär är ett bra tips att du tittar i
ändringar men det har ju varit en till förändring, stor eller liten, var skjuthandboken. Vad är tillåtet och
separat bok tidigare. I övrigt har det inte rädd att ta upp frågan. Ta upp vad får man inte göra? Vad gäller för
skett en del större saker, exempel- den i din förening, på någon tävling den aktuella grenen? En anledning
vis krav på hölster eller väska. Men eller skriv ett mail till din krets eller till att reglerna är indelade i grenar
dessa saker är beslutade på något av till oss som jobbar på förbundsnivå. är att det skall vara enkelt att hitta
de två senaste förbundsmötena och Förändringar som enbart berör den vad som gäller för den disciplinen.
borde inte komma som någon ny- egna föreningen beslutas där, men är Finns poäng och träff att vinna bara
het. För många är den stora nyheten det något som berör flera föreningar på att känna till vad som är rätt eller
just att boken är svart.
måste beslutet tas på krets eller för- fel. Om inte annat så känner man sig
När man tittar på den för många bundsnivå. Är det små förändringar tryggare när något händer.
stora nyheten, just detta med kravet kanske det kommer in direkt utan
Trots att trycksvärtan precis hamnat på pappret jobbar vi redan med
SHB 2018. Vad den kommer att
innehålla vet vi inte ännu. Några felrättningar från dagens utgåva, något
beslut från förbundsmötena 2016 eller 2017. Det enda vi kan lova är att
den inte är svart nästa gång.Vem vet
Det blir mer och mer vanligt att
det kanske är dags för regnsbågsfärföreningarna ställs inför miljörelaterade
ger nästa gång.
problem (buller, bly, förelägganden
etc.). För att hjälpa föreningarna har
Ha en bra skyttesommar och hoppas
att den ”lilla svarta” hjälper dig till
Förbundet (tillsammans med de andra
ett bra och säkert skytte. Hittar du
skytteorganisationerna) anlitat Janne
några fel, får du gärna höra av dig.
Kjellsson som miljökonsult.

Miljöakuten

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.

Anders Khemi
Vice styrelseordförande och ordförande
i regelkommittén

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

Aktuellt lösenord: Riktmedel
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Svenska Pistolskytteförbundet

80 år
Del 2

Originaltext: Gunnar Tysk
Bearbetning: Peter Carlsson, Anna S. Törnqvist och Ulf Hansson

Förra utgåvan av Nationellt Pistolskytte innehöll förbundets
begynnande historia och hur det organisatoriskt har utvecklats sedan
starten 1936. Men även tävlingarna och våra vapen har utvecklats
och moderniserats under de 80 år förbundet varit aktivt.
Då den första SM-tävlingen
genomfördes 1941 omfattade den enbart banskjutning
och genomförandet hade anförtrotts en pistolskytteklubb
(SAPK). Antalet anmälningar
var 85, varav 20 från landsorten. Då var det förhållandevis
enkelt. Något svenskt mästerskap i fältskjutning arrangerades inte förrän 1948.
Då man för första gången
tävlade om mästarvärdigheten
i fältskjutning (1948) var det
Uppsala läns pistolskyttekrets
som stod för arrangemanget.
Då var antalet anmälda skyttar i banskjutning c:a 400 och
i fältskjutning 354. Nu kunde
SM-tävlingen inte längre genomföras på en dag utan det
krävdes två – en dag för banoch en för fältskjutningen.
Vid detta första svenska mästerskap i fältskjutning tävlade
man endast i en vapengrupp.
Den förste mästaren i fältskjutning blev Nils Öhlander
från Stockholmspolisens skytteförening.
Svenska mästerskapen
blev från och med nu det
tillfälle då pistolskyttarna,
ofta med familjer, fick möjlighet att råkas, umgås med
och tävla mot skyttar från
hela landet under flera dagar.
En tävling att längta till och
en veritabel folkfest. Vid SM
4

i banskjutning 1970 sköts för
första gången tio femskottsserier. Under tidernas gång
har sedan skyttarnas önskemål
om ett ökat antal tävlingsmöjligheter under SM-dagarna
gjort att man vid några tillfällen prövat att utöka tävlingstiden till tre och i något fall
fyra dagar.

Fältskyttet har
sedan den
första tävlingen
1948 vuxit sig
till förbundets
flaggskepp.

Redan år 1935 genomfördes

den första Rikstävlingen på
hemortens banor. Av 797 anmälda fullföljde då 682. Man
sköt två femskottserier mot
pistoltavla från 30 meter och
varje serie omfattande 10 minuters skjuttid.Verksamheten
hade således redan kommit
en bra bit på väg när Svenska
Pistolskytteförbundet grundades 1936. Första ”Hemortens” i förbundets regi 1936
omfattade tre precisionsserier
om sex skott. Rikstävlingsmedaljerna instiftades 1937 och
i tävlingen om dylika kunde
då endast guldmärkesskyttar
komma i fråga. Kvinnor förekom ännu inte. En förening som detta år hade tillåtit
en kvinnlig skytt att delta blev
diskvalificerad!
1970 kom nyheten att
man fick tävla i två vapengrupper under Rikstävlingen på hemortens banor och
att denna tävling för första

Rikstävlingen
har alltid varit
populär. Bilden
är från Härlanda
1949.

gången omfattade fyra femskottsserier, nu mot internationell tavla. Som ett mått
på utvecklingen genom åren
kan nämnas att under ”hemortens” 2004 startade 4.831
skyttar från 302 föreningar. I
damklassen C startade 300
skyttar.
De årliga nordiska mästerskapen där Sverige möter
Danmark och Norge i fältskjutning bör också hänföras
till förbundets ”egna” tävlingar. Landskamperna brukar
utgöra en extra sporre för alla

dem som inte fått lyckan att
bli uttagna till landslaget. Nu
får de möjlighet att på plats
visa att uttagningen kunde varit bättre. Det bör nämnas att
det i regel är de främsta skyttarna vid SM som får den äran
att representera Sverige.
Tävlingsutvecklingen

I begynnelsen var det uteslutande tjänstevapen som gällde.
Det pistolskyttemärke, som
Pistolskyttekommittén instiftade redan under sitt första
verksamhetsår 1934, kunde
NP2 ’16

erövras endast med hjälp av
tjänstepistolerkal. 9 mm och
7,65 mm samt Mauserpistol
6,35 mm. Detta första år avlades märkesprov för bronsmärket av inte mindre än 1 160
skyttar.
Märkesprovet omfattade
tre serier om sex skott under
fem minuter mot 10-ringad
tavla (30 m) samt tre tilllämpningsserier om sex skott mot
helfigur från 50 meter. Walther 6 mm tilläts för märkesprov 1941 av civilister och
blev redan detta första år det
mest använda vapnet (1 947
av 4 548 avlagda prov).
Genom att Walthersexan
nu tilläts blev det rekorddeltagande även i rikstävlingen på
hemortens banor. För första
gången tävlade man detta år
också om svenskt mästerskap i
banskjutning. Tävlingen omfattade tre vapengrupper, en
för Walthersexan, en för tjänstepistoler och en för övriga
godkända vapen. Inte mindre än 85 skyttar deltog, varav 20 från landsorten. SAPK
var arrangör och de första
svenska mästarna hette H
Rosencrantz (tjänstevapen), C
Stockling (W6) och B Borg
(övriga vapen).
Redan tidigt uppkom en
diskussion om de äldre skyttarnas förutsättningar. 1952
beslutade förbundsledningen
att inrätta en särskild klass för
skyttar som fyllt 55 år. Under
1960 var det dags att inrätta en veteranklass för skyttar
som inte tillhörde riksmästarklassen, som innehade pistolskyttemärket i guld och som
under näst föregående år fyllt
minst 55 år. Nästa steg blev
den uppdelning i veteraner
äldre resp. yngre som infördes 1991 av förbundsmötet,
trots att styrelsen i sitt yttrande över motionen föreslagit
ett avslag.
Under 1953 beslöt man
att notera svenska rekord i
banskjutning. Förste rekordinnehavare blev K Grönqvist, Gävle med 357 poäng
(360 möjliga). Rekordet satt
vid SM i Karlstad 1951 med
Neuhausen. Förbundet förbjöd omskjutning vid klick
eller vapenfel i fältskjutning
och stridsskjutning (1955).
NP2 ’16

Andra beslut av vikt under

denna tid var t.ex. att Kungl.
Maj:t 1954 medgav rätt till
Magnumfältskyttet
hemmaladdning för den som
fick SM-status
ägde rätt att inneha pistol el1995.
ler revolver (beslutet gällde
endast kalibrar mellan 7,5 och
11,5 mm).
1960 kunde man läsa i förbundets årsbok att det ökade
fritidsutbudet innebar konkurrens för skyttet, inte minst
hade detta visat sig då de fria
lördagarna infördes. Styrelsen andades viss oro för den
minskade tillväxten och 1965
beslöt man att närmare undersöka vad som skulle kunna
utgöra en stimulans för verksamheten.
Man tänkte särskilt på användningen av 6 mm pistoler,
luftpistolskytte, rekryteringspremier till föreningar och
sänkt medlemsålder från 17
till 14 år.Trots detta och trots PPC lockar nya skyttar för varje år sedan starten 2003.
att man haft möjlighet att dela
ut kostnadsfri ammunition ökade och förbundsstyrelsen
Under senare år har tävmåste 1970 konstatera att det lingsgrenar tillkommit som
grovkalibriga skyttet behövde ställer särskilda krav på vapen.
stöd. Nu var under alla om- Magnumskyttet, som 1994
ständigheter isen bruten för upptogs som tävlingsgren av
finkaliberskyttet och 6 mm förbundet, innebär ju i sig en
pistoler av skilda fabrikat bör- utveckling i motsatt riktning
– mot grövre vapen med åtjar dyka upp.
Damklass i SM infördes följande bullerproblem – men
vid ”Sommar SM” i Örebro bör ändå ses som ett sätt att
1979. Detta införande hade möta skyttarnas önskemål om
föregåtts av omfattande dis- större variation i tävlingsutFoto: Alf J. Gustafsson
kussioner. Många menade att budet.
Senare blev Neuhausen den
pistolskytte var en idrott där
dominerande pistolen i gruppen
damer och herrar väl kunde År 2003 tar förbunde t upp
tjänstevapen.
tävla på lika villkor och att en grenen PPC 1500 (Precisioch dessutom godkänt flera 6 damklass skulle konservera en on Pistol Competition) som
mm vapen kunde man 1968 icke önskvärd åtskillnad mel- försöksverksamhet. Detta vikonstatera att detta inte varit lan damer och herrar.
sar sig bli en succé och under
nog. Aktiviteten sjönk utom
Resultatet blev en kom- 2004 tar förbundet beslut att
vad gällde deltagandet i fält- promiss. En damklass skulle godkänna PPC som en skytskjutningar som var en källa inrättas, men damerna skulle tegren inom förbundet. Även
till glädje.
ändå ha rätt att i stället täv- Militär Snabbmatch som anSå småningom började la i öppen klass och den nya togs 2005 har vuxit sig stark
dock de vidtagna åtgärderna damklassen skulle finnas kvar och har sedan förra året SMatt verka.Antalet skjutna skott bara så länge det fanns behov status i alla vapengrupper.
ökade igen, men tyvärr på ett att underlätta rekrytering av I alla dessa fall har anslutningsätt som gav förbundsledning- kvinnor inom förbundet. Det en till Svenska Pistolskytteen huvudbry. Det var skyttet behovet har vi fortfarande kvar förbundet skett efter år av
med finkalibriga vapen som och därmed också damklassen. överväganden och försöksverksamhet och i båda fallen
har denna breddning av förbundets verksamhet visat sig
fungera väl, samtidigt som i
vart fall PPC-skyttet har en
För att stimulera skytteverksamheten
tankeväckande anknytning
rekommenderades bland annat luftpistolskytte.
till förbundets grundidé – att
Här en fjäderdriven Walther mod. LP2.
förbättra förmågan att använda tjänstevapnen.
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Summering av de senaste tio åren
2006

2008

Förbundet fyller 70 år vilket firas
genom en jubileumsbok som till
största delen sammanfattades av
Gunnar Tysk, tidigare förbundsordförande (1992-2000).
Förslaget från miljödepartementet att förbjuda bly i alla typer av ammunition skapar stor
debatt och de svenska skytterörelserna går enat mot förslaget som skulle innebära slutet
för sportskyttet i Sverige.

Förbundet får som gåva ta emot den olympiske guldmedaljören Torstens Ullmans snabbpistol. Det var Torsten Ullmans
son, Erland Ullman som skänkte den till förbundet. Då förbundet sedan tidigare ägde den fripistol som Torsten använde
då han vann ett OS guld under olympiaden i Berlin 1936,
är nu samlingen unik och skattbar i historiskt och kulturellt
värde. Erland tilldelas förbundet guldplakett för denna gåva.

2007
Förbundet genomför ett extra Förbundsmöte med anledning av organisationsfrågan som varit en följetong sedan
våren 2006. Samtliga kretsar var representerade och mötet
biföll styrelsens proposition och den inriktning som styrelsen
förordat, nämligen att nackdelarna med en gemensam skytteorganisation övervägde fördelarna enligt det förslag som
förelåg. I och med detta var SPSF:s time-out från processen
med att skapa en ny skytteorganisation avslutad. Man stängde
dock inte dörren helt för fortsatta förhandlingar om frågan
skulle aktualiseras igen.
Förbundets ordförande
Anders Björck och
styrelseledamoten Mike
Winnerstig på väg in till
Miljödepartementet för
en slutlig genomgång i
blyfrågan. Efteråt kunde
Mike i sin artikel i NP sätta
rubriken ”Regeringen
levererar i blyfrågan” samt
ingressen ”Det generella
blyförbudet avskaffas och
fältskyttet räddas”.

Pistol-SM gick i Sunne och var
den blötaste i mannaminne.
På den värst drabbade
fältskyttestationen (se bild)
flöt leran ymnigt och det
hände att desperata skyttar
hoppade ur sina stövlar som
satt fast i gyttjan för att komma
loss. Även precisionsskyttet
drabbades. Skjutplatserna
låg precis nedanför en hög
skidbacke vilket gjorde att regnet
forsade in på skjutplatserna. Man
klarade det hela någorlunda genom
att skyffla ut grus som skyttarna kunde
stå på.

6

Foto: Ulf Hansson
Fripistolen som Torsten Ullman vann guld med i Berlin-OS 1936.

2009
Förbundet utarbetar nya stadgar. Förbundsordföranden Anders Björck förklarar att det inte handlar om några dramatiska
förändringar, men att det är viktigt att ha moderna stadgar
som ger en uppdaterad ram för SPSFs arbete på olika nivåer.

Pistol-SM i Skövde blev motsatsen till 2007 i Sunne. Fältrundorna
gick i trettio graders värme och de vattentankar som placerats ut
var efterlängtade oaser i den tryckande värmen.

2010
Avtryckarvikten i vapengrupp B ändrades från 1360 g till
1000 g som en anpassning till ISSF grenen Grovpistol.
NP2 ’16

2011

2012

Det första riksmästerskapet i Militär Snabbmatch genomfördes i Borås dagarna innan SM i fältskytte och precision.

Stefan Kristiansson
tillträder som ny
förbundsordförande
efter Anders Björck.

2014

Filminspelning på SPSFs kansli. Filmen handlar om den
pensionerade polisen Roland Hassel (Lars-Erik Berenett) som
ger sig i kast med att försöka lösa mystiken kring mordet på
statsminister Olof Palme. För filmens handling behövde man ett
VU-möte och GS Mats Stoltz och styrelsen ställde upp.

Det är valår och styrelseordförande Mike Winnerstig rekommenderar alla medlemmar att ta reda på vilka företrädare de
har i riksdagen och kontakta dem för att – i god ton och med
gott omdöme – fråga hur de ställer sig till vapenlagfrågorna.
”Om en riksdagsledamot får ett antal mail eller samtal om
samma frågor från av varandra oberoende vanliga medborgare märks det garanterat” skriver han i sin ledare.

20:e Svenska mästerskapet i Magnumfältskytte går av stapeln
i Hagfors. Ordföranden i SPSFs tävlingskommitté, Nils-Anders
Ekberg, skriver i NP att ”Värmland är tillbaka på arrangörskartan
och det med besked. Årets Magnum-SM blev en synnerligen lyckad
tillställning med största deltagarantalet på länge”.
Historiens första PPC-SM anordnas i Jönköping. och för första
gången hördes ”the line is ready” ljuda under ett Svenskt
mästerskap. Hela 307 startande skyttar och 21 lag deltog i tävlingen.

2013
Militär Snabbmatch i vapengrupperna C, A och B har från
detta år erhållit SM-status och hålls även detta år i samband
med SM i fältskytte och precision.
Mike Winnerstig väljs till styrelseordförande för att efterträda Birgitta Rundberg.

Förbundets ordförande
Stefan Kristiansson och
nye styrelseordförande
Mike Winnerstig uppvaktar
Justitiedepartementet för att
diskutera vapenlagstiftningen.
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2015
Vapengrupp R i Militär Snabbmatch har nu erhållit
SM-status till skyttarnas stora glädje.
Tidigare
generalsekreteraren
Mats Stoltz lämnar efter
tretton år på posten över
sin roll inom förbundet
till Nils-Anders Ekberg
för att gå i en välförtjänt
pension. Mats var en
flitig krönikör och hans
spalt innehåll många
berättelser om hans
resor och spännande
krigshistoria.

Efter sexton år lämnade denna tidnings
tidigare chefsredaktör Ulf Hansson
över redaktörskapet till nuvarande
redaktörerna Peter och Anna. När han
sedan började arbeta med tidningen
under 80-talet blev han mer och mer
engagerad för att sedan ta över som
chefredaktör 1999 och utvecklade tidningen
tillsammans med Annette Hofvander till vad
den blivit idag.
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PATRONER

TÄNDHATTAR

BESKRIVNING

Pris/ask 50 st

Pris/1000 st

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

180 kr
140 kr
170 kr
170 kr

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

.32 S&W LONG 98GR LRN
.32 S&W LONG 98GR LWC

200 kr
210 kr

3 500 kr
3 900 kr

.38 Spl 148GR LWC
.38 Spl 158GR LRN
.38 Spl 158GR LSWC

160 kr
160 kr
195 kr

2 900 kr
2 750 kr
3 600 kr

.357 Mag. 158GR SJHP
.357 Mag. 158GR FMJ FLAT
.357 Mag. 158GR SJSP FLAT

225 kr
220 kr
210 kr

4 100 kr
4 100 kr
3 850 kr

.40 S&W 180GR FMJ FLAT

230 kr

4 100 kr

.44 Rem. mag. 240GR SJSP FLAT
.44-40 WIN 200GR LFN

295 kr
370 kr

5 250 kr
6 850 kr

.45 Auto 230GR FMJ
.45 Auto 230GR FMJ-SWC
.45 Auto 200GR LSWC
.45 Colt 250GR LFN
.454 Casull 260GR SJSP FLAT
.500 S&W 325GR SJSP FLAT

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

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

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

HYLSOR
Alla kalibrar.

KULOR
I alla kalibrar.

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

Kaliber

Fettade

Förkopprade
(HS)

.32 (314/100 WC)

85 kr

72 kr

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

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

82 kr
101 kr
101 kr

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

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

155 kr
149 kr

Alla priser inkl. moms.
Pris per 100 från:

Komplett prislista med
samtliga kalibrar finns på
vår hemsida!

Generalagent för Sverige:
Med reservation för prisändringar.

Besök vår hemsida: www.sportec.se
8

Box 25 232 02 ÅKARP 040-46 50 50

NP2 ’16

tillstånd att inneha vapen och kan
delas i två huvuddelar. Den ena delen är ”Västra Götalandsproblematiken” där polis och domstolar på
2016 har hittills i mycket präglats av eget initiativ valt att omtolka vadet Medlemsadministrativa Pro- penlagstiftningen så att begreppet
grammet (MAP). Det blev som be- ”synnerliga skäl” lett till att varje
kant försenat. Saker tog längre tid möjlighet att avslå en licensansöän beräknat. Förseningen har för- kan på enhandsvapen m.m. tagits
stås påverkat våra medlemmar, som till vara. Efter politiska påtryckkanske inte fått sin adress uppdate- ningar har skytte- och jägarorgarad och därmed har denna tidning nisationerna fått till en översyn av
kommit på bort. Föreningarnas rap- Polismyndighetens föreskrifter, och
portörer har fått merarbete, främst stora ansträngningar har lagts på att
de som har drabbats av att utsorte- påverka dessa i positiv riktning. Reringen av tidigare medlemmar inte sultatet väntar vi på just nu.
Den andra frågan berör kampen
fungerat. När man sedan upptäcker att man inte kan få ut det man mot EU:s vapendirektiv. Den bestoppat in blir man naturligtvis arg, skrivs av Mike Winnerstig på annan
sur och ledsen. Somliga har läst på plats i det här numret.
hemsidan att hårt arbete pågår med
felrättningen och att det mesta av Min företrädare, Mats Stoltz, besvanyttofunktioner som man saknar rade frågan om vad en generalseär beställda och kommer att införas kreterare gör på jobbet med att ”det
stegvis så fort utvecklingsarbetet är har man ingen aning om när man
ikapp. Andra e-postar eller ringer kliver in på tjänsterummet på morkansliet och uttrycker sin frustra- gonen. Man har en plan, men den
tion. Dessa försöker vi svara så fort faller oftast vid första kotakten med
och bra vi kan. Med ”vi” menar jag verkligheten.” Den som känner den
Tessi, som har den otacksamma upp- militärhistoriskt beläste Mats hör
giften att sitta i skottgluggen.
Clausewitz röst här. Det är ”friktionerna” som gör sig påminda.
Vad är det då för friktioner som
Ljus i tunneln? Absolut. Redan finns
det de som hör av sig och tycker sig uppstår i vårt förbund? Vanligare
se hur bra det kommer att bli. Leve- än önskat är vapentillståndsärenrantören Crossnet har också skrivit den. Medlemen har fått avslag på en
kilometervis av ny programkod. I ansökan, eller värre, fått motgång i
skrivande stund har redan 80 % av domstol.
En annan vanlig friktion är
föreningarna lyckats årsrapportera
”föreningsärenden”, vilket för oss
(normalt per idag är 90 %).
ofta är synonymt med konfliktlösDen andra stora frågan under det ning.Vanligtvis har båda parter hört
gångna halvåret har rört sig kring av sig inom 24 timmar. Det hand”Jaha, och vad gör ni på kansliet så
här års” undrar en och annan, och
det är inte så konstigt.
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lar om att inte få vara med i en förening, att en förening eller krets
upplevs behandla sina medlemmar
orättvist eller att föreningens styrelse eller årsmöte inte gör som man
tycker att den borde. Här gäller det
att som förbundsrepresentant inte ta
ställning för den första som ringer,
utan förklara regelverket och hur
man tar till vara sin rätt.
Regelfrågor är av två slag; de som

berör sådant som verkligen har
hänt och de som berör sådant som
möjligen skulle kunna hända. De
förstnämnda uppstår vid tävling eller kurs och går oftast snabbt att
lösa med lite gemensamt studium
av skjuthandboken. De senare uppstår när någon har avsatt rikligt med
tid att närläsa skjuthandboken eller
annat dokument och vill diskutera
sina fynd.
Allt är inte friktioner. En positiv
sak är alla de som hör av sig och berättar var de bor och att de vill börja
skjuta pistol och söker en förening.
Mindre kul är somliga berättelser
om hopplösa försök att få föreningskontakt – inga kontaktuppgifter eller uteblivna svar.
Så har vi det löpande. Förbundsmöte,

Rikstävlingen, EM PPC, NM Fält
och alla SM närmar sig. Vidare de
som vill beställa något, betala något, de som saknar Pistolskyttekort
och de som har frågor om hemsidan,
tävlingsprogrammet, eller skjutbanor. Och de som bara vill prata.
Allt medan vårsolen lyser in genom våra nyputsade fönster. 12 år
sedan sist.

Generalsekreteraren har ordet

En titt genom
kanslifönstret!
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Påsksmällarna
i Töreboda
Solen sken över Töreboda när
den lokale pistolklubben arrangerade sin årliga fältskyttetävling ”PÅSKSMÄLLEN”.
Fältskjutningen anordnas alltid i den stora grusgropen
i Fimmerstad där man från
stora hallen och parkeringen
har överblick på hela fältskytteslingan nere i gropen. Det
tog inte heller lång tid att gå
runt hela banan som hade en
perfekt avvägd svårighetsgrad.
Av: Peter Siegel

Minst 14 000 smällar hördes från
Fimmerstads grusgrop på annandag påsk.
Man räknade in hela 292 starter och
jämnheten bland de bästa gjorde att man
fick lotta ut guld- och silverpokalerna i
vapengrupp B. Allra bäst i finkaliber var en
dam som inte tävlat på fem år.
10

Totalt lyckades sexton skyttar
skjuta fullt. Sex i vapengrupp
A, två i B, sju i C, men bara
en i R. Och vem var det? Naturligtvis revolverspecialisten
och mångfaldige svenske mästaren, oslagbare Johan Nilsson
från Hagfors-Uddeholm. Han
hade även tävlingens högsta
totalpoäng i särskiljningsmålen – hela 85 poäng.

Per Erik Söderberg från Kristinehamns Pk var en av sex
skyttar som sköt fullt i vgrp
A. Per Erik tog hem segern
med högsta särskiljningen på
79 poäng. Åke Nordin ledde vgrp A nästan hela dagen,
men på slutet kom Per Erik
Söderberg och sköt fullt och
fem särskiljningspoäng bättre.
Surt sa räven! Åke fick nöja sig
med en andra plats.
Jonas Wiberg från Eskilstuna
segrade i vgrp B genom lottning. Jonas och Ragnar Olsson,
Fjugesta Psk, sköt fullt och
hade exakt lika särskiljningspoäng (77), så lotten fick avgöra vem som skulle få den
största pokalen.
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Kulfången håller garanterat höjden enligt SäkB.

Johan Nilsson
vann revolverklassen.

Jonas Wiberg
vann vpgr B.

Lena Lindh
vann dam C.

Ove Holmberg vann
veteran yngre.

Åke Nordin vann C och kom
på andra plats i vpgr A.

Per Erik Söderberg
vann vpgr A.

Peter Siegel
vann veteran äldre.

Rasmus Storm var
tävlingens bästa Junior.

Två stormästare. Pappa Sören
Rehn och sonen Martin Rehn.

Åke Nordin, som förra året
flyttade från Upplands Väsby till Borås, var bäst i vgrp
C med 48/28 och 77 poäng.
Grattis FOK Borås! Med
Åke har ni fått en ordentlig
förstärkning i klubben! Allra
högsta särskiljningspoäng i
vapengrupp C, hela 80 p. av
dem som sköt fullt, hade dock
Lena Lindh, tidigare medlem
i Stockholmspolisens Skytteförening, numera Örebro
Pssf. Lena vann damklassen
fast hon inte hade tävlat de senaste fem åren. Men de gamla takterna satt i, redan Lenas
föräldrar var duktiga skyttar
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pappa Sören Rehn, som blev
Stormästare år 2000, kom tillsammans med sonen Martin
Rasmus Storm,Tidaholms Psk, som i år också blev stormäsblev bästa junior. Ove Holm- tare. Två stormästare i samberg, do, blev segrare i vete- ma familj, det är inte många
ran yngre och undertecknad, gånger det händer. Inte i TiPeter Siegel, Katarina Psf, sköt daholm och inte i många
fullt och vann veteran äldre. av landets klubbar heller.
STORT GRATTIS till storEn annan rolig grej var att mästarna!
och hon har tydligen ärvt deras skyttegener!

Lagtävlingen vanns av Kristinehamn, före Tidaholm 1 och
Tidaholm 2. På fjärde plats
kom Pålsboda Psk.
PÅSKSMÄLLEN var för de deltagande entusiastiska fältskyttarna påskhelgens perfekta
avslutning. Det är klart att
man åker till Töreboda även
nästa påsk!
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Mästerskytt gör
come-back
Av: Ulf Hansson

Lena Lindh, pryder
förstasidan på NP nr 3,
1991.

Lena Lindh uppmärksammades i NP redan 1991. Hon berättade då att hennes karriär
började redan som åttaåring
hemma i Strömsund. Det var
fadern Olle, själv skytt, som
introducerade Lena och hennes tvillingsyster Mona till
skyttet. ”Vi sparrade varandra”, berättade Lena, ”det var
perfekt. Om en av oss systrar
låg några poäng under den

andra fanns det ju bara en
sak som gällde och det var att
skjuta ännu bättre”. Flickorna
Lindh var vid fjorton års ålder tillsammans med en annan
junior de yngsta som erövrat
guldmärket någonsin.
När de fyllt femton kom systrarna med i sportskyttelandslaget. Ur intervjun 1991:
– Syrran var bäst på luftpi-

stol men jag ledde skarpskyttet på den tiden, säger Lena,
men vi var rätt bra båda två. I
sportpistol låg vi som juniorer
ofta över 570 poäng på tävling
och mitt eget rekord var 578.
När flickorna fyllde nitton
flyttade familjen till Stockholm. Systrarna Lindh var i
toppform och hade ställt in
sig på att få delta i europamästerskapen. Besvikelsen blev
stor då förbundet inte ansåg
sig ha råd att låta dem åka.
– Det där beslutet tog oss
hårt, berättade Lena, vi hade väl
aldrig skjutit så bra som då och
ändå fick vi inte åka.Vi blev så
besvikna att vi lade ned skyttet.

henne och hon avslöjade att
favoritgrenen var fältskyttet.
Rubriken i NP den gången
var följaktligen ”Fältskyttet
vill jag inte missa!”. Och så
har det fortsatt.

Det blev ett uppehåll på när-

Det har nu gått många år, familj och barn har tagit sin tid,
men känslan för pistolskyttet har Lena kvar. Då och då
dyker hon upp och visar var
skåpet ska stå. Som nu senast
på ”Påsksmällen” i Töreboda
där hon sköt fullt och hade
bästa särskiljningspoäng i C.
Helgen efter var det dags för
”Fyristräffen” i Uppsala.Vem
sköt fullt igen och vann om
inte Lena Lindh. Bara att lyfta
på hatten.

mare fem år innan Lena tog
fram pistolen igen. Det var
då NP gjorde intervjun med

Hoppas vi får se mycket mer av
Lena framöver!

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:-

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:-

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

Stor sortering av filterglas,
med eller utan styrka.

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

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

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

www.barksoptik.com
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Inlämning
pågår till
höstens
auktion!

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

Vihtavuori krut,
Magtech kulor
Magtech hylsor,
Magtech tändhattar

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

Besök vår hemsida: www.sportec.se
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1981-2016 – 35 år i branschen till glädje för många ...

Vi har försäljning och service för:

•
•
•
•
•

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

Karlslunde Sport
Margrethe Allé 12 – DK-2690 Karlslunde
Tfn: +45 4615 1670 – Fax: +45 4615 1690
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Mängder med besökare
strömmade till mässan via
tunnelbana och bussar.

Neues von der IWA
Av: Peter Carlsson

IWA Outdoor Classic hålls årli-

gen i tyska staden Nürnberg
och är en gigantisk mässa för
handlare. Där visas många nyheter som skall komma ut på
marknaden inom kort. IWA
är en förkortning av Internationale Waffen Ausstellung
(Internationella Vapenutställningen), men som namnet
antyder finns det mängder av
andra produkter för fritids,
jakt- och skyttemarknaden.
Efter att ha prickat av på
den stora mässkartan bestående av 10 mässhallar var det
dags för rundturen. Ganska
snart inser jag att kartan får
vara stöd. Var och varannan
monter har något intressant
och broschyrerna fyller den
tidigare så lätta väskan till
bristningsgränsen.
16

Sig Sauer visade upp ett
nytt koncept för deras P320
modell. Samma trycke
passar med flera stommar
och mantlar. Kanske inte
något för varken PPC- eller
fältskyttarna men en smart
konstruktion är det.
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Besökarna fullkomligt
dräglade över alla
läckra produkter.

Laser Ammo heter ett företag

som utvecklar produkter för
skytteträning. Med hjälp av
en laserpatron i loppet kan
träffen registreras av en mottagare. Mottagare finns i olika
varianter. Den billigaste heter
LaserPET och består av en liten smidig sensor med timer.

Timern har olika program
för bl.a. reaktionsträning. Det
finns även mer sofistikerade
mottagare som består programvara till datorn dit en
webbkamera eller infraröd
kamera kopplas. Då kan föremål på webbkamerans bild
markeras som mål i program-

Du kan använda din egen
pistol med laserpatroner
att torrträna med i
vardagsrummet. En röd
säkerhetsmutter visar att
vapnet inte är skarpladdat.

met varpå programmet känner av träffar från lasern. Mer
information om Laser Ammo
finns på www.laser-ammo.se.
Vi kommer under året att få
chansen att testa några produkter från Laser Ammo för
att ge läsarna en recension.

SureStrikes L.A.S.R.
Pro programvara ger
omedelbar information
om skottplacering och tid,
vilket effektiviserar din
träning.

LaserPET
är perfekt
för billig
torrträning.

I montern kunde alla möjliga scenarios skjutas i deras simulator.
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En soft airgun kan användas för träning.
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CZ monter var välbesökt detta år
när deras nya pistol lanserades.

Den nya Shadow 2 går
att få med kolvplattor i
många olika färger.

Shadow SP-01 från Frankonia i
en ”Pro-Tuning” variant kallad
”BOA”.

Ljubiša Momčilović visar stolt upp
jubileumspistolen med serienummer 0.

Shadow 2 heter den nya pistol
som CZ (Česká Zbrojovka)

lanserade under ett pressevent
på IWA mässan. Pistolen är en
vacker skapelse som jag tror
snabbt kommer att fotfäste i
Sverige.
Pistolen har enligt information varit under utveckling i två år och bygger på
den väl beprövade föregångaren CZ 75 SP-01 med en hel
del förbättringar. Greppet har
en helt ny design och textur
men är även högre placerat på
stommen för att pipans axel
skall komma så nära handens
mitt som möjligt. Detta ger
ett mindre rekyluppslag och
en snabbar uppföljning för
nästa skott.
Vikten på pistolen är ca
1,3 kilo och till skillnad från
föregångaren väger stommens
18

främre del mycket mer,
även det för att kompensera rekylen. Pipans
längd har ökats till 125
mm och tillsammans
med det nya ställbara
siktet blir precisionen i

Maria Gushchina från CZ
Shooting Team har varit med och
utvecklat pistolen.

Shadow 2 dränktes i champagne
under invigningen.

vapnet bättre än sin föregångare.
CZ annonserar även att
de i framtiden kommer släppa
en hel del komponenter för
att skytten ska kunna skräddarsy pistolen efter egen vilja. Komponenterna innefattar
säkerhetsmekanismer, grepp-

lattor, hammare, avtryckare,
rekylfjädrar och mycket mer.
Stommens yta är belagd med
Arcor, en oxid som skyddar
pistolen mot rost, förslitning
och mekaniska skador. Detta
är inspirerat från tjänstepistolernas modeller hos CZ.
Om du är en äkta CZ fantast måste du försöka komma
över ett graverat jubileumsexemplar av Shadow 2 som endast tillverkats i 80 exemplar,
lika många år som företaget
funnits.
Återförsäljare för CZ i
Sverige är Sportec AB.
För älskare av den äldre
pistolen SP-01 har den tyska
vapenhandlaren Frankonia
en ”Pro-Tuning” varianter
kallade ”BOA” och ”Mambo”. Dessa är trimmade med
skräddarsydda delar från CZ.
NP2 ’16

Feinwerkbau har slutat tillverka sin äldre modell av luftpistol P44 för att nu lansera en ny
modell som heter P8X. Pistolen har ett
justerbart sikte i djupled (både siktblad
och korn). Kornet är utbytbart och levereras som standard med 4,2 mm, men
finns att tillgå från 3,6 – 5,1 mm. Avtryckarvikten kan justeras utan att behöva montera av
kolven och avtryckaren kan även justeras i tre axlar. Höjden på avtryckaren kan justeras upp till 4mm. Det förbättrade
torrträningsläget ger skytten exakt samma känsla som när ett
skott avlossas. P8X levereras med 4 justerbara vikter för att
balanspunkten ska kunna finjusteras. Återförsäljare av Feinwerkbau i Sverige är Sportec AB.

Off Shot
Italienska Off Shot visade upp
sina digitala aktiva hörselskydd som skyddar för ljud
över 85 db och förstärker
övrigt ljud. Då dessa är av
typen ”In-ear”, kan de beställas formade för just dina
öron. Alla modeller har utbytbara hygienskydd. Hörselskydden har tre program
för förstärkning och en enkel touch-sensor byter snabbt
mellan programmen. En USB
kabel används för att ladda
hörselskydden och den bästa
modellen har till och med inbyggd Bluetooth.

Feinwerkbau P8X.

Sarah Siepmann
visar stolt upp deras
nya luftpistol P8X.

Bore Tech
Inbyggd Bluetooth får mig
att le då jag genast ser möjligheterna få kommandon i
lurarna via en app eller förinspelad ljudfil i telefonen. Vill
man som förening vara riktigt
tuff går det att beställa hörselskydden med egen design på
lådan. Dessa kanske kan vara
något att ha vid nybörjarutbildningen för att säkerställa
att alla hör skjutledaren?

Bore Tech från USA imponerade med sina solventprodukter
för rengöring. Bore Tech Eliminator visar sig vara en utomordentligt bra produkt för att lösa upp kopparavlagringar i
pipan. Den löser även upp korroderande salter som äter sig in
i pipan. Då den inte innehåller några tillsatser i form av ammoniak- eller petroleumprodukter är den nästan helt luktfri.
Förutom solventer säljer Bore Tech en mängd olika rengöringsprodukter. För mer information se www.boretech.
com.

Jesse Rambo visar
stolt upp företagets
produkter. Han
var inte släkt med
John.

Mer information finns att läsa
på www.offshot.it.

Cristina Corrado
och Niccola
Bellucco berättade
varmt om deras
aktiva hörselskydd.

Bore Tech Eliminator
är utmärkt för att lösa
kopparavlagringar i pipan.

Flip-Target
p
g
Övningsmålen från Flip-Target har en

OFF SHOT ST-R laddas genom
en USB-kabel efter 30 timmar
och har även inbyggd blåtand.
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enkel princip.
princip Träffar du roterar den
runt sin egen axel och förflyttar sig
ca 15 cm. Målen är tillverkade
i sstålet Hardox 500 vilket
ggör att den tål grova kallibrar och splittrar kulan
vvid träff. Kom bara ihåg
att vi har regler för metallmål i Sverige.
m
Återförsäljare i Sverige är
Å
Hylte Jakt & Lantmän.
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Henry Krank
Henry Krank är en webbshop
i England som visade upp,
en för mig, helt ny typ av
hylstumlare. Den har inga
yttre rörliga delar då den använder magneter för att tumla hylsorna tillsammans med
mikropinnar av stål i vatten.
På endast 20 minuter klarar
den att tumla 300 hylsor till
ett skinande resultat.
Mer information om tumlaren hittar du på www.henrykrank.com.

Mikropinnar av stål
ål
köps på påsar och
h
ersätter dammigtt
majskross och
annan media.

Endast elektromagneter får
tumlarens innehåll att rotera.

Ett skinande resultat
efter bara 20 minuter.

Balistic Steel

Kulfången med extra skydd för
att stoppa kulorna ordentligt.

Andreas Schütz berättar om sin produkt för förbundets
generalsekreterare Nils-Anders Ekberg.

Balistic Steel tillverkar kulfång
av Hardox 500 som klarar en anslagsenergi på 7000 joule. Kulfången är uppdelade i mindre
sektioner à la IKEA, men det är
ett måste då stålet är tungt och
kan i uppdelad form monteras
och transporteras av 1-2 personer. Längst bak på kulfången
finns en luftspalt som gör att
kulorna faller ner i en uppsamlingsränna.

I botten fångas
kulorna upp för att lätt
transporteras till skroten.

Korth Super Sport
designad för PPC.

Korth
Korth drog till sig en hel del
uppmärksamhet när de visade
upp sin nya revolver kallad Super
Sport, vilken är designad för PPC 1500.
Revolvern levereras med en pipa på 6” och siktets korn är justerbart i höjdläge med ett hjul för
att undvika användandet av skruvmejslar.
Den är även utrustad med deras typiska ”roller trigger system” vilket gör avtrycket väldigt
mjukt och skönt, som dessutom är utbytbart.
Men förutom detta har den en justerbar
hammarfjäder och triggerstop, allt utan att
behöva demontera pistolen.Trumman går
att byta ut för att kunna skjuta både 9mm
parabellum, .38 special och .357 magnum.
Kort sagt ett vackert hantverk från den
tyska vapentillverkaren. Mer information
finns på www.korth-waffen.de.
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Trumman kan bytas ut för att kunna
skjuta en annan kaliber.

NP2 ’16

NP2 ’16

21

d
e
m
ng

å
g
i
om

K

Handladdning

Text: Peter Carlsson och Magnus Blix
Foto: Peter Carlsson

Förutom att spara pengar på längre sikt är handladdning ett sätt att få
den ammunition du verkligen behöver till dina vapen. Välkommen in
i en värld fylld av perfektion för fulländad ammunition.
Ofta har vi hört inom klubben att medlemmar är nyfikna
på detta med handladdning.
Vi kommer därför, under en
artikelserie, ge er en vägledning hur du kommer igång att
ladda din egen ammunition.
Jag stämmer möte med min
klubbkamrat Magnus Blix
som är en rutinerad och minutiös tillverkare av egen ammunition. Han laddar inte
bara pistol- och revolverammunition utan även gevärsammunition. Magnus har
flera laddpressar och han gjuter även egna kulor vilket jag
personligen anser är ett bevis
på viljan att få den perfekta
ammunitionen. Tillsammans
ska vi under en artikelserie gå
igenom grunderna för att avsluta året med en fördjupning
i ämnet handladdning.
Magnus, varför började du
handladda?

– Jag började mitt skytte
med gevär en gång i tiden
och ansåg att köpt ammunition var rena rama rånet. När
jag sedan började med pistoloch revolverskytte år 2000
kostade en ask .38 special 140
kronor för 50 skott. Det tyckte jag också var mycket med
22

tanke på hur mycket billigare
det kunde bli med egen laddad gevärsammunition, berättar Magnus.
– Jag började med att köpa
en singelpress för gevärskyttet, i vilken varje moment i
laddningen görs separat. När
jag sedan skulle ladda till pistol och revolver blev det ett
väldigt jobb och bestämde
mig för att köpa en progressiv press. I en sådan press sker
flera moment samtidigt varje
gång man drar i spaken.
– Fördelen med den egentillverkade ammunitionen är
att du kan trimma den för att
gå perfekt i ditt vapen.
– Innan man bestämmer sig
för att börja ladda sin egen ammunition gäller det att intresset
finns. Det gäller att vara noggrann och verkligen intressera
sig för det som ska göras, annars är det kanske lika bra att
köpa ammunitionen.

sätter att hylsorna återanvänds
då kostnaden att köpa nya hylsor äter upp hela besparingen.
Om man skjuter 1000
stycken 9mm skott per år sparar man ca 1490 kronor på att
ladda själva. Skjuter vi dessutom 1000 stycken .38 special och/eller .32 varje år blir
besparingen ännu större, då

maskinen bara behöver kompletteras med verktyg för en
ny kaliber.
Nu är inte laddpressen och
tillbehören gratis och det tar
några år att hämta hem vinsten. Men för de som inte
tänkte avsluta sin skyttekarriär
i första taget, kan det innebära
en rejäl vinst i det långa loppet.

Handladdningens princip

För att ladda en ny patron av en gammal hylsa behöver vi först
gå igenom vilka moment som krävs.
1. Urtagning av tändhatten sker genom en pinne av stål som
helt enkelt stöter ut den gamla tändhatten ur sitt fäste i hylsan.
2. Rengöring av hylsan gör den inte bara fin och blänkande,
den ger dig även möjlighet att hitta eventuella sprickor och
fel en begagnad hylsa kan ha.
3. Kalibrering av hylsan görs då den efter avlossat skott sväller
lite. När vi kalibrerar formar vi hela mässingshylsan till rätt
storlek.
4. Isättning av tändhatten sker genom att en ny tändhatt försiktigt pressas in i hylsans tändhattsläge.
5. Påfyllning av krut sker oftast genom en dosett i laddpressen
där rätt förinställd mängd hälls ner i hylsan.
6. Kulan pressas ner i hylsan av ett verktyg med ett förbestämt
Vad är besparingen?
Om vi jämför med Fiocchi djup.
9mm FMJ 115 grains kostar 7. Krympningen av hylsan görs för att fixera kulan i sitt läge.
dessa 2,50 kronor per patron. Vi vill inte att den rör sig när de andra patronerna i vapnet
En handladdad patron med avfyras.
samma typ av kula kostar 1,11 8. Kvalitetskontroll måste göras under hela laddningsprocessen.
kronor, vilket är mindre än Patronerna måste även visuellt granskas när de är klara för att
hälften i kostnad. Detta förut- säkerställa funktionsdugligheten.
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Ordning och reda måste
genomsyra hela laddningsprocessen.

Turretpressar är en kombination mellan en singelpress och en progressiv press. Där kan du bara ladda
en patron åt gången fast utan att
byta verktyg.
Valet av laddpress är svårt och
har ofta en gräns i plånboken.
Singelpressar och turret pressar är relativt billiga medans
de progressiva pressarna kostar mer. Här får läsaren ställa
sig frågan om hur mycket tid man
vill spara och hur stor plånboken är.

En turret press från Lee
All handladdning måste ske med noggrannhet. Därför är det
kostar ca 1 500 kronor.
viktigt att sitta ostörd utan en massa ljud och människor omkring sig. Det gäller även att ha ordning och reda bland krut,
kulor, hylsor och tändhattar för att inte begå något misstag.
Allting bör märkas upp och det är även bra att föra bok
över de olika laddningarna man tillverkar. I dagsläget finns
det många datorprogram som håller reda på ladd data, men Till de flesta laddpressarna finns det mängder med tillbehör,
du måste själv föra in det i programmen.
som tillverkarna anser att vi behöver ha. Det kan vara krutavkännare, kulmatare och diverse hjälpmedel. Här gäller det
att vara realistisk och inse vad man egentligen behöver. Det
finns även några hjälpmedel och verktyg en handladdare absolut behöver.
Singelpressen är nog den typ som
passar jägare och gevärsskyttar bäst.
Skyddsglasögon är för din
I denna press utförs ett moment
egen
säkerhet. Om en tändi taget. Ett drag i spaken petar ut
hatt
skulle råka antändas
en tändhatt eller sätter i en kula.
fi
nns
risken att du skadar din
Denna typ av laddpress är oftast
syn för resten av livet.
billigast men lite omständlig då
vi efter varje moment behöver
byta verktyg. Denna typ kallas ofta
för ”enpetare” eller
”enkelpress”.

Tillbehör

Typer av laddpressar

Lee Breech Lock Reloader,
en singelpress för runt
femhundralappen.
Dillon XL650 är en progressiv press
med som kostar runt 7 500 kronor i
grundutförandet. Den går sedan att
utöka med många olika tillbehör som
hylsmatare, krutkontroll etc.

Progressiva pressar är troligen den
mest vanliga typen för pistolskyttar. En sådan press har flera stationer
vilket gör att vid ett drag i spaken
sker flera moment. Som ett
exempel trycks tändhatten ur
och kalibrerar hylsan i station
ett, samtidigt som det i station
två trycks i en ny tändhatt och
krut fylls på. Detta spar väldigt
mycket tid både under själva
laddningsprocessen och för att
man slipper byta verktyg i pressen.
Här finns det mer eller mindre avancerade modeller och mängder
med tillbehör som får den prylgalna att spritta av glädje.
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Laddtabeller måste följas när man börjar ladda sin egen ammunition. Tabellerna finns att ta hem från hemsidorna hos
kruttillverkarna. Dessa tabeller anger hur mycket krut du skall
använda av en viss sort till en kulvikt i patronen. Dessa måste
följas noggrant för att inte råka ut för en olycka.

Ett krutmått och/eller krutvåg är ett måste för att kunna få rätt

laddning i patronen. Vissa laddpressar har runda skivor med
hål som anger krutmängden men dessa ska man inte lite blint
på.Väg alltid krutet innan och under din laddning för att försäkra dig om att det blir rätt. Annars finns risken att en olycka
händer eller att kulan inte orkar ut genom pipan.
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Skjutmått och mikrometer behövs

för att kunna mäta patronens
längd och omkrets. Här hjälper det inte att ha en tumstock
eller linjal när det ska bli bra.
Att mäta sina patroners längd
med jämna mellanrum är viktigt då det påverkar patronens
egenskap.
Hylsmatare är ett bra och
inte allt för dyrt tillbehör
till progressiva pressar. Den
låter dig fylla på tomhylsor
i en behållare ovanför presssen varpå hylsorna sedan matas ned i ett rör till den första
stationen i pressen.

Hylstumlare underlättar rengöringen av hylsor avsevärt. En
hylstumlare fyller man med media som t.ex. majskross eller
okokt grötris varpå hylsorna läggs i och locket stängs. Efter
några timmar är hylsorna polerade och rena efter att ha vibrerats med mediet. Det finns flera sätt att rengöra hylsor som
t.ex. en ultraljudstvätt, men då måste man låta hylsorna torka
i flera dagar innan de laddas.

Kronografen (hastighetsmätare)
är värdefull när det kommer till
provskjutning, särskilt när det
handlar om patroner till vapengrupp A där det nationella skyttet har krav på anslagsenergi. Skulle
man ha laddat för svaga patroner finns
risken att man under tävling blir diskad och får åka hem med ett skamset
nedböjt huvud.

Patronens komponenter
HYLSOR

KRUT

En randhylsa har en rand (fläns) i botten som är större än hylsan i övrigt. Randen är till för att stoppa hylsan i patronläget.
Till denna typ av hylsor kan vi räkna in patroner med kaliber
.22, .38 och .357 magnum.
En randlös hylsa har också en fläns i botten men den är
nästan lika stor som hylsan i övrigt. Här kan vi räkna in patroner med kaliber 9mm och 45 ACP.
Innan en hylsa återanvänds måste den kontrolleras att den
är felfri. Detta är viktigt eftersom en spricka i hylsan kan resultera i att kulan inte träffar där man vill eller fastnar i pipan
på grund av lågt gastryck.
Det finns många olika tillverkare av hylsor och det kan vara
svårt att avläsa på hylsan från vilken tillverkare den kommer
från. Märkningarna kan vara t.ex. G.F.L. vilket står för ”Giulio
Fiocchi Lecco” eller CBC vars ena dotterföretag är MagTech.

Det finns två olika typer av krut
som används inom
pistolskyttet idag.
Det ena är svartkr ut som är en
blandning av svavel och kväve och
det andra är röksvagt krut som används till att ladda
ammunition.
Ofta pratas det om krutets hastighet som snabbt eller långsamt. Denna hastighet
baseras på en massa faktorer
som kornstorlek, form, ytbehandling och kemiska sammansättningen. Lägg dock på
minnet att bara för att krutet
är snabbt har det ingenting att
göra med hur fort kulan lämnar pipan. Allting är i förhållande till mängd krut, kaliber,
hylsans storlek och kulvikten.
Vilket krut som ska väljas
vid handladdning skiljer sig
väldigt mycket. Små hylsor

Hylsor från olika tillverkare. Geco hylsan längst till
höger är troligen skjuten med en Glock vilket kan
utläsas av märket från slagstiftet.

En spricka i hylsan kan få förödande effekter.
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kräver ofta ett snabbare krut
för att skapa ett tryck i hylsan, medans större hylsor behöver ett långsammare krut
för att bygga upp gaser vilka
får kulan i rörelse. Hylsor för
t.ex. .38 special är från början utvecklade för att skjuta
svartkrut. Dessa större hylsor
kan behöva ett snabbare krut
för att det ska hinna antändas
fullt ut med ett modernt krut.
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KULOR

TÄNDHATTAR

En pistolkula kan vara uppbyggd på flera sätt. Oftast består
kulan av en kärna med bly som omsluts av en mantel av tombak, stål eller mässing. I Nationellt Pistolskytte 2/2015 finns
en artikel från tillverkaren AmmoTech som beskriver hur en
kula tillverkas i detalj.
Det finns mängder av kulor att välja på och många har oftast
förkortningar i namnet som t.ex.TC, SWC, FPGC etc. Några
grundord som kan vara bra att kunna är ”ogival”, vilket betyder att kulan är en cylinder som avslutas med en rundad nos
och ”Wadcutter”, som är en kula med helt cylindrisk form. I
faktarutan bredvid kan du läsa en förklaring på de vanligaste
förkortningarna för kultyper och ytbeläggningar.

Boxer-tändhattar är den
absolut vanligaste typ som
används vid handladdning.
Den finns i olika modeller
”large pistol” och ”small
pistol” beroende på hur
stort tändhattsläget i
hylsan är. Small pistol
används t.ex. för .38,
.357 och 9mm. Large pistol används
för t.ex. kaliber .45 ACP.
Dessa två finns också i en kraftigare version som då har
”magnum” i namnet. Att det står just magnum betyder inte
att tändhatten endast är till för magnumammunition. En sådan
tändhatt har ett tjockare material samt en kraftigare laddning
vilket får krutet att antändas snabbare.
En hylsa gjord för en boxer tändhatt har ett hål mellan
tändhattsläget och insidan på hylsan.

Kulorna kan även ha ett ytskikt och då finns följande förkortningar.
Förkortning Beskrivning
TC

Truncated cone
– Avfasad Kon

SWC

Semi Wadcutter –
Cylinderformad med noskon

WC

Wadcutter
– Cylinderformad

HP

Hollow-point (hålspets)

RN

Round nose – Rundnos

FMJ

Full metal jacket
– En helmantlad kula där
blykärnan är hel inkamlad.

FP

Flatpoint – En ogival kula
med platt spets

Berdan-tändhattar finns i flera storlekar och används sällan till
handladdning. En hylsa gjorde för denna typ av tändhatt har
två små hål mellan tändhattsläget och insidan på hylsan. Den
vanligaste patronen som har berdan idag är m/39B vilken används av försvaret.
Var försiktig när du plockar begagnade hylsor. Om en hylsa
gjord för berdan-tändhattar råkar följa med, kan pinnen för
utstötning av tändhatten i din laddpress gå sönder.

KVALITETSKONTROLL
Det är extremt viktigt att alla komponenter, särskilt hylsan,
granskas både innan och efter tillverkningen. En tändhatt kan
hamna upp och ner eller på sidan vilket kan
göra patronen obrukbar eller rent av destruktiv för ditt vapen. Därför är det alltid
viktigt att du arbetar ostört för att kunna
vara uppmärksam på eventuella defekter
som kan uppstå.

Kvalitetskontrollen säkerställer att patronen fungerar.
Dessa skulle inte jag vilja använda i mina vapen.

ATT VÄLJA KOMPONENTER
Förkortning Beskrivning
PC

Plastic Coated – Plastöverdrag

HS

High speed – Kopparpläterad

L

Lubricated – Smord oftast då kulan är av rent bly

Det finns mängder med förkortningar på kulformer och vissa
är sammansättningar som t.ex. ”RNFP” vilket står för Round
Nose Flat Point. Exakt hur kulorna ser ut måste kontrolleras
hos försäljaren eller tillverkaren.
NP2 ’16

Här kommer själva tjusningen med att ladda själv. Det går att
välja och vraka från en enorm marknad med olika typer av
hylsor, kulor, krut och tändhattar. Du kommer troligen att få
råd från andra skyttar vilka kulor, tändhattar eller krut du ska
använda. Men det bästa rådet är att börja enkelt och med komponenter som finns lätt tillgängliga.Vad gör du annars när just
denna ”specialkula” och ”superduper” tändhatten inte finns
att få tag på? Det är inte frågan om, utan när de tar slut hos
just din leverantör nära inpå en viktig tävling.
Det var lite om grunderna. I nästa nummer dyker vi ännu djupare i
handladdningens ädla konst.
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The Fastest Gun
Who Ever Lived
Av: Peter Carlsson

Bob Munden är en av de mest
omtalade uppvisningsskyttarna. Han
gjorde succé vare sig han höll i en
revolver, pistol eller ett gevär. Men det
är för sina 18 världsrekord i hölsterdrag
som han är mest känd. Men vad har
Bob Munden och Hasse Ehn från Täby
gemensamt?

Den världsberömde skytten
Bob Munden föddes 1942 i

Kansas City, Missouri. Hans
pappa blev efter sin tid i amerikanska armén och det andra
världskriget tilldelad amerikanska purpurhjärtats medalj
(Purple Heart) efter att ett
japanskt maskingevär nästan slet loss hans vänstra arm
och orsakade livslånga skador.
Under fyra års tid låg pappan
på olika veteransjukhus där
kirurgerna sakta konstruerade
en ny armbåge. Under denna
tid flyttade familjen till södra Kalifornien för att komma
närmare honom.
När Bob var sex år fick
han en luftpistol av jultomten,
det hade hans pappa sett till.
När han sedan började arbeta
dröjde det inte lång tid innan han köpte sitt första egna
luftgevär och började skjuta
kråkor på apelsinodlingarna
för att tjäna extra pengar. En
dag när han var ute och jagade
såg han tunga maskiner som
skövlade de vackra apelsinodlingarna för att bygga det
som skulle bli Disneyland.Vid
invigningen var inte hela par28

ken omsluten av staket ännu,
varpå Bob kunde smyga in
för att se Walt Disney klippa
bandet på Main Street.
Bob spenderade mycket av
sin tid i öknen eller på bergen i södra Kalifornien, där
han utforskade vildmarken
och övade på sina färdigheter med luftvapen och pilbåge. När han fyllt tvåsiffrigt
köpte hans pappa två doubleaction revolvrar. Med dessa
övade Bob snabba drag från
hölstret och efter ett tag anmälde han sig till den första
”fast-draw” tävlingen, endast
11 år gammal. 1953 bestod
sporten ”fast-draw” endast av
ett fåtal personer som samlades på en soptipp för att tävla.
Inträdesavgiften var en dollar och vinnaren fick behålla
allt. Bob vann inte sin första
tävling men han blev väldigt
inspirerad.
1954 flyttade familjen
till Big Bear Lake i Kalifornien där Bob började High
School. När han inte spelade
basket med skolans lag för-

Bob Munden, som 1964 vinner en fast-draw turnering i Kalifornien.
Foto: Image courtesy BobMunden.com

svann Bob iväg för att fiska
eller jaga hjort, kaniner eller ankor med pilbågen och
sina handvapen för att föda
familjen. Bågskyttet hjälpte
Bob utveckla sin förmåga att
skjuta instinktivt. Han fortsatte att öva sina ”fast-draw”
och blev väldigt skicklig.
När Bob fortfarande var
barn skapade den pensionerade marinsoldaten Jeff Cooper
en ny sport kallad ”Combat
Style Shooting”. Bob började
tävla i sporten med sin Iver
Johnson .38 revolver och sitt
hölster där bältet var ett skärp
från en badrock. För att tjäna
pengar till ammunition högg
han ved men han arbetade

även extra för Jeff Cooper för
att i utbyte få använda hans
Colt .45 single action revolver. Bob vann en hel del dueller med Jeffs revolver och
en förtjänt andraplacering när
Bob endast var 16 år.
1959 köpte Bob sin egen Colt

single action revolver. Han
fattade genast intresse för
”fast-draw” tävlingar igen
när han såg att de sköt med
lösa skott, vilket underlättade träningen oerhört. I början var det ”Walk and draw”
som sköts, där motståndarna
gick mot varandra för att sedan dra och skjuta så fort som
möjligt när en lampa tändes.
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Foto: Image courtesy BobMunden.com
Foto: Image courtesy BobMunden.com

Bob Munden drar och skjuter två ballonger under 2 hundradelar med
en .45 Bond Derringer. Året var 2005.

Bob och Becky Munden under
deras skytteturné.

Bob som var van att skjuta
med riktiga skott, vilket är
svårare och långsammare än
med lösa skott, hade ett övertag på sina motståndare. 1961
vann Bob nästan alla tävlingar han ställde upp i och satte
till slut världsrekordet i ”Walk
and draw” genom att dra och
skjuta på 15 hundradelar med
en Colt .45.

kord i skytte, följde med sin
bror för att titta när han deltog i en ”fast-draw” tävling.
Becky tyckte att Bob var en
”söt kille som vann allting”.
Paret utvecklade senare en
skytteshow som de åkte land
och rike runt med för att ställa upp på TV-shower och alla
möjliga sorts evenemang. Efter att ha rest runt i en husbil
under många år flyttade paret till Butte i Montana 1978.
Detta för att låta sina barn,
Natalie och Mitzi som nu var
i tonåren, kunna gå klart skolan på ett betryggande sätt.
Under 80-talet vidareutvecklade paret sin skytteshow som
utökades med trickskytte och

skytte på väldigt långa håll
med korta pipor. De medverkade på events som ”Steel
Challange”, ”The Bianchi
Cup” för Safariland och årligen var det med på ”End
of Trail” som var det största
eventet för CAS (Cowboy
Action Shooting).
När Bob insåg att den nya
sporten CAS inte skulle växa
tillräckligt, för att deras vapen inte var trimmade nog,
började Bob göra vapenjobb
för andra skyttar med hjälp av
sina kunskaper från sin ”fastdraw” tid. Bob och Becky
startade företaget ”Munden
Enterprises” och blev CAS
skyttarnas första vapensmed.
Bob fick ett kontrakt
med TV programmet ”American Shooter” 1990, vilket
gav honom möjlighet att visa
andra färdigheter än att bara
dra snabbt. I TV programmet
visar Bob hur han skjuter
kapsylen av en tub huvudvärkstabletter, skjuter huvudet
av en spik, rensar en cigarett
från tobak med ett skott och
många andra tricks. 1993
introducerar Bob Munden
”School of the Fast Gun”, en
kurs som lockade elever från
hela landet.
68 år gammal medverkar Bob
Munden i TV-programmet

”Super Humans” och utför
där det mest kända tricket.
Med sin Colt single action
.45 revolver drar han och
skjuter två ballonger på två
hundradelars sekund. Hans
hand utsätts i detta moment
för en kraft av 10 G. Som en
jämförelse kan nämnas att
stridspiloter tränas att utstå 9
G. Bob förklarar för reportern att ingen gör en ”fastdraw” snabbare än honom. På
reporterns fråga om vad som
är snabbare svarar Bob, ”Ljusets hastighet”. Bob Munden vann över 3500 priser
och 800 stora mästerskap.
Sist men inte minst är han
innehavare av 18 världsrekord i Guinness Rekordbok
sen 1960.
Tisdagen den 10 december
2012 är Bob på sjukhuset på

grund av en mild hjärtattack.
Medan Bob och Becky är på
väg hem i bilen säger Bob att
han har ont i bröstet, men ber
Becky att bara fortsätta köra.
Kort därefter avlider 70-åriga
Bob Munden bredvid sin fru
i deras bil.
Ända fram till sin död tillbringade Bob Munden nästan
varje dag i sin verkstad för att
trimma trycken för skyttar
runt om i hela världen. En av
dessa skyttar heter Hasse Ehn.

Väldigt tidigt i sin skyttekarriär tog Bob isär sina vapen
för att lära sig hur de fungerade. Han började också experimentera med att bygga
egna vapen som skulle klara
det extremt snabba momentet
i ”fast-draw”. Han myntade
uttrycket ”Race Gun” för att
beskriva ett vapen som såg ut
att vara original, men i själva
verket var trimmat och specialgjort för att klara extrema
hastigheter ungefär som en
rallybil. Detta kallade Bob senare ”Six-Gun magic”.
Bob Munden träffade sin
fru Becky under en ”fastdraw” turnering 1961. Becky,
som även hon har världsre- Jeff Ault tar lärdom av sin mäster i vapensmedjan. Foto: Image courtesy BobMunden.com
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Samlaren från Täby
Hasse Ehn föddes 1962 och

bor i Täby utanför Stockholm. Han har varit en aktiv pistol- och revolverskytt
under många år med några
mindre uppehåll. Under sina
aktiva yrkesår har han arbetat inom många olika branscher men just nu är det
egna snickeriföretaget som
gäller. Han skjuter för SAPK
(Stockholms Allmänna Pistolskytteklubb) och även för
Myntet som Hasse köpte har
Rosersberg PK i ”Rosehill
han monterat på ett stycke trä
Rangers” när det gäller CAS. vilket pryder arbetsrummet.
Hasse är en samlare med
smak för det goda i livet. Hans
hem pryds av vackra tavlor
där popkonst är ett återkommande inslag, men även av
egentillverkade vackert utformade saker. Han visar runt
mig i sitt hem och jag upphör aldrig att förvånas. På vägen ner i källaren skådar mina
En vacker Colt single action
ögon ett vackert bord som är
army med 4 ¾” pipa i kaliber
helt blankt.
– Det har jag gjort nyligen. .45 tillhörande Hasse Ehn.
Den blanka ytan är Resin,
som blir helt genomskinlig
när den stelnar, ungefär som glas, berättar
Hasse. Det finns så
många fynd att göra
på E-bay, fortsätter
han. Som den här
vapenmattan från Colt.
– Sen gick det väl några år
Undrar hur många som
har en sån för sina revolvrar i och 2005 hade jag sparat ihop
pengar för att köpa den. Då
vapenskåpet?
kände jag att det är nu eller
aldrig och kontaktade då Bob
Hur kom du i kontakt med
på telefon. Vi pratade många
Bob Munden?
– Första gången jag såg Bob gånger och ibland upp till en
för på TV-programmet Nöj- timme. Jag minns att han var
esmassakern eller om det var väldigt konfunderad över våra
Nöjesmaskinen under 80- el- vapenlagar och regler. Bob
ler 90-talet. Då tyckte jag han tyckte att vi borde ”Stand up
hade så skön attityd med sin for your rights” i sann jänvräkiga amerikanska stil. Det karstil och nästan göra reär svårt att inte fastna för ho- volution, berättar Hasse och
nom när han kör sin ”Well, skrattar högt.
what I do with guns...” säger – Till slut gjorde jag en beställning och det kostade toHasse och skrattar.
– Därefter kom internet talt 3000 dollar. Då köpte jag
och den eran när jag började samtidigt lite kuriosa som ett
handla mycket på nätet. Det mynt skjutet i luften av Bob.
är kul att ha det som ingen Bob Munden köpte då in en
annan har. Då såg jag på hans Colt single action .45 Army
hemsida att han sålde Colt re- från en lokal vapenhandlare
volvrar, så kallade ”raceguns”, i USA. Efter det trimmade
som var trimmade av honom han in den och provsköt tills
själv. Men på den tiden kän- den var perfekt. Sedan fick
des det väldigt långt borta att vapenhandlaren tillbaka revolvern för att skicka den till
köpa något.
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Hasse Ehn visar
stolt upp sin
investering signerad
Bob Munden.

Sverige. Jag ville helst att han
skulle signera den också med
gravyr men så blev det inte,
säger Hasse besviket.
Var det smidigt att skicka den
tillbaka till Sverige?

– Jag hade licens på den redan och allt var klart, men det
gick inte att skicka den direkt
till mig utan var tvungen att gå
genom en svensk vapenhandlare p.g.a. exportlicenser och
sånt. Att hitta en vapenhandlare i Sverige som ville ta sig
an uppdraget var absolut inte
lätt. Jag ringde runt till mängder med handlare och fick
kalla handen av de flesta. Men
till slut hittade jag en handlare
som tog sig an uppdraget.
– Det kändes lite konstigt
och suspekt när jag tog emot
revolvern på OBS parkering
i den lilla förorten Rotebro
norr om Stockholm, säger
Hasse och skrattar. Handlaren öppnade bakluckan och

visade vapnet varpå jag betalde honom för införseln och
tullavgifter. Det var inte billigt
alls, runt 10 000 kronor kostade det att plocka hem den
till Sverige.
Har du skjutit med revolvern
eller ligger den bara i skåpet?

– Jag har skjutit massor med
den. 2007 kom jag tvåa i alla
CAS tävlingar jag ställde upp
i. The Smoking Barrels Posse, Purgatory, Svenska mästerskapen Indian Attack och
Skandinaviska mästerskapen
The Norsemen Trail. På alla
tävlingar använde jag Colten som Bob trimmat samt
bygelrepeter och hagelbössa.
Men det är CAS som gäller
för revolvern då jag inte tror
den klarar avtryckarvikten för
fältskytte eller något annat. En
revolver som har den här potentialen är till för att användas, inte ligga i något skåp och
damma igen.
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Två Colt single action revolvrar. Den trimmade av Bob till vänster.

Certifikat från kontrollskjutningen av revolvern.

Den trimmade revolvern
har en fjäder istället för
bladfjädern som är original.

Well, what I do
with guns...
Hasse öppnar sitt vapenskåp
och tar fram den vackra Colten och räcker över den till
mig. Känslan att ha den i handen är underbar. Hela mekaniken är som en smekning
när hanen spänns. De fyra
klicken som hörs när hanen
spänns berättar att det är en
äkta Colt. Efter att han försiktigt tagit bort kolven kan
NP2 ’16

vi se modifikationerna som
gjorts på revolvern.
– Det finns många fler delar som är trimmade i vapnet
men då måste vi skruva sönder revolvern i molekyler, säger Hasse.
Den bladfjäder som egentligen ska finnas för att spänna

Signerat idolfoto från Bob.
”For my friend Hans”.

upp hanen är utbytt mot en
vanlig fjäder. Dessutom är
stommen urfräst för att kunna
rymma det nya hammarstaget. Jag märker hur noggrann
och försiktig han är när han
skruvar bort kolven och vi
låter därför resten av revolvern vara.
Det fanns flera olika typer

av trimningar som Munden
gjorde och den Hasse köpte kallas för ”Option 2”. Då
fixas precis hela revolvern vad
gäller trycket, cylinderlåsning
och mycket mer. Nu för tiden
är det Bob Mundens lärling,
Jeff Ault, som tagit över vapensmedjan och utför arbeten
på SA revolvrar precis som sin
läromästare visade honom.
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Boothill Bob

– en sann hantverkare
Text: Anna S. Törnqvist
Foto: Anna S. Törnqvist och
Henriks privata bilder

I årets omarbetade skjuthandbok kan man nu läsa i reglerna att
vapen alltid skall bäras i hölster eller väska. Varför inte passa på
att göra det hela lite mer personligt och skaffa dig något unikt.
Vi upptäckte Henrik Brandt
genom NP:s fototävling, då
han skickade in ett bidrag
som gjorde oss intresserade.
Bilden föreställde en revolver
som låg i ett mycket vackert
läderhölster med tillhörande
patronbälte. Vi tog kontakt
med Henrik och det visade
sig att det var han som skapat det vackra hölstret.Vi fick
komma på ett hembesök hos
honom i Iggesund, där han
bor med sin familj.

finns många olika små fina
verktyg, ett flertal mönsterark
och annat som han använder för att skapa dessa otroligt vackra och konstnärliga
handarbeten.

hel del och berättar stolt att
han placerade sig som bäst på
bronsplats i EM, i sin klass.
Genom CAS skyttet skaffade
han sig också ett alias, Boothill
Bob.
– Jag tyckte det var kul att
Som utomstående är man ny- skjuta men det var lite tråkigt
fiken på att veta hur intresset att alla hade samma billiga
för hantverket väcktes. Hen- masstillverkade Hollywood
hölster, säger Henrik. Jag berik berättar:
– Allt startade egentligen för stämde mig för att göra ett
ungefär 11 år sedan då jag var eget.
aktiv inom teatern i en Wes- – Jag visste inte hur jag skulternförening. Då åkte jag runt le göra, berättar han, men jag
Verkstaden har han i husets i Sverige och gjorde Western- beställde hem ett enkelt startkällare, ett litet rum som sig- shower på olika countryfes- kit från USA på fem olika
nalerar stor kreativitet då det tivaler, sen kom intresset för punsar (stämplar) och en kniv.
Det blev mycket googlande
är fyllt med läder och material själva CAS skyttet.
efter mönster. Jag fick till ett
som behövs för hans hobby.
Mitt i rummet står en gedi- Henrik berättar att han bland mönster och sydde ihop lädgen symaskin. I taket hänger annat skaffade sig en Uber- ret, det blev mitt första hölfärdiga arbeten i form av lä- ti Cattleman .45 LC och en ster. Jag var ganska nöjd med
derskärp, patronbälten och Uberti 1873 bygelrepeter. resultatet, men det tog lång tid
väskor m.m. På arbetsbänken Han var aktiv och tävlade en att sy.
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Henrik Brandt en sann
läderhantverkare.

– Jag sydde ju allt för hand
i början och jag minns så väl
det första bältet jag gjorde,
säger Henrik och berättar vidare. Först skar jag ut lädret
efter en mall, sen satt jag med
en syl som jag tryckte genom
NP2 ’16

Här visar Henrik stolt
upp en del av de färdiga
hölster han skapat.

Revolver i vackert läderhölster
med blickfång.

Två fint utsmyckade
läderhölster med klassiska
westernblommor.

Miniatyrhölster för
passande revolver med
matchande bälte, som
Henrik gjort på skoj.
Vackert mönstrat
pancakehölster för pistol.

lädret där sömmen skulle
vara. Jag sydde med sadelmakarsöm, då syr man med två
nålar från olika håll i samma
hål, det innebar att varje hål
passerades tre gånger. Det tog
ungefär 8 timmar att sy bara
kanten på ett bälte då, säger
han och ler.
– Nu har jag köpt den där
med hjälp av en vän säger
Henrik och pekar på den stora symaskinen som står intill
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oss i rummet. Den köpte jag
i USA för en billig penning,
om jag jämför med vad det

Allt
måste vara
perfekt.

kostar i Sverige, tillägger han.
Med den kan jag sy igenom
fem tjocklekar läder, eller ca
1 tum (2,54 cm), säger han
och skrattar. Det är lite skillnad mot förut. Nu går det lite
fortare att få till ett hölster,

det tar kanske 4-5 timmar i
effektiv tid.
Lädret köper han in från Italien
då de har riktigt bra kvalitet.
Han berättar att det måste
vara vegetabiliskt garvat lä-
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Här knackas mönstret in i läderbältet med hjälp av ett
litet mönstrat verktyg och en klubba.

Henrik sitter och syr vid sin gedigna symaskin.

Ett av många mönsterark Henrik beställt från USA.

Henriks
namn på
stämpel.

der som kan suga åt sig vatten, det får absolut inte vara
fettat. Han använder UV-beständig polyestertråd, som är
bäst, enligt honom. Det går
även att färga lädret om man
vill ha en speciell färg, allt
från svart till rosa. Han använder även antikpasta för att få
fram färgskiftningar eller en
speciell ton.
– Jag ligger här på alla fyra
på golvet och jobbar med infärgning, säger Henrik medan
han pekar på alla färgfläckar
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Nuförtiden går det fort att sy sömmarna på bältet.

Olika stämplar för varierande mönster.

han förverkligat är en korntunnel på hölstret, den är till
för att skydda sotningen på
kornet när man lägger ner
vapnet.
– Jag har inte gått någon
utbildning utan är självlärd
eller googlelärd, som man säger. Det finns allt på Google
idag och man kan lära sig det
mesta, tillägger Henrik.

knackar jag in mönstret med
olika typer av verktyg för att
Så här
få fram djupet och alla detalblir det
på lädret.
jer. Ibland färgar jag lädret, då
får det torka ett dygn. Efter
det limmas kanterna på hölstret och sys ihop. Sedan fasar
jag kanterna och polerar upp
på golvet och skrattar. Det
dem, eftersom jag vill ha dem
skulle inte skada med en störjämna och fina.
re verkstad, tillägger han.
– Därefter blöter jag lädret,
det är viktigt att lädret har rätt
Under de år han ägnat sig åt
läderarbeten har det blivit Hur går det till och hur får du ett fuktighet. Om det är för torrt
blir det inget mönster och är
en hel del hölster, skärp, väs- hölster med så bra passform?
kor, plånböcker eller annat – Jag börjar med att skära ut det för blött reser sig lädret
som han fått beställning på. det blivande hölstret i lädret igen. Jag trycker in en replika
Spillbitarna använder han till efter en mall. Sen lägger jag i hölstret och formar till det.
nyckelringar, hårspännen och på mönstret, det blir som ett Jag använder sällan riktiga
andra mindre arbeten. Han tryck på lädret. Mönstringen, vapen utan brukar oftast anberättar att han ibland kom- som det kallas, tar längst tid vända soft airguns som form,
mer på förbättringar när han att göra. Först skär jag i kon- de är ganska verklighetstrogna
sitter och jobbar. En idé som turerna med kniv och sen och har naturlig storlek. Jag
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Mönstret trycks på fuktigt läder.

använder olika verktyg och
formar till allt för hand.
– Medan lädret fortfarande
är blött tar jag ut replikan och
lägger in lädret i ugnen, i 50
grader för att ”bakas” i ca 35
minuter. När det är klart har
lädret blivit hårt och fått en
matt yta. Till sist lägger jag på
rejält med vattenavstötande
finish och polerar ordentligt
med ett fårskinnsliknande material, då blir det blankt och
fint. Allt måste vara perfekt.
– De autentiska westernhölstren, som ska vara mjuka,
bakas inte i ugn, tillägger han.
De tillverkas i enkelt läder
och är ca 3,5 mm tjocka. De
flesta CAS-hölster tillverkas
i dubbelt läder och då lägger
jag in metall mellan läderskikten, då blir det extra stabilt
och tåligt.
– Det finns inget som lämnar den här verkstaden som
jag inte är nöjd med, säger
Henrik bestämt.

Alla konturer skärs först med
kniv sen knackas mönstret med
olika verktyg/stämplar.

Färdigt
vackert
hölster
värdigt en
westernrevolver.

Efter eventuell infärgning sys
mindre delar fast.

Kanterna limmas och fixas till.

Henrik har även ett heltidsarbete, vilket gör att han i dagsläget inte har möjlighet att
hålla på med hantverket i så
stor utsträckning.
– Jag tror det är roligare
att hålla på med det här på
hobbynivå, då blir det inte
så stressigt, säger han lugnt.
Men visst skulle det
vara kul att kunna
jobba med det
här på heltid
också, tillägger han sen.

Det går inte att
undgå att Henrik är perfektionist. Han berättar
Henrik med
om tidigare arbeVi fick även
sonen Alve.
ten han inte varit
träffa Henriks
nöjd med av olika
9-årige son Alve
anledningar, då har
som dök upp i kälhan börjat om från början
laren och gärna ville vara
igen.Vi konstaterar att det är med på bild. Det visade sig att
en hobby som sätter tålamo- han redan har varit med och
det på prov.
gjort ett hölster med pappa.
Det bådar gott för framtiden.
Han visar oss flera färdiga läderarbeten han gjort. Återi- Det vackra hölstret på fotot
gen blir vi påminda om hans som Henrik bidragit med till
profession och goda handlag. NP:s fototävling ville vi gär– Det är en behaglig hobby, na se i verkligheten, men det
säger han lugnt, det är rogi- hade redan skickats till en bevande och lite meditativt.
ställare i USA.
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Lädret skärs ut efter mallen.

Patronbälten i olika modeller är upphängda i taket.

En leksaksrevolver (överst).
Och en aluminiumavgjutning
av en Smith &Wesson.

Henrik, alias Boothill Bob marknadsför sig inte aktivt, men vi
vill gärna tipsa nyfikna läsare att besöka hans hemsida på
www.boothill.se.
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2015 års final i

MAGNUMCUPEN
Av: Åke Johansson

Magnumcupen består av en mängd olika deltävlingar som arrangeras
runt om i hela Sverige. Finalskjutningen i förra årets magnum cup
avgjordes i Gagnef den 12-13 september där tävlingen även korade
ännu en medlem i ”300 klubben Gagnelden Gagnef”.

Vinnarna från vänster: 357 DA Christian Johansson, Vedum PSK. 38 SPEC. Peter Hedström, Skellefteå
PK. 6½ TUM Per Erik Söderberg, Kristinehamn PK. 357 SA Ante Persson, Torsby PSK. 44 SA & 44 DA
Jano Mikaj, Katrineholm PK. 9mm/AUTO Peter Piscator, Storfors PK. FRIKLASS Anita Olsson, Torsby PSK.
Anita vann även priset ”Årets Bästa Magnumskytt”.

Som vanligt började helgen med en
banskjutning på lördagen med hela 76
starter. Banskjutningen ingår dock inte
i magnumcupen. Frågan man ställer
sig varje år är om någon skall lyckas nå
dom magiska 300 poängen i M5 friklass. Många har varit nära med 298-299
poäng, men bara två stycken har lyckats,
Folke Weinholt och Anita Olsson.

taren och Sveriges i särklass bästa magnumskytt, Jano Mikaj Katrineholms PK.
Ingen skulle bli förvånad om Jano skjuter
300 poäng i någon annan klass, för han
är nästan lika säker med öppna riktmedel som med kikaren. Grattis Jano Mikaj
för ditt otroliga presterande.

bucklorna hemma i ett år. Många skyttar med hela 124 starter gick den ganska
svåra banan med både små pappmål och
flera metallmål. Fram på sena eftermiddagen när alla hade skjutit och tävlingsledningen hade räknat klart så blev det
prisutdelning och magnumcupen 2015
kunde avslutas.

På söndagen var det dags för den stora

finalen i årets magnum cup. I flera utav
klasserna var det väldigt jämt i toppen, Jag, Åke ”Sheriffen” Johansson tackar för
i ”300-klubben Gagnelden Gagnef ”. men det var nu det skulle avgöras vil- 2015 och ser fram emot ett nytt skytteDen från i somras fyrfaldige svenska mäs- ka det var som skulle få ha dom stora år 2016.
Men i år var det dags för ännu en medlem
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Max 6½ tum i
magnumskytte

I skjuthandboken E.4.1.7 står

det: Vapengrupp M7. Revolver
.357 – .44 magnum, max piplängd 165 mm (6,5 tum). Omodifierat standardvapen, förutom
att kolven får modifieras/bytas
och trycket trimmas.
Det borde inte finnas någon
skytt som inte förstår vad
det är som menas i den texten, men tydligen så finns det
skyttar som inte gör det, eller
också är det något annat som
gör att den inte efterföljs.

ett med 12 tums pipa. Eftersom Jim var tävlingsansvarig i
Rosersberg och de skulle anordna Magnumjakten 2000,
tillkom då vapengrupp 10 i
den tävlingen: Singel och dubbel action revolver .357 magnum- .44 magnum max 6 ½
tum piplängd och endast magnumladdat, ej optiska riktmedel. Där och då föddes klassen.

Insändare
e

Smith & Wesson .44 Hand
Ejector Modell 1 med 6½” pipa.

mästarklass och 2014 får den
SM status. De senaste åren har
klass 7 varit den som haft flest
starter i magnumcupen.
Nu till saken, ni skyttar som

redan skjuter klassen och ni
som tänker börja, kontrollera
Under några år diskuterades ert vapen och att det är oriklassen i magnumkretsar och ginaldelar som sitter på, typ
intresset var mycket stort, pipa men framför allt korn
speciellt med tanke på ny- och sikte. Ni kan ha köpt
rekryteringen av skyttar och vapnet begagnat och inte vet
att vapnet skulle vara i origi- vad som är original, fråga då
nalutförande, alltså lika för alla någon som vet, ni måste anutan att behöva bygga om sitt svara för att vapnet är omovapen. 2005 ändrades klasser- difierat. Hoppas vi slipper
na lite i magnumcupen och protester och eventuella disdå kom 6 ½ tum med som kvalificeringar under magklass 7. 2012 blir den riks- numåret 2016.

Diskussioner pågår för att ta

fram ett underlag på hur vapenkontrollen skall kontrollera att reglerna efterföljs. Mer
information om detta kommer senare.
Ni som inte tycker om texten
i skjuthandbokens E.4.1.7
måste skriva en motion till
förbundet och försöka få den
ändrad.

Åke Johansson och Uffe Persson

Kommande tävlingar i magnumcupen
Månad
Maj
Juni

Dag

Tävling

Klubb

Plats

28

Rensmällen

Grovskyttarna

Knöppelåsen, Luleå

29

Björnsmällen

Grovskyttarna

Knöppelåsen, Luleå

5

HedenbySmällen

Skellefteå PK

Skellefteå PK

Lite historik om var och var-

11

Kristinehamnsmällen

Kristinehanm Psk

Kristinehamn

för klassen kom till. Redan i
maj 2000 skickade Jim Forsberg, Rosersberg, ett brev till
Åke Henriksson, som då var
förbundets ordförande i tävlingskommittén. Jim som skjutit magnum sedan -96, såg att
nyrekryteringen inom magnumskyttet var dålig och ville
införa en klass där skyttar som
redan hade ett vapen, kunde
vara med och tävla på lika
villkor, utan att behöva köpa

17

Tjuvjakten

Luleå PK

Knöppelåsen, Luleå

30

Magnumhedsmällen

Kalix Pistolskyttar

Vitheden

31

Vithedssmällen

Kalix Pistolskyttar

Vitheden

13

Höstsmällen

Kristinehamn Psk

Kristinehamn

14

Storfors Smällen

Storfors PK

Kristinehamn

20

SM MAGNUM

Grovskyttarna

Knöppelåsen, Luleå

21

SM MAGNUM

Grovskyttarna

Knöppelåsen, Luleå

28

Golden Trail

Töreboda Pk

Fimmersta Grusgrop

24

Gagnselden

Gagnef-Mockfjärd

Gagnef

25

Gagnsröken

Gagnef-Mockfjärd

Gagnef
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Juli

Augusti

September

Med reservation för ev. ändringar.

Fältskytte med magnumladdad ammunition, är väl
den enklaste förklaringen
till denna underbara skyttegren. Precisionsskytte under
fältförhållande är också en
bra förklaring till magnumfält. Avstånd till målen kan
vara allt från 15 till 180 meter och de flesta är poängmål.
Inga klassindelningar som
dam, herr, junior, veteran, 1,
2, 3, eller liknande förekommer, alla skjuter mot alla med
samma förutsättningar.Vapenklasserna som förekommer
på ett SM är sju stycken. 357
SA och DA, -44 SA och DA,
Auto, Fri och max 6 ½ tum.
Den klass som senast fick SM
status är klass 7, max 6 ½ tum,
och det var 2014 i Hagfors.
Det är just den klassen som
jag vill berätta lite om.
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Funktionärerna på 27:e Mälarskottet från vänster: Carina Drugge, Jan Stener, Per Bjurneliuz, Mira Carreras, Ulf Syvertsen, Thomas
Engström, Angelica Goldring, Camilla Einarsson. Sittande från vänster: MPS Ordförande Thomas Eriksson och Kjell Einarsson.

Mälarhöjdens
Pistolskyttar firar
75-årsjubileum
Av: Peter Siegel

Stort grattis till Mälarhöjdens Pistolskyttar! Klubben
grundades 1941 och firar därmed 75 år i år. MPS arrangerar
sedan många år den populära precisionstävlingen
Mälarskottet och som vanligt var det fullsatt även i år.
Mälarhöjdens Pistolskyttar är
en ideell skytteförening som
varit aktiv sedan 1941. Klubbens hemmabana ligger i
stadsdelen Sätra i Stockholm,
där det finns en lång skjuthall
med 25-metersbanor samt en
50-metersbana. Tyvärr dock
endast för kaliber .22. Sä42

songen på Sätra startar i mars
och avslutas med julskytte
i mitten av december. Men
MPS:s medlemmar har dock
även tillgång till andra banor
för grövre kalibrar, som t.ex.
Hacksjöbanan i Tullinge och
en inomhushall i Farsta, där
man även kan skjuta luftpistol.

Mälarhöjdens Pistolskyttar har
sina rötter i det nationella
skyttet. Föreningens skyttar
har varit mycket framgångsrika under många år och har
sedan flera decennier erövrat
mästerskapsmedaljer på ett
stort antal tävlingar. Även i
nutid har man fått fram duk-

En eftertraktad belöning, små
svarta prickar med 5 tior.

tiga skyttar som t.ex. Morgan Johansson som har varit
etta på Stockholms rankinglista under flera år nu. Senaste
stjärnskottet är unge Darvish
Goude som visar stor talang
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Per Qvarnström, Handen, sköt 50 poäng.

Det nya stjärnskottet Darvish Goude.

Mathias Kunto

Mats Marmlind

som blev tvåa med 290 poäng, samt Dario Di Leo, Mats
Marmlind, Mathias Kunto och
hemmasonen Darvish Goude. I september 2015 lyckades
Morgan Johansson att skjuta
hela tre 50-poängare.

Mälarhöjdens skjuthall i Sätra.

den mycket bra ljudisolerade banan.
Årets första ”Mälarskott” ägde

Leif och Göran Svahn, Spårvägarnas skyttesällskap
är ständiga skyttar på Mälarskottet.

i vapengrupp C. Grovkaliber
är tyvärr inte tillåtet på grund
av att vissa grannar klagar på
oljud. Inte riktigt rättvist kan
MPS arrangerar årligen två man tycka, då oljudet från
precisionstävlingar vid namn närliggande E4:an och andra
Mälarskottet, första gången på vägar i närheten är mycket
våren och den andra på hös- högre än eventuella ljud från
ten. Skyttarna får föranmäla själva skjutbanan. Åtminssig i god tid för att få plats, tone vapengrupp B skulle
trots att man bara kan tävla också kunna vara tillåtet på
och vi kommer säkert att
höra mycket om honom i
framtiden.
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rum den 23 april, andra omgången skjuter man sedan i
september. Det är penningpriser som gäller, men som
bonus får skyttar som lyckas
skjuta 50-poäng i någon serie
alltid ett litet märke i metall
föreställande svarta pricken
med 5 skott i tian. Skyttar
som lyckas med konststycket
att skjuta 50 uppmärksammas av skjutledaren direkt
efter respektve serie och får
då ta emot sitt märke under
applåder av sina medtävlande.
Därmed är det lilla märket en
eftertraktad souvenir för alla!
Sex skyttar lyckades att skjuta

en 50-poängsserie i år, nämligen Per Qvarnström som sköt
tävlingens högsta resultat på
291 poäng, Peter Ljunggren

Banrekordet på 294 poäng
innehas fortfarande av AnnMari Virtanen från Katarina
Psf som lyckades med det på
andra Mälarskottet 2005. Joackim Norberg tangerade dock
rekordet i september 2013.
Maria Prandl-Norrgård, Per
Qvarnström och även Björn
Bogfelt och Thomas Dahlberg var nära med 293 poäng.
Toppresultaten genom åren
har nästan alltid legat från 290
poäng och uppåt. Kommer
någon lyckas att slå nuvarande banrekordet på 294 poäng?
Representanter för MPS be-

rättade att klubben ska ha särskilda bonuspriser på höstens
tävling för att ordentligt fira
klubbens 75-årsjubileum. Det
gäller alltså att anmäla sig i god
tid för att vara med på höstens
jubileumsskjutning!
Leve Mälarhöjdens pistolskyttar
ut i hundrade år!
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Sveakombinationen
Fullsatt på

Av: Peter Siegel

Pk SVEA ING 1 i Södertälje är arrangör för
årliga Sveakombinationen. Banan på Almnäs
har 30 skjutplatser och i år var det fullt i
samtliga fem skjutlag. Med tanke på att den
populära fältskjutningen Fyristräffen i Uppsala
gick samma dag, som alltid drar mycket folk,
var 150 starter på Almnäs helt strålande.
Fullt i skjutlagen.

Namnet Sveakombinationen
avser lagtävlingen, med syftet
att kora det bästa kombinerade resultatet i vapengrupperna A, B och C. Ett lag får
bestå av 1-3 skyttar, vilket tilllåter att man själv kan bilda ett
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”enmanslag” genom att skjuta samtliga tre vapengrupper.
”Lagskytten” måste ha ett resultat i varje vapengrupp, men
endast det högsta resultatet för
varje vapengrupp räknas om
det är flera skyttar i laget. Hela

lagavgiften går oavkortat tillbaka som prispengar till de 3
bästa lagen.
Storfavoriten till lagseger
var förstås Morgan Johansson, rankad etta i precision i

Stockholm.Tyvärr kom Morgan inte upp i sina vanliga
höga resultat på mellan 290
och 295 poäng på säsongens
första precisionstävling. Trots
det sköt Morgan tävlingens
högsta resultat på 289 poäng
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Morgan Johansson bäste skytt på Sveakombinationen.

Lennart Rehnström sköt 50 och
vann B3 med 287 poäng och vy
med 288 poäng.

Madeleine Sundell
sköt 50 och vann D3.

och blev tvåa i lag ändå. Morgan vill gärna satsa på sportskytte och har tränat luft- och
fripistol hela vintern. Morgan har utan tvivel alla förutsättningar att bli ”Den nye
Skanåker”. Han är Sveriges
nya toppskytt och viljan att
satsa finns. Kan han kombinera skyttet med privatlivet,
dvs. med fru och barn, kan
han enligt mina erfarenheter
komma hur långt som helst.

Mats Marmlind sköt
50 och vann A3.

En iPhone kan användas till
mycket.

848 p. och brons till Tyresöskytte 1 med 799 poäng.
Några deltagare hade tyvärr

Lagsegern gick till hemma-

laget Pk SVEA som segrade
med 854 poäng. Mats Marmlind sköt 288 i vgrp A, NilsOla Svensson 278 i B och
Mats Marmlind 288 i C. Silver alltså till Morgan Johansson, Atlas Copco Pk, med
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inte läst inbjudan ordentligt
och missat att anmäla sig i lag.
Det vore bra om fler skyttar
anmälde ett enmanslag nästa år
genom att skjuta A, B och C.
Då blir nämligen Sveakombinationen ännu mer
spännande!

Individuellt segrade:
Klass
A3
A2
A1
B3
B2
B1
C3
C2
C1
D3
D2
D1
VY
VÄ

Namn
Mats Marmlind
Mikael Guss
Max Eloranta
Lennart Rehnström
Karl Waldenfeldt
Thomas Boström
Morgan Johansson
Mikael Guss
Andreas Andersson
Madeleine Sundell
Eva Berggren
Alexis Hestell
Lennart Rehnström
Enno Jacobsson

Förening
Pk Svea Ing 1
Elitskyttesällskapet
Bromma Pk
Stockholmspolisens Skf
Tyresö Skf
Tyresö Skf
Atlas Copco Pk
Elitskyttesällskapet
Södertälje Pk
Atlas Copco pk
Pk Svea Ing 1
Södertälje Pk
Stockholmspolisens Skf
Ljungbyheds Pk

Poäng
288
271
263
287
268
235
289
279
281
277
250
265
288
276
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Stockholmspolisens Skytteförening har på uppdrag av
Svenska Pistolskytteförbundet glädjen att inbjuda er till:

Svenska Mästerskapen i
Springskytte 2016
TÄVLINGSDAG:

KLASSINDELNING INDIVIDUELLT:

Lördagen den 17 september med första start kl 12.00.

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

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

ANMÄLAN:
Skriftlig anmälan med namn, födelsetid, klass, förening
samt uppgift om ev. lag- och stafettdeltagande ska vara
oss tillhanda på lennart.rehnstrom@gmail.com senast
den 29 augusti 2016.

STARTAVGIFT:

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

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

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

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

VAPEN:

Individuellt 150 kr/start, lag 150 kr/lag och stafett
150 kr/lag. Avgifterna inbetalas till Stockholmspolisens
Skytteförenings pg 19 14 14-2 i samband med anmälan.
Märk inbetalningen SM Springskytte 2016. Ange också för
vem som betalningen avser.

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

INDIVIDUELLT:

Svenska Pistolskytteförbundets mästerskapstecken samt
hederspriser till bästa fjärdedelen.

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

PRISER:

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

SKJUTAVSTÅND:

LOGI:

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

Exempelvis på Ängby Camping, Hässelby Slotts
vandrarhem.

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

STAFETTÄVLING:
Löpning 1 km per sträcka. Banan löps i en slinga på
500 m med skjutning efter första och andra varvet. 5
patroner per skjuttillfälle, totalt 10 patroner per deltagare.
Skjutavstånd är 17,5 m. Stående med stödhand tillåten.
För varje bom, efter att alla ordinarie 5 patronerna
avfyrats, löps en straffrunda för varje ej träffat mål.
Straffrundan är ca 50 m. Löparen svarar själv för att
rätt antal straffrundor löps. För få löpta rundor innebär
tidstillägg på 2 min per missad runda.
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UPPLYSNINGAR:
Tävlingsledare Lennart Rehnström 070-767 84 56
eller bitr. tävlingsledare Sune Söderström, mobil
070869 46 31, lennart.rehnstrom@gmail.com eller
sunekrutgubbe@gmail.com

Stockholmspolisens Skf hälsar alla
varmt välkomna!
Besök även vår hemsida på www.spolskytte.se.
Här kommer resultatlistan läggas upp.
pp
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På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet och
Norrbottens Pistolskyttekrets inbjuder härmed
föreningen Grovskyttarna er till

Svenskt Mästerskap i
Magnumfältskjutning
TÄVLINGSDAGAR:
Lördag 20 augusti samt söndag den 21 augusti 2016.
PLATS:
Knöppelåsens skjutbana, Skjutbanevägen Luleå. Skyltat från E4 söder (Gäddvik). GPS
N65.60225, E22.23286.
ANMÄLAN:
Föranmälan skall ske online på www.grovskyttarna.se, senast den 1 juli 2016.
STARTAVGIFT:
220 kr/start individuellt och 250 kr/lag. Startavgifter betalas föreningsvis på pg. 572256-6 i
namnet Magnum SM 2016, senast den 1 juli. Inbetalda startavgifter återbetalas ej
VAPENGRUPPER:
Lördag 20 augusti
3. SA Revolver .357 Magnum
4. DA Revolver .357 Magnum
5. Frigrupp pistol & revolver 9mm – .455
7. Pistol och revolver, max 6,5”

Söndag 21 augusti
1. SA Revolver .41-44 Magnum
2. DA Revolver .41.44 Magnum
6. Pistol 9mm – .455.

LAGTÄVLAN:
Föreningsvis i föranmälda tremannalag genomföres i vapengrupperna 1-7. Föreningen får
anmäla fler än ett lag i varje klass. En reserv per lag får anmälas. Skytt får delta i flera lag, men
inte i mer än ett lag per klass.
KONTAKTPERSONER
Tävlingsledare: Mikael Isaksson, isse@grovskyttarna.se
Startlistor: Stefan Olsson, stefan.olsson@grovskyttarna.se

Grovskyttarna Luleå hälsar landets alla
Magnumfältskyttar hjärtligt välkomna!
NP2 ’16
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Av: Åke Nordin

Full koncentration. Röda glasögon bättrar skärpan men förhindrar
också snöblindhet.

Många glada skyttar slöt upp till årets första fältskjutning i
Älvsborgskretsen.

Vinterfält 1 den 21 februari,
var årets första fältskjutning i
Älvsborgskretsen. Tävlingen
genomfördes som en poängfältskjutning. Det var verkligen vinterväder, för dagarna
innan hade det snöat en hel
del, men tävlingsdagen var det
töväder, så det blev lite slaskigt väglag.
Anmälan till tävlingen
kunde göras på föreningens
hemsida och redan tidigt blev
startfältet välfyllt. Totalt 266
starter genomfördes i 6-manna patruller. Ursprungligen
var banläggarens tanke att C
och B skulle gå i separata patruller, men det fick tävlingsledningen ändra på. För att få
det att fungera slogs C och B
ihop och de fick samma tider, men på en station fick B
skjuta med stödhand när C
fick skjuta utan.
Tomas Ånhed var banläggare och han hade lagt
en relativt svår bana. Ingen
lyckades skjuta fullt, men det
borde ha gått, för banan var
egentligen inte omöjlig. Ti-
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derna var väl tilltagna, men
figurerna var ganska små och
det krävdes ofta snabba förflyttningar mellan målgrupperna för att hinna med att
beskjuta målen.A och R hade
samma avstånd till målen som
C och B på alla stationerna.
Vinterfält 2 genomfördes tre
veckor efter den första tävlingen.Vintervädret höll i sig
så snön som fallit låg kvar.
Med temperaturer omkring
0 grader så blev väglaget inte
lika slaskigt som vid den första tävlingen.
Även denna gång blev
startlistan snabbt välfylld då
även mer långväga gäster anmält sig. Många skyttar från
Skåne hade lagt in sig i startlistan. Sonny Svensson hade
lagt banan och den var av en
lite annorlunda karaktär än
den Tomas lagt påVinterfält 1.
Den här gången lyckades en
skytt skjuta fullt i vapengrupp
C, nämligen Ivan Slabiak från
Billesholm Ekeby Psk. Sonnys
bana hade lite kortare tider,

Ett vackert vitt landskap bjöd på en äkta vinterfält.

men med färre målgrupper.
Patrullvägen var också annorlunda den här gången.Antalet
mål var dock detsamma som
på Vinterfält 1, alltså 30 figurer.
Vapengrupperna B och C
gick i samma patruller, men B
hade någon station med stödhand där C fick vara utan. Som
vanligt gick A och R tillsammans. De hade samma förutsättningar och två stationer var
utan stödhand. A och R fick
också lite kortare avstånd än C
och B på några stationer. Ba-

nan visade sig bli väldigt svår
för vapengrupp B, gissningsvis
beroende på att det var flera
stationer där figurerna stod på
relativt långt avstånd.
Tävlingsledningen tackar alla
klubbmedlemmar som ställde upp som funktionärer och
såg till att tävlingarna gick
att genomföra. Fullständig
resultatlista och film från de
båda tävlingarna går att hitta
på www.fokboras.nu/bilder/
filmer.htm tillsammans med
filmer från tidigare tävlingar.
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Vinterfältens guldmedaljörer

Vpgr C Junior. Rasmus Storm, Tidaholms
Psk, segrande junior i båda tävlingarna.

Vpgr C Dam. Även Klara Albertsson, FOK
Borås, tog hem damernas guld i vinterfälts
båda tävlingar.

Vapengrupp C. Peter Larsson, Volvo Pk.
Guld – Vinterfält 1.

Vapengrupp C. Ivan Slabiak, Billesholm
Ekeby Psk. Guld – Vinterfält 2.

Vpgr C – Veteran yngre. Gunnar Samuelsson,
Vårgårda Psk. Guld – Vinterfält 1.

Vpgr C – Veteran yngre. Sören Rehn,
Tidaholms Psk. Guld – Vinterfält 2.

Vpgr C – Veteran äldre. Sven Samuelsson,
Vårgårda Psk. Guld – Vinterfält 1.

Vpgr C – Veteran äldre. Sonny Svensson,
FOK Borås. Guld – Vinterfält 2.

Vpgr B. Joe Furborg, FOK Borås, knep guldet
i båda tävlingarna.

Vpgr R. Peter Hjortstam, Alingsås KSF.
Guld – Vinterfält 1.

Vpgr A+R. Gabor Buzsaky, Sjöormens Pk.
Guld – Vinterfält 2.

Vpgr A. Torben Rundqvist, Vårgårda Psk.
Guld – Vinterfält 1.

NP2 ’16
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NP:s Antikrunda

Plötsligt
händer det!

Pistoler är
trevliga!

”Det som gör det
hela så spännande
är att man aldrig
vet vad som dyker
upp”, säger Max
Sjöberg, expert på
gamla vapen och
ordenstecken i SVT:s
”Antikrundan”.
Exklusivt för NP
berättar han
om sin vurm för
gamla vapen och
om den största
överraskningen
hittills.
Av: Ulf Hansson

Max Sjöberg driver företaget Probus auktioner tillsammans med expertkollegan från ”Antikrundan”,
Jörgen Martinson.

Max Sjöberg, expert på gamla
eldvapen, blankvapen och ordenstecken har varit med från
starten 1989 i SVT:s ”Antikrundan”. Programidén kom
från BBC:s ”Antiques Roadshow” och Max minns när
Sverige gjorde det första egna
programmet.
– Det brittiska ”Antique
Roadshow” kom då över till
Sverige och inspirerade oss.Vi
körde parallellt och sedan dess
spelar vi in den helt svenska
varianten. Inspelningarna tar
cirka två veckor om året plus
50

resdagar och vi besöker normalt sex städer.
Max gillar verkligen Antikrundan.
– Det är jättekul! säger han,
Sverige har varit tämligen
förskonat från krigens plundringar och det finns så mycket
gamla prylar kvar.

1500-talet och framåt. De är
tidsdokument och man kan
läsa av när en pistol tillverkats
genom att bland annat titta på
design, utformning och tekniskt utförande. Det är lite kul
att tidens modesvängningar
även kan avläsas på vapnen, vi
har allt från rokoko till barock
och renässans som framgår av
Eftersom det är NP som häl- dekor, linjer och beslag.
För min del är detta särsar på hos Max har jag bett
honom plocka fram en rik- skilt intressant eftersom jag
tigt vass pistol ur samlingarna. kan datera en pistol på ett ti– Pistoler är trevliga, säger otal år när utan att det finns
han, de belyser tiden från någon signatur på den.

Max tar fram den pistol han
valt att visa upp, en välbevarad elegant flintlåspistol, en
av ett par, signerade Nusbaum, Stockholm. Pistolerna
är från 1700-talets mitt och
utropspriset är etthundra tusen kronor.
Max granskar pistolen, nästan kärleksfullt, och säger att
sådana vapen var statussymboler förr.
– Man kan jämföra med de
som idag fräser omkring i
värsta bilarna, typ Ferrari och
Lamborghini. Man vill impo-
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mer en kille fram till mig och
lägger något i min hand.
– Jag fullkomligt studsade!
säger Max och slår upp med
händerna.
– Det visade sig vara en
del från ett svärd från 600 –
700-talet i guld med ädelstenar, en sak som utan vidare
skulle platsa i Historiska museets guldrum! Jag sprang till
producenten och skrek ”jag
har fått århundradets sak här,
vi måste få med den!”. ”Det
går inte!” blev svaret, men jag
bönade och bad och till slut
riggade man upp kamerorna
igen och inslaget kom med i
programmet.
– Det är det som är så kul,
man vet aldrig vad som dyker
upp, förklarar Max, plötsligt
dök den här killen upp från
ingenstans!
– Jag minns en gång i Karlskrona då jag tänkte ”herre
gud, hur ska jag klara av alla
marinvapen som folk kommer med?”. Inte ett enda marinvapen dök upp – kan du
tänka dig – inte ett enda!
– Nästa gång hamnade vi
uppe i Norrland och jag tänkte att ”här har väl inte jag något att göra”, men så dyker
det upp en hjullåspistol från
1660-talet! Det är det roliga,
man vet aldrig!

Max med en vacker flintlåspistol, en av ett par, signerad ”Nusbaum,
Stockholm” från mitten av 1700-talet. Utropspriset ligger på 100 000:-.

nera och det var likadant förr,
men då handlade det om andra saker, de här gamla pistolerna till exempel, det gällde
att ha riktigt exklusiva puffror.
– Och dyra som sjutton!
tillägger han.
Har inte utvecklingen på pistolsidan gått väldigt långsamt?
undrar jag.
– Nu säger du något som
jag predikat om i alla år! säger
Max och kommer upp i varv,
det är faktiskt högst märkligt hur sakta utvecklingen
har gått! Luntlåset följdes av
Hjullåset som är väldigt komplicerat. Det kom att brukas
i drygt hundra år. Sedan började någon tycka att hjullåset
var både dyrt och knepigt och
man kommer på flintlåset som
är betydligt enklare. Ingen av
all världens intelligentia kommer på något nytt, det enda
man gör är att förbättra befintliga konstruktioner.
– Flintlåset utvecklade man
lite, men det handlar om väldigt små förbättringar under
de drygt etthundrafemtio år
NP2 ’16

som låstypen var aktuell. Så
kommer någon smart kille på
det här med slaglåset. Enkelt
och effektivt, och som spar
massor av pengar vid tillverkningen. Men sedan går det ju
drygt femtio år till innan man
kommer på något ännu bättre.
Max berättar att försök med
revolverprincipen, att rotera
flera pipor, gjordes redan på
1500-talet, men inte förrän
på 1800-talets mitt började
man experimentera på allvar.
– Armén var naturligtvis en
pådrivande faktor i sammanhanget, säger Max, och Colt
blev den som lyckades sälja
in sin produkt bäst. Lite kuriosa är att vi hade en svensk
kyrkoherde, Orwell, som var
tidigt ute och fick svenskt patent på en revolverkonstruktion.
– Jag sysslar ju bara med licensfria vapen och är egentligen ”ute ur leken” när det
gäller allt som kommer efter
dessa, förklarar han.
Jag ber Max berätta om sitt

Jag
fullkomligt
studsade!
märkligaste minne från Antikrundan så här långt. Han
funderar.
– Det är ju mycket grejor
som passerat revy…, många
jätteroliga saker som kanske
ligger runt tusenlappen…
Men jag minns speciellt en
gång i Ulricehamn för väldigt länge sedan.Vi vara klara
med inspelningarna och hade
börjat plocka ihop när det
hände. Klockan var väl sex
på eftermiddagen och vi var
ganska trötta, men när vi satt
där ganska bakåtlutade kom-

Dyraste vapnet du hållit i?
– Det var ”ryssfeber” för en
tid sedan och då hade vi ett
ryskt gevär som gick för 1,5
miljoner.
Vad önskar du helst få se på
Antikrundan framöver?
– Allt! säger Max och skrattar, men dyker det upp någon
hjullåspistol i bra skick från
1500-talet smälter jag direkt.
Det är så mycket fint hantverk.
Max har riggat upp ett fo-

tograferingstält på kontoret
där han plåtar vapen för Probus kommande auktion. Det
framgår tydligt att han stortrivs bland klenoderna.
– Ja, det är verkligen kul, säger han, och ju mer man lär
sig desto roligare blir det. Man
kan jämföra med pistolskyttet,
ju närmare centrum på tavlan
man kan skjuta, desto mer inspirerad blir man att fortsätta!
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Konstruktörer: Anna S Törnqvist, Peter Carlsson. © Liteolika Mediaproduktion i Stockholm, 2016

Lösenordet består av slumpmässiga bokstäver som du får fram
genom de blå numrerade rutorna.
Skicka lösningen senast den 21/8 2016 med e-post till npkryss@
liteolika.se eller som postbrev till Svenska Pistolskytteförbundet,
Box 5435, 114 84 Stockholm. Märk kuvertet ”Korsord NP16/2”. Glöm
inte att ange er postadress tillsammans med svaret.
En vinnare lottas ut av de rätta inkomna svaren. Vinsten denna gång
är en praktisk ryggsäck med förbundets logotyp, tillverkad i polyester.
Lösenordet i NP1/16 var: ORDAR. Grattis till Jan Branell i Lidköping.

Lösning NP1/16.

Av: Ulf Hansson
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LADDA även din kropp!
Av: Peter Siegel

Rätt näring behöver inte kosta mycket när den är
ar man med fördel roliga
säsongsbetingad. Som aperitif tar
och ”Laddade Vitamindrinkar”. Hälsokostaffärernas
hundratals olika kosttillskott är onödiga för dem som
äter en varierad kost med bland annat fet
fisk som sill, lax och makrill.

Fet fisk innehåller mycket

D-vitamin som även finns i
mejeriprodukter, dock i något lägre mängd. Ägg innehåller proteiner, järn, folacin,
samt B-, D- och A-vitamin.
Fågel, samt rent kött (gärna
kokt) och inälvsmat är bra.
Vitaminer av alla slag finns i
överflöd i grönsaker, sallader
och frukter.
rikligt med olika grönsaker
broccoli, vitkål, röd paprika, och sallader. Vill du gå ner i
spenat, bönor, linser och är- vikt skippa bröd, ris, pasta och
tor är rena vitaminbomber. potatis. Ditt dagsbehov av viAlla sorts nötter är bra, samt taminer och andra för kropallt annat som innehåller olika pen nödvändiga ämnen finns
vitaminer, selen, järn, kalium, beskriven på www.apoteket.
kalk och inte minst folsyra är se/dagsbehovet.
perfekt för att täcka skyttens
dagsbehov, speciellt under det Som sommelier på Svenska
mörka vinterhalvåret. Ät gär- Amerika linjens MS Gripsna havregrynsgröt till frukost holm och MS Nya Kungsoch komponera dina målti- holm och som f.d. barchef
der med kött eller fisk och på olika inne-nattklubbar i

Stockholm har jag under de
gångna decennierna blandat
hundratals olika drinkar. Fast
alkoholen skippar jag förstås
i mina hälso- och vitamindrinkar. De är dock minst lika
goda och dessutom nyttigare.
För att kunna blanda goda vita-

min-cocktails och smoothies
behövs förstås en citruspress
och en råkostcentrifug, samt
en turbomixer. Använd gärna

färsk frukt, men även djupfrysta bär går utmärkt. Skippa
kemiska energidrinkar med
koffein. Prova istället mina vitaminladdade drinkrecept här
i NP eller komponera själv
hej vilt efter egen smak. Du
kan använda morrötter, äpplen, päron, hallon, jordgubbar,
blåbär, björnbär, svarta vinbär,
kivi, ananas, kokosmjölk och
mycket mer. Fantasin har inga
gränser!

Grönsaker som morrötter,
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Några av Peter Siegels recept på naturliga och
vitaminladdade energidrinkar:
TRIGGERHAPPY:

Blodapelsin, passionsfrukt, mango.

GOLDEN BULLET:

Morot, apelsin, rotselleri.

357 POWER SHOT:

Tranbärsjuice, apelsin, aprikossirap.

BIG BANG BLUE:

Blåbär, svarta vinbär, papaya.

CITRUS MAGNUM: Blodapelsin, grapefrukt, citron & honung.
GREEN EXPLOSION: Morot, spenat, persilja.
Pressa, centrifugera och/eller kör i turbomixer. Sila vid behov.
Servera med isbitar och dekoration.
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Nytänk i Östhammar
Av: Ulf Hansson

Det var trivsamt och trevligt när Östhammars Pk
arrangerade Uppsalakretsens andra fältskjutning för
året. Dessutom bjöds skyttarna på en överraskning.
I år hade man visat stor hänsyn till stånkandet från äldre
veteraner och förlagt hela fältskjutningen till området runt
klubbhuset. Avsevärt kortare
väg att gå än tidigare då två
stationer låg en bra bit från
tävlingscentrum. Som äldre
veteran tackar man för omtanken och som om inte detta
var nog förgylldes tävlingen
ytterligare genom att korven
för finsmakare, ”Bullens pilsnerkorv”, kunde avnjutas i
serveringen.

inspirerat banläggaren Mattias Boman till denna variant, hursomhelst var det en
kul överraskning som uppskattades.
Stationen omfattade två
målgrupper med en figur på
varje, den ena gruppen placerad till vänster i skjutfältet och
den andra till höger. Avståndet mellan målgrupperna var
så pass stort att man tvingades
inta ny skjutställning för att
klara båda.

Patrull framför skivorna, skjutning genom de smala springorna.

Tävlingsledaren Per-Er ik
Brundin, som även skötte
och innehöll dessutom en skjutledarskapet på flera stanyhet på sista stationen, åt- tioner, menade att ”man måsminstone för undertecknad. te hitta på lite jäkelskap och
Patrullen ställdes framför överraska skyttarna ibland, det
täckande skivor med en smal blir roligare då”.
Det kan man utan vidare
springa i mitten genom vilken
man skulle beskjuta målen. instämma i, kul med lite nyKanske hade IPSC-skyttet tänk!
Fältskjutningen var varierad

Miniatyrhagel

Världsmästare på
F&K Sport

Håkan Björn, Lövsta Skf, uppvisar en antik variant i den rika
floran av kaliber .22 ammunition,
hagelpatronen. Lite efterforskning på nätet gav informationen
att denna ammunitionstyp används för jakt på mindre skadedjur. Den lilla hagelpatronen
sägs också smutsa ned vapnet rejält och spridningen
bortom fem meter uppges vara ”enorm”.
Men lite gullig är den
väl, patronen.

NP2 ’16

Foto: Patrik Gren

När flerfaldige världsmästaren Eric Grauffel höll IPSC kurs i Stockholm
under april, passade han på att besöka F&K Sport för att kolla utbudet
tillsammans med Patrik Gren. Torkel Persson och Per Norburg på F&K
Sport är Sveriges återförsäljare av Tanfoglio som Eric har samarbetat
med sedan 90-talet. Eric är inte bara sponsrad av Tanfoglio utan han
skjuter i deras lag och utvecklar deras pistoler. Patrik Gren, som även
är FMI-instruktör, behövde införskaffa lite nytt järn och han fick garanterat expertråd från Eric om sina nya pistoler.
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Sveriges hopp i Rio
Av: Peter Siegel

Pistolskytten Joackim Norberg och flerfaldige
OS-guldmedaljören på gevär, Jonas
Jacobsson, är Sveriges största hopp under
årets kommande Paralympics i Rio de Janeiro.
Joackim kvalificerade sig för tävlingen redan
under VM 2014 och har även stora chanser
att ta medalj.

Joackim Norberg.

Jonas Jacobsson.
Foto: Josefin
Warg, Svenska
Skyttesportförbundet

Joackim skjuter fripistol under världscuptävlingen i Rio.
Foto: Jonas Edman, Svenska Skyttesportförbundet

Den 12 april 2016 åkte Joackim Norberg och Jonas Jacobsson till en väldscuptävling i
Rio, ett så kallad FÖR-OS,
för att uppleva stämningen
och förhållandena på plats.
Tävlingen kommer att bidra
till att Jonas och Joackim lär
känna arenan och rutinerna så
att allt känns mycket lugnare
sedan när det väl gäller. Paralympiskt skytte dök upp först
under sommar Paralympics i
Toronto 1976. Jonas Jacobsson är Sveriges genom tiderna bästa handikappskytt på
gevär. Jonas är rullstolsburen
sedan födseln, men har sedan
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15 års ålder tävlat i sportskytte på elitnivå. Jonas har hittills
vunnit 17 guld i Paralympics,
samt 19VM-guld. 2008 tilldelades han Svenska Dagbladets
bragdmedalj.
Jonas Jacobsson, som ska tävla

i 60 meter liggande på denna
världscuptävling före Paralympics, berättar;
– Det är väldigt värdefullt att
få tävla eller åtminstone titta
på arenorna innan Paralympics. Jag har gjort det under
många spel och även deltagit
i två världscuptävlingar före
Paralympics 2008 och 2012.

Joackim Norberg sa före avresan;
– Nu på världscupen i Rio ska jag skjuta luft- och fripistol,
samt känna och inpränta mig mentala bilder på banan. På Paralympics, som jag ska delta i för första gången, tillkommer
även sportpistol. Det ska bli kul och väldigt spännande att få
tävla mot den yttersta världseliten.
SVT har tyvärr inga rättigheter att visa själva Olympiaden, men

planerar att visa mycket från Paralympics. I september kommer
säkert svenska skytteintresserade TV-tittare se fram emot att se
Joackim Norberg och Jonas Jacobsson sikta på guld.
IPC, Internationella Paralympiska Kommittén är en ideell, internationell
organisation och det globala styrande organet för paralympiska rörelsen.
IPC, organiserar Paralympics och fungerar som en internationell federation. Organisationen grundades den 22 september 1989 i Düsseldorf,
Tyskland och har sitt nuvarande huvudkontor i Bonn. IPC vill främja de
paralympiska värderingar och skapa möjligheter till idrott för alla personer med funktionshinder, från nybörjare till elitnivå. Glädjande är att idrott
för personer med funktionshinder växer på nationell och internationell
nivå, likaså antalet idrottare och nationer som deltar i Paralympics. Även
publiken visar allt större intresse för detta handikapp-OS. Sedan 2001 är
Sir Philip Craven ordförande IPC, som också är medlem i Internationella
olympiska kommittén.
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Årets Eldsjäl är ett projekt där Folkspel lyfter fram
Sveriges föreningsliv och alla fantastiska människor
som där engagerar sig varje dag. Nu har du
möjlighet att nominera just dina kandidater!
själ – och resultatet presenteras
på Eldsjälsgalan.

Friidrottarna Emma
Green och Khaddi
Sagnia har utsetts
till ambassadörer
för Årets Eldsjäl.

Projektet pågår under hela
2016 och finalen där vinnarna
utses äger rum i mars 2017. Du
kan nominera dina Eldsjälar i
fem kategorier; Integration,
Hälsa, Kamratskap, Ledare och
Öppen. Fyra finalister per ka-
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tegori väljs ut och presenteras
på siten. Därefter kan läsarna
rösta på sina favoriter.Vinnare
i respektive kategori blir den
finalist som får flest röster, och
av de 5 kategorivinnarna utser
en jury den slutliga Årets Eld-

– Nu hoppas jag att hela
Sverige engagerar sig, går
in på www.aretseldsjal.se
Fina priser delas ut till alla och nominerar och röstar.
segrare och dessutom vinner Det finns så många eldsjälar
Årets Eldsjäl en helt ny bil där ute som förtjänar att bli
från Volkswagen. Gå därför uppmärksammade. Visa dem
in och nominera dina eld- din uppskattning, uppmanar
själar! Du får nominera hur Emma Green.
många du vill – och tipsa gär- – Genom att vara ambasna dina vänner att också no- sadör för Årets Eldsjäl vill
minera sina eldsjälar på www. jag visa att jag tycker detta är
viktigt. Och vem vet – kanske
aretseldsjal.se.
blir det jag och Emma som
Friidrottarna Emma Green och står som värdar på EldsjälsgaKhaddi Sagnia har utsetts till lan. Det hade varit kul, säger
ambassadörer för Årets Eldsjäl. Khaddi Sagnia.
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Profilprodukter, trycksak

SLIPSHÅLLARE 75:Med kopia av pistolmärket
i guldimitation.

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

DE
SIDENSCARF
340:-

SIDENSLIPS
340:-

BÄLTE 300:-

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

KEPS 90:En storlek (inställbar)

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

ker och utbildningsmateriel

Planering och Tävling: 50:-

Skjutteknik: 50:-

Skjutträning och Träningslära 50:-

Skjutställningar 50:-

UTBILDNINGSHÄFTE
Grundutbildning för pistolskyttekortet. 120:-.

Nya versioner!

SKJUTHANDBOK 200:-

KONTROLLPROGRAM 50:-

VITBOK 50:-

Försvarsinformation

Pistolskytt på post
Text: Susanna och Stefan Friberg

Thomas Friberg, SAAB Pk,
vaktade förbundets höge
beskyddare H.M.K. Carl XVI
Gustafs slott.
Foto: Susanna Friberg

Högvakten har flera viktiga uppgifter, dels att bevaka slotten, dels
att som ceremonistyrka delta i
den statsceremoniella verksamheten. Högvaktenens avlösning
är en populär turistattraktion som
dessutom är gratis och drar hundratusentals åskådare varje år. På
så sätt har Högvakten för många
blivit en symbol för Stockholm
och de kungliga slotten.
Norrbottens flygflottiljs fana har
ritats om av konstnären Kristina
Holmgård. På fanan finns heraldik från både Jämtlands och Hälsningslands vapenbild, som de
nedlagda flygflottiljerna F4 och
F15 använde i sina fälttecken. Det
tog tre konstbrödser sammanlagt
1162 timmar att tillverka fanan
som därefter lämnades över till
flottiljchefen av Hans Majestät
Konugen under 2014. Den gamla
fanan som F21 tidigare haft i
70 år överlämnades till Armémuseum i Stockholm.
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Det första högvaktsdygnet inleddes med att Hennes
Kungliga Höghet Kronprinsessan Viktoria födde sitt andra barn, sonen prins Oscar,
vilket gjorde att tjänstgöringen verkligen blev minnesvärd.

Under mars månad vaktades
Hans Majestät Konungens
slott i Stockholm av Norrbottens Flygflottilj F21 i Luleå,
som under perioden fick äran
att tjänstgöra vid högvakten.
På F21 arbetar Thomas Friberg som är en av Sveriges

främsta skyttejuniorer. Till
vardags skjuter Thomas för
SAAB Pk i Linköping.
Pistolskyttemärkena var
prydligt uppradade på uniformen men hans Pardini var
dagarna till ära utbytt mot en
AK5C.

Fanförare med Norrbottens
flygflottiljs fana med heraldik
från både Jämtlands och
Hälsinglands vapenbild.
Foto: Carina Wiklund,
Försvarsmakten

Högvaktens avlösning på yttre borggården.
Foto: Hedda Wingårdh, Försvarsmakten

Soldaterna framför högvaktsflygeln. Foto: Carina Wiklund, Försvarsmakten
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Inrikesminister Anders Ygeman
och förbundets styrelseordförande
Mike Winnerstig under sitt möte på
departementet.

Kampen mot EU:s
vapendirektiv
Det har antagligen inte undgått så många aktiva skyttar och jägare
i Sverige att EU numera påverkar våra verksamheter mycket
påtagligt. Särskilt tydligt blev detta efter förra årets fruktansvärda
terroristdåd i Paris i november.
Tjänstemän inom EU-kommissionen, som är den tyngsta
exekutiva delen av EU-byråkratin, kastade bara en vecka
efter attentaten fram ett förslag till förändringar av EU:s
så kallade vapendirektiv, som
i sin nuvarande form har gällt
sedan 2008. Det utgör vapenlagstiftning på övergripande
EU-nivå, som EU-staterna
har att anpassa sin egen lagstiftning till.
Normalt syftar vapenlagstiftningen bl.a. till att terroris62

ter och andra kriminella inte
ska komma över skjutvapen.
Men EU-kommissionen tog
efter Parisattentaten tillfället i
akt att föreslå skärpningar som
till helt övervägande del syftade till att försvåra vapeninnehav för laglydiga skyttar och
jägare, vilket inte har någon
effekt alls på det kriminella
användandet av illegala vapen.
Förslag som man från kommissionens sida inte lyckades
genomdriva för några år sedan, hade nu åter blivit aktu-

ella, dock helt utan att någon
konsekvensanalys av förslagen
gjorts.
Inom Svenska Pistolskytteförbundet insåg vi snabbt att vissa av förslagen, främst de om
förbud mot olika former av
halvautomatiska vapen, skulle
kunna drabba vår egen verksamhet extremt hårt. Detta
skedde parallellt med att vi
varit indragna i en långvarig dialog med den svenska
Polismyndigheten, som fått i

uppdrag att revidera sin FAP
(Föreskrifter och allmänna
råd för polisväsendet) om
innehav av vapen. Detta hade
sin grund i den välkända problematiken i Västsverige, där
den lokala polismyndigheten
självsvåldigt omtolkat vapenlagstiftningen till laglydiga
skyttars nackdel.
Vi bedömde därför att vi
snabbt måste få genomslag för
våra uppfattningar på politisk
nivå.Tjänstemän, hemma och
i Bryssel, är ofta i praktiken
NP2 ’16

regionala aktörer inom polismyndigheten i Västsverige
försökt ta över processen.
Vi drog slutsatsen att vi
fortsatt måste hålla trycket
uppe mot regeringen, EU och
polismyndigheten och begärSåledes begärde vi att få upp- de därför ytterligare ett möte
vakta justitiedepartementet med inrikesminister Ygeman
redan den 1/12 2015. På mö- och hans politiskt sakkunnitet deltog både inrikesminis- ge Moström i mars 2016. Inter Anders Ygeman och hans formellt hade vi redan träffat
politiske sakkunnige Johan Ygeman flera gånger vid den
Moström. Under mötet, som säkerhetspolitiska konferenöverlag var positivt, framkom sen i Sälen i januari.
Under mötet framlade
det att regeringen inte är glad
åt kommissions arbetssätt när vi åter våra ståndpunkter
de snabbt skrev ihop ett för- om den nya FAP:en och om
slag utan att på något sätt ha EU:s vapendirektiv, som båda
genomfört en konsekvensan- omarbetats kontinuerligt av
alys av de frågor som tas upp i olika tjänstemannagrupper.
förslaget Från förbundets sida Något av det som framkom
framförde vi vår linje, som i diskussionen var dock att
regeringen uppfattat att även
kan sammanfattas så här:
1) Legala vapen innebär inga polismyndigheten numera
problem för det svenska sam- tycker att begreppet ”synnerhället. Illegala vapen som an- liga skäl” i högsta grad ställer
vänds av kriminella är i regel till det för lagtillämpningen
insmugglade utifrån och har och att detta begrepp borde
aldrig varit legala i Sverige. bytas ut till något annat. Detta
Det är dessa som är problemet kan innebära att en utredning
och det är mot dem resurser tillsätts för att se över svensk
vapenlagstiftning, t.ex. när
måste sättas in.
2) Begreppet ”synnerliga EU-direktivet fastslagits. Då
skäl” i vapenlagstiftningen har man från regeringens sida
missbrukas av vissa av polisens en chans att också ge direktillståndsenheter och mås- tiv om att se över begreppet
te ändras, t ex till ”särskilda ”synnerliga skäl”, med inriktningen att detta begrepp skall
skäl”.
3) Halvautomatiska vapen är bytas ut till något annat, t.ex.
basen för runt 80% av SPSF:s särskilda skäl. För att regeverksamhet och måste fortsatt ringen ska lägga fram ett lagändringsförslag till riksdagen
vara tillåtna.
krävs nämligen att en utredEtt par veckor senare fick vi ning först analyserat det som
möjligheten att skriva ett re- ska ändras. Och det är bara då
missvar på EU-direktivet. Vi som riksdagen kan fatta beslut
gjorde då detta dels tillsam- om en ändring.
mans med de andra större
skytte- och jägarorganisatio- Inrikesminister Ygeman menanerna, dels genom ett eget de att det nu finns tre tydliga
svar där vi pekade på pistol- grupperingar bland medskyttespecifika frågor och lemsländerna avseende EUriktade stark kritik mot kom- direktivet; de östliga, som är
missionens förslag.
de mest liberala, de skandiDet senare gjorde för öv- naviska, som ”värnar jakten
rigt nästan alla remissinstan- och skyttet på ett ansvarsfullt
ser. Trots att vi kände att vi sätt”, och de övriga, som går
hade både det svenska sam- från indifferens till mycket
hället och stora delar av me- restriktiv hållning. På regerdia med oss, insåg vi att det ingsnivån verkar det också
fanns krafter, både i Bryssel att finnas en tydlig majoritet
och på hemmaplan, som arbe- emot de flesta av kommissiotade emot våra intressen. Det nens förslag. Även i parlamengällde både EU-direktivet tet finns det ett klart motstånd
och förslaget till ny FAP, där mot förslaget, men där har sade som fattar beslut som berör oss skyttar, men de är underordnade politikerna. Det
innebär att om vi har politikerna på vår sida blir allt annat mycket lättare.
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ken komplicerats av att svenska MP:s ledamot BodilValero
som skuggrapportör lagt fram
ett yrkande som är ännu mer
restriktivt än kommissionens
initiala förslag.

vändningar nu tillgodosetts.
Bland annat noteras att det
inte blir någon utökad femårig tidsbegränsning av licenser, inte heller några krav på
obligatoriska läkarundersökningar, inget stopp för interSPSF underströk att det är net handel för enskilda och en
centralt hur halvautomatiska ”fortsatt möjlighet att inneha
vapen hanteras, eftersom de pistol för målskjutning”. Det
flesta av våra vapen är sådana sista tackar vi förstås för men
och kan komma att påver- det var å andra sidan aldrig
kas av ett eventuellt förbud. aktuellt att förbjuda detta.
Däremot konstaterar reYgeman/Moström räknade
dock inte med att EU i sin geringen också att det forthelhet tagit något beslut alls farande pågår diskussioner
om direktivet innan somma- om gränsdragningen för vilren, då både kommissionen, ka vapen som inte ska tillåtas
rådet (regeringarna) och par- för civilt bruk, då man inom
lamentet måste vara överens. EU-kretsen inte är överens
om detta. Man säger dessutNågra veckor senare blev vi om att ”Sveriges ståndpunkt
varse ett nytt förslag till re- är fortsatt att de allra farligaste
videring av direktivet, som vapentyperna som är konstrut.o.m. var ännu värre än det erade för strid snarare än för
första; nu skulle alla halvau- jakt bör ställas under strängare
tomatiska vapen med maga- kontroll”. Detta är djupt orosinskapacitet över sex skott ande formuleringar eftersom
förbjudas. Tillsammans med ett stort antal vapentyper, t.ex.
övriga större skytte- och jä- de flesta tjänstepistoler, har
garförbund skrev vi ett öppet militärt ursprung och är sålebrev till inrikesministern där des konstruerade för strid.Vi
vi med kraft vände oss mot har fått muntliga försäkringar
detta. Något överraskade fick om att pistoler inte överhuvi svar per mail redan efter vudtaget ska räknas in bland
några timmar direkt av in- dessa ”allra farligaste” vapen,
rikesministern, som menade men hur detta kommer att
att det senaste förslaget var ses bland övernitiska polisjuundermåligt och att det var rister, som i Västra Götaland,
regeringens linje att bekämpa vet vi ännu inte. Under alla
det. Samtidigt noterade han att omständigheter är vi emot
”i en förhandling vinner man denna typ av oklara och sveen del saker och andra inte”, pande formuleringar och vill
och lämnade därmed öppet inte se dem i EU-direktivet.
En bra sak med allt detta är
för att Sverige skulle kunna
bli nedröstat i olika delfrågor att vi nu har upparbetat konavseende direktivet. EU:s be- takter med departement och
slutsmekanismer är mycket andra myndigheter så pass väl,
komplicerade, men för att di- att vi kan påräkna snabba svar
rektivet ska bli ”EU-lag” så på våra framställningar. Detta
måste kommissionens förslag tyder också på att man på pogodkännas av en majoritet av litisk nivå tar oss på allt större
medlemsstaternas regeringar allvar, vilket påtagligt ökar vår
och en majoritet av EU-par- tyngd också på tjänstemannasidan. Att uppnå detta har talamentets 751 ledamöter.
git massor av tid och energi
I skrivande stund har det kom- men det har varit nödvändigt
mit ännu ett förslag på revi- för att säkra det svenska piderat direktiv, som vi dock stolskyttets överlevnad. Vigiinte kunnat ta del av än. En- lia pretium libertatis, som ett
ligt regeringen, som – up- latinskt ordstäv lyder: vaksampenbarligen i syfte att hålla het är frihetens pris.
jägar- och skytterörelserna
lugna – snabbt gick ut med Mike Winnerstig
ett pressmeddelande om detta Styrelseordförande
har ett stort antal svenska in- Svenska Pistolskytteförbundet
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Förbundsnytt
Bo Walger
Tfn: 08-553 401 62
Mail: bo.walger@pistolskytteforbundet.se

Förbundsmöte och
kretskonferens

Årets förbundsmöte äger rum
den 19 juni på Skogshem &
Wijk (Lidingö) och föregås av
kretskonferensen den 18 juni
på samma plats.
Nordiska Mästerskapen i
pistolfältskjutning

Landslagsuttagning
Uttagningen sker i Tidaholm
den 13 till 14 augusti. Inbjudan
går ut till samtliga herrar som
erhållit minst en stormästarpoäng i fält B eller fält C. Juniorer tas ut i samband med SM.
Samtliga damer är välkomna
till uttagningen. Inbjudan går
också ut till föregående års
landslag (damer och herrar).
NM
Årets mästerskap äger rum
i Haugesund (Norge) den
10 september. Träningslägret
kommer därmed att vara i

Charlottenberg fr.o.m. den 7
september.
Rikstävlingen med pistol på
hemortens banor

I år registreras alla startkort
manuellt beroende på att det
nya medlemsadministrativa
programmet ännu inte kan
hantera den biten. Från och
med 2017 kommer Rikstävlingen att hanteras via det nya
systemet.
Standardmedaljer

På förekommen anledning
informerar vi om standardmedaljer i samband med kretstävlingar. En kretstävling är
normalt sett endast öppen för
skyttar inom egen krets. Om
kretsstyrelsen väljer att bjuda
in skyttar från angränsande
kretsar skall dessa givetvis ingå
i standardmedaljberäkningen.
Det är den korrekta vägen att
gå. Om en skytt från angräns-

ande krets har medgetts att
starta skall den delta på samma villkor som övriga skyttar
och kunna erhålla standardmedaljer.
Förbundets förtjänsttecken

Det finns många duktiga
funktionärer ute i våra led
och ett sätt att visa dem uppskattning är att föreslå dem

för något förtjänsttecken.
På förbundets hemsida finns
mer information om hur man
kvalificerar sig för de olika
utmärkelserna. Börja gärna
redan nu att fundera på om
ni har någon lämplig kandidat inför nästa års Förbundsmöte, det är nämligen då som
utmärkelserna
lserna normalt sett
delas ut.

Sommarstängning av
kansliet
Kansliet kommer ha
sommarstängt från och
med 18 juli och öppnar
igen den 23 augusti.Vi
önskar er en trevlig sommar
mmar
med goda skytteresultat.
at.

In Memoriam
Öje Malmqvist (1943–2016)

En sann skyttevän har gått ur
tiden. Öje startade sin pistolskyttekarriär hos kriminalvården, som på den tiden hade
en egen skytteverksamhet. I
början av nittiotalet kom han
till Norrköpings pistolklubb,
där han framgångsfullt tävlade.

som genom sitt engagemang
höll i deras riksmästerskap.
Han var dessutom en stor
kraft när Östergötland arrangerade Pistol SM, där
han hade funktionen som
tävlingskassör och prisanskaffare.

Öje Malmqvist var en dragan-

Under sina år som skytt hade
Öje många uppdrag i fören-

de kraft inom kriminalvården
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ingar och kretsar. Han var
bland annat kassör i Östergötlands pistolskyttekrets och
instruktör för nybörjare inom
Norrköpings pistolklubb.

Vi kommer att sakna hans rak-

Förutom skyttet, som upptog

ryggade sätt och hans glimt
i ögat.

mycket tid för Öje, var han en
stor fan av Blues och Tradjazz. Rolf Carlsson
Tillika var han en stor sup- Norrköpings Pistolklubb
porter av IFK Norrköping.
Östergötlands Pistolskyttekrets
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SCHLETEK - Revolutionerande rengöring!
Komplett set med 3 rengöringsoljor: 300 kr!
Vapenolja(spray)-Avfettning-Piprengöring(som Solvent, fast bättre)

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

NYHET 2016 - CZ Shadow 2
Kaliber: 9 mm
Piplängd: 120 mm
Patronantal: 18
Finns även som DualTone

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

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

Ny generalagent i Sverige

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

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

Vi erbjuder räntefri avbetalning via Wasa Kredit AB

