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Framsidan:
Markus Henningsson, Olofströms Psk, visar den ”bakspegel” 
som användes i fi nalen på SM precision vgr C. Han sköt två tior 
i första fi nalserien innan spegeln blåste ner, sedan 13 skott till. 
Trots anspänningen att stå helt själv i sista fi nalserien lyckades Markus 
skjuta 146 poäng i fi nalen.
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Det blir mer och mer vanligt att 
föreningarna ställs inför miljörelaterade 
problem (buller, bly, förelägganden 
etc.). För att hjälpa föreningarna har 
Förbundet (tillsammans med de andra 
skytteorganisationerna) anlitat Janne 
Kjellsson som miljökonsult.

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

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

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

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

Miljöakuten

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

Aktuellt lösenord: Riktmedel

Köp/sälj/byt på 
hemsidan

Åtskilligt har skrivits på denna le-
darplats om problemen med att po-
lisen tolkat vapenlagen på olika sätt 
i olika delar av landet. Nu, äntligen, 
har polisen reviderat sina föreskrifter 
och allmänna råd för att ensa till-
lämpningen av lagen. Det blev inte 
i alla avseenden som vi hade föresla-
git men vi har nu ett regelverk som 
skapar rimliga förutsättningar för oss 
att bedriva vår sport. Sammanfatt-
ningsvis kan man säga att det kan bli 
betydligt bättre i de delar av landet 
som haft de största problemen med-
an det sannolikt blir lite krångligare 
där tidigare fungerat som bäst.

Förbundsledningen kommer nu att 
följa upp polisens tillämpning av 
det nya regelverket så att det verkli-

gen blir en enhetlig hantering av li-
censfrågorna i hela vårt land. Det är 
naturligtvis också viktigt att hand-
läggningstiderna blir acceptabla.

Det fi nns ett annat mörkt moln på 
himlen i form av den revidering 
som pågår av EU:s vapendirektiv. 
Arbetet har pågått under lång tid 
men tog fart på allvar efter det se-
naste årets terroristattentat. Terroris-
men har lett till krav på skärpningar 
i vapenlagstiftningen. Vi följer ut-
vecklingen noga och kommer vid 
behov att agera genom de kanaler, 
nationellt och internationellt, som 
är mest effektiva.

I mitten av juni genomfördes det år-
liga förbundsmötet. Det var lite 
extra högtidligt i år eftersom för-
bundet fi rade sitt 80-årsjubileum. 
I verksamhetsberättelsen för 2015, 
som föredrogs och beslutades under 
mötet, konstateras det inledningsvis 
att vi har haft ännu ett gott år med 
fortsatt höga medlemstal, god re-
krytering, stort tävlingsdeltagande, 
sportsliga framgångar och en stark 
ekonomi. Med andra ord har vi 
mycket att vara stolta över och vi 
har all anledning att vara optimis-
tiska inför framtiden.

I mitt inledningsanförande fann jag 
ändå anledning att påminna om att 

vi alla måste hjälpa till att vidmakt-
hålla vårt goda anseende. Vi får inte 
tillåta att någon av våra medlemmar 
genom omdömeslöshet äventyrar 
vårt rykte som byggts upp under 
lång tid.

Föreningsdemokratin är kärnan i vårt 
förbund. Man kan säga att det är 
medlemmarna som äger, styr och 
förvaltar förbundet. Detta är en 
självklarhet. Föreningsdemokratin 
förutsätter därmed att medlemmar-
na, som på förbundsmötet represen-
teras av kretsarna, tar sitt ansvar. Det 
är därför förvånande att till årets för-
bundsmöte två kretsar väljer att inte 
delta och att styrelsen endast fått in 
en motion som behandlades under 
mötet. Det kan fi nnas fl era förkla-
ringar till att det blev så just i år och 
min förhoppning är att det blir för-
ändring till nästa års förbundsmöte.

Kristianstad med omnejd stod värd för 
årets stora SM. Tävlingarna var, som 
sig bör, väl planerade och genom-
förda. Under det andra dygnet då jag 
besökte tävlingarna var vädergudar-
na dock inte nådiga. Regn och blåst 
gjorde det svårt för både arrangörer 
och tävlande. Det var dock glädjan-
de att så många höll humöret uppe 
och gjorde sitt yttersta för att täv-
lingarna skulle kunna genomföras.

Det var också bra att Försvarsmak-
ten, främst genom Hemvärnet, pas-
sade på att sprida lite kunskap om 
sin verksamhet.

Med förhoppning om att ni alla får 
en skön och bra höst.

Stefan Kristiansson
Förbundsordförande
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Det är inga större uppoffring-
ar som behövs göras för att 
medverka förutom att ha tid 
och starka armar för att fram-
föra fanan. Martin Andreæ är 
van att gå i festtåget och hade 
koll på hur det skulle gå till. 
Dan Carlsson framförde för-
bundets fana och Michael 
Löhf framförde den svenska 
fanan iklädd Orsadräkt.

Klockan 16:45 var det samling 
i Kungsträdgården som vid 
denna tid på årets stod i full 
blom. Där fanns alla möjliga 

Nationaldagsfi rande 
på Skansen
Av: Peter Carlsson och Anna S. Törnqvist

Vid årets nationaldagsfi rande den 6 juni på 
Skansen i Stockholm representerades Svenska 
Pistolskytteförbundet av Stockholms Allmänna 
Pistolskytteklubb, SAPK, som under fl ertalet år har 
ställt upp som representanter.

Längst till höger ses Dan Carlsson, Martin Andreæ och Michael Löhf från SAPK som representerade 
förbundet i fi randet.

Festtåget närmar sig Strandvägen efter att ha passerat 
Norrmalmstorg.

Kungsträd-
gården stod 
i full blom 
under 
nationaldags-
fi randet.

Malena Ernman sjöng sin egen 
tolkning av ”Den blomstertid nu 
kommer”.

 
ska 
nna 

et år har 

Kungsträd-
gården stod 
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Besök vår hemsida: www.sportec.se

Haendler & Natermann
precisionsblykulor

– fettade –
– plastade –

– förkopprade –

Vihtavuori krut,
Magtech kulor
Magtech hylsor,

Magtech tändhattar

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

DILLONS LADDPRESSAR
– fl era olika utföranden –

Allt fi nns för det 
mesta i lager!

Inlämning Inlämning 
pågår till pågår till 
höstens höstens 
auktion!auktion!

sorters föreningar från Sve-
riges alla hörn redo att tåga 
genom huvudstaden. Förbun-
dets fanbärare framför förut-
om den Svenska fanan även 
förbundets fana.

Den vackra fanan som används 
av förbundet är 80 år gammal 
och står normalt sett inlåst i 
kansliets lokaler. Fanan rusta-
des upp under 2011 efter att 
ha medverkat på Kronprin-

HM Konungen delade ut fanor till landets förtjänta föreningar.

Sollidenscenen vimlade av 
svenska fl aggor i väntan på 
kungligheternas entré.

fotmarsch tillsammans med 
ett dussintal musikorkestrar 
och andra fanbärande fören-
ingar via Strandvägen mot 
Sollidenscenen på Skansen. 
Paradgatan kantades med 
mängder av åskådare som vin-
kade och applåderade åt fest-
tåget medan de njöt av den 
gassande solen.

Väl framme bildade samtliga 
föreningar en fanborg från 
vilken de fick en utmärkt 
vy över den stora scenen där 
många kända artister medver-
kade. HM Konungen delade 
under ceremonin ut svenska 
fanor till förtjänta föreningar.

sessan Victorias bröllop då 
den sköra fanan tog allt för 
mycket stryk av vinden. Läs 
mer om restaureringen av fa-
nan i NP2/2011.
 Efter samlingen blev det 
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Slottet är Konopištĕ i Tjeckien, 5 mil sydost om Prag, på väg mot (PPC-EM i) České 
Budĕjovice. Här bodde den österrikiske kronprinsen Frans Ferdinand med familj, 
och här träffade han kejsar Wilhelm II av Tyskland strax innan sin fatala resa till 
Sarajevo. Frans Ferdinand var en fanatisk samlare, och i slottet fi nns fortfarande 
såväl hans ärvda italienska vapensamling som cirka 100 000 jakttroféer (han 
loggade totalt cirka 240 000 vilt under sitt 50-åriga liv). Åk och titta.

Jag lider av GAS. Det är en folksjuk-
dom som påverkat mänskligheten 
sedan urminnes tider. Trösten är just 
det att man inte är ensam. Det fi nns 
alltid de som har det värre.

GAS kan drabba vem som helst, men 
fotografer och elgitarrister har gjort 
sig kända för att vara särskilt mot-
tagliga. Deras behov av nya ”glug-
gar” respektive innovativa pedaler 
är ofta omättligt. Skyttar faller de-
fi nitivt också in i riskgruppen, de är 
bara inte lika kända utanför ”com-
munityn”.

Tecknet på ett uppfl ammande skov 
av GAS är att man plötsligt upp-
lever att själva innehavet av en viss 
pryl på något sätt skulle förbättra 
ens skytte genom att leda till högre 
poäng och/eller kortare tid, eller 
på annat sätt göra en lycklig. Det 
är viktigt att just rätt pryl anskaffas, 
vilket leder till komplikationer så-
som tvångsmässigt inköp av alla re-
levanta tidningar, även de på tyska 
och franska, på närmaste välsorte-
rade tidningsbutik, eller googlande 
till frampå småtimmarna, med ordet 
”test” i sökraden.

Det fi nns några få sätt att få ro i sjä-
len. Ett av de bästa är att skjuta stan-
dard, och det är mitt projekt just nu. 
Som anställd, om än inte särskilt 
mycket tjänstgörande, som offi cer 
i Försvarsmakten vill man ju hålla 
sin skjutskicklighet vid liv. Inte för 
att jag tror att ett fi entligt angrepp 
är omedelbart förestående, men en 
personlig beredskap bör man ha, 
och det ligger för mig närmare till 
hands att ta mig ur en knipa genom 
att skjuta än att springa.

Detta, mitt projekt, går ut på att med 
Pistol 88 (Glock 17) skjuta För-
svarsmaktens prov så bra jag kan. 
”Så bra jag kan” är tyvärr inte alls 
så bra som jag vill att det ska vara. 
Glock 17 passar mig lika bra som 
en högerhand i en vänsterhandske. 
Pekfi ngret är för kort, vilket leder 
till att det, trots att det med lite snett 
grepp precis når avtryckarsäkring-
en, även ligger an mot stommen 

ovanför avtryckaren. Varje försök att 
krama det hårda trycket den långa 
vägen till avfyring fl yttar obönhör-
ligen vapnet ur träffzonen.

Frustrationen byggs snabbt upp. Jag 
vet att det är vapnet det är fel på, el-
ler snarare människa-maskingräns-
ytan. Jag har provat att skjuta FM 
kompetensprov med min Neuhau-
sen, och det är plättlätt, trots manuell 
säkring a la växelspak och maga-
sinsspärr bakom magasinsbrunnen. 
Går det då inte att fi xa till Glocken? 
Nä! En Pistol 88 är en Glock (17-
19 gen 1-3) i originalskick, utan 
minuslänkar och annat. Trycket får 
varken göras lättare eller kortare. 
Ingen skateboardtejp. Ta vad du har 
och TRÄNA bort dina svagheter. 
Mentalt nyttigt.

Jag skrev inledningsvis att det är de 
som haft det värre med GAS. Förra 
helgen gjorde jag hembesök hos en 
sedan länge död vapensamlare, Frans. 
Tre rum i hans hem var fyllda med 
eld- blank- och skyddsvapen, så sam-
lingen var spretig. Alla övriga rum på 
bottenvåningen, utom barnkamrarna, 
var fyllda med jakttroféer. Längst in, 
bakom en lönndörr, hade han inrett 
en ”man cave” i form av en orientalisk 
grotta. Hit hade han för länge sedan 
bjudit in sin blivande kollega Wilhelm 
på en god cigarr och lite snack om 
jakt och om det oroande världsläget.

Efter mötet åkte Frans på tjänsteresa 
med sin fru. Båda mördades den 28 
juni 1914. Frans farbror, Frans Jo-
sef, och vännen hämnades genom 
att starta första världskriget.

Gear Acquisition 
Syndrome (GAS)
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PATRONER

BESKRIVNING Pris/ask 50 st Pris/1000 st

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

180 kr
140 kr
170 kr
170 kr

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

.32 S&W LONG 98GR LRN

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

3 500 kr
3 900 kr 

.38 Spl 148GR LWC

.38 Spl 158GR LRN

.38 Spl 158GR LSWC

160 kr
160 kr
195 kr 

2 900 kr
2 750 kr
3 600 kr

.357 Mag. 158GR SJHP

.357 Mag. 158GR FMJ FLAT

.357 Mag. 158GR SJSP FLAT

225 kr
220 kr
210 kr 

4 100 kr
4 100 kr
3 850 kr 

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

.44 Rem. mag. 240GR SJSP FLAT

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

5 250 kr
6 850 kr 

.45 Auto 230GR FMJ

.45 Auto 230GR FMJ-SWC

.45 Auto 200GR LSWC

.45 Colt 250GR LFN

.454 Casull 260GR SJSP FLAT

.500 S&W 325GR SJSP FLAT

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

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

TÄNDHATTAR

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

HYLSOR
Alla kalibrar.

KULOR
I alla kalibrar.

Generalagent för Sverige:

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

Kaliber

.32 (314/100 WC)

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

.44 (429/240 HP)

.45 (452/230 RN)

Fettade

85 kr

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

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

Förkopprade
(HS)

72 kr

82 kr
101 kr
101 kr

155 kr
149 kr

Sortimentet är större.
Hör av er!

Komplett prislista med 
samtliga kalibrar fi nns på 
vår hemsida!

Med reservation för prisändringar.

Med reservation för prisändringar.

Alla priser inkl. moms.
Pris per 100 från:
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Människorna har bildat – el-
ler gått med i föreningar och 
större organisationer för att 
tillsammans få något gjort. Pi-
onjärerna skapade naturligtvis 
det bästa de kunde då och där. 
Är den strukturen rätt även 
idag och här, och är vi rusta-
de för, och vill vi att vår för-
ening skall vara relevant även 
i framtiden?

Hur ska vi få fl er människor att 
vilja ansluta sig till våra före-
ningar, och hur ska vi få dessa 
att stanna kvar och rent av 
engagera sig i verksamheten? 
Hur når vi nya grupper – det 
kan vara ”ungdomar” (d.v.s. 
de som är yngre än oss själva), 
kvinnor, de med annan kul-
turell bakgrund än majorite-
ten, etc? Detta är frågor som 
behandlas i boken Demokrati-
modellen av Thor Rutgersson 
och Mirella Pejcic.

Hur bygger man en livskraf-
tig och inkluderade förening? 
Hur övervinns stagnation, 
ökas tillgängligheten och hur 
bryts fördomar? Frågorna har 
ställts, och kommer att ställas 
i alla föreningar, för eller sena-
re, om man inte är nöjd med 
att efter oss är det slut. Boken 

stimulerar till diskussion om 
varför man vill förändra. Varför 
vill vi ha in yngre/kvinnor/
personer med annan kultur i 
föreningen/styrelsen? För att 
det ser bra ut mot kommu-
nen eller för att de ska få vara 
med och påverka? Är vi inte 
beredda att dela med oss av 
makten att påverka och för-
ändra kommer medlemmen 
att välja att gå någon annan-
stans där det är bättre avkast-
ning på investerad tid.

Andra ämnen som tas upp är 
konfl ikthantering, informa-
tion, jämställdhet, tillgänglig-
het och inkludering. Även här 
med såväl teori som ”verk-
tygslåda”.

Boken innehåller en del teori, 
men är också en ”verkstads-
handbok” för föreningar. Lik-
som en verkstadshandbok bör 
man inte först läsa den från 
pärm till pärm för att sedan 
gå ut och tillämpa alla de-
larna i sin förening. Man bör 
ta hjälp att laga det som är 
trasigt. Det mesta kan tilläm-
pas generellt, även om förfat-
tarna och intervjupersonerna 
oftast kommer från idéburna 
organisationer som Amnesty, 
Diskrimineringsbyrån, bild-
ningsförbund, fackförbund 
och politiska partiers kvinno-
förbund. Språkbruket kan där-
för ibland kännas främmande 
för oss som kommer från en 
annan del av den ideella sek-
torn, men en insikt om olikhe-
terna kan också vara till nytta.

Boken rekommenderas för för-
troendevalda och andra med-
lemmar som är intresserade av 
hur man kan ge sin förening 
livskraft in i framtiden. Den 
fi nns att köpa från www.trin-
ambai.se och kostar 279:-.

Nils-Anders Ekberg

Föreningen
– större än oss själva?
Thor Rutgersson & Mirella Pejcic
”Demokratimodellen”
Trinambai

Västerviks Pistolskytteförening 
bjuder in alla Sveriges 
luftpistolskjutande barn och 
ungdomar till Propagandatävling 
med luftpistol på hemmabana.
Tävlingen pågår mellan november och 
februari. Resultaten redovisas månadsvis i en 
resultatlista. De tre bästa månadsresultaten 
räknas.

Anmälan före 30 november till e-post 
propagandan@vastervikpistolskytte.se.
Inbjudan fi nns på vår hemsida
www.vastervikpistolskytte.se.

Hjärtligt välkomna!

Hubertussnabben
Västerviks Pistolskytteförening 
bjuder in till nationell tävling 
i Militär Snabbmatch den 
23 oktober.

Skytt kan/får starta i max tre 
vapengrupper. Ta chansen att skjuta 
till dig standardmedaljer så du kan få 
delta i SM till nästa år.

Inbjudningar och anmälan 
fi nner ni på vår hemsida www.
vastervikpistolskytte.se.

INBJUDANINBJUDAN

INBJUDANINBJUDAN
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Ove Andersson, Stock-
holmspolisens Skytteföre-

ning, är en van konstruktör 
av elektronik till vändställ och 
har hjälpt många skyttefören-
ingar genom åren. Den senas-
te kreationen är elektroniken 
för ett vändställ på Grimsta 

skjutbana strax utanför Stock-
holm. Där har skjutbanans 
sektion C sedan tidigare ett 
vändställ uppdelat i fyra sek-
tioner med fem tavelställ på 
varje. Varje sektion drivs av 
en luftcylinder med separat 
kontrollventil vilket möjlig-

Elektroniska 
vändställ
Av: Peter Carlsson
Foto: Ove Andersson, Peter Carlsson

Vikten av ett fungerande vändställ är obeskrivlig när det skall 
användas vid tävling. Förutom att det ska fungera felfritt kan det 
även fi nnas smarta funktioner. Häng med på när elektroniken byts 
ut och servas på Grimstas skjutbana.

Tidgivarväxeln bestämmer vilken 
tidgivare som ska hantera de olika 
sektionerna i vändstället.

Lådan för tidgivarna är nästintill 
självförklarande. Självklart fi nns det 
en manual på väggen också.

Kretskortet monterat med en 
multikontakt till framsidan.

En
 s

til
st

ud
ie

En
 s

til
st

ud
ie
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Fjärrkontrollen för systemet. 
När lampan vid färdiga lyser vet 
stationschefen vilket 
kommando som 
skall ropas ut.Tryckluftsventilerna får sig en genomgång.

Björn Hellström servar komponenterna i systemet med varsam hand.

Magnetventilerna består av två delar. Solenoid och luftventil.

Isärplockad luftventil.

Löstagna 
magnetventiler.

gör styrning av de olika sek-
tionerna individuellt.

Den tidigare elektroniken till-
verkad av Walleverken var 
gammal och förlegad, varpå 
Ove skickade in ett förslag till 
styrelsen på hur en ny elektro-
nik kunde byggas. Underlaget 
var detaljerat och komponen-
terna som behövdes beräk-
nades kosta ca 7 000 kronor.

Systemet består av en tidgi-
varväxel samt en låda med tre 
olika tidgivare. Detta gör att 
vändställets sektioner kan sty-
ras individuellt med en egen 
tidgivare och göras väldigt 
fl exibelt vid behov, som för 
t.ex. fältskytte. Det fi nns även 
en diod på fjärrkontrollen 
som signalerar när stations-
chefen skall ropa ”färdiga”.

Efter att Ove hade färdig-
ställt den nya elektroniken, 
återstod en total genom-
gång av tryckluftssystemet på 
vändstället. Ove och Björn 
Hellström från Stockholms-
polisens Skytteförening skred 
till verket och tog på sig både 
hård- och fi nhandskarna.

Ventilerna som styrde vändstäl-
let gick inte i takt. Orsaken 
visade sig vara att systemet, 
efter många år av arbetan-
de, hade kondensvatten i sig. 
Kondensvatten måste tömmas 
med jämna mellanrum, men 
detta hade inte gjorts på länge.

Eftersom grundinstallationen är 
gjord någon gång på 60-talet, 
är det väldigt svårt att hitta 
komponenter på marknaden. 
Därför blev det nödvändigt 
att serva den befi ntliga utrust-
ningen, och även göra en plan 
för framtida underhåll.

Har din förening också ett upp-
finningsrikt vändställ med 
spännande elektronik.
 Hör av er till redaktionen 
på np@liteolika.se.
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Förbundsordförande Stefan 
Kristiansson höll sitt obligato-
riska inledningstal inför det 
samlade årsmötet. Med allvar-
lig och bekymrad blick kon-
staterade han att två kretsar 
saknade representation under 
årsmötet. Han ställde sig även 
frågande till varför endast en 

motion hade inkommit till 
årsmötet.
– ”Det är en illavarslande 
trend och öppnar en dörr för 
dialog”, sa Stefan.

Verksamhetsberättelsen för 
2015 är en glädjande läsning. 
Där konstateras det att förbun-

det under de senaste åtta åren 
haft en nettoökning på 2700 
aktiva medlemmar vilket, som 
berättelsen påpekar, är helt för-
eningarnas förtjänst. Förbun-
det anser att nyrekryteringen 
är en prioriterad fråga och ar-
betar med att stödja förening-
arna i denna process.

FörbundsmötetFörbundsmötet
Av: Anna S. Törnqvist och Peter Carlsson

Årets förbundsmöte var förlagt till konferenshotellet 
Skogshem & Wijk på Lidingö strax utanför Stockholm. När 
Sveriges nationalsång tonat ut ärades betydande personer 
för förbundet med förtjänst- och jubileumsmedaljer.

Förbundsordförande tillika 
ordförande för årsmötet, 
Stefan Kristiansson, 
underströk vikten av att söka 
samförståndslösningar istället 
för konfrontation i en ideell 
verksamhet.

Samtliga medaljörer samlade. Från vänster: Jim Eriksson, Peter Hjortstam, 
Bengt Flodin, Göran Lindskog, Susanne Svensson, Per-Anders Svensson, Stefan 
Kristiansson, Runar Viksten, Stefan Andersson, Stefan Hallén, Jimmy Persson 
och Roland Ekenberg.
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Gunnar Tysk höll ett 
avslutningstal där han 
konstaterade förbundets 
välmående.

Årsmötets deltagare lyssnade noga till de viktiga budskap som framfördes av ordföranden.

Ann-Marie ”Amie” Blomér tilldelades en plakett för årets 
ungdomsledare.

Rikshemvärnschefen, Roland Ekenberg, 
tilldelas jubileumsmedaljen.

Bengt Flodin tilldelades förtjänstmedalj i silver för sina goda insatser 
för Svenska Pistolskytteförbundet.

 Antalet utfärdade pistol-
skyttekort ligger stadigt på ca. 
1900 nya per år. Där kunde 
man mellan åren 2005 och 
2006 se en minskning på 
1200 kort, men denna siffra 
har sedan dess ökat i stadig 
takt för att ligga stilla de se-
naste tre åren.
 Ekonomin i förbundet är 
god och därför antogs för-
slaget att förbundsavgifterna 
skulle bibehållas oförändrade.

Omval, nyval och urval
Många av förbundets styrelse-
medlemmar omvaldes.
 Ordinarie ledamöterna 
Peter Hjortstam och Bertil 
Johansson i Åsa undanbad sig 
omval till förbundsstyrelsen 
varpå de avtackades för sina 
goda insatser. I deras ställe 
nyvaldes Susanne Svensson, 
Skaraborgs pistolskyttekrets 
samt Per-Anders Svensson, 
Kristianstads pistolskyttekrets 
till ordinarie ledamöter.
 Per Andersson, Malmö-
hus pistolskyttekrets samt 
Sören Wahlberg, Älvsborgs 
pistolskyttekrets nyvaldes som 
suppleanter på två år.

Gunnar Tysk bad att få or-
det och frambringa ett tal. 
Detta var Gunnars 45:e för-
bundsmöte och under sitt tal 
konstaterade han förbundets 
välmående och såg mycket 
positivt på framtiden, även om 
frågan om EU:s vapendirek-
tiv lever vidare. Avslutningsvis 
framförde han ett stort tack 
till förbundets styrelse och 
kansli på dess åttioårsdag.

Tilldelade förtjänstmedalj 
i silver
Bengt Flodin, Boden
Peter Hjortstam, Alingsås

Tilldelade jubileumsmedalj
Göran Lindskog, Härnösand
Jim Eriksson, Ilsbo
Jimmy Persson, Njurunda
Per-Anders Svensson, Vinslöv
Stefan Andersson, Stockholm
Stefan Hallén, Halmstad
Stefan Kristiansson, Stockholm
Susanne Svensson, Falköping
Roland Ekenberg, Linköping
Runar Viksten, Spånga

Utmärkelsen
”Årets ungdomsledare”
Ann-Marie Blomér, Dyltabruk.
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Per-Anders Svensson
VINSLÖV
tfn: 044-807 74
mobil: 0705-88 07 74

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

Claes-Håkan Carlsson
KARLSTAD
tfn: 054-56 62 04
tj: 054-13 50 48
mobil: 070-565 90 22

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

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

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

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

Lars T. Andersson
VÄSTRA FRÖLUNDA
mobil: 0730-70 10 71

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

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

Förbundsstyrelsen 2016

Stefan Kristiansson
Förbundsordförande
Svenska Pistolskytteförbundet
Box 5435, 114 84 Stockholm

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

REVISORER
Lars Lundkvist
Peter Ohlsson

Revisorssuppleanter
Bo Cedar
Eija Andersson

HEDERSLEDAMÖTER
Generallöjtnant Karl-Erik Holm
Generalmajor Krister L:son Lagersvärd
Generallöjtnant Curt Sjöö
F. länsrådet Gunnar Tysk
F. landshövdingen Anders Björck

Ordinarie ledamöter

Suppleanter Sekreterare

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

VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET
Ordförande: Anders Khemi
Ledamöter: Mike Winnerstig

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

Adjungerade: Bo Walger
Nils-Anders Ekberg

VALBEREDNINGEN
Ordförande: Sonny Svensson, 0709-90 50 80
Syd:  Karl-Gunnar Johansson, 073-815 19 72
Väst: Lennart Eriksson, 073-158 41 85
Öst: Roger Björkman, 0730-38 98 75
Nord: Gunnar Andersson, 070-311 78 21

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

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

Jens O’Konor
TYRESÖ
mobil: 070-8238555

Sören Wahlberg
BORÅS
tfn: 033-133 183
mobil: 070-513 61 57

Per Andersson
VOLLSJÖ
tfn: 0416-307 14
mobil: 073-436 58 52
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Nya i styrelsen
Per ”Pelle” Andersson

Ålder: 53
Bor: Frenninge som ligger vid Fritiof Nilsson Piratens hembygd 
Vollsjö.
Familj: Sambo med tre barn
Fritidsintressen, utöver pistolskyttet: Jakt och fotboll
Favoritmat: Husmanskost i alla former, utom bruna bönor.
Senast lästa bok: Det var länge sedan, jag tillbringar hellre tid 
med barnen.
Favoritprogram på tv: Sport och faktaprogram
Gillar: Familjen och att kunna glädja andra människor
Ogillar: Orättvisor och lögner

Ålder: 65 år
Bor: Borås
Familj: Sambo och två vuxna barn
Fritidsintressen, utöver pistolskyttet: Jakt och övrig idrott
Favoritmat: Älgkött
Senast lästa bok: Leif GW Persson, ”Gustavs Pojke”
Favoritprogram på tv: Veckans brott
Gillar: God mat i goda vänners lag
Ogillar: Osportsligt uppträdande

Vad vill du säga till medlemmarna som läser det 
här?
Livet är ibland orättvist, människor drabbas 
olika då man har med andra människor att 
göra som skall tolka rätt eller fel. Det arbete 
som förbundet lagt ner och som kommer 
att fortgå, kommer till slut att innebära att 
skillnaderna på tolkningarna blir mindre. 
Det kommer alltid att fi nnas skillnader, då vi 
har med människor att göra. Men med ett 
gemensamt arbete kommer vi lyckas minska 
dessa skillnader.

Vad vill du säga till 
medlemmarna som läser 
det här?
Med samarbete kommer 
man längst.

Hur ser du på Förbundets utveckling och vad är 
din vision av ett modernt SPSF?
Att förbundet fortsätter med det gedigna 
arbetet som man gör i dag, med viktiga frågor 
för sporten. Samt att vi hittar ett sätt att locka 
yngre skyttar att stanna kvar i sporten.

Hur ser du på Förbundets 
utveckling och vad är 
din vision av ett modernt 
SPSF?
Målsättningen borde 
vara en mera levande 
hemsida som uppdateras 
fl era gånger i veckan. 
Då blir det en naturlig 
mötesplats för landets 
skyttar, där man kan ladda 
ner lektioner för våra 
kurser, se senaste resultat 
och dylikt.

Vilken, eller vilka grenar 
skjuter du själv helst?
Jag skjuter i stort sätt 
bara fält, men efter årets 
SM så skall jag testa mer 
Militär Snabbmatch. En 
tävlingsgren som jag 
tror kan passa mig.

Vilken, eller vilka grenar skjuter du 
själv helst?
Fältskytte och banskytte.

Vilka är dina hjärtefrågor?
Att rekrytera fl er 
ungdomar. Även att 
vi får en bra och sund 
vapen lagstiftning, som 
inte stoppar vår sport.

Vilka är dina hjärtefrågor?
Utbildning av funktionärer, skyttar, 
tävlingsledare, tekniktränare, 
mentaltränare.

Vad i din kompetens tycker du själv att 
SPSF har, eller kan ha särskilt stor nytta 
av?
Jag brinner för ungdomar och 
har jobbat många år med olika 
ungdomsidrotter. Nu hoppas jag kunna 
få bidra med att få fl er ungdomar till 
skyttet.

Vad i din kompetens tycker du själv att SPSF har, 
eller kan ha särskilt stor nytta av?
Tekniska frågor för vapen, skjutbanor och min 
tränarutbildning.

Vad har du för yrkesmässig (civil) 
bakgrund?
Jag har jobbat med säkerhet i någon 
form hela livet. Just nu har jag en 
anställning på ISS Facility Services, där 
jag har en tjänst som säkerhetsansvarig 
på Sony Mobile.

Vad har du för yrkesmässig (civil) bakgrund?
Ingenjör, vapensmed och skogsbrukare.

Sören Wahlberg
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Vi har försäljning och service för:
1981-2016 – 35 år i branschen till glädje för många ...

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

• Vi hälsar nya svenska kunder välkomna
• Vi har reservdelar i lager
• Varor beställda före kl. 15.00 skickas samma dag
• Besök vår hemsida: www.karlslundesport.dk
• Skriv till oss: karlslundesport@mail.dk
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Klubbstugan i full brand 2014.

Larmet gick att strömförsörj-
ningen till larmet i kassuner-
na där vi förvarar klubbens 
vapen var kortsluten och en 
hög rökpelare syntes över hela 
Borås. Brandkåren larmades 
till platsen, men konstaterade 
att stugan redan var övertänd 
och de fi ck istället förhindra 
att branden inte spred sig i 
närliggande skog. Klubbens 
alla inventarier, priser och det 

mesta av klubbens historik 
försvann i lågorna.

Om den illasinnade personen 
hade velat skada klubben än 
värre så hade målboden varit 
ett lämpligare förstörelseob-
jekt. Lyckligtvis skadades den 
inte och klubbens tävlings-
verksamhet kunde fortsätta, 
nästan som vanligt. Tyvärr 
kunde vi inte gå in och vär-

ma oss och dricka lite kaffe. 
Men vid tjänligt väder kunde 
vi sitta ute och ta en fi ka ef-
teråt, för i målboden kunde vi 
brygga kaffe och koka korv.

Under vintern 2015 skulle 
klubben arrangera två fält-
skjutningar. Vi fi ck hyra tält 
till de tillfällena för att ha 
någonstans att ta vägen med 
anmälan och servering. Till 

sekretariatet fi ck vi hyra en 
vagn av IP Skogen.

Följande maj månad skulle vi 
arrangera två tävlingar, Bor-
åsknallen och Västsvenska 
Mästerskapen i fältskjutning. 
Ett lite mindre tält hyrdes till 
Boråsknallen och till VSM in-
köptes ett stort tält. Det sto-
ra tältet fungerade utmärkt, 
men en vecka efter att VSM 

Behovet av en ny 
klubbstuga
Av: Åke Nordin

På eftermiddagen söndagen den 15 juni 2014 fi ck någon illasinnad 
individ för sig att FOK Borås stuga inte skulle få fi nnas längre. 
Brännbar vätska sprutades på stugans ena hörn och sedan var det 
bara att sätta dit en tändsticka så var sagan all med den stugan.
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Klubbstugan konstruerades för att kunna demonteras i sektioner och fl yttas.

Innertaket monteras med en spikpistol. Inga standardmedaljer utgick dock.

Klubbstugans moderna kök redo för matglada skyttar.

genomförts blev det förstört av en 
storm och vi saknade åter tak över 
huvudet.

Under den här tiden pågick arbetet 
med att planera för en ny klubbstu-
ga. Ritningar och byggplaner lades 
fram för byggnadsnämnden och un-
der sommaren 2015 var byggnads-
lovet klart och arbetet kunde sätta 
igång. Eftersom föreningen inte 
kommer att vara kvar på platsen 
om några år, konstruerades stugan 
för att kunna demonteras i sektio-
ner och fl yttas.

Brandförsäkringen täckte en del kost-
nader, men för att pengarna skulle 
räcka krävdes en stor insats av fören-
ingens medlemmar i form av ideellt 
arbete. Lyckligtvis fi nns alla sorters 
byggproffs bland medlem¬marna. 
Johan Tylestrand som har egen 
byggfi rma ledde arbetet och gjorde 
ritningarna till huset.

Bland medlemmarna fi nns mäng-
der av hantverkarkunskaper samt 
andra kunskaper och kontakter. 
Dessa är ovärderliga för att genom-
föra ett husbygge och få allting till 
en så låg kostnad som möjligt. Öv-
riga ¬med¬lemmar, som inte hade 
fackkunskaper, fi ck hjälpa till efter 
förmåga. Efter Johans instruktioner 
lärde man sig snabbt att hugga i där 
det behövdes.

Målet var att den nya stugan skulle 
vara användbar till vår vinterfält-
skjutning den 21 februari i år. De 
sista helgerna innan tävlingen blev 
arbetsintensiva. Innertaket och in-
nerväggarna skulle på plats. Sedan 
skulle allt spacklas och målas. Lyck-
ligtvis hade vi målarproffset till hjälp 
med det. Annars är det inte säkert att 
det att det blivit så bra som det blev.

På onsdagen innan tävlingen levere-
rades köket och på lördagen sattes 
taklampor upp, de sista listerna spi-
kades på plats, strömmen kopplades 
på och möbler bars in. På söndag 
morgon, tävlingsdagen, var stugan 
för första gången användbar, men 
inte helt klar. Mycket återstår, men 
det kan vi nu arbeta oss igenom 
med lite mindre tidspress.

Årsfesten och en offi ciell invigning 
kommer att ske den 7 maj. För-
hoppningsvis är det mesta klart då, 
men vissa saker kommer vi att be-
höva ta tag i senare under somma-
ren också.



18 NP3 ’16

Efter 1953 förkortades namnet 
till Lunds Pistolklubb, vilket 
den heter än idag. För närva-
rande har klubben över 200 
medlemmar och antalet har 
ökat stadigt de senaste åren. På 
årets SM i Kristianstad skötte 
Lund Pk:s många funktionä-
rer station åtta, samt särskjut-
ningar i fält.

Den tredje september i år var 
det alltså dags för Lunds Pi-
stolklubb att ha sin 80-årsju-
bileumsfest på Råby i Lund.

Hur fi rar man ett 80-årsjubi-
leum bäst? Frågade jag Lund 
Pk:s ordförande och eldsjäl 
Jonas Ezzi och hans entusias-
tiska fl ickvän Jane Fröbeson.
– Jo, man ställer till med en 
riktigt häftig fest! Inte kon-
stigt att vi båda var glada och 
pirriga över denna dag då 
Jonas och jag hade lagt ner 
fl era veckor med att planera 
detta jubileum. Allt från att 
boka tält och grillare till att 

80-årsjubileum 
i Lund
Av: Peter Siegel
Foto: Peter Siegel 
och Jane Fröbeson

Lunds Skyttegille grundades år 1889, 
ur vilken Lunds Skyttegilles Pistolklubb 
sedan bildades på restaurang 
Storkällaren i Lund den 9 september 
1936. Detta innebär att Lunds Pk fi rar 
sitt 80-årsjubileum i år.

De glada och entusiastiska festarrangörerna Jane och Jonas.

klura ut roliga lekar och an-
norlunda överraskningar. När 
kvällen äntligen kom hälsade 
vi de ca 70 gästerna välkom-
na genom att låta de få gå på 
röda mattan och bli fotogra-
ferade. Med en välkomstdrink 
i handen fi ck de sedan kasta 
pil på ballonger för att få reda 
på vilken patrull de skulle få 
tillhöra under kvällen.

Under middagen, som bestod 
av helstekt gris, delades det 
ut stationspärmar till olika 
patruller som innehöll fl era 
olika stationer/tävlingar. En 
station kunde b.la. bestå av 
kunskap om olika fälttavlor, 
omskrivning av skytteord el-
ler att skriva om en låttext till 
skytterelaterade ord. Att få se 
detta teamwork och vinnar-
viljan emellan patrullerna var 
väldigt underhållande och 
roligt.

Man såg även till att ha en 
skjutledare som byttes ut 

kontinuerligt under kvällen, 
han eller hon hade i uppgift 
att ropa TIO SEKUNDER 
KVAR och då fylldes allas 
glas. På FÄRDIGA höjdes 
glasen och på ELD så skå-
lade man.
– När någon gäst skrek AV-
BRYT tog vi alla och sjöng 
så det stod härliga till. Jubi-
leumsfesten fortsatte långt 
in på natten och för att sam-
manfatta det hela kan jag säga 
att denna fest hade allt från 
skytte och sång till dans och 
håll i gång! Vi fi rade verkli-
gen ordentligt och roligt var 
det. En fest att minnas länge. 
Men vårt nittio- och hundra-
årsjubileum ligger inte hel-
ler så långt bort i tiden, säger 

ordföranden Jonas Ezzi och 
ler. Det verkade som om de 
redan planerade nästa fest.

Jonas Ezzi och Jane Fröbeson 
berättade vidare.
– Vi är en ganska drivan-
de klubb. Under Pistol-SM 
bemannade vi i Lunds Pi-
stolklubb en station alla fyra 
dagarna samt hade även med-
lemmar som hjälpte till med 
vapenkontroller under fl era 
dagar. Total var 21 medlem-
mar från Lunds Pk engagera-
de som funktionärer och 23 
Lundaskyttar tävlade under 
detta SM. Utöver vår station 
tog vi även hand om särskjut-
ningen i fält dag 1, 2 och 3. 
Tävlingsresultaten blev möjli-
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Lunds Pk fokuserar på tävlingsde-
len av skyttet samtidigt som man 
ser stämningen och sammanhåll-
ningen i klubben som den allra 
viktigaste komponenten för att 
klubben ska gå en framgångsrik 
framtid till mötes. Man hjälper 
varandra att utveckla pistolskyttet 
och hjälps åt att sköta klubbens 
verksamhet och hålla banan i 
ordning. Idag är Lunds Pk en 
aktiv och tävlande klubb som år-
ligen har mer än 10 skyttar som 
representerar klubben på natio-
nella Pistol SM. Klubben bedriver 
träning och tävling främst inom 
det nationella pistolskyttet, men 
även Svartkrutsskytte och IPSC 
fi nns på programmet. På vintern 
skjuts det pistol upp till kaliber .45 
inomhus i källaren på Bollhuset 
och på sommarhalvåret utomhus 
på skjutbanan i Stora Råby. På 
kretsnivå (Malmöhus Pistolskyt-
tekrets) har man lag i precision 
och fält i de högsta divisionerna.

Den goda 
middags buffén 
dukades upp 
på ett lång-
bord.

Stora Råby anno 1969.

Innan skjuthallen byggdes fi ck medlemmarna stå ut med endast en skjutbänk.

Hanna Larsson 
från Lunds Pk på 
prispallen under 
årets SM i militär 
snabbmatch.

Jubileumsfesten var mycket uppskattad 
och innehöll många roliga inslag.

gen något lidande för de fl esta 
av våra ”funktionärsskyttar”, 
men vår duktiga junior Han-
na Larsson lyckades ta brons 
sista dagen på militär snabb-
match i vapengrupp C junior. 
Och alla var ju glada att vara 
med på SM, Sveriges absolut 
största ”skyttefest”.

Vi gratulerar Lunds Pk och 
hoppas att klubben må leva uti 
minst hundrade år!
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PPC
VG Poäng/X Skytt Klubb År
Revolver 1500 1497/115 Jens O’Konor Atlas Copco Psk 2015
Pistol 1500 1494/97 Torben Rundqvist Vårgårda Psk 2015
Open Match 600/48 Jens O’Konor Atlas Copco Psk 2015
Distinguished Revolver 596/32 Thomas Svensson Linköpings Skf 2014
Distinguished Pistol 596/33 Thomas Svensson Linköpings Skf 2016
Standard revolver 4” 480/42 Thomas Svensson Linköpings Skf 2014
Standard revolver 2,75” 480/38 Thomas Svensson Linköpings Skf 2015
Standard Semi-Automatic Pistol 480/42 Thomas Svensson Linköpings Skf 2015

Militär Snabbmatch
Individuellt
VG/Klass Poäng Skytt Klubb År
A 573 Pär Hylander Laholms Psk 2016
B 582 Alf Bohman P 7 Skif 2012
C 588 Hans Granath Västerås Ps 2013
R 572 Matteus Tuz Salems Pk 2015

572 Pär Hylander Laholms Psk 2016
VYC 576 Torben Rundqvist Vårgårda Psk 2015
VÄC 567 Peter Siegel Katarina Psf 2014
DC 567 Liselotte Såmark Stockholmspolisens Skf 2016
JC 555 Pontus Schmidt Örebro PSSK 2012

555 Pelle Falk-Hedberg Mariestads Pk 2016

Lag
VG/Klass Poäng Lagdeltagare Klubb År
A 1657 M Dannberg, Andreas Granberg, M Berg Piteå Pk 2015
B 1679 Johan Backe, Henrik Otterbäck, Mattias Sand Atlas Copco Psk 2016
C 1728 Johan Backe, Henrik Otterbäck, Joackim Norberg Atlas Copco Psk 2016
R 1675 Matteus Tuz, Thomas Beck, Björn Segendorff Salems Pk 2015
VC 1123 B Nyberg, C Svärd Eskilstuna Psk 2016
JC 1103 D Svensson, O Ekblad Härryda PSS 2013
DC 1087 Linda Svensson, Monica Hjertqvist Råsbo Psk 2013

1087 Maud Rylander, Lise-Lott Såmark Stockholmspolisens Skf 2016

VG/Klass Poäng Skytt Klubb År
A 488 Jan Helghe Atlas Copco Pk 1998

488 P Goe Nilsson Kullens Pk 2007
488 J Ahlbeck Torna Hällestads Psk 2014

B 491 Lennart Andersson A4 Skf 1994
C 494 Henric Lundblad Göteborgs Pssk 1994

494 Dick Lindgren Pskf Magnus Stenbock 2000
494 Staffan Oscarsson F4 Skf 2002

DC 490 Lisbeth Johansson Huskvarna Pk 1997
VYC 484 Börje Nilsson Emmaboda Ok 1995
VÄC 481 Stig Gunnarsson Jönköpings Pk 2000
JC 490 Anders Bonander Pk Hjorten 1997

Precision
Individuellt Lag

VG/Klass Poäng Lagdeltagare Klubb År
A 1005 Jan Helghe

Tony Björkas
Sidney Holm

Atlas Copco Pk 1998

B 1016 Roger Larsson
H Landebring
K Reinhamre

Härlanda Pk 2002

C 1025 P Olsson
D Lindgren
M Thorsson

Pskf Magnus Stenbock 2012

DC 673 Liselott Såmark
Anneli Johansson

Sthlmspolisens Skf 2006

VC 670 Lennart Rehn-
ström
Kenneth Praméus

Sthlmspolisens Skf 2011

JC 656 Mikael Ersson
Thomas Koch

Katarina Psf 1999

Svenska registrerade rekord
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När vi pratar om ammunition 
och vapen gör vi skillnad på 
innerballistik och ytterballistik. 
Innerballistik innefattar hur 
gastrycket och kulhastigheten 
varierar i pipan. Ytterballistik 
innefattar hur kulan rör sig ef-
ter att den lämnat pipan. Det 
fi nns även mellan- eller över-
gångsballistik för hur projek-
tilen påverkas i det ögonblick 
den lämnar pipan, samt mål- 
eller slutballistik som handlar 
om hur kulan påverkas efter 
den träffat sitt mål.

Innerballistik
Tändhatten
När slagstiftet i vapnet slår 
mot tändhatten reagerar den 
explosiva blandningen, tänd-
satsen, på insidan av tändhat-
ten. Tillverkarnas tändhattar 
kan vara olika hårda i me-
tallen. En tändhatt med hård 
metall tillsammans med ett 
slagstift med svag fjäder kan 
därför få patronen att inte an-
tända. En svag metall i tänd-
hatten och en hård fjäder till 
slagstiftet kan däremot slå hål 
på tändhatten vilken kan få 
allvarliga konsekvenser för 
ditt vapen och dig själv.

 Tändhattarna fi nns i två 
olika typer, ”Small pistol” och 
”Large pistol”. Den tidigare 
används oftast vid laddning av 
pistolammunition. Skillnaden 
mellan de båda är diametern 
på tändhatten. Bägge typerna 
fi nns även som ”Magnum-
tändhatt” vilka har en större 
mängd tändsats och oftast en 
tjockare metall. Om en mag-
numtändhatt ska användas 
måste detta kalkyleras in då 
gastrycket i patronen kommer 
att öka med den extra kraftiga 
tändsatsen i tändhatten.

Krutet
När så tändsatsen i hatten har 
antänts reagerar krutet och 
börjar brinna i explosiv has-
tighet, vilket skapar ett gast-
ryck i patronen som kommer 

driva kulan ur hylsan och in 
i pipan.
 Krut kan brinna i olika 
hastigheter, varpå man därför 
delar in det i snabbare och 
trögare krut. Men hastighe-
ten på krutet säger egentli-
gen ingenting om hur snabbt 
kulan skjuts ut genom pipan. 
Små hylsor kräver ofta ett 
snabbt krut för att bygga upp 
ett gastryck i hylsan. Hylsor 
med större volym kräver ofta 
trögare krut som t.ex. mag-
numammunition.
 Krutet får inte vara för 
trögt då det till största del 
måste hinna brinna upp inn-
an kulan lämnar mynning-
en, annars finns risken för 
ett ojämnt gastryck. Här kan 
magnumtändhattar användas 
vid större mängder trögt krut. 

En magnumtändhatt kan även 
användas om mängden krut 
i hylsan är liten, då den lilla 
mängd krut kan ligga långt 
fram i hylsan. Magnumtänd-
hatten antänder garanterat 
krutet var det än ligger.
 Det är absolut viktigt att 
krutet förbränns i jämn takt. 
En för stor mängd krut kan 
ge ojämn förbränning och en 
för liten mängd krut med svag 
tändhatt kan lämna oförbränt 
krut. Trick et är rätt och slätt 
att skicka iväg en bra kula i 
rätt och jämn hastighet.

Kulan och hylsan
När gastrycket har byggts upp 
i hylsan börjar kulan att röra 
på sig. Vid laddningen av pa-
tronen ”krymper” man hylsan 
vilket betyder att man smiter 
åt hylsan runt kulan. Detta 
kallas också för ”knipning”. 
En för hård krympning kan 
deformera kulan och ge en 
dålig precision. En för dåligt 

Fortsätt med 
handladdning
Text: Peter Carlsson och Magnus Blix
Foto: Peter Carlsson

Ballistik

Ballistik, läran om projektilers rörelse i luften, 
är ett ämne som många har åsikter om. 

En tändhatt av 
boxermodell.
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Författarna till denna artikel om 
handladdning vill understryka att 
all användning av informationen 
i artikeln sker uteslutande på lä-
sarens eget ansvar. Ansvaret för 
eventuella skador på utrustning 
och individer ligger på den som 
utövar handladdning. Författarna 
eller tidningens utgivare har ing-
en kontroll över handladdarens 
handhavande, komponenter eller 
förnuft och kan därför inte ställas 
till svars.
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krympt hylsa kan få patronen 
att glida ur sitt läge medans de 
andra skotten skjuts i pisto-
len eller revolvern, men kan 
även krypa tillbaka in i hylsan 
vilket då kan skapa ett farligt 
högt gastryck.
 Hylsan kan krympas på 
fl era olika sätt. Normalt för 
pistolammunition är att man 
”taperkrymper” hylsan och 
skapar en åtsmitande kon runt 
kulan på hylsans mynning 
som på t.ex. 9 mm parabel-
lum. Det går också att rull-
krympa hylsan om kulan har 
ett spår (rill), vilken då skall 
sitta vid hylsans mynning för 
bästa effekt. Rullkrympning 
ser man ofta på .38 special 
och .357 magnum.
 Kulorna kan pressas ner 
till olika djup i hylsan innan 
de krymps. Detta påverkar 
patronens totala längd vil-
ket kallas ”Cartridge Overall 
Length ” (C.O.L.) i laddtabel-

lerna. Om kulan trycks djupa-
re i hylsan kommer gastrycket 
att öka och vice versa.
 C.O.L påverkar kulans fri-
fl ykt vilket är avståndet mel-
lan kulan och pipans början. 
Det fi nns inga regler för hur 
lång en frifl ykt skall vara, men 
en tumregel är ca. 1 mm. I en 
vanlig revolver är dock fri-
fl ykten mycket längre då pa-
tronen sitter i en trumma.

Kulan, som nu släppts loss ur 
hylsan med ett enormt gast-
ryck bakom sig, kommer nu 
pressas in i pipan efter den 
korta frifl ykten. Medans pi-
pans bommar (räffl or) tar tag 
i kulan för att få den i rota-
tion, fortsätter gastrycket att 
trycka på kulan. Olika typer 
av kalibrar behöver ha sin op-

timala rotation, men detta är 
något som vapentillverkar-
na redan har anpassat vapnet 
och den s.k. räffelstigningen 
av bommarna i pipan efter. 
En räffelstigning anges i tum 
och visar hur långt kulan går 
i loppen för att snurra ett varv 
runt sin egen axel.
 Kulans diameter kan va-
riera trots att den heter 9 mm 
eller .38. En 9 mm kan t.ex. 
vara mellan .354” – .356” 
(8,99-9,04 mm) och en .38 
kan variera mellan .355” – 
.358” (9,02-9,09 mm). Att 
välja rätt diameter på kula är 
viktigt för precisionen. Ett va-
pens kaliber anger pipans dia-
meter, exklusive bommarna. 
Kontrollera med tillverkaren 
vilken kula som passar ditt va-
pen bäst.

Till vänster är hylsan 
krympt korrekt. Till 
höger är den krympt 
för hårt vilket medför 
skador på kulan.

Exempel på rullkrympning

Ingen krympning 
då kulan inte 
är tillräckligt 
nerpressad.

En bra krympning runt 
rillen på kulan.

En större modell av pipa från en kanon. Räffl orna/bommarna som 
får kulan i rotation syns väl och en pistol eller revolver har samma 
princip.

För hård krympning 
medför skadad hylsa.

Exempel på taperkrympning
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Bilderna från höghastighetskame-
ran visar hur gastrycket påverkar 
kulan efter den lämnat pipan. Ut-
formningen av kulans baksida är 
extremt viktig då den lätt kan ham-
na i obalans.

Mellan- och 
ytterballistik
När kulan skjuts ut ur pipan 
kommer gastrycket fortsätta 
påverka. Nu är det extremt 
viktig att kulan har en god 
kvalitet. Baksidan på kulan 
är bland det viktigaste då en 
ojämn form gör att kulan tap-
par precisionen. Rotationen 

på kulan kommer börja avta 
men i långsammare takt än 
vad kulhastigheten avtar. Där-
för blir kulan som mest stabil 
en bit utanför mynningen.

Kulan kommer nu att bör-
ja sjunka direkt efter pipans 
mynning. Pipans vinkel är 
oftast riktad svagt uppåt med 

bråkdelar av en grad från ho-
risonatalplanet när vi skjuter. 
Om vapnet är inskjutet så 
att riktpunkt och träffpunkt 
överenstämmer på 25 meter, 
kommer träffpunkten på 50 
meter bli ca. 6 cm under med 
en 9 mm kula.

En 9 mm kula som lämnar pi-

pan med en hastighet av 355 
m/s kommer på 25 meter 
att tappa ca. 20 m/s och på 
100 meter tappa 61 m/s. Ku-
lan tappar mindre fart längre 
bort p.g.a. det minskade luft-
motståndet i lägre hastighe-
ter. Även gravitationens lagar 
kommer in i spelet. En kula 
som släpps i höjd med pipan 
och en kula som skjuts ur pi-
pan kommer att landa samti-
digt i marken.

Laddtabeller
Tillverkarnas laddtabeller 
anger deras säkerhetsmargina-
ler. En fabrikstillverkad patron 
är normerad med en ammu-
nitionsstandard från antingen 
CIP (europeisk standard) el-
ler SAAMI (amerikansk stan-
dard). Denna standard anger 
måtten på kulan och hylsan 
samt dess maximala tryck. 
Dessa normer följer ammu-
nitionstillverkarna i deras pu-
blicerade laddata. Du kommer 
inte hitta några laddata från 
tillverkarna som är exakt ut-
formad för just ditt vapen.

Om en minimal laddning inte 
anges i laddtabellen skall man 
aldrig gå under 90-95% av 
maximal laddning.

I laddtabeller fi nns det många 
begrepp som är viktiga att 
förstå. Oftast är data i laddta-
bellerna angivna på engelska.

Om vapnet är skottställt så att riktpunkt och 
träffpunkt stämmer överens på 25 meter, kommer 
träffpunkten att bli 6 respektive 19 cm lägre på 50 
och 75 meter. Hämtat från SHB upplaga 10, 1997.

Foto: Herra Kuulapaa

Foto: Herra Kuulapaa
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Ord/förkortning Förklaring
g Gram
grs Grains. 1 gram = 15.4323584 grain. Detta är den 

enhet som oftast används vid krut och kulvikter.
C.O.L. / Length Den totala längden på patronen från hylsans 

botten till kulans topp. Detta anges i millimeter eller 
tum (”).

Starting load Kruttillverkarens längsta rekommenderade laddning 
med krut för en specifi k kula.

Maximum load Kruttillverkarens maximalt rekommenderade 
laddning med krut för en specifi k kula. Denna ska 
EJ överskridas!

Primer Typ av tändhatt för laddningen.
Bullet Kula. Beskrivning av kultyp och vikt.
Powder Krut. Vilken krutsort som laddatad är menat för.
Velocity Förväntad hastighet vid pipmynningen.
Fps Feet per second. Fot per sekund. En fot = 30,45 cm.
m/s Meter per sekund.

Utvärdering
När man tar fram sitt första 
laddrecept ska man följa ladd-
tabellerna. När du laddat dina 
första patroner och kanske 
laborerat med några få grain 
krut, är det dags att utvärdera 
dina olika testladdningar.
 Det är viktigt att prov-
skjuta ammunitionen med 
den pistol eller revolver am-
munitionen är avsedd för. Alla 
vapen är egna ”individer” och 
kan variera i patronläge, spel 
mellan pipa och stomme, di-
mension på pipans inre och 
inte minst pipans slitage.
 Om hylsorna ser bra ut, 
skotten känns bra och dina 
träffbilder är täta fi nns det nu 
ytterligare sätt att utvärdera 
hur pass bra din ammunition 
fungerar i ditt vapen.

Skottstolen är ovärderlig. 
Skottstolen är en mekanisk 
anordning som fi xerar vap-
net i samma läge skott efter 
skott, samtidigt som vapnet 
kan rekylera uppåt. Skottsto-
len är vridbar och justerbar 
i höjdled och men den vik-
tigaste egenskapen är att eli-

minera den felande länken, 
människan.
 Til l  skotts tolar na på 
marknaden finns det olika 
kolvplattor att välja mellan, 
beroende på vilket vapen du 
har. Om träffbilderna är helt 
galna bör du kontrollera att 
vapnet sitter fast i kolvplat-
torna ordentligt. Det är minst 
lika viktigt att hela skottstolen 
sitter fast i något stabilt som 
t.ex. en betongklump för att 
klara de häftiga krafter som 
vapnet genererar.

Kronografen
En kronograf mäter kulans 
hastighet genom luften. Den 
består i princip av två fotocel-
ler som reagerar på skuggan 
av kulan. Då kronografen vet 
avståndet mellan sensorerna 
kan processorn räkna ut has-
tigheten på kulan. Detta är en 
väldigt exakt uträkning.
 Som vi alla vet är kravet på 
anslagsenergi i vapengrupp A 
420 joule utom vissa kalibrar 
som har undantag i SHB D.4.1.
 En joule ett mått på energi 
och detta räknas ut med hjälp 
av en formel.

I formeln är E anslagsenergin i 
Joule, m är kulans vikt i gram 
och v2 är kvadraten av kulor-
nas medelhastighet i m/s.
 Enligt skjuthandbokens 
regel C.2.5.1, skall kronogra-
fen vara placerad två meter 
framför vapnets mynning och 
snittet på 3-4 patroner skall 
användas för beräkningen.

Då kan det se ut så här;
En kula som väger 123 grain 
(7,97 gram) provskjuts och får 
i snitt hastigheten 335 meter 
per sekund.

447 joule =
(7,97 x (335 * 335)) / 2000

Här gäller det att kulornas 
hastighet inte har för stor va-
riation. Om det varierar för 
mycket kan det bero på att 
du inte laddar patronerna på 
samma sätt. Då bör du kon-
trollera krutmängden under 
laddningen.

Skottstol av märket RansomRest.
Foto: Image courtesy Ransom International
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Under jubileumshelgen hade 
ett 80-tal tidigare och nuva-
rande elever och tränare sam-
lats. Firandet inleddes med 
en grillkväll på campingen 
på fredagen. På lördagen var 
det öppet hus och aktivite-
ter i skjuthallen. Bland annat 
bjöds deltagarna på en nostal-
gitripp runt byn med ett givet 

stopp på elevhemmet under 
tipspromenaden. På kvällen 
serverades en trerätters mid-
dag på Hotell Nordica med 
efterföljande underhållning.

P-O berättar:
– Helgen den 13 till 15 maj 
2016 fi rade Skyttegymnasiet 
i Strömsund sitt 35-årsjubi-

leum. Skyttegymnasiet starta-
des av Jonas Lindberg läsåret 
1980/81 och drevs under 
de kommande 30 åren som 
ett Riksidrottsgymnasium 
(RIG). Från läsåret 2011/12 
bedrivs verksamheten som 
Nationell idrottsutbildning 
(NIU). Detta efter att Svenska 
Skyttesportförbundet valt att 

placera RIG-verksamheten i 
Sävsjö.
– Många roliga minnen har 
jag från tiden på Skyttegym-
nasiet, säger P-O och berättar 
lite mer om skolans histo-
ria. Det fi nns både skillnader 
och likheter mellan RIG och 
NIU. En skillnad är de eko-
nomiska förutsättningarna. 

35-årsjubileum på 
skyttegymnasiet i 
Strömsund
Text: Peter Siegel
Foto: Ann-Katherine Unosson och Niklas Engström

Junselebon Per-Olof Gustafsson har varit skyttelärare på 
Skyttegymnasiet i Strömsund i hela 19 år. ”Den bästa tiden i mitt liv!”, 
berättar han för NP. Självklart blev den populäre f.d. läraren bjuden till 
skolans 35-årsjubileum, fast han har gått i pension för fem år sedan.

Alla deltagare utanför 
Strömsunds skyttegymnasium.
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Eleverna möttes av ett fi nt uppdukat bord i matsalen.

P-O Gustafsson höll ett 
tacktal under middagen 
efter sina 19 år på 
skyttegymnasiet.

Kommuner som anordnar 
ett riksidrottsgymnasium får 
ett ekonomiskt bidrag från 
Riksidrottsförbundet. Som 
elev kan det också göra eko-
nomisk skillnad.
– Om man går på ett RIG 
är man garanterad inackorde-
ringsbidrag från sin hemkom-
mun. Däremot är det inte en 
skyldighet från hemkommu-
nens sida om man går på ett 
NIU. Men här har Ström-
sunds kommun varit väldigt 
välvilligt inställda. Det var 

inget snack om att fortsät-
ta ha skytteverksamhet som 
NIU, utan ekonomiskt bi-
drag från RF. Som elev kunde 
man söka ett ”träningsbidrag” 
från Strömsunds kommun om 
man inte får inackorderings-
bidrag från hemkommunen.

Det är samma kurser i speci-
alidrott som eleverna läser 
på RIG och NIU, så utbild-
ningsmässigt får eleverna det-
samma. Riksidrottsförbundets 
syfte med RIG är att verk-

samheten och träningen är 
inriktad mot att utveckla in-
ternationell elit. NIU vänder 
sig till dig som har ambition 
att bli elitidrottare på nationell 
eller högre nivå.

Oavsett titel på verksamhe-
ten så har skyttegymnasiets 
elever haft framgångar både 
nationellt och internationellt 
under alla dessa 35 år. Så sent 
som i år har eleverna repre-
senterat Sverige under Eu-
ropeiska mästerskapen. Vid 
luft-EM i Györ deltog både 
pistolskytten Rebecka An-
dersson, Dorotea och ge-
värsskytten Daniel Wallberg, 
Ramselefors. Daniel deltog 
även i krut-EM i Tallinn.

Eleverna har även tagit många 

SM-medaljer i både natio-
nella och sportskyttegrenar. 
Rebecka vann t.ex. både 
damjunior klassen och dam-
klassen på luftpistol-SM i 
Linköping. Dessutom vann 
hon två föreningslagguld för 
Dorotea under samma täv-
ling, alltså fyra SM-guld un-
der en helg. Daniel vann två 
SM-guld under gevärs-SM i 
Kinna. Individuellt och i lag 
tillsammans med Saul Johans-
son, även han elev på skytte-
gymnasiet.

P-O tackade sedan alla för de 
trevliga åren som han upplevt 
med dem. De 19 år som han 
jobbade där var de bästa han 
upplevt under sin yrkeskarri-
är. P-O gav även en stor eloge 
till Strömsunds kommun som 
ställt upp under den svåra tid 
när gymnasiet fl yttades. P-O 
är övertygad om att hans 
gamla elever Marie Martins-
son och Niklas Engström för 
Skyttegymnasiet vidare på ett 
fantastiskt sätt.
– Det kommer garante-
rat många fl er förmågor från 
Strömsund så småningom. 
Det är P-O säker på.

Den
bästa tiden 
i mitt liv!
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Synundersökning med inriktning på skytte. Broschyr skickas på begäran.
Övriga skyttebågar: Champion, Jäggi, Skanåker, Gehmann.
Övriga pris upp gif ter eller för fråg ning ar, ring eller skriv till:

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

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

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

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

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

Diopter
Steglös. Passande till 
såväl skyttebågar som 
vanliga glasögon.
Pris: 750:-
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Tävlingen, som var förlagd till Nybro 
PK:s skjutbana, genomfördes i fantastiskt 
sommarväder andra helgen i juni. Sam-
manlagt 105 starter noterades av skyttar 
från hela södra Sverige.

Hela sju nya sydsvenska rekord sattes, 
eftersom sådana tidigare inte fi nns no-
terade i vapengrupp C och B. Högsby 

PK:s tremannalag satte nytt lagrekord 
på 1725 poäng. I laget ingick Sören 
Josefsson, som också blev individuell 
segrare i vapengrupp C, Mattias Gus-
tavsson, som också var tävlingsledare, 
samt Mats Granström, som blev trea 
i gruppen.

Nybro PK intog andraplatsen. Kalmar 

PK:s veteranlag, innehållande Leif Abra-
hamsson och Erling Dahl, satte nytt re-
kord i Veteran Y och Kristianstads PK:s 
damlag satte nytt rekord för Damer. För 
de individuella rekorden stod Arne Lars-
son, Skurups Psf, i veteran Ä, Leif Abra-
hamsson, Kalmar PK, i veteran Y, Hanna 
Larsson, Lunds PK, i junior, samt Sara 
Lindahl, Hörby Psk, i Damer.

Rekord på SSM
Av: Elisabeth Engqvist

Kalmar läns södra pistolskyttekrets arrangerade sydsvenskt 
mästerskap i pistolskyttegrenen militär snabbmatch. 

Från vänster: Thette Holmberg, Kristianstads PK, Sara Lindahl, Hörby psk, Eva Berndtson, Kristianstads PK, Mattias Gustavsson, Högsby PK, 
Hanna Larsson, Lunds PK, Arne Larsson, Skurups Psf, Leif Abrahamsson, Kalmar PK, Erling Dahl, Kalmar PK, Sören Josefsson, Högsby PK.
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Fältskjutning

Militär snabbmatch

FFäälltt kkjj tt ii
Med nya svenska rekord

MMiilliittää bbbb tt hh
Precisionsskjutning

Tävlingscentrum var beläget 
i Norra Åsum med sekretari-
at, matsal, vapenkontroll och 
handlare. Här skedde också 
upprop och start för alla fält-
patruller mot den mycket 
promenadvänliga fältbanan. 
På Kristianstad PK:s bana täv-
lade precisionsskyttarna och 
här sköts även vissa delar av 
de militära snabbmatcherna. 
På söndagen avslutades de sis-
ta tävlingarna i militär snabb-
match på närliggande Vinslövs 
pistolbana.

Det fanns många leverantörer 
på plats som presenterade sina 
varor, de sålde ammunition, 
skyttetillbehör, funktionsklä-
der m.m. Svenska Pistolskyt-
teförbundet hade sitt eget 
tält och NP redaktionen satt 
tätt intill. Vi fi ck möjlighet 
att prata med många trevli-
ga människor och även upp-
muntra skyttar till att skicka in 
material till tidningen.

Kristianstads kommunalråd, 
Pierre Månsson, besökte täv-

lingscentrum och följde även 
med på en fältrunda för att få 
inblick i vår sport. Han an-
såg att ett stort arrangemang 
som detta är viktigt för staden 
och betydelsefullt att vår sport 
också syns.

Hemvärnet var på plats på täv-
lingscentrum för formell in-
formation.
 Många skyttar var intres-
serade av de uppvisnings-
vapen som presenterades. 
Besökarna fick känna och 

hålla i de olika vapen hem-
värnet använder, som t.ex. 
kulspruta 58, AK4 och gra-
natgevär.

Sponsoransvarig för SM, Börje
Bengtsson, spexade till det 
en dag och anordnade en 
auktion med saker han blivit 
sponsrad med. Det var allt från 
närproducerad rabarbermar-
melad till skytteartiklar. Med 
hatt på huvudet och käpp i 
handen var han i full gång. Ett 
roligt och lite oväntat inslag 

Av: Anna S. Törnqvist
Foto: Peter Siegel, Anna S. Törnqvist och Peter Carlsson

Svenska rekord sattes under årets SM-tävlingar i Kristianstad. 
Det bjöds på spännande och avgörande särskjutningar och 
fi naler. Tävlingarna fortlöpte i hela sex dagar, på tre olika 
skjutbanor och lockade många förväntansfulla skyttar.

Skyttarna lyssnar 
nyfi ket på resultaten.

Av: Anna S Törnqvist
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Börje ”med hatten” Bengtsson 
anordnade en rolig auktion som 

fi ck publiken att skratta.

Projektledaren Sven-Olof 
Sandberg inledde varje 

prisutdelning med en summering 
av dagen samt ett stort tack till 
alla skyttar och funktionärer för 

det goda dagsverket.

som uppskattades av de som 
var på plats.

Hur var vädret och hur gick 
det för skyttarna, brukar vara 
de viktiga frågorna. Vi skyttar 
kan ibland tyckas vara väder-
beroende. Ni kanske har hört 
ursäkter som ”Ett skott blåste 
ut ur fi guren”, ”Det regnade 
så mycket att det var svårt att 
se riktmedlen”, när en skytt 

inte är nöjd med sitt resultat 
på fältvarvet. Det är mycket 
som spelar in för att kunna 
prestera, men det fi nns ändå 
skyttar som lyckas behålla fo-
kus, oberoende av väder. Det 
vet vi. Under de sex dagar 
som SM fortgick, bjöds det på 
olika väderomslag. Trots det 
hade vi skyttar som lyckades 
fylla i fält, i alla vapengrupper 
under alla tävlingsdagar. I pre-

cision och militär snabbmatch 
bjöds det också på fi na resultat 
och två nya svenska rekord.

Sista prisutdelningen skedde 
på Kristianstads pistolklubbs 
bana. Tävlingsansvarige Sven-
Olof Sandberg tackade alla 
skyttar för att de deltagit och 
presterat fi na resultat. Därefter 
tackade han alla funktionärer 
för allt engagemang och den 

tid de lagt ner som lett till det 
goda samarbetet.

Svenska Pistolskytteförbun-
dets styrelseordförande, Mike 
Winnerstig, tackade alla för 
ett väl genomfört SM. Han 
betonade vikten av att vi till-
sammans fortsätter detta fi na 
samarbete mellan klubbar 
och kretsar, speciellt vid stora 
tävlingar.

Tävlingen visade på ett gott samarbete 
mellan funktionärerna.

Under 
onsdagen 

regnade 
vissa av 

fi gurerna 
bort.

Många hederspriser delades 
ut till bästa fjärdedelen i 

varje skyttegrens vapengrupp 
och klass.

SM organisationen gav ut 
tidningen ”Tillskott” för att 
informera om tävlingarna 
samt Kristianstads utbud av 
aktiviteter.
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Fält A (310 starter). Denna dag bjöds det på en obeskrivlig 
regnkaskad med skurar både vertikalt och diagonalt. 
Två stationer, fi ck tyvärr, helt enkelt stängas ner på 
grund av att de i princip regnade bort. Det började bli 
riktigt nervöst ute på fältbanan, skulle fi gurerna hålla för 
ovädret? Av tio stationer var nu bara åtta kvar och de 
kvarvarande fi gurerna höll. Som ni vet fi nns det skyttar 
med stålnävar och superögon, vilket resulterade i att fyra 
skyttar lyckades fylla alla stationer. Det blev särskjutning, i 
lite bättre väder, och den lycklige vinnaren blev, den inte 
helt okände, Johan Ahlbeck, Torna Hällestads Psk, som tog 
hem guldmedaljen.

Precision B, (155 starter). Även här var det duktiga 
skyttar som presterade bra. Efter fi nalen var det klart, 
önskereprisen, Johan Ahlbeck, Torna Hällestads Psk, tog 
hem sitt andra guld denna dag. Starkt jobbat!

Militär snabbmatch vpgr A (89 starter). Första dagen började 
med ett nytt svenskt rekord. Pär Hylander, Laholms Pk, 
lyckades skjuta 573 poäng och tog därmed stolt hem 
guldmedaljen om sin hals. De två efterföljande skyttarna 
var hela 22 poäng efter och fi ck skjuta isär om silver- och 
bronsmedaljerna.

Vpgr R (87 starter). Det blev ännu en guldmedalj till den 
duktige skytten Pär Hylander, Laholms Pk. Han segrade 
även här med sina 572 poäng och tangerade därmed 
Matteus Tuz nuvarande svenska rekord.

Onsdag, dag 2

En vacker femtiopoängare är 
aldrig fel under ett mästerskap.

Kön till vapenkontrollen 
ringlade lång under första 
tävlingsdagen.

Tisdag, dag 1

NP3 ’16
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Torsdag, dag 3

35NP3 ’166

Fredag, dag 4

Fält B (254 starter). Den här dagen var regnet 
borta, men blåsten hälsade på. Återigen så 
fanns det skyttar som presterade. Tre skyttar 
fyllde och efter särskjutning var det klart, 
Robert Råsbo blev vinnare och höjde armarna 
i en segergest. Hans klubbkompisar hängde en 
guldslips runt hans hals på vägen mot prispallen, 
där han stolt tog emot guldmedaljen.

Precision A, (154 starter). En spännande fi nal där slutsummorna 
närmade sig varandra. Till slut stod det klart, Johan Ahlbeck, 
Torna Hällestads Psk, tog återigen ett SM guld, sitt tredje under 
tävlingen. Johan blev även förärad med förbundets jubileums-
medalj för sina vinnande laginsatser under förra årets PPC VM.

Fält Vet Ä, (71 starter). De två 
bästa skyttarna fi ck 56 av 60 
poäng och fi ck skjuta isär om 
guld och silver. Vinnare blev 
erfarne Arne Larsson, Skurups 
Psf, som tog hem guldet.

Fält VetY (61 starter). De två 
bästa skyttarna fi ck 58 av 60 
poäng och fyra skyttar fi ck 56 
poäng och fi ck skjuta isär om 
medaljerna. Guldet tog Tor-
ben Rundqvist, Vårgårda Psk, 
hem efter fl era omgångar i 
särskjutningen.

Fält ÖC, (461 starter). Totalt 
sex skyttar lyckades fylla 
alla stationer. En lång 
särskjutning blev det, 
men slutligen stod det 
klart att Per Klingberg, 

Eksjö Skyttegille, var 
den som tog hem guldet

Precision dam, (39 starter). Vinnare i 
grundomgången och vinnare i fi na-
len blev Anna-Karin Bonander Lind, 
Lidköpings Psf. Hon tog hem sitt 
fjärde SM-guld i damprecision, vilket 
hon gjort under sina senaste fyra SM.
Hur gör hon?

Precision VetY, (33 starter). Flest poäng 
i grundomgången och därefter vinna-
re i fi nalen blev den välkände Lennart 
Rehnström, Stockholmspolisens Sf.

Precision VetÄ, (47 starter). Två 
skyttar med lika totalsumma i 
grundomgången. Efter fi nalen 
stod det klart, Arne Larsson, 
Skurups Psk, tog hem guldet, sitt 
andra i år.

Precision Junior, (23 starter). En inte 
helt oväntad guldvinnare, Pelle 
Falk Hedberg, Mariestads Pk, med 
totalt 464 poäng. I år skjuter han 
sitt sista år som junior. Nästa år 
blir det hårdare motstånd.
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Lördag, dag 5

Nils-Anders Ekberg och Stefan Kristiansson under prisutdelningen.

Fält R, (312 starter). Äntligen 
bra väder. Fyra skyttar fyllde, 
det blev särskjutning och det 
avgörande slutskottet resul-
terade i att en mycket glad
Torben Rundqvist, Vårgårda 
Psk, tog hem guldet.

Precision ÖC, (221 starter). I 
precisionsskjutning brukar 
inte vädret vara lika sårbart 
som i fält, men det betyder 
inte att man kan vara lugn. På 
precisionsbanan kom en vind 
och blåste bort en spegel för 
Markus Henningsson, Olof-
ströms Psk, mitt under skjut-
ningen. Det resulterade i att 
han fi ck stå ensam och skjuta 
klart efter de andra skyttar-
na. Med stor anspänning och 
nyfi ken publik lyckades han 
ändå sätta skotten rätt. Det 
hela slutade med att han, med 
stålnerver, lyckades ta hem sitt 
första SM guld.

Fält JC, (21 starter). En junior 
fyllde och efterföljande skyt-
tar sorterade sig exemplariskt 
i listan. Guldet tog Pelle Falk 
Hedberg, Mariestads Pk. Ett 
fi nt avslut på sitt sista SM som 
junior. Totalt två guldmedal-
jer. Bra jobbat.

Fält DC, (51 starter). Endast en 
dam fyllde och efterföljande 
två damer hade en, respektive 
två bort. Det blev en naturlig 
medaljordning utan särskjut-
ning. Monica Brunkvist, Sö-
dertälje Pk, tog elegant hem 
guldet.

Innan prisutdelningen 
informerade John-Åke Andersson 
från förbundsstyrelsen om 
höstens nordiska mästerskap 
som i år arrangeras av Norge.

Tessi och Yvonne från kansliet 
fanns på plats för att möta 
medlemmar och svara på 
eventuella frågor.

Jennie Thomson 
kontrollerar 
tavlorna 
tillsammans med 
markören.

Ronny Nilsson från 
Interprodukter hjälpte till 

att serva skyttarnas vapen 
när han inte sålde sina 

produkter.
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Pelle Falk Hedberg tar en powernap inför 
fältskjutningen.

Söndag, dag 6

Militär snabbmatch.
ÖC (149 starter). Vinnare och 
duktig guldmedaljör, Joakim 
Norberg, Atlas Copco Psk 
med 586 poäng.

JC, (12 starter). Vinnare Pelle 
Falk Hedberg, Mariestads Psk, 
med 555 poäng och tangera-
de därmed det nuvarande re-
kordet. Sista dagen på SM tog 
han hem sitt tredje SM guld, 
totalt ett i varje gren.

Militär snabbmatch.
DC, (26 starter). Guldmedaljör 
blev Liselott Såmark, Stock-
holmspolisens Sf. Hon vann 
överlägset med fi nt resultat på 
567 poäng, och därmed nytt 
svenskt rekord. Det var tretton 
poäng mer än tvåan och trean 
som fi ck skjuta isär om silver 
och brons.

VetY, (25 starter). Guldme-
daljör blev, utan större över-
raskning, om man får säga så, 
Lennart Rehnström, Stock-
holmspolisens Sf, med sina 
572 poäng.

Vpgr B, (88 starter). Spännande 
särskjutning mellan tre skyttar 
som hade 572 poäng. Efter en 
tuff och energikrävande sär-
skjutning stod det efter två 
serier klart, att Hans Granath. 
Västerås Pistolskyttar, var den 
som klarade pressen och kun-
de hålla fokus bäst. Han blev 
vinnare och tog hem guldet.

VetÄ, (30 starter). Även här en 
duktig skytt, Björn Svensson, 
Landskrona Pk, som tog hem 
guldet med 562 poäng.

Prispallen kan användas till mycket. Här vilar skyttarna ut efter dagen.

Bengt Dahl 
kontrollerar 
skrivningen.

Nästa års SM kommer att 
genomföras i Östersund, det 
ser vi fram emot.

ta ååårs S

De fullständiga resultatlistorna 
fi nns att läsa på
http://www.pistolsm2016.se
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Regnet påverkade resultaten något, 
men inte skyttarnas humör.

Tävlingen lockade 62 skyttar 
och totalt genomfördes 330 
starter. Främst var det skyttar 
från Sverige, men det fanns 
även deltagare från Norge och 
Storbritannien. Dessutom be-
sökte Friedrich Storrer, presi-
dent för WA1500, och hans fru 
Monika tävlingen, tyvärr hade 
de inte möjlighet att delta i år.

Första dagen var det främst 
skytte för de arrangerande 
klubbarna. Det blev några bra 

resultat, men det allra bästa re-
sultatet kom på fredagen. Då 
kom de tillresta skyttarna och 
där glänste Thomas Svensson 
från Linköpings SKF som 
med sina 596 poäng och 33 
kryss tog svenskt rekord i Dis-
tinguished Pistol (SP5”).

Lördagen bjöd på vackert vä-
der och ytterligare fi na resul-
tat, men tyvärr inte några fl er 
rekord. På kvällen var det den 
sedvanliga banketten. Detta år 

Svenskt rekord på 
PPC-SM
Text: Anna Ölund
Foto: Mikael Häggström

Det hände mycket i Umeå mellan den 28–31 juli. Det var 
en stor fotbollscup för barn och ungdomar från fl era länder, 
men viktigast för oss var såklart PPC SM.
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var det även prisutdelning för 
cupen som lagt om sitt verk-
samhetsår enkom för att pris-
utdelningen ska sammanfalla 
med SM:et. Detta innebar 
fl er deltagare på cupens pris-

utdelning än det normalt sett 
brukar vara.

På söndagen bröts en lång svit 
av vackert väder, vilket inne-
bar att de första matcherna 

SP5”. Guld, Thomas Svensson. 
Silver, Jens O’Konor. Brons, 
Thomas Beck.

SR 2,75”. Guld, Andreas 
Granberg. Silver, Daniel Olsson. 
Brons, Thomas Svensson.

Pistol 1500. Guld, Jens O’Konor. 
Silver, Andreas Granberg. Brons, 
Håkan Johansson.

SP 5,5”Fr. Guld, Jens O’Konor. 
Silver, Thomas Svensson. Brons 
Håkan Johansson.

SR6”. Guld, Jens O’Konor. Silver, 
Johan Ahlbeck. Brons, Andreas 
Granberg.

Open. Guld, Jens O’Konor. 
Silver, Anders Lundback. Brons, 
Andreas Granberg.

Revolver 1500.
Guld, Johan Ahlbeck. Silver, 
Torben Rundqvist. Brons, Jens 
O’Konor.

SR 4”. Guld, Johan Ahlbeck. 
Silver, Thomas Svensson. Brons, 
Andreas Granberg.

Kompletta resultat från PPC-SM 2016 kan hittas på
http://ppcsm-2016.umepk.nu/resultat.html

fi ck skjutas i regn. Detta på-
verkade resultaten något, men 
inte skyttarnas humör.

Söndagen avslutades med en 
prisutdelning under vilken 

Umeå PK och Piteå PK till-
delades förbundets standar. 
Efter en lång helg kunde de 
arrangerande klubbarna pusta 
ut och PPC Sverige hade fått 
nya mästare.

Medaljörerna
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Av: Nils-Anders Ekberg

Representationslaget i Pistol, 
med Thomas Svensson och 
Johan Ahlbeck, tog hem mäs-
tartiteln till Sverige. Johan kan 
också titulera sig europamäs-
tare eller ”winner over all” i 

Open Revolver med över-
lägsna 597 poäng.

Som vanligt när det gäller in-
ternationella mästerskap i 
PPC har våra svenska skyttar 

hållit sig framme, i år främst 
i pistolgrupperna. Till skill-
nad mot när vi arrangerar 
tävlingar i Sverige och utser 
guld- silver och bronsme-
daljörer, väljer tjeckerna den 

amerikanska modellen med 
en ”winner over all” som lyfts 
ut ur sin klass, och därefter 
klassvisa pristagare. Bland de 
övriga High Masterresultaten 
som utmärkte sig fann vi som 

Tävlingsledaren och ständige 
CRO Milan Zabloudil växlade 
vant mellan pipa och mikrofon. 
Alla regelfrågor besvaras med 
”we are shooting just for fun”. Vi 
har förmodligen en del att lära 
om livet här, som att stämningen 
vid den gemensamma, och 
för skyttarna kostnadsfria, 
gemensamma måltiden är lika 
viktig som millimeterättvisa 
under tävlingen.

Vackert för Sverige, men inte samväldets stoltaste dag. Fyra i bott ... 
”We are not amused”, som drottningen brukar säga.

Loggan för Borekbanan i 
České Budĕjovice.

till Sverige
EM-titlar 

En tjeckisk kolgruva? Borek-banan är svårskjuten 
med mörker i skjuthallen och starkt solljus på 
tavlorna – som dessutom står på meter- istället för 
yardsavstånd (alltså 9 % längre avstånd).
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Svensson/Ahlbeck under lagmatchen i revolver, övervakade av 
lagledare Erik Everbrink. Och lagledaren för Team Canada ... är det 
inte Michael Axell? PPC är lite som knytkalas, det lånas vilt kors och 
tvärs över nationsgränserna, även ledare. En skytt från ett annat 
land inom det gamla brittiska imperiet konstaterade att ”det är bara 
kläderna som är mina. Vapen, ammunition och rigg har jag lånat av 
svenskarna.”

”Nu ska jag skjuta 
så här mycket 
närmare mitten, 
så blir det perfekt” 
förklarar kanske 
Robert Strömqvist 
för sin lagkamrat 
i revolverlaget, 
Johan Ahlbeck. 
Revolverlaget 
slutade 4:a. Österrike 
vann, före Tyskland 
och Australien.

Trångt. De fi nstilta resultatlistorna vid den enda dörren till 
skjutbanorna, serveringen och WC. Sjur Auten, Norge, verkar 
uppgiven.

I väntan på 
prisutdelning. Thomas 
Svensson, Linköping, 
mellan Linda Jekel 
och Marnie Jones, 
Australien.

Detta hus rymmer både 10, 25, och 50-meters skjutbanor. Dessutom 
servering, fl era klubbrum, vapenaffär och hygienutrymmen m.m.

Pistollandslaget med Thomas Svensson och Johan Ahlbeck, nybliven 
Europamästare i Open Revolver.

vanligt Thomas Svensson som 
2:a i Pistol 1500 med 1475p 
och 3:a i Off Duty Revol-
ver med 474p samt återigen 
Johan Ahlbeck som blev 2:a 
i Stock Semi Auto på 477p 
och 3:a i Distinguished Pi-
stol på 584p.

EM:s mest framgångsrike skytt 
blev inte helt oväntat tysken 
Roman Hauber, totalsegrare 
i båda 1500-grupperna och 
klasseger i High Master i öv-
riga vapengrupper. Norr-
mannen Haakon Hegstad 
totalsegrade i Distinguished 

Pistol, och då EM var ”öppet” 
kunde kanadensaren Roland 
Miles sopa hem Distinguis-
hed Revolver och Stock Semi 
Auto.

Svenskarna skövlade inte pris-
bordet i revolverklasserna i 
samma omfattning som bruk-
ligt. Några av de som med hå-
rig hand brukar hålla hårt i 
revolverskaftet höll sig i år is-
tället hemma. Förhoppnings-
vis ser vi dem igen på nästa års 
VM, som kommer att hållas i 
tyska Alsfeld, sannolikt 17-20 
augusti.
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Sara är uppvuxen i miljon-
projektet Brandbergen i Ha-
ninge utanför Stockholm. 
Sedan 2002 har hon varit 
engagerad i Kristdemokra-
tiska ungdomsförbundet och 
blev år 2013 även ordförande 
i förbundet. Hon har stude-
rat statsvetenskap, national-
ekonomi och idéhistoria vid 
Stockholms universitet. På sin 
fritid leder Sara spinningklas-
ser, klättrar och springer.

Sara Skyttedal är en politi-
ker som ger ringar på vattnet 
och inte rör sig obemärkt i 
maktens korridorer. I en lång 
debattartikel i Svenska Dag-
bladet krävde Sara Skyttdal 
rikspolischefen Dan Eliassons 
avgång, då hon anser att po-
lisens brist på resurser är en 
konsekvens av rikspolische-
fens bristande kompetens och 
avsaknad ledarskapsförmåga.
 Senast väckte hon upp-
märksamhet genom att först 
deklarera att hon inte ställde 
upp till omval i höstens för-

bundsmöte med KDU, för att 
sedan nomineras som kom-
munalråd (kd) i – Linköping. 
Haningetjejen Sara, just nu 
boende på Söder i Stock-
holm, kommer alltså om allt 
går planenligt att bli östgötska 
och Linköpingsbo redan till 
hösten. Så kan det gå i poli-
tiken. Med tanke på den en-
ergi hon utstrålar är det nog 
inte sannolikt att endast Lin-
köpingsborna kommer att 

höra talas om henne i fort-
sättningen.

När Svenska Pistolskytteför-
bundets styrelseordförande 
Mike Winnerstig bjöd in Sara 
till en provskjutning hade 
bordet dukats upp med alla 
möjliga vapen i olika kalibrar. 
Förutom vanliga vapen som 
Sig-Neuhausen P210 och 
Hämmerli SP20, fanns en De-
sert Eagle i kaliber .357 Mag-
num och en Smith & Wesson 
629 i kaliber .44 Magnum 
med 12-tums pipa.

Hur kom du i kontakt med 
pistolskyttet?
– Första gången var en ren 
nöjesskjutning på ett event-
center tillsammans med min 
syster och hennes kille. Det 
var riktigt roligt att prova 
skjuta flera olika kalibrar. 
Nu när jag blev inbjuden av 
Mike Winnerstig och Svens-
ka Pistolskytteförbundet fi ck 
jag en annan bild av sporten 
bortom nöjesskjutningen.

Vilket vapen var roligast att 
skjuta?
– Jag tyckte det var roligast 
att skjuta under tidspress vil-
ket ger ett nytt mentalt hinder 
att utmana sig i. Vi provade 
lite skytte av PPC-typ idag, 
och det var riktigt roligt. Inte 
minst var det intressant att se 
hur svårt det är att träffa bra 
med en vanlig 9mm-pistol 
även på ganska korta avstånd, 
om tiden är knappt tilltagen. 
Det innebär att man lättare ser 
igenom allt det fejkskytte som 
ofta äger rum i fi lmer och TV-
serier. Pistolskytte är svårt!

Vad var svårast?
– Rekylen kunde jag han-
tera ganska bra. Däremot så 
krävs det en mental närvaro, 
men även en stabil hand för 
de tyngre vapnen. Jag är re-
lativt vältränad, eftersom jag 
också är instruktör på SATS 
som är en stor gymkedja, men 
jag behövde fokusera ordent-
ligt för att både muskler och 
syn skulle orka med.

Sara är uppvuxen i miljon- höra talas om henne i fort- Vilket vapen

Sara SkyttedalSara Skyttedal

Av: Peter Carlsson och 
Mike Winnerstig
Foto: Peter Carlsson

Sara Skyttedal 
ordförande i KDU 
och en av Sveriges 
mest aktiva politiker. 
Förutom att ständigt 
utmana sig själv 
utmanar hon 
även det politiska 
Sverige. Svenska 
Pistolskytteförbundet 
bjöd in Sara till en 
provskjutning och 
intervju.

Styrelseordförande Mike 
Winnerstig instruerade Sara 
under förmiddagen.
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väldigt viktig för skytterörel-
sen. Om det inte fi nns någon 
plats att skjuta på så kommer 
ju verksamheten att självdö, 
och den frivilliga skytterörel-
sen spelar en stor roll för för-
svarsmakten numera. På den 
säkerhetspolitiska konferen-
sen i Sälen som går av stapeln 
i januari varje år har jag upp-
levt att försvarets minimala 
storlek numera har gjort de 
frivilliga försvarsorganisatio-
nerna allt viktigare, mer för 
varje år som går nästan. För-
svarsmaktens kostym är ju så 
liten att man inte längre kan 
göra allting själv och då är fri-

villigorganisationerna ett jät-
tebra komplement.

Är du medveten om att skjut-
banorna i din kommande hem-
kommun, Linköping, är ett akut 
problem för skytterörelsen? De 
har lagts ner eller fl yttas i väldigt 
hög utsträckning där, och ersätt-
ningsbanor är ännu inte färdiga.
Nej, det visste jag inte! Men 
det blir en viktig fråga att ta tag 
i om och när jag väl kommer 
dit. Som sagt, skjutbanor måste 
få existera i samhället de ock-
så, och de eventuella problem 
med buller och liknande som 
kan uppstå går alltid att lösa.

Är pistolskyttet något du vill 
fortsätta med?
– Fördelen med mitt yrke 
är att jag kan blanda politi-
ken och händelser som denna 
provskjutning, men jag tror 
absolut inte att detta är sista 
gången jag skjuter pistol. Det 
var riktigt roligt! Dessutom 
är det alltid bra som politiker 
att komma ut i verkligheten 
utanför riksdagen. En frivil-
lig försvarsverksamhet, som 
ju SPSF är en viktig del av, är 
mycket värdefullt att uppleva 
på egen hand.

Hur ställer du dig till 
skjutbanorna som försvinner 
och motas bort?
– Det fi nns vad jag förstått 
väldigt många medlemmar i 
den här organisationen och 
som deltar i den här sporten. 
Med tanke på den stora del av 
samhället som utövar sporten 
så måste det helt klart fi nnas 
tillgängliga skjutbanor också. 
Jag har förstått att skjutbane-
frågan är ett stort problem 
inte bara i Stockholm utan 
också i Linköping, dit jag 
snart ska fl ytta. Jag ska ta med 
mig insikten om detta när jag 
kommer dit.

Hur ser du på EU:s nya 
vapendirektiv?
– Problemet med EU:s be-
slutsfattandeprocesser är bland 
annat att de är oerhört kom-

plexa. I det här fallet är det 
EU-kommissionen som ini-
tierat en stor översyn av det 
gällande vapendirektivet, vad 
jag förstår i stor tidspress och 
inspirerat av terrorattackerna 
i Paris i november förra året. 
Jag har för min del mycket 
svårt att se hur ett antal be-
gränsningar av laglydiga skyt-
tars legala vapen skulle kunna 
leda till att terrorattacker, eller 
annan kriminell användning 
av skjutvapen, blir färre. Utan 
att ha satt mig in i alla detaljer 
verkar det som att man försö-
ker använda kriminell verk-
samhet som förevändning för 
att bli av med vissa legala va-
pentyper, vilket inte hänger 
ihop. Men än är ju inte sista 
ordet sagt om detta, förutom 
kommissionen ska både euro-
peiska rådet (dvs EU:s med-
lemsstaters regeringar) och 
EU-parlamentet godkänna det 
nya direktivet. Där har svenska 
skyttar och deras organisatio-
ner stor möjlighet att påverka 
utgången. Från politiskt håll 
måste vi också se till att legala 
skyttars och jägares rättigheter 
inte inskränks godtyckligt. Jag 
har förstått att det fi nns inslag 
av tjänstemannavälde i den här 
processen, även om jag inte har 
full insyn i detta.

Skjutbanor för 
frivilligverksamhet?
– Den här frågan måste vara 

Snabbskjutningen var en klar favorit för Sara Skyttedal.

En politiker som skjuter skarpt måste ha starka armar.
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NP:s AntikrundaNP:s Antikrunda

AuktionsklippAuktionsklipp

Just detta hände Mikael Gus-
tavsson, Lövsta Skf, som stod 
i begrepp att köpa en fripistol.
 På en av Walter Borgs va-
penauktioner kände han först 
på en Hämmerli modell 150. 
Den kändes ”sådär” i handen, 
men på en annan plats upp-
täckte han en till synes välbe-
varad pistol av betydligt äldre 
årgång. Den hade vackra gra-
vyrer och utsökt snidad kolv 
med jugendinspirerade blad-
motiv.

Det visade sig vara en ”Olym-
pia Sieger Modell 210” tillver-
kad av mäster Franz Merkel, 
Zella-Mehlis, Tyskland. Den 
ingraverade texten på pipan, 
”Mauritz Widforss Stock-
holm”, visar att den sålts av 
den anrika jakt- och vapen-

affären som har sina anor så 
långt tillbaka som 1729 och 
är verksam än idag.
– Pistolen satt som gjuten 
i handen, berättar Mikael, 
dessutom tilltalades jag av det 
vackra utförandet med gravy-
rer och sniderier.

Mikael slog till och köpte pi-
stolen som visade sig fungera 
utmärkt. Priset steg en tu-
senlapp under auktionen och 
slutpriset blev 5 500 kronor 
plus kommissionsavgift.

Jag har skrivit massor om gam-
le mästerskytten Torsten Ull-
man som sköt med en sådan 
pistol och blev intresserad. Jag 
visste att det inte kunde vara 
Ullmans pistol Mikael kom-
mit över, den fi nns hos Svens-
ka Pistolskytteförbundet, men 
det intressanta med Mikaels 
exemplar är att pistolen är 
försedd med ett s.k. pärlkorn 
med sina skyddande vingar.
 Exakt den modellen sköt 
Ullman med då han vann 
guld och satte olympiskt re-
kord på Berlinolympiaden 
1936. Den ingraverade tex-
ten undertill, ”Record Match 
Pistole”, indikerar att Mikaels 
pistol är tillverkad efter Ull-
mans rekordskjutning.

Det fi nns ett antal exemplar 
av den här vackra fripistolen 
till salu här och där i världen, 
men det är mindre vanligt 
att dessa är försedda med det 

gamla pärlkornet, de flesta 
har stolpkorn, eller en robus-
tare form av pärlkorn utan 
skydd. Priset för en välbevarad 
”Olympia Sieger Modell” lig-
ger i USA på närmare 20 000 
SEK. I mitt tycke borde Mi-
kaels exemplar, med provi-
niensen ”Mauritz Widforss” 
och det mer sällsynta pärlkor-
net, vara värd lite mer.

Vapenauktioner är 
både spännande 
och intressanta. 
Det är inte säkert 
att det man tänkt 
ropa in motsvarar 
förväntningarna och 
det slutliga köpet blir 
något helt annat.

Alla kolvdelar har utsökta 
jugendinspirerade sniderier.

Torsten Ullman, 
OS-guldmedaljör i 

Berlin 1936.
Foto: TT Arkiv

”Den satt som gjuten i handen”, 
tyckte Mikael Gustavsson.

Pipan sedd 
framifrån med 
det känsliga 
pärlkornet omgivet 
av skyddande 
vingar. ”Pärlan” 
läggs i skåran mitt 
i tavelpricken när 
man siktar. Sedan 
gäller det bara 
att hålla stilla och 
trycka av ...

Av: Ulf Hansson
Vapenfoto: Mikael Gustavsson



NP3 ’16 45



46 NP3 ’16

Ett magnum SM som Grov-
skyttarna i Luleå fått arrangera 
för femte gången är ett stort 
projekt, även för oss som är 
vana att arrangera tävlingar i 
magnumfält. Man vill att allt 
ska klaffa och det har varit 
många möten om vem som 
gör vad. SM generalerna Mi-
kael ”Isse” Isaksson och Gre-
ger Berglin stod för större 
delen av ledningen för ar-
rangemanget.

Banläggarna har gjort ett fan-
tastiskt jobb och en speciellt 
stor eloge ska Greger Berglin 
ha som fått uppgiften att rita 
och få hjälp av medlemmar-
na till att bygga upp banorna. 
Sekretariatet med Stefan Ols-
son och Mats Gustafsson fi ck 
kämpa i två dagar för att få 
ihop startlistorna, då det var 
väldigt många som skulle låna 
vapen av varandra för att de 
skulle kunna tävla i så många 
klasser som möjligt. Totalt sett 
så blev det 387 starter i under 
de två tävlingsdagarna.

Magnumskyttet växer och fl er 
borde våga ta på sig att arrang-
era ett SM. Grovskyttarna bjöd 
in Kalix PS och Luleå PK för 

att ansvara för varsin station, 
vilket blev ett lyckat samarbete 
med delad glädje och kunskap.

Att arrangera en tävling vore 
inte möjligt utan våra med-
lemmar och jag önskar jag 
kunde namnge alla som ställt 
upp. De har gjort ett fantas-
tiskt jobb som funktionärer, 
banbyggare, vapenkontrol-
lanter, sekretariatpersonal, 

matutkörare och all övrig 
markservice.

En eloge till kökspersonalen 
som tillagade två olika rätter 
husmanskost per dag och sålde 
sammanlagt 400 portioner och 
därtill en massa kaffe, varm-
korv och smörgåsar. Det är lätt 
att glömma bort köket, men 
det är lika viktigt som allt an-
nat. Det har skalats, skurits och 

tillagats oräkneliga kilon mat 
av Örjan, Daniel, Helen och 
Katja. Sen får vi inte glömma 
de andra som hjälpt till.

Extra roligt är det när man får 
härlig respons över hur bra 
banorna var. Det stora sam-
talsämnet handlade om ”den 
förbannade älgtavlan”, där 
många sköt bort sig under 
lördagen. Avståndet till tavlan 

Magnum SM Magnum SM 

Av: Katja Ylimaunu
Foto: Pia Mikaj, Fia Häggbom

En fantastisk skyttehelg med underbara 
skyttar där tävlanden anlände från Kiruna i 
Norr och ända ner till Teckomatorp i söder.

Hela resultatlistan från tävlingen fi nns på Åke ”Sheriffen” Johanssons 
hemsida http://www.magnumcupen.com.

i Luleåi Luleå

Ett glatt gäng skyttar som 
deltog i Magnum SM.
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Vinnare, individuellt
Klass Namn Klubb Träff Figur Poäng
.357 DA Gunnar Karlsson Eskilstuna Hvf 48 27 229
.357 SA Peter Piscator Storforsens Psk 48 27 220
Friklass Roland Engström Torsby Psk 48 27 242
6,5” Andreas Johansson Eskilstuna Hvf 48 27 202
41-44 SA Jano Mikaj Katrineholms Pk 48 26 276
41-44 DA Gunnar Karlsson Eskilstuna Hvf 48 26 287
9mm-455 pistol Gunnar Karlsson Eskilstuna Hvf 48 26 273

Vinnare, lag
Klass Klubb Skyttar Träff Figur Poäng
.357 DA Borås Ps David Annertorn

Lennart Wennberg
Krister Persson

144 81 591

.357 SA Eskilstuna Hvf Gunnar Karlsson
Andreas Johansson
Erik Larsson

143 81 480

Friklass Torsby Psf Roland Engström
Lars Thomasson
Anita Olsson

144 81 680

41-44 SA Eskilstuna Hvf Gunnar Karlsson
Andreas Johansson
Erik Larsson

143 78 749

41-44 DA Skellefteå Psf Peter Hedström
Peter Andersson
Lennart Röös

143 77 740

9mm-455 pistol Borås Ps Krister Persson
Joe Furborg
Klara Albertsson

138 78 603

6,5”, .357-44 DA/SA Kalix Pistolskyttar Robert Lindbäck
Mats Jönslars
Jörgen Rosén

137 79 386

Kökspersonalen bestod av Dick, Kay, Ronny, Helen, Anna-Lena, 
Daniel, Katja och Örjan.

Markering och eftertankar efter en färgglad station. 

Medaljörer 41-44 SA. Guld till Jano Mikaj Katrineholm Pk, silver till 
Gunnar Karlsson Eskilstuna Handeldvapenförening och brons Rolf 
Hallman Borås Pistolskyttar.

Älgtavlan som så många 
förbannade sig över.

Bo Walger delar ut förbundets standar till Grovskyttarna i Luleå för 
ett väl genomfört SM.

var 171 meter, för det är inte 
meningen att det ska vara lätt 
i konkurrensen.

Unikt för söndagen var att i 41-
44SA sköt ettan, tvåan och tre-
an exakt samma poäng vilket 
krävde särskjutning om pall-

Dessutom hade vi myggfritt 
och tur med vädret. Solen lyste 
över oss större delen av dagar-
na och även om mörkret hann 
falla över oss under lördagens 
prisutdelning var det lyckliga 
men trötta skyttar som applå-
derade och fotade sina skytte-
kamraters prestationer.

Under lördagen delade för-
bundsordförande Mike Win-
nerstig ut priserna och på 
söndagen agerade Bo Walger 
prisutdelare. Det kan också 
tilläggas att Mike lyckade kni-
pa åt sig två femteplaceringar 
(9mm-455 samt 41-44DA) 
under söndagens tävlingar.

Bo Walger från förbundet var 
med oss under senare delen 
av söndagen och medverkade 
även på särskjutningen. Un-
der sitt tal där han delade ut 
förbundets förtjänstmedaljer 
till arrangörerna, delgav Bo 
att han fått upp intresset att 
börja tävla mer i magnum-
fält. De sägs att han innehar 
en magnumrevolver.

Grovskyttarna tackar Kalix PS, 
Luleå PK samt alla tävlande 
skyttar för ett väl godkänt 
Magnum SM 2016.

Magnum SM 2017 kommer att 
arrangeras av Kristinehamns PK.

placeringarna. Det var likväl 
roligt att i den skjutposition 
skyttarna satt blev även pall-
placeringarna. Även om sö-
derlänningarna ofta visades på 
prispallen, syntes även norr-
bottningarna där. En bra pris-
fördelning över hela landet. 
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Ibland använder man uttrycket ”det var bättre förr”. Om hur 
skytteresultat i dag sällan kommer in i riks eller lokaltidningar 
från vår tävlingsverksamhet ,både vad gäller föreningstävlingar 
eller SM eller landsdelsmästerskap. Som aktiv under 60 år kan 
jag med lång erfarenhet upprepa att det var bättre förr med 
vår förmåga att lyckas få in skytteresultat och referat från våra 
större tävlingar. När jag började min s.k. skyttekarriär, innan 
datorn fanns, lämnade vi i resultat och i bland foton om inte 
vi lyckats med att få en reporter på plats att följa tävlingarna. 
Nu är det ytterst sällan man ser resultat och referat måndag 
efter en tävlingshelg. Under de senaste åren med deltagande i 
SM och NSM har det blivit än mer tydligt att vår förmåga att 
attrahera press, radio och TV för skyttesporten och då främst 
pistolskyttet är näst intill obefi ntligt.
 Mina funderingar är därför, varje förening/tävling 
måste ha en pressansvarig. Tävlingsansvariga måste få fram 
resultatlistor omedelbart för deltagarna, press och publik. 
Vi måste knyta personliga kontakter med sportjournalister. 
Vi kan inte tro att någon som kommer att bevaka tävlingen 
skall stanna hela dagen för att eventuellt få resultaten. Om 
ingen kommer och bevakar tävlingen, se till att vi mailar 
över till redaktionerna med lite ”brödtext”. Vi säger ju ibland 
”syns man inte så fi nns man inte”. Vi kanske måste införa 
fi nalskjutningar även i fältskyttet där t.ex. 3 bästa i var klass 
skjuter fi nal på plats där publik fi nns. Fältskyttarna försvinner 
i dag ut i skogen och ingen publik kan följa med hur det går. 
Kanske rapportera direkt resultat till sekretariat efter att man 
skjutit på en fältskytte station? Resultatet redan anslaget när 
patrullerna kommer tillbaka!

Hoppas få igång debatt med detta inlägg.

Arne Lindberg, Guldmärkesskytt nr 74312, år 1958

Att synas i media
Kommentar från Nils-Anders Ekberg,
Generalsekreterare SPSF
Visst var det bättre förr, i alla fall somligt. Mängden 
skytteresultat i pressen var defi nitivt större förr. Riksmedia 
rapporterar idag nästan bara om arenaidrotter och OS-hopp, 
eller när svenskar tävlar internationellt. Lokaltidningar skriver 
ibland om skytte. Det krävs lokal anknytning för att de ska tro 
att ett reportage intresserar deras läsare; antingen att tävlingen 
arrangeras inom tidningens läsarområde eller att någon från 
området har haft betydande framgångar. Förr fanns det ett 
tredje skäl, deltagarna och deras anhöriga ville veta hur det gick 
för dem själva. Det skälet har nästan fallit bort, då säkert 90% 
av deltagarna letar upp sitt och alla andras resultat på nätet 
redan på tävlingsdagens kväll. De återstående är för få för att 
tidningen ska anse att det intresserar läsekretsen i allmänhet. 
Intresse skapar läsare, vilket genererar ökade annonsintäkter, 
och det senare är ju motivet att driva en kommersiell 
tidning.
 Nå, tycker förbundet att det mesta är bra 
som det är, och att det som inte är bra 
inte går att göra något åt? Nej, så är 
det inte. Av den anledningen har 
förbundsstyrelsen under våren fastställt 
en kommunikationsstrategi, och 
under hösten ska den vidareförädlas 
till kommunikationsplaner för 
olika områden. Först när man har 
klarat ut vad man vill förmedla 
och till vem, är man beredd att 
välja ”kanal” (dagspress, TV/radio, 
hemsidor, sociala medier etc.). Vi 
måste ju veta var de intresserade 
söker information.
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Jakten på artikelförfattare och intressanta intervjuobjekt 
stegrades under årets SM i fältskjutning, precision och 
militär snabbmatch, när NP redaktionen bröt ny mark 
med ett artilleri fullt av kameror och mikrofoner.

Till årets SM fi ck redaktio-
nen för Nationellt Pistolskyt-
te i uppdrag att sammanställa 
varje dag genom en video-
rapport, vilka under kvällar-
na gjordes publika på Svenska 
Pistolskytteförbundets egen 
YouTube-kanal. Vi hade även 
förstärkning av NP:s tidigare 
chefredaktör Ulf Hansson. 
Arrangörerna för årets SM 
lade även upp videorappor-
terna på tävlingens hemsida 
för att skyttarna lätt skulle 
hitta dem. 

Att få skyttarna ställa sig fram-
för vår kamera för en intervju 

var en utmaning i sig. Oftast 
ville de helst inte vara med, 
men efter lite förklarande 
om varför vi gjorde inter-
vjun, ställde nästan alla upp. 
Den vanligaste frågan efteråt 
var ”Vart hittar jag videon sen 
då?”, vilket visar att de nog 
var lite stolta över sin insats 
i alla fall.

Att förbundet valt att ta ytter-
ligare ett steg in i det mediala 
samhället visar verkligen ett 
steg i rätt riktning. Vi ska vara 
stolta över den sport vi ut övar 
och visa på att det är helt van-
liga människor som sysselsät-

artikelförfattare från hela vårt 
avlånga land. För varje utgå-
va av Nationellt Pistolskytte 
är viljan och visionen att det 
skall fi nnas artiklar och ma-
terial från alla landsdelar av 
vårt förbund. Därför valde vi 
att under årets SM i Kristian-
stad synas bredvid förbundet 
på deras utställarplats. Dels för 
att kunna svara på eventuella 
frågor men även för att dela ut 
en folder med namnet ”Skriv 
i NP du också”, som handla-
de just om att skriva artiklar.

För att hitta videoreporta-
gen från årets SM i fältskjut-
ning, precision och militär 
snabbmatch söker ni helt en-
kelt efter ”Svenska Pistol-
skytteförbundet” på www.
youtube.com. Där kommer 
det i framtiden att publiceras 
mycket mer.

Om ni vill få tag på vår folder 
om artikelskrivning skickar 
ni e-post till redaktionen på 
np@liteolika.se.

Videorapporter och 
jakten på författare
Av: Peter Carlsson och Anna S. Törnqvist
Foto: Peter Siegel

En uppskattad folder 
som förhoppningsvis 
inspirerar nya 
artikelförfattare.

Det gäller att 
kontrollera 
materialet efter 
intervjuerna.

Anna var alltid 
beredd med 
kameran, även när 
man minst anade 
det.

Anna intervjuar 
Per Hylander efter 

hans svenska 
rekord i militär 

snabbmatch.

Tidigare chefredaktören 
Ulf Hansson fi lmar under 
prisutdelningen.

ter sig med pistolskytte och 
inga skummisar som undviker 
att fastna på fi lm.

Redaktionen passade även på 
att nå ut till nya potentiella 
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Krysset

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

Av: Ulf Hansson

Lösenordet består av slumpmässiga bokstäver som du får fram 
genom de blå numrerade rutorna.
Skicka lösningen senast den 7/11 2016 med e-post till npkryss@
liteolika.se eller som postbrev till Svenska Pistolskytteförbundet, 
Box 5435, 114 84 Stockholm. Märk kuvertet ”Korsord NP16/3”.
Glöm inte att ange er postadress tillsammans med svaret.

En vinnare lottas ut av de rätta inkomna svaren och presenteras i 
nästa nummer tillsammans med lösningen. Vinsten denna gång är 
en liten och ljusstark fi cklampa.

Lösenordet i NP2/16 var: AELNE. Grattis till Kenneth Carlson i 
Johannishus. Du får en praktisk ryggsäck med förbundets logotyp 
skickad till dig. Lösning NP2/16.
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Överfallssprayen UV-märker 
en angripare med en röd/lila 
färg som sitter kvar i upp till 
48 timmar. Sprayen överras-
kar, stör och förblindar tillfäl-
ligt angriparen. Den sprayade 
angriparen känns lätt igen av 
allmänhet och polis som då 
utan svårighet kan identifi era 
förövaren. I motsats till tår-
gasspray är Defense ID helt 
lagligt, licensfri och godkänd 
för användning. Man riskerar 
inte åtal för ”illegalt vapen-
innehav”.

 Sprayen fi nns i 16 ml fl as-
ka för 150 kronor och i 66 ml 
för 225 Kr.

Den andra nyheten från Spor-
tec är ett nytt och bra snabb-
hölster för pistoler och 
revolvrar från fi rman Guga 
Riba. Ett av marknadens ab-
solut bästa snabbhölster för 
dem som skjuter IPSC och 
PPC. Hölstret är ett univer-
salhölster som ställs in efter 
respektive fabrikat av pistol. 
Pistolen sitter fast i hölstret 

genom att klämma på var-
bygeln och kan låsas med en 
vipparm men den sitter fast 
mycket bra utan låsning.

Hölstret går enkelt att lossa 
från bältesfästet så att rig-

gen/bältet tar min-
dre plats i en Range 
bag. Bältesfästet sitter 
kvar i ytterbältet/bäl-
tet (spänns fast med 
skruvar). Som tillbe-
hör fi nns även Dust 
Cover/Fodral som går 
att sätta på/om pisto-
len medan man har pi-
stolen hölstrad.

Livstidsgaranti gäller, om nå-
got går sönder på hölstret så 
skickar Sportec en ny del till 
skytten. Pris för universalhöl-
stret är 1 695:- för pistol och 
1 895:- för revolver.

Nyheter på årets SM
Av: Peter Siegel

Av: Peter Siegel

Flera nyheter fanns att se på Pistol-SM i Kristianstad, bland annat 
visade SPORTEC AB en laglig självförsvars-spray, kallad Defense ID, 
samt det senaste kvalitetshölstret från brasilianska GUGA RIBAS.

Per-Åke från Sportec visar 
upp Defense ID.

Morgan Johansson, ACPK, etta 
i Stockholms rankinglista i pre-
cision under de senaste åren, 
tog hem kretsmästerskapet 
i vapengrupp C på Grimsta 
skjutbanor med 339 + 144 
poäng, totalt 483 poäng. Inte 
nog med det, Morgan gjorde 
hat trick och vann även krets-
skjutningen i A med 333 poäng 
och B med 337 på samma tävling. 
Morgan blev även silvermedaljör i 
ÖC med 485 poäng på årets SM, samt 
fyra i både A och B.

På ÖSM i precision på Faxan slog han till igen och segrade i både 
vapengrupp B och C. I vapengrupp C blev Morgan östsvensk mästare 
med 339 poäng + 145, totalt 484 poäng. Hans sista fi nalserie bestod 
av en 50-poängare med fem (5) innertior. På dessa tre mästerskapen 
blev det alltså två guld och ett silver.

Så avslutar man en fi nalskjutning
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Olympiamästaren Ragnar 
Skanåker har kommit ut med 
en ny bok om pistolskyttets 
hemligheter. Läroboken fi nns 
på både svenska och engelska. 
En mycket strukturerad och 
omfattande bok som varje 
klubb borde köpa in och låna 
ut till sina nybörjare.

Ragnar Skanåker, en av värl-
dens bästa pistolskyttar har 
deltagit i sju OS under 28 år 
och erövrat fyra OS medal-
jer. Han började med att ta 
OS-guld i München 1972 
och fortsatte sedan med två 
silver och ett brons. För att 
inte tala om alla hans segrar 
på VM, EM, samt de många 
segrar i världscupen. Mäster-
skytten är alltså väl kapabel 
att lära ut hur man blir en bra 
pistolskytt. Ragnar gav kom-

mentarer och goda 
råd om skytte i en 
tidigare bok skriven 
av Dr. Laslo Antal: 
”PISTOLSKYTTE 
– Att träna och tävla”.

I den senaste boken ”Bemästra 
pistolskyttet” samarbetar han 
med Pontus Olsson och fo-
tografen Mathias Navne. Bo-
ken kom ut hösten 2016 och 
handlar om grundläggande 
principer, olika skyttegrenar 
godkända både av ISSF och 
Svenska Pistolskytteförbun-
det, samt medicinsk veten-
skap angående pistolskytte 
och kanske det allra viktigaste 
– träning och tävling.

Ragnar säger i en exklusiv in-
tervju till NP:
– Pistolskytte är en fantas-

tisk sport och du kan skjuta 
långt upp i åldern. Om du tar 
de råd som presenteras i nya 
boken kommer du få ett bätt-
re liv, och om du tränar rätt 
också får du möjlighet att resa 
och hitta vänner över hela 
världen. Alla kan, det enda 
som behövs är hårt arbete. De 
som bara vill ha en rolig och 
spännande hobby, men vill 
prestera bra, har förstås också 
stor nytta av boken.

Min egen uppfattning om ”Be-
mästra pistolskyttet” är att det 
inte har funnits en så bra och 
utförlig bok på svenska hit-

tills och inte hel-
ler på engelska. Följer 
man instruktionerna så är de 
en stor fördel på vägen att bli 
en elitskytt. Boken är också 
den bästa julklappen för en 
skytt på väg upp i skytteklas-
serna.

”Bemästra pistolskyttet” be-
ställer man genom att sätta in 
379:- på BG 6351-0085. Bo-
ken kommer tillsammans med 
en bonus till de första hundra 
sålda böckerna. Bonusen är 
boken ”9 OS-Nästan”. Glöm 
inte att skriva tydlig leverans-
adress. Trevlig läsning!

Ragges nya bok
Av: Peter Siegel

RÄTTELSER
I NP 2/2016 skrev vi i 
artikeln om handladdning 
att svartkrut var en 
blandning av svavel och 
kväve, vilket inte är helt rätt. 
Svartkrut är en blandning av 
salpeter, kol och svavel. 

Läsaren Rolf Castor 
uppmärksammade detta fel. 
Samtidigt berättar han att de 
miniatyrhagel, som syns på 
sidan 55 i samma tidning, 
inte sprider, då Flobertgevär 
är slätborrade.

Ove Andersson, Stockholmspolisens Psf, är en van banläggare och 
delar mer än gärna med sig av sina kunskaper och hjälpmedel. På 
hans hemsida fi nns det mängder med dokumentmallar, men även 
teckensnitt för att skapa grafi k för målspelet under en fältskjutning.

Teckensnittet, som fi nns att hämta hem gratis tillsammans med en 
enkel instruktion, gör det mycket tydligare för skyttarna att se hur 
målspelet fungerar.

Oves hemsida fi nner ni på http://ove.speedlan.nu.

Exempel på tider för en förutsättning;
A <||||||||||||12||||||||||||>
B <1>                    <|2|> Fram/Bortsv.

A1/A2 [%%%%6%%%%%]{&&&&6&&&&&} Direktväxlande

Hjälpmedel för banläggare

Ove Andersson, en eldsjäl 
inom pistolskyttet.
Foto: Peter Siegel
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Tolkar
Fält resp. Precision.
Komplett sats i låda.
Pris per låda: 400:-
Enstaka tolkar: 75:-/styck

JACKMÄRKE 30:-
65 x 90 mm

BLAZERMÄRKE 125:-
70 x 90 mm

SLIPSHÅLLARE 75:-
Med kopia av pistolmärket
i guldimitation.

SIDENSLIPS 
340:-

KEPS 90:-
En storlek (inställbar)

BÄLTE 300:-

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

Frakt tillkommer

Profi lprodukter, trycksak



Skjutträning och Träningslära 50:- Skjutställningar 50:-

SKJUTHANDBOK 200:- VITBOK 50:-KONTROLLPROGRAM 50:-

UTBILDNINGSHÄFTE
Grundutbildning för pistolskyttekortet. 120:-.

ker och utbildningsmateriel

Planering och Tävling: 50:- Skjutteknik: 50:-
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Försvarsinformation

Tävlingen innehåller två na-
tionella pistolskyttegrenar i 
form av Militär Snabbmatch 
samt Fältskjutning. Platsen 
var Rödbergets skjutbanor 

liggandes strax nedanför det 
gamla Rödbergsfortet som 
en gång i tiden ingick i Bo-
dens fästning. Till sin hjälp 
fanns funktionärer från Bo-

dens Sportskytteklubb med 
Anders Khemi och Bengt 
Flodin i spetsen, som tillika 
sitter i Svenska Pistolskytte-
förbundets styrelse.

Lördagen började med en 
genomgång av dagens akti-
viteter innan soldaterna sköt 
grenen Militär Snabbmatch. 
Grenen genomförs på pre-

Dunder och medaljer 
vid Bodens fästning
Av: Peter Carlsson och Anna S. Törnqvist

Varje år anordnar hemvärnschefen Roland Ekenberg ett 
riksmästerskap i pistol m/88 för att genomföra en kontroll av 
soldaternas kompetens. Årets upplaga gick av stapeln i Boden och 
blev en nervpirrande poängjakt i de båda pistolskyttegrenarna.

Pär Marklund, vinnare i båda skyttegrenarna 
under skjutning i Militär Snabbmatch.
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cis samma sätt för hemvärnet 
som den gör i civilt skytte. 
Det enda undantaget är att 
säkerhetsproppen inte behövs, 
då den inte används av för-

regn genomförde soldaterna 
tävlingen medans dropparna 
smattrade mot de proviso-
riska skjutbänkarna av lådor 
i formplywood. Rikshem-
värnschefen Roland Eken-
berg var självklart på plats 
och inspekterade soldaternas 
prestationer. Även regements-
chefen, överste Mikael Frisell, 
fanns på plats för att se hur 
tävlingen fortlöpte.

Söndagen bjöd på betydligt 
bättre väder när det var dags 
för fältskyttet som är en an-
norlunda variant av den ci-
vila grenen. Här har moment 
som magasinsbyte, rörelse och 
oväntade situationer lagts till. 
Under skjutningen på en av 
stationerna står soldaterna på 
skidor med stavar i händerna 
då eldkommandot ges. På en 
annan station skall ett simu-
lerat hundkoppel hållas under 
hela skjuttiden.
 Det ger hela skjutningen 
en helt ny dimension och vi-
sar på att soldaterna måste 
vara beredda att hantera 
sitt vapen i annorlunda si-
tuationer, och inte bara på 
en skjutbana.
 Den sista patrullen 
blev en patrull utom täv-
lan då den förutom Ro-
land Ekenberg bestod av 
tävlingsledaren Bengt Flo-
din, förbundets General-
sekreterare Nils-Anders 
Ekberg, tränaren Alf Bo-
man samt NP:s redaktö-
rer Anna S. Törnqvist och 
Peter Carlsson.

Förutom pistol m/88 skjuts 
det ett SM i AK-4 på 
både bana och fält vilket 
lockar betydligt fl er skyt-
tar än pistolgrenarna. Den 

stora anledningen till detta är 
att endast befattningar inom 
hemvärnet som bär pistol får 
delta i pistolskyttegrenarna. 
Startfältet för militär snabb-
match och fältskjutningen var 
inte överväldigande då endast 
23 skyttar deltog.
 Vapnet som hemvärns-
soldaterna använder kall-
las inom försvaret för ”Pistol 
m/88” (modell 88). Inom 
civilt skytte känner vi igen 
den mer som Glock 17 eller 
Glock 19. Pistol m/88 fi nns 
i fl ertalet varianter som 88, 
88C och 88C2 vilket då är en 
Glock 17. 88B och 88D är en 
Glock 19. De olika varianter-
na beror på att vapnen köpts 
in i fl era omgångar, men har 
ändå samma grundkonstruk-
tion.

Till understöd om vapnen 
skulle krångla fanns Anders 
Appelqvist från serviceavdel-
ningen på FMV, Försvarets Endast två kvinnor ställde 

upp i tävlingen. Här ses 
Malin Olsson skjutandes en 
serie på 10 sekunder.

Bengt Flodin och Mikael 
Frisell tittar nyfi ket på den 

Militära Snabbmatchen.

svarsmakten. Istället gör sol-
daterna patron ur och visiteras 
innan vapnet torrklickas och 
åter hölstras.
 Under både ös- och dugg-

Förbundets generalsekreterare Nils-Anders Ekberg, rikshemvärns-
chef Roland Ekenberg och Bengt Flodin är redo inför den kommande 
fältskjutningen.
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Försvarsinformation

Materielverk. Det är sällan 
en Glock krånglar berättar 
Anders;
– Oftast går de sönder för att 
de tappas i golvet så att bak-
re delen av manteln spricker. 
Men vi har faktiskt ett vapen 
på vår verkstad nu som har 
spruckit i manteln på grund 
av användning. Den har gått 
ca. 50 000 skott och borde ha 
klarat mycket mer.

Avtryckarvikten på en Glock 
ligger på ca. 2,5 kilo. Pisto-

Efter skjutlaget behövdes både kaffe och smörgås.
I Boden serverades självklart en renklämma.

Rikshemvärnschefen inspekterar sina soldaters framgångar.

Anders Appelqvist från 
serviceavdelningen på FMV fanns 
till hjälp om något vapen skulle 
krångla.

Sprucken mantel på en Glock 
som ”bara” gått 50 000 skott.

En mycket fokuserad Alf Boman under fältskyttet.

Styrningen till måltavlorna var tvungen att förvaras i en soptunna på 
grund av allt regn.

len har även fasta riktmedel 
som inte går att justera sär-
skilt lätt. I soldatreglemente 
för Vapenmateriel Pistol 88 
fi nns att läsa;

”Ger vapnet en felaktig träff-
punkt på grund av brister i 
skjutteknik, väder eller ljusför-
hållanden rättas detta genom att 
välja en annan riktpunkt. Om 
vapnet under längre tid ger fel-
aktig träffpunkt ska det skottstäl-
las. Som hjälpmedel används ett 
pressverktyg.”
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Alla medaljörer hyllades med 
fanfar och stora applåder.

Medaljörer i fältskjutning. Från vänster: Vilnis Pavloviĉs, Lettland, 
Pär Marklund, Norrbottensgruppen och Christian Gustafsson, 
Örebro-Värmlandsgruppen.

En av stationerna simulerade skjutning samtidigt som ett hundkoppel skulle hanteras.

Medaljörer i militär snabbmatch. Från vänster: Per Olof Tejbo, 
Västernorrlandsgruppen, Pär Marklund, Norrbottensgruppen och 
Christian Gustafsson, Örebro-Värmlandsgruppen.

Kombinera skidskytte och fältskytte? Varför inte tyckte arrangören 
som hade till uppgift att simulera verkliga skyttesituationer i strid.

Segrare i båda grenarna blev 
Pär Marklund från Norrbot-
tensbataljonen. Han sköt 504 
poäng varav 6 innertior i Mi-
litär Snabbmatch och tappade 
bara fem poäng i poängfält-
skjutningen. Ett strålande re-
sultat. Men spänningen var 
hög då Christian Gustafsson 
från Örebro-Värmlandsgrup-
pen jagade Pär på poängen 
och hamnade på andra plats i 
de båda pistolskyttegrenarna.
 Inbjudan till tävlingen 
gick även ut till gästande 

soldater från Lettland, varav 
endast en skytt deltog i pi-
stolgrenarna.
 Prisutdelningarna under 
de båda dagarna var ärofyll-
da och mängder med solda-
ter deltog i ceremonin som 
innehöll både fanfarer och 
tacktal. Bengt Flodin fi ck ta 
emot Rikshemvärnschefens 
jetong för god insats.

Ett videoreportage från tävling-
arna fi nner ni på Svenska Pistol-
skytteförbundets YouTube-kanal.
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Försvarsinformation

Hur har Bodens Sportskytteklubb blivit tilldelade detta 
arrangemang?
– Vi har blivit tillfrågade av Norrbottensgruppen som i sin 
tur blivit tilldelade uppdraget av rikshemvärnschefen Roland 
Ekenberg. Det gör att jag som ansvarig tävlingsledare tar hjälp 
av Bodens Sportskytteklubb att genomföra tävlingen. Det är 
en ge och ta situation då vi hjälper till att arrangera tävling-
ar och försvaret i sin tur ger oss möjlighet att använda deras 
skjutfält för civilt bruk.

Hur har förberedelserna varit innan tävlingen?
– Vi hade tävlingen för fyra år sedan och det är en vanlig 
fälttävling och vanlig militär snabbmatch vi anordnar. Boden 
Sportskytteklubb är en erfaren klubb vad gäller tävlingsarrang-
emang, så vi dammar av gamla planer och uppdaterar fältskyt-
tet med nya roliga stationer. Tävlingen börjar planeras ungefär 
ett halvår innan.
– Från klubben har vi varit runt 15-20 medlemmar som va-
rit med att arrangera tävlingen i olika sammanhang.

Vad är Svenska Pistolskytteförbundets roll?
– Förbundet är en frivillig försvarsorganisation och vi är all-
tid med när det arrangeras militära tävlingar för hemvärnet 
och försvarsmaktsmästerskapen.

Hur känns det efter vinsten?
– Det känns jättebra. Jag har varit med några år på riksmäs-
terskapet och jag har inte tagit guld tidigare, så det var kul att 
ta det idag. Jag tog ett silver för två år sen och hamnade på 
fjärde plats i fjol.

Skjuter du civilt?
– Ja, jag skjuter civilt med både A- och C-vapen och gärna 
fält som jag tycker är roligast men så jobbar jag även för en 
IPSC-licens också.

Tränar du mycket inför ett mästerskap som detta?
– Jag är lagledare för det lag som ställt upp i tävlingen och 
vi har haft fem dedikerade tillfällen då vi kunnat träna. Sen 
har vi skjutningar i bataljonen varje månad som jag håller i. Vi 
fi ck även tillfälle att delta på en civil fältskyttetävling i Boden.

Hur tycker du inställningen till civilt skytte är inom hemvärnet?
– Det är en rätt stor procent av de inom hemvärnet som 
även skjuter civilt eller ägnar sig åt jakt, så det är väldigt po-
sitivt skulle jag säga.

Får vi se dig på guldplats även nästa år?
– Haha, ja jag hoppas det, säger Pär och skrattar. Vi får väl se. 
Jag ska öva för det i alla fall.

Varför tycker du att man ska gå med i hemvärnet?
– Dels är det kamratskap och jättekul att träffa alla som varit 
med på övningarna. Sen kan man göra en insats i såväl krig 
som fred. Vi har gjort eftersök och annat som även i fredstid 
är av stor nytta.

Pär Marklund, 
vinnare i 
både Militär 
Snabbmatch och 
Fältskjutning.

Bengt Flodin tar emot rikshemvärnschefens jetong för god insats.

Pär Marklund
MC-ordonnans och dubbelvinnare från
122:a hemvärnskompaniet

Bengt Flodin
Tävlingsansvarig pistol
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Vad innebär arbetet som 
rikshemvärnschef?
– Inom försvarsmakten har 
jag ansvaret för hemvärnsför-
banden vilket utgör ungefär 
hälften av försvarsmaktens 
personella styrka. Där ansva-
rar jag för allting som har med 
förbanden att göra utom att 
sätta in dem i själva insatserna.

Hur fi ck du idéen till tävlingen 
som just genomförts?
– Hemvärnsförbanden har 
till uppgift att skydda och be-
vaka, och skall tidigt vara på 
plats i olika typer av stridssitu-
ationer. Den minsta stridsen-
heten inom hemvärnet är den 
enskilde soldaten med dennes 
personliga vapen. För mig är 
det viktigt att man tränar och 
är en duktig skytt. I en kris-
situation är det ibland endast 
är ett skott som kan avlossas 
och då ska det träffa precis där 
man tänkt sig. Därför är den 
här tävlingen en stimulans för 
vidareutveckling och person-
lig träning.

Tyckte du fältskjutningen var 
realistisk?
– Jag tyckte den var intres-
seväckande och stimulerande 
men även ganska realistisk, 
med hänsyn till att man var 
tvungen att hantera andra sa-
ker utöver skyttet som t.ex. 
ett hundkoppel.

Vilken utveckling ser du hos sol-
daterna i deras skjutskicklighet?
– Skjutskickligheten har 
generellt sett alltid varit hög, 
men jag kan konstatera att vi 
ökar den nu med denna typ 
av kompetensprov och stimu-
lans av skytteträning. Det ser 
jag som en mycket positiv ut-
veckling.

Hur många personer inom 
hemvärnet har en befattning 
med pistol?
– Ungefär 3 200 befattning-
ar utav de 22 000 personer 
hemvärnet består av. Denna 
helg deltog ett 30-tal skyttar, 
vilket är något färre än det 
brukar. Vi kommer se över 
vad det beror på. Möjligheten 
att komma hit till Boden och 
se hur man gör här, är något 
som bör stå högt på önskelis-
tan.

Hur kan deltagandet ökas?
– Jag tror det handlar myck-
et om den träning som ge-
nomförs hemma. För att vara 
en duktig skytt måste man 
träna ofta vilket innebär att 
man måste träna fl era gånger. 
Jag tror vi måste stimulera till 
mer träning på skjutbanan.

De som inte har en 
pistolbefattning, kan de vara 
med i tävlingen?
– Tävlingarna är en stimu-
lans för de soldater som har 
vapnet i sin befattning. Frågan 
har kommit upp vid ett antal 
tillfällen. Vi har inte kommit 
riktigt iland med huruvida 
våra instruktörer eller någon 
annan skulle tillåtas att delta 
i tävlingen. Det kanske kom-
mer men jag kan inte lova nå-
gonting.

Hur gick fältskjutning för dig?
– Det leder fram till att jag 
helt klart måste träna, säger 
Roland med ett leende.

Roland Ekenberg
Rikshemvärnschef
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Förbundsnytt
Bo Walger
Tfn: 08-553 401 62
Mail: bo.walger@pistolskytteforbundet.se

Förbundsmötet 2016
Förbundsmötet avhölls på 
Skogshem & Wijk (Lidingö) 
den 19 juni. Se artikel sidan 
10 samt protokoll på Förbun-
dets hemsida för vidare infor-
mation.

Sammanträdesplan för hösten 
2016
Förbundsstyrelsen samman-
träder den 24-25/9 och den 
3/12. Verkställande utskottet 
sammanträder den 3/9 samt 
den 12/11.

Tävlingsprogrammet
Underlag till tävlingspro-
grammet skall ha inkom-
mit till kansliet senast den 30 
september. Det är bättre att 
skicka in ett underlag som 
inte är helt fullständigt i tid, 
än att inkomma med det full-
ständiga underlaget i ett allt 
för sent skede. På så sätt är 
det möjligt att redan från bör-
jan korrigera för eventuella 
krockar i programmet.

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

Strax innan pressläggning av tidningen genomfördes nordiska 
mästerskapen i fältskjutning där Sverige, Norge och Danmark 
deltar. Detta år var Norge värdland och förlade tävlingen till 
Haugesund vid den vackra norska västra kusten.

Sverige lyckades hålla i bra och tog därmed hem lagguldet för 

både juniorer och herrar. Damerna slog danskarna och säkra-
de ett lagsilver. Christan Johansson, Lidköpings Psf, tog även 
hem det individuella guldet för herrar.

Ett längre reportage från nordiska mästerskapen kommer i nästa 
nummer av Nationellt Pistolskytte.

PRESSTOPP

Guldregn i norska Haugesund

Linus Ericsson, Alexander Johansson, Simon Jander och
Pelle Falk-Hedberg tog lagguld.

Christian Johansson, 
vinnare på individuella 
tävlingen.

David Lindström, Christian Johansson, Tomas Hämäläinen och 
Robert Råsbo tog lagguld.

Kristina Andersson, Anna Karlsson, Linda Svensson och 
Maria Claesson tog lagsilver.



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

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

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

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

SCHLETEK - Revolutionerande rengöring! 

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



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

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

Vi erbjuder räntefri avbetalning via Wasa Kredit AB

Ny generalagent i Sverige

1 1 0 3 3 1 2 0 0

Posttidning B
Svenska Pistolskytte-
förbundet
Box 5435
114 84 Stockholm




