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

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

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

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

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

Miljöakuten

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

Aktuellt lösenord: Riktmedel

Köp/sälj/byt på 
hemsidan

När detta skrives går skyttesäsongen 
2016 mot sitt slut. Överlag har detta 
varit ett för Svenska Pistolskytteför-
bundet ganska bra år: många fi na 
tävlingar och mästerskap har an-
ordnats, och vi har lyckats att fl ytta 
fram våra positioner – i alla fall till 
stor del – vad gäller vapenlagstift-
ning och liknande frågor. Vi kan 
också glädja oss åt att Förbundet 
fortsätter att vara den största organi-
sationen i landet med pistolskytte på 
programmet. De senaste tio åren har 
vi ökat med fl era tusen medlemmar, 
vilket är utomordentligt roligt. Un-
der samma tid har de fl esta ideella 
organisationer, både i skytte-Sverige 
och inom andra områden, överlag 
minskat påtagligt.
 Men det fi nns givetvis fortfaran-

de många orosmoment. Polismyn-
dighetens s.k. FAP (Föreskrifter och 
allmänna råd för polisväsendet) har 
nu reviderats, och ett antal kvanti-
fi erade regler för ”aktivitet” med 
och ”behov” av enhandsvapen har 
fastställts. Merparten av detta är re-
lativt begränsade krav, men det åter-
står att se hur polismyndigheterna 
lokalt tillämpar dem. Förbundet har 
formulerat ett antal riktlinjer avse-
ende dessa nya regler, som kan hit-
tas på förbundets hemsida. Se också 
en separat artikel i detta nummer av 
NP.

Men att nationella regler blivit för-
hållandevis rimliga innebär inte att 
internationella regler blir det. Inom 
EU:s ram pågår nu trilaterala för-
handlingar mellan EU-kommissio-
nen, EU-ländernas regeringar och 
EU-parlamentet om ett nytt va-
pendirektiv för EU:s medlemslän-
der. Det är genuint oklart vad detta 
kommer att landa i. Från Förbun-
dets sida har vi en konstant dialog 
med justitiedepartementet i dessa 
frågor, då olika problem kan smyga 
sig in obemärkt och då andra för-
bund kan drabbas av förbud som vi 
ändå vill motverka, även om de inte 
direkt berör oss.

Förbundets förmåga att möta framti-
da utmaningar måste således skärpas. 

Förbundsstyrelsen har som bekant 
antagit ett målsättningsdokument 
där ett antal mål, bl.a. 25 000 med-
lemmar senast år 2025, är fastslagna. 
Vi fortsätter dessutom nu att arbeta 
för dessa mål, och gör det genom 
bl.a. ett ökat engagemang på sociala 
medier (se t.ex. generalsekreterarens 
spalt i detta nummer). Förbundets 
målsättning är att vara med i alla 
relevanta sammanhang där debat-
ten förs.
 En aspekt av detta är vårt natio-
nella och internationella kontaktnät. 
Eftersom många av dagens problem 
vad gäller vapenlagstiftning m.m. är 
internationellt initierade, gäller det 
för oss att vara med i internationel-
la sammanhang och organ. WFSA 
(The World Forum on Shooting Acti-
vities) är ett sådant, och inom den 
organisationen förbereder vi oss nu 
på att stärka vår närvaro.

Slutligen har jag en personlig vision 
om att vi i närtid kommer att kun-
na skapa en tävlingsform eller en 
vapenklass baserad på ”tjänsteva-
penskytte”, d.v.s. en tävlingsform 
där tjänstevapen används på ett mer 
”tillämpat” sätt än i dagsläget. Tan-
ken är att detta kommer att kunna 
användas både för hemvärnsperso-
nal som har pistol som tjänstevapen 
samt som en civil tävlingsform, fast 
kanske lite snabbare och mer tilläm-
pad än våra traditionella tävlingsfor-
mer. Den rikstävling för Hemvärnet 
(i folkmun kallad ”Hemvärns-SM 
pistol”) som vi nu under några år 
anordnat, senast i Boden, kommer 
att ligga till grund för detta.

Glöm inte att logga in och ”gilla” 
Förbundets Facebooksida, där ny-
heter om smått och stort kommer 
att läggas ut framgent.

Med detta vill jag önska er ett gott 
slut på 2016 års skyttesäsong och 
en god nystart på 2017!

Mike Winnerstig
Styrelseordförande, SPSF
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PATRONER

BESKRIVNING Pris/ask 50 st Pris/1000 st

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

180 kr
140 kr
170 kr
170 kr

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

.32 S&W LONG 98GR LRN

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

3 500 kr
3 900 kr 

.38 Spl 148GR LWC

.38 Spl 158GR LRN

.38 Spl 158GR LSWC

160 kr
160 kr
195 kr 

2 900 kr
2 750 kr
3 600 kr

.357 Mag. 158GR SJHP

.357 Mag. 158GR FMJ FLAT

.357 Mag. 158GR SJSP FLAT

225 kr
220 kr
210 kr 

4 100 kr
4 100 kr
3 850 kr 

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

.44 Rem. mag. 240GR SJSP FLAT

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

5 250 kr
6 850 kr 

.45 Auto 230GR FMJ

.45 Auto 230GR FMJ-SWC

.45 Auto 200GR LSWC

.45 Colt 250GR LFN

.454 Casull 260GR SJSP FLAT

.500 S&W 325GR SJSP FLAT

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

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

TÄNDHATTAR

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

HYLSOR
Alla kalibrar.

KULOR
I alla kalibrar.

Generalagent för Sverige:

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

Kaliber

.32 (314/100 WC)

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

.44 (429/240 HP)

.45 (452/230 RN)

Fettade

85 kr

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

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

Förkopprade
(HS)

72 kr

82 kr
101 kr
101 kr

155 kr
149 kr

Sortimentet är större.
Hör av er!

Komplett prislista med 
samtliga kalibrar fi nns på 
vår hemsida!

Med reservation för prisändringar.

Med reservation för prisändringar.

Alla priser inkl. moms.
Pris per 100 från:
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Anslutningarna är 
väl skyddade bakom 
träreglar.

Efter artikeln om ny elektro-
nik till vändställen på Grim-
sta skjutbana i förra utgåvan 
av NP, fi ck vi ett mail från 
Jerry Samuelsson i Lerums 
Jaktvårds- och Sportskytte-
förening som ville berätta om 
deras lösning för ett automa-
tiskt vändställ. Detta ledde till 
ett besök på Gråbo skjutbana 
strax utanför Göteborg för att 
titta närmaren på den intres-
santa lösningen.
 Skjutbanan är belägen ut-
anför Lerum i Västergötland. 
Föreningen är stor och har 

uttag på baksida av vändstäl-
let. Dessa uttag mynnar sedan 
ut vid skjuthallen.

I ett förråd på baksidan fi nns en 
mindre kompressor som an-
sluts till tryckslangen. Det är 
en helt vanlig kompressor för 
hemmabruk med 8 kg tryck. 
Inne i skjuthallen ansluts mat-
ningskabeln till en elektronik 
med I/O-kort och relä för 
att sedan anslutas till en da-
tor med vanlig USB-kontakt.
 Alla komponenter fi nns 
just nu monterade i taket på 

Trådlösa vändställ
Av: Peter Carlsson

Skjutledaren trycker på några knappar i telefonen varpå en 
hel serie med kommandon ljuder ur högtalarna samtidigt 
som tavlorna automatiskt vänds fram och tillbaka. 
Tekniken tar ytterligare ett steg in på skjutbanorna med 
datorstyrda vändställ.

Lufttryckskolven som styr vändstället. Luftslang och spänningsmatning ansluts 
lätt då den förvaras inlåst.

ca. 350 medlemmar varav ca. 
30 fi nns med i pistolsektio-
nen. Det är en massiv skjut-
bana som har tillgång till med 
stora områden för olika typer 
att skyttegrenar.

Jerry arbetar till vardags som 
robottekniker och har djup 
kunskap om det mesta inom 
elektronik och konstruktion. 
Hans passion för teknik har 
letat sig ända ut på Gråbo 
skjutbana där han har kon-
struerat en snillrik anordning.
 Vändstället är av en enkel 

konstruktion och kräver inte 
mycket kraft för att vridas. På 
vändstället sätts en trycklufts-
driven kolv med magnetven-
til. Kolven klarar att trycka ca 
150 kg vilket är mycket mer 
än vad som behövs så länge 
vändstället inte kärvar.

När magnetventilen får ström-
matning öppnas den och 
tryckluften pressar ut kolven 
varpå vändstället vrids runt 
ett kvarts varv. Spänningska-
beln till magnetventilen och 
tryckluftslangen kopplas in i 

Jerry Samuelsson, 
en innovativ 
pistolskytt.
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En vanlig kompressor föder lufttryckskolven vid vändstället ...

... vilken kopplas till den 
nedgrävda anslutningen 
på baksidan av 
skjuthallen.

Jerry visar fjärrskrivbordet till 
datorn på sin mobiltelefon.

I applikationen fi nns 
friheten att använda 
egna tider.

Flera skyttegrenar 
fi nns inbyggda 
i applikationen 
där Jerrys röst 
kan kommendera 
”Linjen är klar!”.

skjuthallen för att undvika in-
rymma allting i datorns chassi. 
Sedan vore det inte helt kom-
plett utan den 3D-utskriv-
na plastlåda som I/O-kortet 
fi nns monterat i.

På den enkla datorn fi nns en 
applikation som Jerry själv 
skapat vilken skickar signaler 
till I/O-kortet för att vrida på 
vändstället. Eftersom datorn i 
sig har ljudkort kan applika-
tionen lätt spela upp ljud med 
kommandon för varje skytte-
gren. Applikationen har fl era 
skyttegrenar inbyggt men det 

går även att använda egna ti-
der för till exempel fältskjut-
ning.
 Datorn är ansluten till ett 
trådlöst nätverk vilket gör att 
skjutledaren kan använda sin 
smartphone eller surfplatta 
och styra den via ett fjärr-
skrivbord. Detta är mycket 
smidigt då skjutledaren vid 
t.ex. en PPC-match kan följa 
med linjen till de olika av-
stånden utan att fl ytta ett sta-
tiv med högtalare och sladdar. 
Högtalarna fi nns monterade 
på skjuthallen istället. Det 
går även att koppla in en li-
ten skärm till datorn och styra 
den inifrån skjuthallen.

Självklart fi nns det en manu-
ell styrning också om da-
torn skulle strejka. Bredvid 
de komponenter som fi nns 
monterade i taken fi nns även 
en tryckknapp som styr vänd-
stället.
– Systemet införde vi för ca 
tre år sedan, men under åren 
har funktioner lagts till när 
klubbkamraterna har kommit 
med önskemål, berättar Jerry. 
Alla skyttar i klubben har tagit 
emot systemet väldigt positivt. 
Sen är det kanske inte värl-
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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:-

Klubbkamraterna 
Christan Jarl och 
Jerry Samuelsson.

I/O-kort, relä och manuell styrning sitter just nu monterat i taket för 
att hållas på plats.

Kontrollhörnan i skjuthallen där 
även en extern bildskärm kan 
anslutas.

dens bästa röst för komman-
dona i applikationen, men tills 
vidare får de leva med min 
röst, säger Jerry och skrattar.
– Vissa skyttar har jag fått 
hjälpa med att ansluta deras 
telefon till det trådlösa nätver-
ket, men annars har det inte 
varit några problem.

Jerry har fl er planer för sitt sys-
tem. Då endast ett fåtal av an-
slutningarna används på I/O 
kortet kan de övriga användas 
för många andra tillämpningar.
– Det går att ansluta både 
ljussignaler och mikrofoner 
till systemet men det är un-

der utveckling, säger Jerry. En 
mikrofon kan t.ex. avgöra om 
någon skjuter ett för sent skott 
och då signalera med en röd 
lampa. Jag har testat en del 
hemma medans ungarna har 
bankat med en hammare vid 
mikrofonen. Det svåra är att 
hitta rätt känslighet på mikro-
fonen så den bara fångar upp 
ljud från skott.
– För en fältskjutning kan 
systemet även göras mobilt 
genom att ha ett bilbatteri 
och tryckluftstub med fl ö-
desreglering. En standardtub 
har 11,6 kubikmeter luft vil-
ket kommer räcka långt då 

varje vändning av stället bara 
tar en ”nysning” luft. Men då 
kanske en mindre multimedi-
adator som fungerar med 12v 
är enklare. Se bara till att ha 
både batteri och tuben bakom 
skyttarna, tillägger Jerry.

Jerry Samuelsson är en av de 
många eldsjälar som driver 
skyttet framåt i Sverige med 
sina kunskaper inom teknik. 
Det ska bli mycket intressant 
att se hur systemet utveck-
las framöver och vi lovar att 
återkomma när Jerry och hans 
klubbkamrater har tagit det 
till nästa nivå.
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Just när dessa rader skrivs är det 
dagen efter presidentvalet i USA. 
Många amerikaner våndades över 
hur det skulle gå, eftersom andelen 
riktigt missnöjda, från förlorarsidan 
och röstskolkarna, skulle bli i majo-
ritet oavsett utgången.

Vapenägarna är en grupp som, i den 
mån de låter sitt intresse styra, bru-
kar rösta republikanskt, och i år be-
tydde det Donald Trump. Han har 
inte tvekat att hota med negativa 
konsekvenser för vapenägarna om 
liberalen (ett fult ord bland repu-
blikaner och vänner av en liberal, 
i meningen icke-restriktiv, vapen-
lagstiftning) Hillary Clinton (som 
också sagt sig stödja det andra 
författningstillägget, dock med 
fl era inskränkningar) skulle 
vinna.
 Det här är nu inte raket-
forskning. Det vet ju ”alla” 
vem som är att lita på i va-
penfrågor, men svaret är för-
stås olika beroende på om 
man är för eller emot. 
Eller vet alla det? Det är 
en fråga som taktikerna 
inom USA:s vapenrätts-
organisationer, de som 
på DN-svenska heter 
”den mäktiga vapenlob-
byn”, funderar på emel-
lanåt. Många kämpade 
för en Trump-serger, 
men vad hade hänt 
om Clinton vunnit? 

Den hårda tonen har ju gjort klart 
för henne att hos vapenägarna hade 
hon inga väljare och hennes sym-

patisörer fi ck bilden att gillar 
man Clinton gillar man inte 
vapen. Var det så bra egentli-
gen? Borde man inte försöka 
visa ett öppet sinnelag mot 
alla politiska grupperingar? 
Jaktglädje eller nöjet att del-
ta i skyttesporter, eller för all 

del i USA, viljan att skydda 
sig, skiljer inte på republikan 

eller demokrat, rik eller fattig, 
höger eller vänster, ung eller gam-
mal, man eller kvinna – möjligen 
på storstadsbo och övriga.

I den gamla världen, före Facebook, 
kunde man rikta olika budskap till 
olika kategorier. Utåt visar man en 
polerad och välartad ”tyck-om-
oss”-yta, medan man inåt söker elda 
massorna. Nu under Facebook eran 
delar man inte bara tankar med 
sina likasinnade vänner, utan även 
med deras vänner. Många vapenä-
gare delade och gillade nu elaka 
Clintonklipp med sina skyttevän-
ner – skyttevänner som också är 
medlemmar i kyrkokören – till-

sammans med andra kör- och Fa-
cebookvänner, varav somliga aldrig 
sett en pistol och som kampanjade 
för Clinton. Slutsats: Vapenägare = 
Trumpanhängare = Fy. Vips har de 
okunniga och ointresserade för-
vandlats till motståndare.

Pistolskytteförbundet tar just nu sina 
första steg ut på de sociala medi-
ernas halkiga bana. Vi är måna om 
att inte dratta på ända, inte för ofta 
i alla fall. Vi vill fi nnas här, just nu 
bara på Facebook och Youtube, för 
att kunna hittas av de som letar efter 
oss – och för att kunna kommuni-
cera ut vad vi gör och hur kul vi har 
det. För de som vill veta mer eller få 
kontakt ska det leda en snitslad bana 
till hemsida och epost. Dessa kana-
ler kommer även fortsättningsvis 
att innehålla den djupa och breda 
informationen, den som våra med-
lemmar och förtroendevalda behö-
ver i sin dagliga verksamhet.

Naturligtvis ska vi också använda de 
sociala kanalerna till att kommuni-
cera våra intressen inom de kärn-
ämnen som berör möjligheten att 
bedriva skytte. Såväl vår vapenlag-
stiftning som miljölagstiftningen, 
försvarspolitiken, samhällsplane-
ringen och idrottsfrågor hör dit, 
och skall samsas med andra aktu-
aliteter. Däremot kommer vi inte 
att bli Sveriges elakaste medbor-
garrättssida.

Vad händer i övrigt på kansliet just 
nu? Förutom att Yvonne skickar ut 
Rikstävlingspriser håller vi på med 
fl yttförberedelser. Vi ser fram emot 
att komma till lite nymålat och fi nt, 
men det är mycket pyssel att be-
ställa allt från bredband till golvbo-
ning. 12 år har också varit en lång 
tid att fylla nuvarande utrymmen 
med väldigt mycket 
papper och väldigt 
mycket bra-att-ha-
saker. Många fl ytt-
kartonger blir det.

Besök oss gärna
på Facebook.

Påverkan genom 
sociala medier
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Kul gjutning

Det är ett knackande ljud mot 
gjutblock och strid ström av 
samtalsämnen som hörs från 
verandan på Eggeby skjut-
bana utanför Upplands Väs-
by. Synen jag möter liknar ett 
uppdukat smörgåsbord med 
smältgrytor, kultänger och 
termometrar.

Två gånger per år träffas gäng-
et som tillverkat blykulor 
tillsammans, vilket de gjort 
sedan början av 80-talet. För-
utom att gjuta kulor är det en 
högst social sammankomst där 
många ämnen vädras, gärna 
med en kopp kaffe och fi -
kabröd.
- Vi brukar träffas vid 9 på 
morgonen och försöker vara 
klara till 12-tiden, säger Ove 
Andersson som bjudit in mig 
till träffen. Men just nu krång-
lar smältgrytan för den blir 
inte riktigt varm, fortsätter 
han och rynkar lite bekym-
mersamt på pannan.

Det tar inte lång tid innan Ove 
har tagit fram en multimeter 
för att kontrollera spänningen 
på transformatorn till grytans 
elektronik.
– Här pratas det gängstig-
ning, teknik och många olika 
ämnen. Det fi nns så mycket 
kunskap bland de här gub-
barna. Man utnyttjar inte den 
stora kunskapen som finns 
bland de här pensionärerna i 

Av: Peter Carlsson

Att gjuta egna kulor har sina fördelar. 
Förutom en mycket god precision är det både 
en ekonomisk och trivsam hobby. Vi möter 
pensionärsgänget som gjuter sina egna kulor 
på klubbhusets veranda.

Gunnar Eriksson 
visar den blydrake 

han egenhändigt 
konstruerat.

Resultatet efter Oves kalibrering 
och infettning av kulorna.

Fettet på ytan gör att tenn 
inte fl yter upp till ytan.
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En typisk arbetsplats på 
verandan med inslag av bly.

Gjutgänget består av från vänster: Ove Andersson, Björn Hellström, Göran Wagner, Kjell Persson, 
Gunnar Eriksson, Erik Sörell, Ulf Lindström och Ulf Lindberg. Leif Glantz är också en trogen gjutare men 
kunde inte vara med denna gång.

dagens yrken, säger Kjell Pers-
son.

Smältprocessen
– Vi har köpt blyet från ett 
företag som heter Sala bly, be-
rättar Gunnar Eriksson. När 
vi var där och hämtade allt 
bly var bilen så tungt lastad 
att den nästan tog i backen. 
Vi var fyra gubbar för att bära 
och sedan ett halvt ton bly i 
bakluckan, säger Gunnar och 
skrattar. En av gubbarna hade 
tillgång till stilmetall vilket är 
viktigt för att få rätt hårdhet.
– Sen använder vi även 
gammalt bly som vi samlar 
in från luftvapenhallen. De 
kulorna har ju provfl ugit en 
gång redan, säger Ove och 
skrattar.

Stilmetall eller typmetall är en 
legering av i huvudsak bly, 
antimon och tenn som förr 
i tiden mest användes för 
att gjuta typer till tryckpres-
sar för tidningar och böcker. 
Stilmetallens hårdhet gör den 
mycket bra att använda för 
kulgjutning. Det är antimo-
net i stilmetallen som tillför 
hårdheten. Detta behövs när 
en kula skjuts från en pistol 
eller revolver då kulan annars 
kan glida över bommarna i 
pipan. Ett svartkrutsvapen dä-
remot kan utan problem an-
vända rena blykulor. Bly och 
stilmetall blandas sedan vid 
smältprocessen.
– Vi brukar legera blyet till 
en hårdhet på ca 10-11 bri-
nell, berättar Ove. Brinell är 
hårdheten på materialet och 
det behövs en mätare för att 
kontrollera den. Sådana kan 
man köpa från t.ex. Lee. Den 
består av en stålkula man pres-
sar ner med känd kraft i ma-
terialet. Sedan avläser man 
hur stort avtryck det blir och 
jämför det med tabeller.

Gunnar Eriksson visar mig den 
stora smältmaskinen. En stor 
tung sak som ändå är fl yttbar 
med några starka armar. Kon-
struktionen är snillrik och 
skorstenen är avtagbar för att 
kunna förvara den stora bly-
draken i en arbetsbod intill 
klubbhuset.
– Den har jag konstruerat 
själv varpå en god vän sedan 

hjälpt mig att svetsa ihop de-
larna, berättar Gunnar. Här 
uppe lägger vi i bly och stil-
metall som sedan smälter av 
den vedeldade värmen. Sen 

öppnar vi bara kranen och le-
geringen fylls upp som tackor 
i den här skenan som går på 
räls. Tackorna är praktiska att 
stapla och förvara innan de 
skall användas i smältgrytorna, 
säger han och visar mig en av 
tackorna.

Gjutprocessen
Jag får en rundtur bland de 
olika gjutexperterna på ve-
randan som alla har sina egna 
tillämpningar för kulorna. 
Vissa gjuter rundkulor för 
svartkrutspistoler, andra gjuter 

.32 Wadcutter och .38 special 
i olika former.

Först smälts det legerade blyet 
ner i smältgrytan. När blyet 
har blivit 700 Fahrenheit (371 
grader) är det dags att börja 
gjutningen. Men innan dess 
läggs fett i smältgrytan som 
lägger sig på toppen av det 
smälta blyet.
– Man lägger fett ovanpå 
smältan som man sedan tän-
der eld på, berättar Ove. Den 
håller legeringen jämn i smäl-
tan och gör att det inte ryker 

Ett halvt 
ton bly i 
bakluckan.
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Erik Sörell 
gjorde 
rundkulor för 
svartkrutsskytte.

Ulf Lindberg tillverkade .38 special.När blyet stelnat i blocket öppnas det försiktigt med en hammare som 
inte skadar metallen. Därefter knackas kulorna ut för att fortsätta 
svalna.

Många ansåg att ca 
700 Fahrenheit var en 
bra temperatur för 
smältgrytan.

Björn Hellström skjuter rundkulor med hjälp av sin 
smältgryta från Lee.

Ove Andersson använde en betydligt 
äldre smältgryta från Lyman.

Erik Sörell använder en träpinne istället för 
hammare att öppna gjutblocket med.

så mycket. Det kallas att fl uxa. 
När man fluxar flyter inte 
tennet upp till ytan. Fluxa gör 
man för att ta bort orenheter, 
reducera tenn från ytan och 
förhindra oxidering.
– Jag använder fett som blir 
över efter att kulan kalibrerats. 

Man får inte ta bort det go-
daste (tennet), säger Ove och 
skrattar.

Sedan är det dags att gjuta de 
små godbitarna. Kranen öpp-
nas och blyet rinner ut i det 
gjutblock som noga placerats 

vid utrinningen. Här får man 
inte missa eftersom blyet an-
nars rinner ut och kan stänka. 
Därefter stängs kranen och 
blyet får stelna några sekun-
der innan blocket öppnas med 
hjälp av en liten mjuk ham-
mare eller träpinne. Sedan 

skall man knacka på blocket 
för att frigöra alla kulor så de 
ramlar ner i en burk eller på 
ett fat av metall.

Gjutblocken är gjorda i au-
tomatstål och klarar väldigt 
höga temperaturer. Men det 
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Sura gubbar hittade jag inga, 
men smarta pensionärer fanns 
det gott om.

Blyet tappas upp i ett vinkeljärn för att få formen av tackor.

Stilmetall används för att göra legeringen hårdare.
Här ses en gammal typmetall från Västerbottens Folkblad.

fi nns även gjutblock i alu-
minium och mässing. Dessa 
fi nns i en mängd varianter 
från många tillverkare. Vissa 
har plats för en kula medans 
andra rymmer upp till sex 
kulor.
– Jag har provat göra några 
egna gjutblock men det har 
inte blivit något lyckat resul-
tat ännu, säger Ulf Lindberg. 
Men man måste ju prova, näs-
ta gång kanske det lyckas.

Efterbearbetning
När så kulan har svalnat är det 
dags att kalibrera den. Detta 
görs genom att pressa kulan 
genom ett verktyg tillsam-
mans med fett. Fettet pressas 
in i rillorna på kulan under ti-
den den löper genom verkty-
get. Ut kommer en kula med 
perfekt diameter, infettad och 
klar för laddpressen.
 Man kan mäta diametern 
på pipan genom att pressa en 
ren blykula genom pipan och 
sedan mäta den. Med rent bly 
är kulan mjuk och medgör-
lig. Den slutgiltiga kulan skall 
vara någon tusendels millime-
ter större än vad loppet är för 
att bommarna i pipan skall ta 
tag i kulan. Är kulan för liten 

blir det dålig precision och är 
den för stor blir det blyavlag-
ringar i pipan. Här gäller det 
att prova sig fram.
 Kulor för svartkrut behö-
ver inte fettas eller kalibreras.

Vilka gjutblock tycker ni är bäst?
– Det var en bra fråga. De 
vanligaste blocken är från till-
verkare som RCBS, Lyman, 
Ideal och Hensley & Gibbs. 
H&G är lite av en Rolls Roy-
ce bland gjutblocken, de hål-
ler länge och är väldigt bra 
säger Ulf Lindberg. Men min 

En populär smältgryta från Lee.
Image courtesy: Lee Precision

Ideal är från 30-talet och hål-
ler ännu.

Ulfs tång klarar att gjuta fyra 
kulor per gång och han gjuter 
ca 1000 kulor på en förmid-
dag när det träffas.
– De kostar ju cirka 1 krona 
att köpa vilket gör detta till en 
mycket bra timpenning, fort-
sätter Ulf.

Vad är viktigast i gjutprocessen?
– Jag måste säga att det är 
legeringen av blyet och rätt 
temperatur vid gjutningen, 
säger Erik Sörell.
– Gör man det här rätt blir 
det jättebra, tillägger Ove An-
dersson. Vissa kulor behöver 
jag sätta en gascheck på. Det 
är en liten bottenplatta som 
skyddar blyet mot de höga 
temperaturer en magnum-

laddning alstrar. De sätter man 
i med hjälp av kalibrerings-
verktyget.

Vart får man tag på 
utrustningen?
– Jag tycker personligen att 
grytorna från Brownells är 
jättebra, säger Björn Hell-
ström. De hette Midway ti-
digare. Sedan fi nns det förstås 
bra produkter från Lyman och 
Lee också. En bra handlare i 
Sverige är Svartkrutskällaren, 
men det går även att hitta be-
gagnade prylar på Blocket.se.

När det gjutits och snackats un-
der fl era timmar är det fi ka och 
fl er ämnen står på samtalslis-
tan. Jag förstår att dessa herrar 
gillar att gjuta kulor med alla 
spännande samtalsämnen som 
avhandlas under dagen.

Verktyg från Lee 
för kalibrering och 
infettning.
Image courtesy: 
Lee Precision
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När Östergötlands Pistol-
skyttekrets anordnade en ut-
bildning för banläggare var 
intresset väldigt stort. Hela 
trettio deltagare strömmade 
in från både den egna kret-
sen men även från kringlig-
gande kretsar.
 Kursledare var Joachim 
Törnfeldt, Motala Pk och 
Rolf Carlsson, Norrköpings 
Pk, som under dagen vägled-
de deltagarna genom den snå-
riga djungeln av förberedelser, 
säkerhet och figurgrupper. 
Kunskapen om banläggning 
var mycket varierande bland 
deltagarna då det fanns både 
helt oerfarna och vana ban-

läggare. Joachim är en van 
banläggare som bl.a. lade ba-
nor för fältskjutningen under 
SM 2014 i Västra Husby.
 Dagen bestod till stor 
del av öppen diskussion där 
många åsikter vädrades, men 
även grupparbeten för att del-
tagarna skulle få chansen att 
själva använda skjuthandbo-
ken som referensmaterial.
 Inledningsvis berättade 
Joachim att skjuthandbokens 
korta avsnitt D.8.1.4 beskri-
ver banläggarens roll, men 
fortsatte sedan med hänvis-
ningen till avsnittet D.10 som 
beskriver hur banläggningen 
skall genomföras. Det senare 

avsnittet är en massiv läsning 
där det fi nns mycket att be-
akta som banläggare.

Det gavs många råd från kurs-
ledarna i hur en banläggare 
bör tänka när fältskjutningen 
planläggs.
– Det är viktigt att ge varje 
station en tanke, säger Joa-
chim. Tänk igenom vad som 
är svårt och vad som är kul 
på stationen men även vilken 
utmaning du som banläggare 
vill ge skyttarna.

Det fi nns en psykologisk as-
pekt när en fältbana planeras 
och skyttarnas mentala tänk 

Fältskyttar i 
skolbänken
Av: Peter Carlsson

Uppslutningen till kursen var riktigt bra 
och närmare 30 deltagare medverkade.

Joachim Törnfeldt, Motala Pk 
och Rolf Carlsson, Norrköpings 
Pk höll i banläggarutbildningen.

En tidig morgon i 
oktober samlades 
många intresserade 
fältskyttar på 
Borgholms 
skjutbana i 
Norrköping. Inte för 
att skjuta utan för 
att lära sig skapa 
fältskjutningsbanor 
så att andra 
fältskyttar kan tävla 
i framtiden.
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spelar en stor roll. Vissa ansåg 
att en fältskjutning skall börja 
och sluta med en lätt station 
medans andra ansåg att det 
skall vara en jämn svårighet 
på alla stationer. Många ansåg 
även att en extremt svår och 
utslagsgivande station skulle 
undvikas.
 Att räkna ut skjuttider 
på en station är inte speciellt 
svårt. Bland kursmaterialet 
fanns även en mall för hur 
detta skulle räknas och do-
kumenteras. Det svåra är att 
göra stationen rolig och ut-
manande att skjuta med tanke 
på terrängen.

Deltagarna skickades ut på 
Borgholms skjutbana för att 
rekognoscera terräng för sin 
fi ktiva fältskjutning. Här skul-
le två stationer planeras och 
dokumenteras med målbe-
skrivningar, målspel, tankar, 
ritningar på fi gurer och skis-
ser över terräng.
 När de blivande banläg-
garna sedan kom tillbaka till 
kurslokalen fanns en lättare 
lunch serverad. Här fanns ing-

Maja Schimmell, 
Åby Pk och Robert 
Johansson, Atlas 
Copco Pk använde, 
liksom många 
andra, skjutboken 
fl itigt under dagen.

Grupparbetet 
fortsatte under 
lunchen då 
stationerna 
diskuterades.

Stefan Hedlund, 
Peter Schönning 

och Claes 
Johansson 

rekognoserar 
och planerar sin 

station.

Joachim Törnfeldt 
underströk vikten av 

en god organisation 
vid en fältskjutning.Per Öhrberg, Börje Larsson och Sten Alstander ingick i min grupp.

en tid till vila då lunchen in-
togs samtidigt som stationerna 
växte fram på papper för att 
sedan presenteras för alla del-
tagare. Även här fi ck alla ha 
åsikter om varandras stationer 
som diskuterades öppet.
 Det var en bra blandning 
av deltagande kretsar i grup-
perna och diskussionerna 
kunde bli väldigt långa men 
mycket konstruktiva. Det 
märkets väldigt tydligt att 
kretsarna har sin invanda stil 
på banläggning, då vissa typer 
av fi gurer helt ratats för att is-
tället favorisera andra typer av 
fi gurer.
 Nedkämpningsmål blev 
även det en het potatis. Detta 
är mål som måste beskjutas 
innan andra fi gurer kan eller 
får beskjutas. Ett sådant mål 
kan t.ex. bestå av en plåt som 
beskjuts, varpå den fallande 
plåten aktiverar visningen av 
ett annat mål.

Det lades stor vikt på säkerhe-
ten kring en fältskjutning och 
även hur viktigt det är med 
ansvarsfördelningen och do-

kumentation. Deltagarna fi ck 
bl.a. lära sig hur riskvinklar 
beräknas vilket inte är det lät-
taste. Många efterfrågade en 
introducerande kurs i SäkB 
(Säkerhetsbestämmelser för 
civilt skytte) då detta ingår 
som en viktig del vid plane-
ringen av en fältskjutning.
 Efter att ha beräknat risk-
vinklar och fått fram riskom-
råden för rikoschett (kulstuds) 
framkom många tankar om 
avspärrningar och information 
till allmänheten som rör sig i 
terrängen.

I bilen hem refl ekterade vi en 
hel del över dagens kurs. Det 
är mer att tänka på än man 
tror inför en fältskjutning och 
ensam är inte alltid starkast. 
En banläggare bör nog inte 
samtidigt vara banläggare, sä-
kerhetsansvarig, ansvarig för 
sekretariatet och tävlingsleda-
re. En banläggare är lite av en 
konstnär, där alla tillgängliga 
fi gurer är paletten och statio-
nerna är den canvas som ska 

målas. Då krävs det att ban-
läggningen får fullt fokus.

Kommentarer
Joachim Törnfeldt
– Det var väldigt trevligt 
och givande för mig att hål-
la kursen. Alla deltagare var 
verkligen där för att lära sig 
något, och jag hoppas och tror 
att både orutinerade och mer 
erfarna banläggare fi ck med 
sig något nytt från dagen.
– Genomgående positivt var 
den stora diskussionsvillighe-
ten hos deltagarna. Min över-
tygelse är att vi pistolskyttar 
har mycket nytta av att ta del 
av varandras kunskaper och er-
farenheter, som faktiskt skiljer 
sig en del beroende på vilken 
krets man är verksam inom. 
Just därför var det också roligt 
att vi hade deltagare från så 
många olika platser i den östra 
landsdelen. Ur mitt perspektiv 
är det klart önskvärt att vi fort-
sätter bjuda in varandra till de 
kurser och utbildningar som 
hålls i de olika kretsarna.
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Året var 1957 när Stig Hed-
man provade på pistolskytte 
första gången. Han blev väl-
digt intresserad och det dröj-
de inte länge förrän han gick 
”all in” för det.
– Det var enbart nationellt 
skytte med grovkalibrig pistol 
som gällde, berättar han, tret-
tio meter och sex skott per 
serie.

Ett tidigt minne är från SM i 
Örebro 1969 då han sköt isär 
om guldet i precision.
– Vi hade en duktig skytt i 
Göteborg, Leif Larsson, som 
jag åkte till SM med. Jag hade 
ju inte hållit på så länge då och 
den jäkla Leif psykade mig 
som var ”färsking” genom att 
ge mig en lång blick och sedan 

gå upp och skjuta ett snabbt 
skott. Jag blev lite skärrad och 
sköt en åtta. Hade jag klarat en 
nia hade jag vunnit.

Tio år senare fick Stig re-
vansch.
– Till historien hör att jag 
tio år senare, på mitt tredje 
nationella SM tog revansch. 
Samma stad, samma bana och 
samma Leif att skjuta isär mot. 
Skillnaden var att jag vann!

Redan efter några år som pi-
stolskytt, 1960, började Stig 
ägna sig alltmer åt snabbpistol.
– Jag kände för den grenen 
och började träna mycket, 
förklarar han.
– 1961 gjorde jag bra resultat 
i en första uttagningsrunda för 

landslaget. Året därpå skulle 
det bestämmas om jag var kva-
lifi cerad eller inte. Det sked-
de i en avgörande kvaltävling 
där erfarna storheter som Jan 
Wallén, Kalle Rask och Stig 
Berndtsson deltog. De var ju 
redan etablerade i landslaget, 
men jag hade tränat hårt och 
slog ut hela gänget!

Det blev åtta år i landslaget.
– Du må tro att det var en 
stor dag då man fi ck ta på 
sig den gula landslagsjackan! 
säger Stig och minns första 
gången han tävlade interna-
tionellt:
– Vi tävlade i en landskamp 
mellan fem nationer i Wies-
baden 1962 och då började 
det riktigt roliga när jag vann 

ett brons! På den tiden var 
förbundet mycket aktivt och 
månade om oss skyttar. Vi åkte 
gemensam buss, pistolskyt-
tar och gevärsskyttar blandat. 
Under resan och på tävling-
arna lärde vi känna varandra 
ordentligt och det var väldigt 
trevligt. Gemenskapen vi fi ck 
då har funnits kvar hela livet.

1965 sköt Stig sitt första SM i 
snabbpistol.
– Jag hade 586 poäng, berät-
tar han, jag tror inte de skju-
ter bättre idag, visserligen blev 
det andra förutsättningar då 
man återinförde kaliber .22 
long rifl e, men nivåerna på 
resultaten har generellt sjun-
kit genom åren. Där var det 
faktiskt bättre förr!

Pistol, fi ol och 
trumpet
Av: Ulf Hansson

Stig Hedman, hedersordförande i Härlanda Pk, fyllde 80 år i höstas. 
Han började skjuta pistol 1957 och medaljskörden har blivit stor med 
åren. Stig är ett levande exempel på att man kan skjuta pistol långt 
upp i åldrarna och han har inga planer på att lägga av.

Stig Hedman, Härlanda Pk, ”in action” 
på årets nationella SM i Kristianstad.

! På d tid
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På frågan om vilken tävling 
som varit den bästa tar Stig 
en funderare.
– Kan inte komma på någon 
speciell, säger han, det har va-
rit bra för det mesta, men dä-
remot kommer jag ihåg den 
tråkigaste tävlingen! Jag grät 
till och med.

Stig berättar om ett EM som 
gick i Rumänien där han kva-

lifi cerat sig till en fi nal som 
slutade i tårar.
– Jag låg bland de tre bästa, 
men då jag sköt sista serien, 
det var för övrigt sista skottet 
i hela tävlingen, klickade pi-
stolen. Det blev omskjutning 
på en fyra sekunders serie och 
det där avbrottet gjorde att jag 
tappade i koncentration. Det 
blev en sjätteplats totalt. Jag 
hade träningsskjutit närmare 

På SM i precision 2007 i Sunne vann Börje Nilsson (mitten) guldet. 
Stig (till vänster) tog silver och knäckte därmed olympiamästaren 
Skanåker som avslutade med en 43:a och fi ck brons. Stig har för 
övrigt besegrat Skanåker fl era gånger på senare år i Nordiska 
veteranmästerskapen. Foto: Peter Siegel

Pistollandslaget 1966. Fripistol, snabbpistol och grovpistol. En ung och gänglig Ragnar Skanåker stående i mörk jacka. 
Sex år senare vann han sitt OS-guld i fripistol i München. Stig Hedman sittande till höger. Foto: Stig Hedman

Den gången grät jag.

tjugotusen skott inför tävling-
en och fi ck tårar i ögonen, det 
var en stor besvikelse, ja, rent 
för jävligt på ren svenska.

Stig blev tröstad av en av va-
penfabrikanterna som var på 
plats.
– Jag sköt med Walther och 
Helmuth, som var represen-
tant för märket, såg min be-
svikelse och kom fram till 
mig, klappade mig på ryggen 
och gav mig en helt ny me-
kanism som tröst. Vilken ser-
vice! En otroligt trevlig man, 
det glömmer jag aldrig.

Internationella framgångar är 
givetvis roligt, men det är en 
stor känsla när man står högst 
upp på pallen på ett SM också, 
menar Stig.
– Det är ju härliga minnen! 
Extra roligt var det när jag 
slog Ragnar Skanåker i pre-
cision på SM 2007 och kunde 
klappa honom på axeln och 
säga ”Lille pöjk”!
Stig skrattar gott åt minnet.

Den sociala gemenskapen på 
1960- och 1970 talet stärktes 
för varje resa med landslaget.
– Vi hade väldigt kul till-
sammans, minns Stig, vi har 
talat mycket om just detta 
även långt senare, hur trevligt 

vi hade det. Det gäller ju att 
förbundet stöttar och upp-
muntrar duktiga skyttar som 
verkligen försöker och kanske 
tränar uppåt trettio tusen skott 
inför en stortävling för att bli 
riktigt bra. Det gjorde man 
under min aktiva tid i lands-
laget. Tittar man på resultaten 
nu har de sjunkit under åren. 
De ligger ju femton, tjugo 
poäng under de vi presterade. 
Det borde ju vara tvärtom.

Grimstabanan i Stockholm, 
ligger Stig varmt om hjär-
tat. Särskilt minns han Mary 
Forss, som månade extra om 
skyttarna, inte minst gällde 
det killarna från Göteborg.
– Det berodde nog på att 
vi var så vackra och trevliga 
gossar! säger Stig och skrattar 
gott.
– Vi fi ck ligga på loftet i 
Gr imstastugan och Mary 
Forss som skötte ruljangsen 
på den tiden gav oss härlig 
mat. Det där gjorde ju också 
att gemenskapen stärktes.

En av Stigs alla medaljer är ex-
tra minnesvärd.
– Bronsmedaljen från Wies-
baden 1962 är ju särskilt min-
nesvärd, säger han, det var ju 
första framgången interna-
tionellt. Den ligger på pianot 
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Allt fi nns för det 
mesta i lager!

Inlämning Inlämning 
pågår till pågår till 
vårens vårens 
auktion!auktion!

hemma och jag tittar på den 
då och då. Sedan har jag ju 
alla SM-medaljerna, inte att 
förglömma.

Stig är ett lysande exempel på 
att man kan skjuta pistol även 
på äldre dar, men hur känns 
det att skjuta när man kom-
mit upp i åren?
– Ibland känns det inte alls! 
säger Stig och skrattar, men 
man får ju acceptera åldern. 
Resultaten går inte att jämfö-
ra med då jag till exempel på 
ett SM i precision hade fem 
borta på sju serier, det är man 
ju inte i närheten av idag.

Stig skiner upp när han berät-
tar om Gösta Alexandersson 
från Borås, som sköt SM vid 
94 års ålder.
– Framtiden är ljus, jag läg-
ger inte av!

Under en tioårsperiod var Stig 
inte sämre än sexa på natio-
nella SM och för den presta-
tionen fi ck han en fi n skål 
av Svenska Pistolskytteför-
bundet.

På en av de många resorna med landslaget fi ck Stig 
bekanta sig med den här elefanten. Foto: Stig Hedman

– Det var rätt ovanligt vad 
jag förstår, säger Stig, och jag 
uppskattade det verkligen. I 
övrigt har jag säkert en tio, 
femton guldmedaljer som ve-
teran, men de sätter man inte 
riktigt samma värde på, kon-
stigt nog. Man ligger liksom 
i ett annat fack, veteranfacket.

Det börjar bli dags att säga 
hej då till Stig, men inn-
an vi slutar vill han att jag 
nämner hans gamla skytte-
kompis Börje Nilsson från 
Emmaboda ”Precisionsman-
nen från Småland”. Börje är 
innehavare av det inoffi ciella 
rekordet i nationell precision 
vapengrupp C. På en tävling 
på 1970-talet, som i storlek 
kan jämföras med ett lands-
delsmästerskap, sköt han 496 
poäng. Tyvärr hade inte täv-
lingen status för rekordnote-
ring, men skjutkortet med det 
enastående resultatet fi nns be-
varat hos Svenska Pistolskyt-
teförbundet.
– Börje är en fi n gammal 
kompis till mig, vi började 
skjuta tillsammans lite innan 

Ragnar Skanåker och Weith 
Andersson började sina kar-
riärer.

Stig vill också passa på att tacka 
Erik Torgander på Sportec.
– Han backade upp mig 
med både det ena och det 
andra under närmare trettio 
år, säger Stig, sådan välvilja 
glömmer man inte.

Att Stig är en hängiven pisto-
lentusiast går inte att ta miste 

på, men han har också andra 
strängar på sin lyra.
– Jag spelar fi ol och var tidi-
gare med i två orkestrar, be-
rättar han, nu är jag med i en 
”pensionärsorkester”. Jag har 
tränat fi olspel i stort sett varje 
dag i trettio år. Nyligen har 
jag också börjat spela trumpet. 
Ska jag spela ”Natt i Moskva” 
för dig?

När kommer du i TV?
– När jag blir hundra!
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Åtvidaberg är en liten frid-
full ort sydöst om Linkö-
ping som på 70-talet var 
hemorten för kontorsma-
skinsföretaget Facit. De fl esta 
känner säkert igen Åtvidaberg 
i sportsammanhang då ortens 
fotbollsklubb tidigare spelat i 
Allsvenskan.
 Här fi nns även kontors-
hotellet Brukskontoret, ett 
gemytligt hus som andas se-
kelskifte med sina knarrande 
golv och charmiga interiör. 
Det är här bland alla människ-
or vi hittar Fredrik Lindgren 
och Erik Polder som driver 
varsitt företag, som en dag 
för ca. två år sedan beslutade 
sig att slå sig samman för att 
främja pistolskyttet i Sverige.
Webshooter är en sajt på in-
ternet som gör det möjligt för 
föreningar, kretsar och enskilda 
medlemmar att hantera en täv-
ling från inbjudan till den slut-
giltiga resultatlistan. Det har 
funnits fl era olika webbsajter 
eller datorprogram för vissa av 

dessa funktioner tidigare, men 
först nu fi nns en webbsajt som 
stödjer hela kedjan.

Erik Polder, 35 år
– Jag har arbetat med webb 
och systemutveckling i ca 15 
år och driver ett företag som 
heter Polder Solutions här 
i Åtvidaberg. Jag håller inte 
själv på med pistolskytte men 
efter att ha byggt Webshooter 
kan jag troligen Skjuthand-
boken bättre än många andra 
med tanke på alla regler som 
byggts in och Webshooter har 
stöd för.

Fredrik Lindgren, 46 år
– Jag är byggnadsingenjör i 
botten men har mest arbetat 
med konstruktion och meka-
nik. Sedan har det blivit mer 
IT med tiden och även mjuk-
varuutveckling. Jag program-
merar inte så mycket själv 
men har stor erfarenhet av 
att leda projekt inom områ-
det. När jag blev arbetslös för 

ett antal år sedan startade jag 
eget företag med inriktning 
på IT- och tekniksupport som 
heter FLIT Support. Jag har 
haft pistolskytte som hobby i 
26 år och arbetat mycket med 
resultathantering under dessa 
år.

Hur började ert samarbete?
– Jag flyttade in på kon-
torshotellet här i Åtvidaberg 
för fyra år sedan eftersom 
jag behövde utöka företaget 
med anställda, berättar Erik. 
När jag sedan träffade Fred-
rik insåg vi ganska snabbt att 
vi kunde samarbeta på många 
olika områden. Efter något år 
kom Fredrik med frågan om 
det inte går att göra något 
smart system för resultat och 
medlemshantering för pistol-
skyttet i Sverige.
– Senare fi ck Fredrik reda 
på att Svenska Pistolskytte-
förbundet avsåg att upphandla 
ett nytt system för medlems-
hantering och vi började ge-
nast arbeta med att hitta en 
lösning för detta. Då började 
vi rita upp en tankekarta med 
alla funktioner vi kunde tänka 
oss att systemet skulle hantera. 
Det blev en välfylld whitebo-
ard när arbetet var klart, säger 
Erik och visar bilder på kartan.
– Förbundet valde dock 
en annan leverantör för att 
bygga medlemshanteringen. 
Vi avvaktade med vårt arbe-
te för att se hur deras system 
skulle utvecklas, innan vi be-
slutade att gå vidare med ut-
vecklingen av Webshooter. 

Vi kontaktade då en mängd 
pistolskyttar runt om i lan-
det och hörde oss för om hur 
intressant ett resultathante-
ringssystem skulle vara. Sam-
tidigt hade vi en dialog med 
John Allberg, utvecklaren av 
WinShooter, han är en otro-
ligt trevlig och öppensinnad 
människa. John har kommit 
med en del idéer och förslag 
till oss, berättar Erik.
– Vi har tittat en hel del på 
hur WinShooter är uppbyggt 
för att främst fånga upp alla 
de funktioner programmet 
har då användarna är vana vid 
det. Allt du kan göra in Win-
Shooter kan du även göra i 
Webshooter, och mycket mer 
därtill. Valet av namnet Web-
shooter är inte allt för lång-
sökt då vi vill ha en naturlig 
koppling till WinShooter.
– Sedan har vi även tagit 
kontakt med Joachim Törn-
feldt som skötte anmälning-
arna till SM 2014 för att få 
hans synpunkter. Han skicka-
de över sina Excel-listor över 
anmälningar och då insåg 
vi även komplexiteten med 
skyttarnas anmälningar. Vissa 
behöver gå i samma patrull 
som någon annan, eller kan 
inte gå i samma patrull som 
någon annan. Det fi nns oänd-
ligt med varianter på detta.

Hur tog ni steget från idé till 
produktion?
– Vi diskuterade fram och 
tillbaka om vi ska pytsa ut 
det i liten skala, men då fi nns 
risken att vi arbetar i fl era år 

WebshooterWebshooter
– Bakom kulisserna

Av: Peter Carlsson

Företaget Webshooter gjorde sig kända under 
årets SM i Kristianstad med deras system för 
anmälan och resultathantering. Men vilka 
är de, personerna som tagit steget fullt ut 
och utvecklat systemet. Det blev ett besök i 
Åtvidaberg för att få reda på lite mer.

Webshooters skapare, Erik Polder och Fredrik Lindgren.
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och kanske kör av rälsen längs 
vägen, säger Fredrik. Då sa vi 
att det bästa vore att komma 
in på SM i fält och precisi-
on samt militär snabbmatch, 
varpå jag tog kontakt med 
Sven-Olof Sandberg som var 
projektledare för SM 2016.
– Sagt och gjort så satta vi 
upp ett möte med Sven-Olof 
hemma hos honom. Dagen 
innan mötet blev Erik sjuk 
och kunde inte åka med, men 
jag for iväg och satt och pra-
tade med Sven-Olof i nästan 
sex timmar. Sedan skulle SM 
projektet ha möte och be-
stämma om de skulle gå vida-
re med Webshooter, vilket de 
också gjorde. Vi fi ck lite panik 
då det var februari och arbe-
tet med Webshooter hade inte 
ens påbörjats. Därefter träffade 
vi Sven-Olof igen och pratade 
ytterligare många timmar.
– Vi hade en gemensam syn 
på vad systemet skulle inne-
fatta för funktioner och det 
var början på ett långt och 
mycket bra samarbete. Sven-
Olof gav oss väldigt mycket 
input på vilket stöd systemet 
bör ge en tävlingsadministra-
tion. Dessutom var han väl-
digt ödmjuk och förstod att 
utvecklingen tar tid. Han låg 
nog också vaken på nätterna 
och undrade om grabbarna 
från Webshooter kunde ro 
detta i hamn, säger Erik och 
skrattar.
– Vi hade en backup med 
hjälp av andra system om nå-
got skulle gå snett. Men det 
skulle inte kännas bra att köra 
något annat än Webshooter, då 
skulle vi ha misslyckats. Där-
för körde vi på och arbetade 
17 timmar om dagen med att 
programmera. Personligen har 
jag en svart minneslucka från 
början på april till den 11:e 
juli när SM var över. Jag minns 
knappt vad jag gjort säger Erik 
och ser lite förvånad ut.

Hur togs Webshooter emot 
av tävlingsledningen och 
skyttarna?
– När vi först lanserade 
anmälningsfunktionen via 
webbsidan var det en hel del 
support och telefonsamtal. 
Vi tog supporten själva då vi 
kunde systemet bäst i början. 
Majoriteten var väldigt po-

sitiva. Flera skyttar som bl.a. 
Sonny Svensson, FOK Borås, 
hade vi många och långa sam-
tal med. Han var verkligen ett 
guldkorn och hade många bra 
idéer och ställde många bra 
frågor, säger Fredrik.
– Tävlingsledningen med 
Sven-Olof, Per-Anders och 
Elias i spetsen har verkligen 
kämpat på och var väldigt 
nöjda med vårt stöd. Det 
slutade med att Skånekretsen 
kommer att använda Web-
shooter på alla sina tävlingar. 
Vi blev verkligen vänner med 
Sven-Olof under SM.

Hur klarade Webshooter 
stålbadet under årets SM?
– Nästan allt som kunde 
hända hände på årets SM. Det 
var diskvalifi ceringar, uteslut-
na stationer, fi nalomgångar 
som gick om lott p.g.a. vapen-
fel i särskjutningar. Det gäller 
att kunna skjuthandboken 
och förstå alla varianter som 
kan ske, berättar Erik. Sven-
Olof kom in till oss på sekre-
tariatet och sa att station 2 och 
9 var strukna. Strukna? Vaddå 
strukna sa jag, den funktionen 
hade vi inte byggt in i syste-
met. Men det löste vi på plats 
under SM med ganska stor 
möda då det är många beräk-
ningar som görs i systemet. 
Utskrifter, resultatordning 
och mycket mer påverkas av 
en sådan ändring.
– Vi hade backup på allt un-
der de dagar som SM pågick 
för att ingenting skulle kunna 
gå fel.
– Schemaläggningen av pa-
truller har fungerat utmärkt. 
Webshooter är uppbyggt med 
inställningar för hur lång tid 
en skjutning tar samt hur 
mycket tid som behövs mel-
lan skjutningarna. På så sätt 
ser skyttarna redan vid an-
mälan att det kan bli krockar 
och tidsnöd genom att mar-
kera de skjutlag eller patruller 
som ligger för nära inpå.
Vad har ni för framtidsvisio-
ner med Webshooter?
– Vi väntade en stund efter 
SM med att lansera Webshoo-
ter för att systemet skulle vara 
ordentligt uppdaterat med alla 
extrafunktioner vi lade till 
under SM. Men nu är Web-
shooter lanserat för alla att an-

vända, vilket har annonserats 
på Facebook och via mail till 
de skyttar som anmälde sig till 
nyhetsbrevet inför årets SM-
tävlingar i Kristianstad.
– Det går åt väldigt myck-
et tid att utveckla och vi har 
hört på omvägar att vissa har 
synpunkter på att det kostar 
pengar för varje anmälan i 
Webshooter. De anser att det 
borde vara gratis. Men de in-
ser inte hur mycket jobb som 
krävs för att bygga något lik-
nande. Vi har satsat många 
timmar och fl era hundra tu-
sen kronor i detta projekt och 
behöver på något sätt få en av-
kastning på allt arbete vi lagt 
ner. Då kan vi även vidareut-
veckla systemet i framtiden.
– Priset för Webshooter är 
10 kronor per anmäld start, 
förutom vid mästerskap där 
varje start kostar 15 kronor. 
Detta beror på att det t.ex. 
har behövts mycket mer ut-
veckling för resultatberäkning 
av särskjutningar och mycket 
annat.
– Sedan måste en förening 
ta i beräkning hur mycket tid 
de lägger på hantering av an-
mälningar, betalningar och re-
sultathantering. Den tid som 
sparas där har också ett värde 

Fredrik och Erik lägger mycket tid 
på att tillgodose alla önskemål 
på funktioner skyttarna runt i 
Sverige vill ha i Webshooter.

Innan systemet byggdes skissades en tankekarta upp med alla 
funktioner. Foto: Erik Polder

för föreningen som då inte 
behöver köra slut på sekre-
tariat, tävlingssekreterare och 
kassörer. Om startavgiften på 
en tävling är 100 kronor är 
det enkelt att lägga på 10 kro-
nor för att få allt det stöd som 
systemet ger.
– Vi tror att 20 procent av 
pistolskyttarna i Sverige är in-
tresserade av systemet och 20 
procent kommer nog aldrig 
att använda det. Resterande 
60 procent behöver vi över-
tyga om att systemet är bra 
och det kan vi bara göra ge-
nom att ha nöjda användare 
som sprider ordet.

Många rader med kod blir det när ett system som 
Webshooter skall programmeras.
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Att få med önskemål vid en 
anmälan har aldrig varit enklare.

Tävlingssekreteraren 
får snabbt 
information om 
starter som krockar 
eller obetalda 
startavgifter.

Webshooter.se är en webbsajt 
som hjälper tävlingsarrangörer 
med processen från anmälan 
till färdig resultatlista. Ett tids-
krävande arbete om det görs 
manuellt. Vi ville gärna testa 
systemet för att eventuellt an-
vända det för kommande täv-
lingar i vår egen förening.

Att registrera sig som använ-
dare är enkelt. Det enda man 
behöver fylla i är namn, e-
postadress och önskat lösen-
ord. Därefter skickas ett mejl 
med information om hur du 
aktiverar kontot. När du se-
dan loggar in får du möjlighet 
att fylla i fl er uppgifter om dig 
själv under inställningar för 

sas alla kommande tävlingar 
som fi nns registrerade i Web-
shooter.
 Att anmäla sig till tävling-
en är enkelt. Man klickar på 
”Din anmälan” i menyn och 
väljer sedan vilka vapengrup-
per man vill delta i. På en an-
mälan kan skytten ange en 
mängd olika önskemål, som 
t.ex. önskad starttid, samma 
patrull som någon annan och 
mycket mer. Dessa önskemål 
syns för administratören av 
tävlingen när de fördelar pa-
trullerna.
 Det fi nns inget hinder att 
anmäla sig i t.ex. fl era klasser 
som B1, B2 och B3 i samma 
tävling. Detta är självklart upp 
till skytten att hålla reda på, 
men en varning från syste-
met vore nog på sin plats för 
att undvika felaktiga anmäl-
ningar.

I Webshooter kan du väldigt 
enkelt skapa en egen tävling. 
Ett formulär i fl era steg lotsar 
dig igenom alla inställningar 
som behövs göras. Det går 
även att välja hur lång tid 
skyttarna skall ha mellan de 
olika vapengrupperna samt 
hur långt ett tävlingsmoment 
är. Du kan välja bland fl era 
grenar men det fi nns i dags-
läget endast resultatberäk-
ning för militär snabbmatch, 
precision, fältskjutning och 
poängfältskjutning. Om täv-
lingstypen PPC väljs kan man 
fortfarande välja resultatbe-

En närmare titt på

Av: Peter Carlsson och Anna S. Törnqvist

”Fungerar för SM, fungerar för dig” är den aningen malliga 
slogan som företaget Webshooter AB använder. Men fungerar 
det verkligen för dig? Vi testar systemet och ger vår syn på det.

ditt konto. Väl inloggad som 
aktiverad användare möts du 
av en bra överskådlig meny 
där du snabbt kan hitta kom-
mande tävlingar, dina eventu-
ella anmälningar till tävlingar 
och mycket mer.

Innan du kan anmäla dig till 
tävlingar eller skapa tävlingar 
måste du koppla ditt konto till 
en förening. Detta görs enkelt 
genom att klicka på ”Din för-
ening” och sedan söka för att 
sedan klicka på ”Ja, koppla 
mig!”. Om din förening inte 
fi nns kan du skapa en ny ge-
nom att ange ett förenings-
nummer.
 Om du är den första med-

lemmen som kopplar sig till 
föreningen kan du sätta dig 
själv som administratör. Som 
administratör kan du ändra 
föreningens uppgifter, till-
dela andra administratörsrol-
ler samt ändra uppgifterna på 
föreningens medlemmar.
 Det fi nns ibland personer 
som lever utanför den upp-
kopplade världen och inte har 
en e-post. Då fi nns möjlighe-
ten för administratörer att läg-
ga upp en medlem manuellt 
utan e-postadress. Om med-
lemmen senare skaffar e-post 
kan detta ändras av en admi-
nistratör.

Under menyn tävlingar vi-
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räkning som t.ex. precision 
vilket kan förvirra.
 Under skapandet av täv-
ling går det även att kopp-
la den till ett mästerskap för 
att kunna registrera särskjut-
ningar. Om mästerskapet 
bara avser en eller några va-
pengrupper måste en separat 
tävling skapas. Detta för att 
alla vapengrupper i en mäs-
terskapstävling tolkas som 
öppen klass. Detta kändes 
lite förvirrande vid första an-
blicken, men kan vara bra om 
en vapengrupp i mästerskapet 
har andra förutsättningar som 
t.ex. fl er stationer eller annan 
poängberäkning. Webshoo-
ter meddelar att de tagit till 
sig detta och ser över hante-
ringen av mästerskap i kom-
mande versioner av systemet.

När tävlingen är skapad mås-
te den öppnas upp för att bli 
publikt synlig, annars kan inte 
skyttarna se den och heller 
inte anmäla sig. Detta är jätte-
bra då man kan laborera med 
inställningarna för tävlingen 
tills man är nöjd och vill pu-
blicera den.
 Det går att sätta senas-
te datum för anmälan men 
även funktionen att efteran-
mälningar tillåts, vilka måste 
godkännas av administratören. 
Under anmälda starter marke-
ras även efteranmälningarna 
för att lätt kunna urskilja dem.
 När en administratör skall 
fördela skyttar mellan patrul-
lerna får de mycket värdefull 
information att tillgå. Här 
syns det om starten inte är 
betald, om den krockar med 
någon annan start och vilka 
övriga starter som skytten har 
anmält sig till.
 Systemet kan även hantera 
startavgifter, då föreningar el-
ler skyttarna själv kan skapa 
sina fakturor och betala med 
ett angivet fakturanummer 
som kassören sedan kan mar-
kera som betalda i Webshoo-
ter. Det går även att använda 
funktionen ”Skapa kvitto” för 
att markera en start som be-
tald på annat sätt än en fak-
tura.

Innan tävlingen börjar skall 
skjutkort skrivas ut, detta är 
mycket enkelt eftersom man 

kan välja vilket skjutlag/pa-
trull som ska skrivas ut och 
slippa få en massa onödiga 
utskrifter.
 Inmatning av resultat är 
mycket smidig. Här räcker 
det att använda tangentbordet 
för att hoppa mellan de olika 
resultaten och skyttarna i ett 
skjutlag eller patrull. Om det 
fylls i för många träffar eller 
fi gurer på ett resultat, varnar 
formuläret att något är fel. 
Det går även att använda re-
gistrering för varje fi gur vilket 
oftast används för fältskytte.
När så alla resultat är ifyllda 
går det att automatiskt ge-
nerera nya patruller för sär-
skjutning. Vilka skyttar som 
är med i dessa patruller räknar 
systemet automatiskt ut. När 
särskjutningen sedan är klar 
registreras resultaten på dessa 
patruller som vanligt.

När tävlingen är klar och alla 
resultat är inmatade kan ad-
ministratören välja att pu-
blicera resultatlistorna med 
ett enkelt knapptryck under 
tävlingens inställningar. Det 
är lika enkelt att exportera 
resultatlistorna till PDF-do-
kument för både lag och in-
dividuella resultat.

Webshooter är ett mycket bra 
system att använda vid täv-
lingar. Systemet kräver att det 
hela tiden fi nns en fungeran-
de internet-anslutning, men 
det brukar inte vara några 
större problem idag med de 
mobila och trådlösa nätverk 
som fi nns. Att systemet är on-
line är en trygghet då alla re-
sultat fi nns kvar, även om en 
dator skulle gå sönder på se-
kretariatet.
 Vi skulle nog se att en täv-
ling inte behöver delas upp 
för att en vapengrupp har ett 
mästerskap. Det skapar merar-
bete att administrera två täv-
lingar.

Är Webshooter värt att använ-
da? Självklart! Det kommer 
att spara mängder med tid 
för de som skall arbeta i se-
kretariatet och de som han-
terar anmälningarna. Vi följer 
med spänning hur Webshoo-
ter kommer att utvecklas i 
framtiden.
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Tävlingen döptes första gång-
en till ”Nyköpings gästabud” 
och var en tremanna-lagtäv-
ling mellan äldre veteraner 
från Stockholm respektive 
Nyköping. Returmatchen 
året efter döptes till ”Gubb-
fält special”, vilket stod sig 
även då ”08:orna” arrange-
rade förra årets drabbning på 
Lövstabanan.
 I år gick matchen på Oxe-
lösunds Pk:s bana i Stjärn-

holm och Anders hade döpt 
om tävlingen till ”Antikrun-
dan”. Han hade till och med 
tagit fram ett speciellt märke 
som nu pryder jackorna på 
äldre veteraner som gjort sig 
förtjänta.

Eftersom ”Antikrundan” re-
dan är upptaget som arti-
kelserie i NP fi ck vi tänka 
om. ”Gubbfält” var uteslutet 
eftersom Stockholmslaget 

i år förstärkts med en dam. 
Det fi ck bli det ursprungliga 
”Nyköpings gästabud”, det 
fjärde i ordningen. Tillskot-
tet av kvinnlig fägring inne-
bar också att lagen nu består 
av fyra skyttar. Kvar från tidi-
gare Stockholmslag var Löv-
staskyttarna Ulf Hansson och 
Leif Nordgren. Nytillkomna 
var samboparet Bosse An-
dersson och Gunilla Karlsson 
från Södertälje Pk.

När Anders ringde och bjöd in 
till tävlingen var han som van-
ligt hemlighetsfull vad gäller 
målspel och fi gurer. Kortfattat 
förklarade han:
– Ibland står det ju i inbjud-
ningarna att ”mål som inte 
återfinns i skjuthandboken 
kan förekomma”. I det här 
fallet blir det istället ”mål som 
återfi nns i skjuthandboken fö-
rekommer inte alls”.
Han tillade också att ”fl ug-

Av: Ulf Hansson

Den här mycket speciella lagtävlingen startades för fyra 
år sedan av Nyköpingsbon, tidigare historieläraren och 
författaren Anders Lybeck. Syftet är att träffas och ha trevligt på 
skjutbanan även när åldern börjar ta ut sin rätt.

Bosse

Hasse

Luciano

Lennart 
”Pedro”

Gunilla

Leif

Av: Ulf Hansson

NyköpingsNyköpings 
gästabud

Ulf

Anders
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Stockholms andra nyförvärv Bosse Andersson (närmast kameran) 
mötte Lennart ”Pedro” Pettersson i en het uppgörelse.

Stockholms nyförvärv 
Gunilla Karlsson i duell 
med Luciano Avian från 
hemmalaget.

Stn 1. Inskjutning, ”tre små grisar”, max 2 träff/
fi gur, 1 poäng per träff.

Stn 2. ”Smiley”, 
max 2 träff/fi gur, 1 
poäng per träff.

Stn 3. “Hjärtat och fyrklövern”. 
1 poäng per träff. Vid träff exakt 
mitt i fyrklövern tangeras övriga 
blad, vilket automatiskt gav 4 
poäng.

Stn 4. ”En fl aska champagne”. Träff i fl askan gav 2 poäng, 
träff i korken hela 10p. Med den här fullträffen förbättrade 
Bosse Andersson ”08:ornas” resultat.

smällor” (kaliber .22-vapen) 
inte var välkomna, endast 
grövre kalibrar gjorde sig 
besvär.

Som vanligt hade Lybeck och 
Co lagt en variationsrik bana 
med fl ertalet överraskningar 

och med skjuttider anpassa-
de till veteraners reducerade 
fi ngerfärdighet, 20 sekunders 
skjuttid genomgående, givet-
vis med stödhand.

Vad gäller prisbordet var det ti-
digare så att det arrangerande 

laget skrapat ihop diverse pi-
naler som låg på hyllorna där 
hemma. I år hade hemmala-
gets Lennart ”Pedro” Petters-
son ordnat en bättre lösning 
och presenterade ett vand-
ringspris. Detta består av en 
liten statyett med klara drag 

av ”V-Gurra”, d.v.s. Kung 
Gustav V i uniform modell 
äldre, sannolikt inspekterande 
trupp under övning på Gärdet 
i Stockholm.

Hur gick matchen?
Här kan man citera den ny-

Stn 5. Fem 
”Tutelutter”. 
Max 2 träff/
fi g. Varje träff i 
en Tutelutt gav 
2 poäng.
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Stn 6. ”Sänka skepp”. 11 fi gurer på baksidan av en papptavla. 2 poäng per träff. 
Träff i polismannen straffades med 10 poängs avdrag. Polismannen undkom oskadd.

börjande volontären på en 
landsortstidning som plöts-
ligt skickades att bevaka en 
fotbollsmatch mellan Dege-
berga och Vittskövle. Repor-
taget blev kortfattat: ”Spelet 
böljade fram och åter, Dege-
berga vann med 2-1”.
 På vår drabbning i Oxe-
lösund böljade spelet allt 
mindre fram och åter. Allt ef-
tersom stationerna avverkades 
stod det ganska snart klart vil-
ket lag som skulle få första in-
teckningen i vandringspriset. 
Nyköpings-, respektive Oxe-
lösundsskyttarna avgick med 
en tämligen förkrossande se-
ger, 167 poäng mot 125.

Allra bäst sköt Lennart ”Pe-
dro” Pettersson, med lag-
kamraten Anders Lybeck tätt 
i hälarna på andraplatsen. Bäst 
i Stockholmslaget var nyför-
värvet Bosse Andersson som 
sköt lika med Anders och höll 
undan för Luciano Avian på 
tredjeplatsen. Sist kom förre 
NP-redaktören Ulf Hansson 
med sin Ruger Vaquero .45 
Long Colt. Han ombads träna 

mer singel-action-teknik till 
nästa gång.

Vinnarlaget hyllades med hur-
rarop och applåder vid den 
efterföljande lunchen som 
avnjöts på klubbens veranda. 
Lunchen är förresten värd ett 
extra omnämnande. ”Pedros” 
hustru Birgitta, tidigare kassör 
i Oxelösunds Pk, hade nämli-
gen haft vänligheten att koka 
en utsökt god ärtsoppa åt de 
utmattade och hungriga skyt-
tarna. Till det påföljande kaf-
fet hade hon dessutom bakat 
mazariner med en kvalité som 
överträffar vilken mästerbaga-
re som helst.

Sammanfattningsvis hade vi en 
härlig dag tillsammans med 
roligt och annorlunda skytte. 
”08:orna” fi ck bita i gräset 
även i år, men det sporrar gi-
vetvis bara till att träna infer-
naliskt till nästa års drabbning 
som är tänkt att gå av stapeln 
på Södertälje Pk:s bana.
Revansch! är ordet.

Det nyuppsatta 
vandringspriset, ”V-gurra”.

Hemmalaget, från vänster: Luciano Avian, Anders Lybeck, 
Lennart Pettersson och Hans Johnsson.

Stockholmslaget, från vänster: Ulf Hansson, Bosse Andersson, 
Gunilla Karlsson och Leif Nordgren.

Stockholmslagets 
förlust var 
snart glömd då 
drabbningen 
avslutades med 
trevligt samkväm 
på verandan där 
”Pedro” serverade 
en deliciös ärtsoppa 
samt kaffe och 
hembakta mazariner.

Anders Lybeck har räknat ihop 
slutresultatet och konstaterar stolt 
att hemmalaget golvat ”08:orna”.
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Paralympics andra dag på 
skytteanläggningen i Deodo-
ro i Rio de Janeiro blev inte 
någon bra dag för de svenska 
skyttarna. På fredagen jagade 
Joackim Norberg och Håkan 
Sköld en fi nalplats på 10 m 
luftpistol, men det gick inte 
riktigt som de ville. Joackim 
ledde ett tag kvalet, men ef-
ter två svaga serier i mitten 
av tävlingen föll han snabbt 
genom fältet, och hamnade 
till slut på 13:e plats. Håkan 
Sköld slutade på 23:e plats.

Besvikelsen efter misslyck-
andet i luftpistol blev dock 
kortvarig för Joackim Nor-
berg som tog revansch di-
rekt. På söndagens ”25 meter 
mixat pistolskytte” (sportpi-
stol) slog den 48-årige sym-

patiske, svenske elitskytten 
till med en silvermedalj. Han 
tog sig vidare från kvalet till 
semifi nalen tillsammans med 
sju andra skyttar. Joackim var 
bäst i semifi nalen på 12 po-
äng, men guldmatchen mot 
kinesen Xing Huang blev lite 
för svår.  Joackim Norberg föll 
med 5-7 och hamnade på sil-
verplats.
– Jag fi ck ett bra grepp om 
Huang och tog ledningen 
med två poäng, berättar Joa-
ckim Norberg. Men, han sköt 
verkligen bra och studsade 
tillbaka direkt så jag fi ck jaga 
hela fi nalen. Det blev ”bara” 
silver, men jag är jätteglad 
för min silvermedalj. Jag har 
vunnit VM-guld i samma dis-
ciplin tidigare, men det här 
känns större. De allra bästa 

i världen var där så jag ran-
kar det lite högre. Man måste 
också veta att delta i Paralym-
pics är väldigt omtumlande, 
speciellt första gången. Man 
blir nervös, fast man är bra 
förberedd. Man mår fysiskt 
och psykiskt dåligt och und-
rar varför man utsätter sig för 
sådant över huvud taget, säger 
Joackim och skakar på huvu-
det.

Joackims silver var Sver i-
ges andra medalj under Pa-
ralympics i Rio efter Maja 
Reichards brons på 100 me-
ter ryggsim.

Joackim Norberg är redan 48 
år, men relativt ung inom sin 
idrott. Tidigare var det moun-
tainbike som gällde, men en 

cykelolycka 2006 förändrade 
livet. På en mountainbiketur 
i skogen kraschade han in i 
ett träd och blev förlamad i 
vänster arm och stora delar av 
bröst- och ryggmuskulaturen 
på vänster sida.
– Jag kunde inte längre cyk-
la och inte heller löpträna på 
samma sätt som tidigare. Jag 
sökte en ny stimulans och 
började då träna pistolskytte, 
förklarar Joackim.

Joackim märkte snabbt att han 
hade en speciell fallenhet för 
just skyttesporten. Efter en 
nybörjarkurs 2009 var han 
redan året därpå med i SM 
och tog sig då till fi nal i två 
discipliner.
– På nationell nivå tävlade 
jag bara som ”friskidrottare”, 

Silver på Paralympics till

Joackim Norberg

Av: Peter Siegel

Två svenska 
pistolskyttar, 
Joackim Norberg 
och Håkan Sköld, 
var med på årets 
Paralympics i 
Rio de Janeiro 
2016. Joackim 
lyckades erövra en 
silvermedalj på sitt 
första Paralympics.

Joackim blir omkramad av 
den svenska truppen efter 
medaljceremonin.
Foto: Parasport Sverige

Time To Rock Rio
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också att han övar på sitt kon-
tor. Dock utan skott i pistolen.
– Jag har fått varna mina ar-
betskamrater så att de inte tror 
att jag blivit galen när jag sit-
ter med pistolen riktad mot 
väggen inne på konto-
ret, säger Joackim Nor-
berg och skrattar. Efter 
ett fantastiskt 2014 där 
han vid årets slut var 
rankad världsetta i fyra 
pistolskyttediscipliner var 
målet inställt på Rio de 
Janeiro. – Jag siktade på 
en paralympisk medalj. Jag 
visste att jag hade kapacite-
ten.

Silvret på Paralympics rankar 
Joackim högre än sina tidi-

Joackim Norberg 
med med medaljen 
från Paralympics 
runt halsen.

Den vackra medaljen i 
ett fi nt snidat etui.

Paralympics-medaljörer i 25 meter Sportpistol.
Från vänster: Joackim Norberg (silver), Xing Huang (guld),
Ju Hee Lee (brons). Foto: Parasport Sverige

Joackim under skjutningen i Rio. 
Foto: Parasport Sverige

Paralympics som arrangerades i 
Rio de Janeiro den 7-18 septem-
ber 2016 blev det femtonde pa-
ralympiska sommarspelet sedan 
starten i Rom 1960. Det var första 
gången som Paralympics hölls i 
ett sydamerikanskt land. Med 
cirka 175 deltagande nationer var 
konkurrensen mycket stor i de 23 
sporter med sina 528 olika grenar.

men efter ett tag kom tanken 
att kunna få vara med i han-
dikappsidrotten och kanske 
kunna ta mig till Paralympics.

Joackim debuterade inter-
nationellt 2013 och till VM 
2014 i tyska Suhl hade Joa-
ckim Norberg hunnit skaffa 
sig internationell rutin och 
lärt sig att hantera tävlings-
nerverna. Strax före VM vann 
han tre av fyra discipliner vid 
världscuptävlingarna i Fort 
Benning, USA.

Sitt stora genombrott fi ck Joa-
ckim under 2014 med dubbla 
VM-guld och en förstaplats 
på världsrankingen i alla gre-
nar han ställde upp i. Det fanns 
medaljförhoppningar inför 
VM, men framförallt var mål-
sättningen att säkra en svensk 
kvotplats i pistolskytte till 
Paralympics i Rio. Joackim 
säkrade kvotplatsen i första 
VM-tävlingen och följde se-
dan upp med dubbla VM-guld.
– Det gick betydligt bättre 
än vad jag hade vågat hoppas 
på, säger Joackim.

Lite strul blev det dock i Rio. 
Den svenska tränarstaben var 
framme fl era gånger hos do-
marna och protesterade över 
att kinesen Huang laddade 
pistolen i guldmatchen innan 
det var tillåtet enligt reglerna. 
Även Joackim Norberg var 
upprörd över Huangs bete-

ende, men anser inte att det 
kostade honom guldet.
– Nej, det var inte en så stor 
sak, men man har 15 sekunder 
på sig att ladda och det 
kan vara kort om tid att 
ställa sig i ordning och 
få ett bra grepp. Det 
ska vara lika för alla 
och det är domarnas 
uppgift att hålla koll på 
det.

På onsdagen försökte sig 
Joackim Norberg på yt-
terligare en gren, nämligen 
50 meter fripistol.
– Det var bara att ladda om. 
Nu vet jag att jag kan preste-
ra på den här nivån och un-
der de här förutsättningarna. 
Fripistol är dock den svåraste 
grenen, där jag är mest ojämn.

Det blev tyvärr ingen medalj 
i den grenen, men Joackim 
hade ju redan gjort sitt. Ef-
ter fripistoltävlingen blev det 
dags för hemfärd och silver-
fi rande. Han hade varit i Rio 
i nästan en månad och hem-
längtan tog nu över.

Hemma i Sverige gäller det att 
ta vara på alla träningstillfällen 
om man vill stanna på toppen. 
I ett skyddsrum i källaren på 
sin arbetsplats i Sollentuna 
har Joackim Norberg inrät-
tat en tiometersbana där han 
kan träna luftpistolsskytte på 
lunchrasterna och det händer 

gare guldmedaljer. Målsätt-
ningen är också att fortsätta 
utvecklas inom sporten. Joa-
ckim Norberg är också öp-
pen för att testa en satsning 
mot ”frisklandslaget” som han 
själv kallar det.
– Jag har skjutit för det van-
liga landslaget också och det 
vill jag gärna fortsätta med, 
berättar Joackim. Det fi nns 
ingen motsättning. OS har 
jag inte tänkt på än, det är 
ytterligare några nivåer för 
att ta sig dit. Jag måste ha rätt 
förutsättningar för att kunna 
träna mot det, och det är inte 
lätt när man jobbar heltid.

Pistolskytten Joackim Norberg 
fi ck priset Årets Stjärnskott 
2014, Radiosportens pr is 
bland idrottare med funktions-
nedsättning. Motivering var: 
”För en envis och målmed-

veten satsning mot toppen. En 
explosionsartad utvecklings-
kurva som redan resulterat i 
dubbla VM-guld och förstap-
lats på världsrankingen.”
– Joackim Norberg har nått 
oerhört långt på mycket kort 
tid, det ska bli väldigt spännan-
de att följa hans fortsatta färd 
och jakt på medalj i Paralym-
pics i Rio sa Radiosportens 
chef Markus Boger år 2014. 
Joackim infriade alla förvänt-
ningar. Hans stora, fi na silver-
medalj från Rio är beviset.

Den
ett fi 

et 

ig 
yt-
igen 

da om. gare guldmedaljer. M
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Efter årets SM samt lands-
lagsuttagningen utanför Tida-
holm i augusti fi ck 12 skyttar 
äran att representera Sverige i 
Nordiska Mästerskapen i fält-
skjutning. Det är endast damer 
och herrar som behöver med-
verka på landslagsuttagningen 

då de fyra bästa juniorerna på 
årets SM redan är kvalifi ce-
rade. Landslagsledarna som i 
år bestod av Marie Brunsson 
(damer), John-Åke Andersson 
(herrar), och Bo Walger (ju-
niorer) guidade våra trupper 
genom de fem långa dagarna 

som träningslägret och täv-
lingen kom att innebära.
 Innan mästerskapet den 
10 september arrangerades på 
torsdagen ett träningsläger för 
landslagen. Träningslägret ge-
nomfördes i Charlottenberg 
som ligger nordväst om Karl-
stad, nära den norska gränsen. 
Där upplät Charlottenbergs 
Pk sin skjutbana och skyt-
tarna fi ck möjlighet att trä-
na med de kommandon som 
Norge använder. De använder 
kommandona ”KLAAAR”, 
”ILD” och ”STAAANS” vil-
ket är våra motsvarigheter till 
”Färdiga”, ”Eld” och ”Eld 
upphööör”.

Efter träningslägret begav sig 
hela truppen i minibussar den 
nära 60 mil långa vägen mot 
Aksdal, strax utanför Hau-
gesund på Norges västkust. 
Resan tog sin beskärda tid då 

fanns gott om husbilar på de 
smala ringlande vägarna. Den 
vackra utsikten från vägen 
gjorde resan mer uthärdande 
då det mäktiga Haukelifjället 
med snö på toppen gjorde sig 
påmind om den årstid som 
komma skall.
 Vid ankomsten under 
den sena fredagskvällen till 
Grindafjord feriesenter, vän-
tade vapenkontroller samt en 
teknisk genomgång där de 
norska reglerna för fältskjut-
ning förklarades. Kjell Olav 
Nuntun, ordförande 
i Haugesunds Pk 
och Ola S. Aspe-
land från 

En vennskapelig 
dyst i Norge
Av: Peter Carlsson och Anna S. Törnqvist

Genom berg, skogar tunnlar och regn 
färdades de svenska landslagen i många 
timmar för att nå platsen för årets Nordiska 
Mästerskap i fältskjutning. Tävlingen 
genomföres i Dalsbygda strax utanför 
Aksdal i Norge och som arrangör stod 
Haugesund Pk.

En vacker vy över Haukelifjället under resan till Haugesund.

NP4 ’16

Haugesunds Pk
ch Ola S. Aspe-
nd från 

Liggande 
skjutställning 
var något 
svenska lagen 
tränade innan 
tävlingen.
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John-Åke Andersson peppar lagen 
inför tävlingen.

Ett riktigt busväder 
underhöll första patrullen.

N

Svenska Fältskyttelandslaget 2016.

Tysvær kommun höll till-
sammans ett öppningstal för 
mästerskapet. Efter det kunde 
skyttarna äntligen få i sig en 
god middag och sedan vila ut 
ordentligt innan tävlingsdagen.

På lördagsmorgonen var det 
uppsittning kl. 08:00 i bus-
sarna. Morgonen visade sig 
innehålla allt annat än solsken. 
Istället anlände skyttarna till 
ett tävlingscentrum omgiven 
av fi nt regn som om det vore 
från en blomspruta. Arrang-
ören var väl förberedda och 
hade satt upp ett stort party-
tält med en enklare servering.
 Det var en skön och trev-
lig stämning mellan de tre 
landslagen. Många av skyt-
tarna hade varit med förut 
och kände därför igen varan-
dra rätt väl. Partytältet fylldes 
av mycket prat och skratt men 
det fanns också en spänning 

Tavlorna tålde regnet och 
träffarna satt där de skulle.

i luften inför den stundande 
tävlingen.

I den första patrullen som be-
gav sig ut på fältbanan fanns 

Robert Råsbo och Christan 
Johansson som under den 
första stationen fi ck uppleva 
ett mycket fi nt duggregn på 
nära håll. Det var riktigt svårt 

att se riktmedel och målen 
i den dimma som uppstod, 
men träffarna satt precis där 
de skulle.
 Stationerna runt fältbanan 
var väldigt varierande, men 
den gemensamma nämnaren 
var som förväntat mycket små 
mål på långa avstånd. Det fanns 
även en station med fallande 
mål av plåt. Där var skyttarna 
först tvungna att fälla plåten 
för att två tavlor skulle dyka 
upp. Plåtarna sprayades sedan 
efter varje patrull.
 Språket var ibland lite 
svårt att förstå för de svenska 
och danska skyttarna när sta-
tionschefen förklarade reg-
lerna. Om plåten träffades 
men inte fälldes fi ck skyttarna 
chansen att skjuta om den, så-
vida de inte skjutit fl era skott 
mot plåten. Som tur var fanns 
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det ledare med som kunde 
förtydliga för de danska och 
svenska skyttarna.
 Det fanns även en station 
med liggande skjutställning, 
något vi i Sverige sällan an-
vänder på våra fältskjutning-
ar. Självklart hade skyttarna 
tidigare övat på detta under 
träningslägret och de hittade 
snabbt rätt läge på de vinklade 
lastpallarna i skjuthallen.
 Tävlingen bestod av fält-
skjutningar i två vapengrup-
per för damer och herrar. 
Först skjuts de tio stationerna 
med C-vapen och sedan en 
andra gång med B-vapen. Ju-
niorerna skjuter båda varven 
med C-vapen.

När det första varvet var ge-
nomfört ledde Linda Svens-
son med 103 poäng strax följt 
av norskan Mona Gjelstad 
på 99 poäng. I herrlandsla-
get var Christian Johansson 
på topp följt av Robert Rås-

Juniorerna fi ck gå uppåt för att skjuta nedåt.

Linus Ericsson och 
Simon Jander är nöjda 
med sitt varv.

Glada 
juniorskyttar 

med sina 
tränare

Varning för utstickande föremål!

Kristina 
Andersson 
var stadig på 
sin vinklade 
hand.

Fallmålen sprayades 
mellan varje skjutning.

De tvingande fallmålen i stål var ett roligt inslag till skillnad mot 
papperstavlorna.

bo och David Lindström 
med bara två poäng mellan 
dem. Norska junioren Aske 
Spanggaard ledde men bara 
två poäng ovanför Pelle Falk-
Hedberg.
 Detta gjorde att samtliga 
våra svenska landslag låg på 
förstaplats, men det var inte 
långt kvar till de jagande la-
gen från Norge och Danmark. 
Skyttarna samlades spänt runt 
resultattavlorna när sekreta-
riatet annonserade de senaste 
placeringarna.
 Efter en välbehövd lunch 
samlades skyttarna igen för att 
ta upp striden. Då skingrade 
sig äntligen molnen och solen 
tittade fram.

När skyttarna gick ut på sitt 
andra varv för dagen var det 
ett gäng fokuserade nordiska 
fältskyttar som rörde sig me-
todiskt mot den första statio-
nen. Nu gällde det! När det är 
många små mål, gäller det att 

vara taktisk och ibland övervä-
ga att stå över vissa fi gurer be-
roende på storlek och avstånd.
 Herrarna som gick ut först 
väntade in sina övriga lands-
lagskamrater vid sista statio-
nen för att höra hur det gått. 
Alla skyttarna gjorde ett strå-
lande B-varv, men ingen av 
dem hade en aning om hur de 
låg till jämfört med de andra 
länderna.
 Tävlingscentrum blev till 
ett vacuum i väntan på nya 
resultatlistor. Slutligen annon-
serades det ut att Sveriges ju-
niorer och herrar tagit lagguld 
samt att damerna tagit lagsilver.
 Individuellt guld tog dans-
ka junioren Aske Spanggaard. 
Sveriges Pelle Falk-Hedberg 
tog silver och Alexander Jo-
hansson brons. De svenska 
herrarna knep åt sig samtli-
ga tre medaljer då Christan 
Johansson tog guld, Robert 
Råsbo silver och David Lind-
ström brons.

När damernas resultat anslogs 
visade det sig att norskan 
Reidun Ann Støle tagit guld 
samt att Linda Svensson och 
norskan Mona Gjelstad stod 
i särskjutning om silver och 
brons. Station 10 riggades 
snart upp för särskjutning 
och nästan alla skyttar fanns 
på plats för att peppa och ny-
fi ket se hur det gick.
 Station 10 bestod av fyra fi -
gurer i två målgrupper. Längst 
bort på ca. 80 meter fanns en 
svart fi gur av ett vildsvin. Det 
var ingen lätt match att träffa 
dessa fi gurer. Mona lyckades 
med konsten att sätta samtliga 
sex träffar och vann över Linda 
som tyvärr bara fi ck två träffar. 
Det var ljungande applåder till 
de båda kämparna efter sär-
skjutningen.

Under de Nordiska Mästerska-
pen tävlar även lagledarna från 
de tre länderna om en ärofylld 
vinst. De fi ck skjuta på precis 

Maria Claesson 
ger tummen upp 

inför station tre.
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Resultat – Lagtävlingen
Herrar
Plats Land Fin Grov Total
1 Sverige 304 303 607
2 Danmark 298 296 594
3 Norge 291 278 569

Damer
Plats Land Fin Grov Total
1 Norge 286 294 580
2 Sverige 296 271 567
3 Danmark 257 256 513

Juniorer
Plats Land Fin Fin Total
1 Sverige 283 288 571
2 Norge 270 287 557
3 Danmark 243 280 523

Resultat – Medaljörer individuellt
Herrar
Plats Namn Land Fin Grov Total
1 Christian Johansson Sverige 103 102 205
2 Robert Råsbo Sverige 100 102 202
3 David Lindström Sverige 101 99 200

Damer
Plats Namn Land Fin Grov Total (sär)
1 Reidun Ann Stöle Norge 95 100 195
2 Mona Gjelstad Norge 99 94 193 (6/4)
3 Linda Svensson Sverige 103 90 193 (4/2)

Juniorer
Plats Namn Land Fin Fin Total
1 Aske Spanggaard Danmark 97 99 196
2 Pelle Falk-Hedberg Sverige 95 100 195
3 Alexander Johansson Sverige 95 97 192

Individuella dammedaljörer.
Från vänster: Mona Gjelstad (silver), Reidun 
Ann Støle (guld) och Linda Svensson (brons).

Lagsilver i damklassen.
Från vänster: Kristina Andersson, 
Anna Karlsson, Linda Svensson och 
Maria Claesson.

Lagguld i herrklassen.
Från vänster: David Lindström, Christan 
Johansson, Tomas Hämäläinen och Robert 
Råsbo.

Individuella herrmedaljörer.
Från vänster: Robert Råsbo (silver), Christian 
Johansson (guld) och David Lindström (brons).

Lagguld i juniorklassen.
Från vänster: Linus Ericsson, Alexander 
Johansson, Simon Jander och Pelle Falk-
Hedberg.

Individuella juniormedaljörer.
Från vänster: Pelle Falk-Hedberg (silver), Aske 
Spaangard (guld) och Alexander Johansson 
(brons).

samma fältbana som landsla-
gen, fastän i ett mycket bättre 
väder. Ledarkampen sker en-
dast med revolver vilket verk-
ligen skiljer agnarna från vetet. 
Flera av landslagsskyttarna följ-
de med för att heja och titta på.
 Det blev en spännande 
och jämn tävling som slutade 
med de svenska lagledarna på 
en tredjeplats med 120 poäng. 
Norge och Danmark sköt 
båda 128 poäng men segern 
gick till Norge då de hade fl er 
innerträffar.

Innan den sedvanliga banket-
ten samlades hela den svens-
ka truppen utanför matsalen 
till Grindafjord feriesenter 
för den obligatoriska grupp-
bilden. Det var ett spralligt 

En frågande blick av norskan 
innan kontrollen av träffarna i 

särskjutningen.
Regnet avtog och Pelles glädje 
tilltog.

Efter Linda Svenssons 
särskjutning blev det eftersnack.

Arrangören Kjell Olav 
Nuntun tilldelades 

förbundets standar.

och stiligt uppklätt gäng som 
kom gående från de stugor de 
bodde i runt om på området. 
 Prisutdelningen blev en 
tr ivsam föreställning med 
många skratt och tillrop. Ingen 

av landslagen lämnade banket-
ten utan medalj, då det bara 
fi nns tre länder som tävlar.

Nästa år kommer Sverige 
återigen stå som värdland för 

de Nordiska Mästerskapen 
i fältskjutning. Håll i, kvali-
fi cera er och kom till nästa 
års uttagning. Att vara med i 
landslaget kommer för alla bli 
ett minne för livet.
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I det allmänna rådet anger Po-
lismyndigheten att ”Innehållet i 
ett föreningsintyg bör som regel 
godtas som underlag vid bedöm-
ningen av om sökanden uppfyl-
ler kravet på aktivt medlemskap 
och om det föreligger behov av 
vapen.” Förbundets förhoppning 
och krav är att det blir sällsynt att 
sådana särskilda omständigheter 
föreligger som omnämns i nästa 
mening ”… som tyder på att upp-
gifterna i intyget är felaktiga…” så 
att sökanden bör ”… föreläggas 
att inkomma med ytterligare upp-
gifter som styrker aktivitet i fören-
ingen och behov av skjutvapen.”

 För att upprätthålla Polismyn-
dighetens, och samhällets i övrigt, 
förtroende för föreningsintyget 
krävs att föreningarnas handlägg-
ning håller tillräckligt hög kvalité. 
Det fi nns ett antal styrdokument 
som skall följas. Främst bland 
dessa står ifyllnadsanvisningarna 
på blankettens baksida. Vidare 
fi nns ”Handlingsregler för pistol-
skytteföreningar vid utfärdande 
av intyg för ansökan om vapen-
licens” i skjuthandboken under 
bilaga 8. Slutligen även Svenska 
Pistolskytteförbundets skrivelse 
”Riktlinjer avseende ny FAP och 
nytt föreningsintyg” (SPSF 2016-

10-04 dnr 901:031/16), som fi nns 
i dokumentarkivet under ”Utred-
ningar m.m. rörande vapenlag-
stiftning” på förbundets hemsida.
 Efter att nya FAP kapitel 5 med 
ny blankett och nya riktlinjer 
kommit ut, har föreningar ibland 
undrat om handlingsreglerna är 
upphävda. I enstaka fall har för-
eningsstyrelserna också funderat 
över om handlingsreglerna är 
att se som råd och kan frångås. 
Svaret på båda frågorna är nej. 
Handlingsreglerna gäller och 
måste följas av föreningar som 
är anslutna till SPSF och som på 
intyget anger att SPSF är det för-
bund föreningen är medlem i.

Av de tretton handlingsreglerna 
är det några som verkar behöva 
förtydligas. Regel 1 och 3 anger 
tid från när det aktiva medlem-
skapet inleds tills att förenings-
intyg får utfärdas. Föreningen 
skall alltså inte göra avdrag i den 
behövliga tiden för Polismyn-
dighetens beräknade handlägg-
ningstid.
 Regel 2 innebär att det första 
vapnet skall vara i kaliber .22, 
det vill säga ett C-vapen. Det 
fi nns däremot inget som hindrar 
att intyg för detta vapen utfärdas 
efter exempelvis 11 månader och 
det grovkalibriga (minst kaliber 
7.65/.30) efter 12 månader.
 Regel 4 ställer krav på kun-
skap hos styrelsen. Dels måste 
man vara bekant med reglerna 
för vapengrupperna enligt Skjut-
handboken (C.2.2 och X.4), dels 
ha kännedom om det sökta 
vapnets egenskaper. Det sökta 
vapnet skall vara i överensstäm-
melser med de tekniska bestäm-
melserna för aktuell vapengrupp 
enligt Skjuthandboken. Sök i för-

sta hand vapenteknisk informa-
tion från köparen eller i aktuella 
produktblad. Kvarstår osäkerhet, 
kontakta förbundskansliet.

Något som gett upphov till att 
föreningarna med oro vänt sig till 
förbundet för råd, är frågan om 
sökandens tidigare vapeninne-
hav. Här anges i ”förklaringar och 
anvisningar” till intyget att ”Sö-
kanden bör redovisa sitt övriga 
vapeninnehav för målskjutning 
och uppgift om detta ska anges 
i intyget.” Polismyndigheten vill 
alltså veta hur många vapen för-
eningen tror den sökande har när 
den yttrar sig om behovet. Om 
uppgiften som sökanden uppgett 
är sann eller inte kan Polismyn-
digheten kontrollera. Här kan 
alltså föreningen nöja sig med 
sökandens uppgifter.
 Slutligen intygar styrelsen att 
uppgifterna är riktiga och att sö-
kanden är lämplig (som medlem 
och vapeninnehavare, utifrån vad 
som är känt). Det är ett förtro-
ende att ta på allvar.

Första vapnet
Fordringarna för SPSF guldmärke 
eller årtalsmärke (under senaste 
tvåårsperioden). Under de se-
naste sex månaderna deltagit i 
föreningens skjutningar (träning 
eller tävling) i genomsnitt två 
gånger per månad.

Ytterligare vapen
– Fordringarna för SPSF guld-
märke eller årtalsmärke (under 
senaste tvåårsperioden).
– Under de senaste sex må-
naderna deltagit i föreningens 
skjutningar (träning eller tävling) 
i genomsnitt en gång per månad.
– Tränat eller tävlat minst två 

Föreningsintyget
– ett ansvar för styrelsen
Av: Nils-Anders Ekberg

Svenska Pistolskytteförbundet har de senaste åren, tillsammans med andra 
skytteorganisationer, slagits för att återupprättandet av det så kallade 
Föreningsintyget som det enda nödvändiga dokumentet för att intyga krävd 
skjutskicklighet, aktivitet och behov när det gäller enhandsvapen. I och med 
förändringarna i FAP 551-3 kapitel 5 och den nya blanketten för föreningsintyg 
ser det ut som vi blivit hörda, i alla fall till en del.

I det allmänna rådet anger Po-
lismyndigheten att ”Innehållet i

 För att upprätthålla Polismyn-
dighetens och samhällets i övrigt
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gånger under de senaste sex må-
naderna med respektive tidigare 
innehavt enhandsvapen.

Förnyelse av tidsbegränsat till-
stånd
– Fordringarna för SPSF guld-
märke eller årtalsmärke (under 
senaste tvåårsperioden).
– Under de senaste sex må-
naderna deltagit i föreningens 
skjutningar (träning eller tävling) 
i genomsnitt en gång per månad.
–Tränat eller tävlat med sökt va-
pen minst fyra gånger per år un-
der de senaste två åren.

Hur styrks aktivitet?
Föreningen bör föra loggbok 
över föreningsaktiviteter. Detta 
kan exempelvis utgöras av re-
sultatlistor från interna tävlingar, 
där använt vapen anges. Fast-
ställda resultatlistor är också ett 
verifi kat. Enskild skytt bör föra 
loggbok över sitt skytte, inklusive 
enskild träning. Förbundet kom-
mer inom kort att sälja en sådan 
loggbok, men andra varianter 
kan användas.

Vad är en träning?
En träning bör, enligt SPSF:s 

Polisens nya föreningsintyg 
som tagits fram i samband med 

att FAP 551-3 publicerades.

Bilaga 8 från skjuthandboken 
2016, som innehåller 
handlingsreglerna för intyg av 
licensansökningar.

riktlinje, ”omfatta minst femton 
skarpa skott mot mål på skjut-
bana eller motsvarande”. SPSF 
syn på hur enskild träning styrks 
framgår av ”Riktlinjer avseende 
ny FAP och nytt föreningsintyg”.

Sammanfattning
En föreningsstyrelse som skall 
fatta beslut om föreningsintyg 
behöver vara väl insatta i:
• Ifyllnadsanvisningarna för blan-
ketten ”Föreningsintyg” (bifogade 
med intygsblanketten)
• Skjuthandboken moment 
C.2.2, X.4 och Bilaga 8.
• Riktlinjer avseende ny FAP och 
nytt föreningsintyg (hemsidan 
m.m.)

Okunskap fritar inte en styrelse 
från ansvaret att inte intyga orik-
tiga uppgifter.
 Föreningsstyrelser och skytte-
kamrater uppmanas att hjälpa till 
att göra kraven för intyg kända 
hos alla skyttar, så att ingen ris-
kerar att vakna för sent.
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Henrik 
Otterbeck i 
glädjerus.

Våge Strålin 
på topp.

Vackert väder med blå him-
mel och näst intill het sol bjöd 
denna septemberdag på. Att 
vara klädd i T-shirt och shorts 
var mycket väl på sin plats 
denna dag, även för de som 
inte deltog i själva tävlingen.
Förbipasserande motionärer 

kunde inte ta miste på att det 
arrangerades en större tävling 
inom Grimsta skjutbanas om-
råde. Det var tydligt markerat 
vart de tävlande skulle springa 
och vart man som publik ab-
solut inte fi ck stå i vägen.
 Den totala löpsträckan 

var 6 km med 6 skjutstatio-
ner mot fallmål av typ Kur-
vinen. Det sköts 5 patroner 
per station, totalt 30 patroner. 
För klasserna D/H 65 och 
70 var löpslingan lite kortare 
och tillät även skjutställning 
med stödhand. Vid bomskott 

blev det tillägg med 1 mi-
nut på löptiden. Endast va-
pen i kaliber .22 var tillåtet 
och var mellan skjutning-
arna regelmässigt proppade 
och förvarades i hölster eller 
väska. En del skyttar använ-
de t.ex. ryggsäck medan vissa 

Av: Anna S. Törnqvist

Årets Springskytte SM och stafett avgjordes på Grimsta 
skjutbana. Arrangör var Stockholmspolisens Skf som denna dag 
bjöd på full fart och hög spänning.

Tio meter 
kvar till mål.

Tina Molin 
spurtar mot 
målgången.

Sebastian Råsbo kämpar 
under löpningen i värmen.

Johan Otterbeck 
jobbar på.

Av: Anna S. Törnqvist

SpringskytteSpringskytte

Alla gav järnet mot 
första skjutstationen.
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Katarina Såmark 
rushar mot mål.

Bengt Lehtipalo ger sig 
av på nästa runda.

Frida Pollack 
ger sig av från 
startlinjen. 
Frida var 
ensam i sin 
klass DJun.

Snabbt på med 
vapenväskan 
efter genomförd 
skjutning.

En mycket glad 
Jonas Wetterholm 
närmar sig 
mållinjen. 

föredrog en väska framme på 
bröstet.
 Lagtävlingen bestod av 
tremannalag oavsett ålder och 
klass, med undantag av D/H 
65 som hade tvåmannalag.
 Det var ett nöje att vara 
publik och se dessa ihärdigt 
kämpande och fokuserade 
skyttar som gav allt i både löp-
ning och skytte. De traditio-
nella fallmålen gav åskådarna 
lite extra spänning, eftersom 
man på avstånd lätt kunde se 
om det blev träff eller bom.
Inte mindre än åtta olika klas-
ser var representerade, från ju-
niorer till H70 och därmed 
lika många guldmedaljörer. 
Av de totalt 54 startande var 
endast 8 skyttar damer.

Hur gick det?
Individuell vinnare med bäs-
ta resultat blev Marcus Wil-
helmsson I2 Skytteförening, 
med löptiden 33,23 minu-
ter och med tillägg för fem 
bommar blev resultatet 38,23 
minuter.
 Äldste skytten Bengt 
Lehtipalo, snart 84 år, tog sig 
runt på 64,21 minuter. He-
dervärt och bra kämpat. Den 
totala sluttiden blev 82,21 mi-
nuter p.g.a. av lite strafftillägg 
för bommar.
 Bästa dam blev Helena 
Pollack Pk Pricken med löp-
tiden 40,11 minuter med till-
lägg för fem bommar, totalt 
45,11 minuter.
 Bästa junior av de fyra som 

var med, blev Rasmus Storm 
Tidaholms Psk med tiden 
42,07 minuter med tillägg för 
nio bommar, totalt 51,07 mi-
nuter.
 Lagguldet tog det välträ-
nade laget I2 Skf med Marcus 
Wilhelmsson, Lars-Olof Gä-
vert och Lars Persson, med 
den totala tiden 117,42 mi-
nuter inklusive 25 bommar.

Stafettävlingen
Efter SM-tävlingen och en 
kortare paus var det dags för 
de som anmält sig till stafet-
ten, en lagtävling i öppen klass 
med tremannalag. Löpsträck-
an var 1 km per skytt med två 
skjutningar per varv. Skjut-
avståndet var samma som i 

springskyttet, 17,5 meter, stå-
ende med stödhand tillåten.
 För varje bomskott blev 
det en straffrunda på 50 me-
ter, efter att alla ordinarie fem 
patroner avfyrats. Löparen an-
svarade själv för att rätt antal 
straffrundor genomfördes. För 
få genomförda straffrundor 
innebar ett tillägg på 2 minu-
ter per missad runda.
 Stafetten var en mycket 
underhållande tävlingsgren 
att titta på, man kunde till och 
med känna vinddraget från de 
tävlande när de sprang förbi i 
full fart. Det var spännande att 
se på både löpning och skytte, 
allt skedde under en enorm 
tidspress.
 Som åskådare gällde det 



40 NP4 ’16

Sune Söderström höll koll på 
klockan och starterna.

Är det taktiksnack mellan 
Lennart Rehnström och 
Bengt Lehtipalo?

Stafettväxlingarna gick i högt tempo.

Ett handslag och 
sen snabbt iväg.

Vid skjutstationen.

Träff!
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Både hölster och 
verktygsväska på magen.

Benjamin Råsbo under rundan i 
skogen.

Görgen Görtz fi ck ta emot en 
förtjänstplakett.

En efterlängtad skylt.

Rasmus Storm och Sören Rehn 
från Tidaholm Pk.

DJun – Frida Pollack, Pk Pricken.

HJun – Rasmus Storm 
Tidaholms Psk.

H35 – Marcus Wilhelmsson, 
I2 Skf.

D35 – Helena Pollack, 
Pk Pricken.

H50 – Lars Persson, I2 Skf.

H21 – Lars-Olof Gävert, I2 Skf.

H65/70 – Våge Strålin, Arvika Pk.

Löpningen tog ut sin rätt bland skyttarna.

att hålla sig undan för löparna, 
speciellt i slutspurten, då de 
kom upp i mycket hög hastig-
het. Det hördes mycket glada 
rop från publiken och hejan-
det eskalerande starkt från 
klubbkamraterna innan mål-
linjen passerades. Här kunde 
det handla om sekunder för 
att knipa åt sig en medaljplats.
 Guldet i stafetten tog I2 
Skf hem med samma duktiga 
lagskyttar som i springskyt-
tet, med tiden 17,53 minuter. 
Silvret tog Stockholmspo-
lisens Skf elegant hem och 
Linköpings Skf lyckades i 
slutspurten pressa in de sista 
4 sekunderna som behövdes 
för att ta hem bronsplatsen 
före Atlas Copco Pk.
 Det var utpumpade och 
glada skyttar som kunde slapp-
na av innan prisutdelningen. 
Svenska pistolskytteförbundets 

Generalsekreteraren Nils-An-
ders Ekberg, var på plats och 
delade ut alla medaljerna. Det 
delades även ut förtjänstme-
daljer och ett sedvanligt stan-
dar till arrangören. Det blev 
mycket applåder som rundade 
av den lyckade tävlingen.

Fullständig resultatlista fi nns 
på www.spolskytte.se
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Laget bestod av Lars-Olov 
Gävert, Lars Persson och 
Markus Wilhelmsson med 
lagledaren Hans Törnevik, 
som även han var med och 
tävlande. Vi undrade hur de 
kan prestera så bra och om de 
har några träningstips?

Hur mycket har ni tränat inför 
årets SM?
– Vi tränar fysisk träning al-
lihop, en del av oss på ganska 
hög nivå, som t.ex. L-O (Lars-
Olov). Vi har gemensamma 
springskyttepass i klubben på 
söndagsförmiddagar, det har 
vi ägnat oss åt sedan april. Då 
brukar vi vara fl er som tränar 
tillsammans, vilket ger stimu-
lans. Man koncentrerar sig lite 
extra och sporrar varandra, 
det blir mycket positiv energi, 
säger Hans.

– Man kan köra själv om 
ingen är där, det är fl exibelt, 
säger Markus.

Tränar ni delmoment?
– Nej, vi springer och skju-
ter, säger Lars och skrattar. 
Vi kör som på tävling fast en 
kortare löprunda och så jagar 
vi på varandra, det blir som ett 
stafettvarv.
– Det blir många skjutmo-
ment, vilket är bra, infl ikar 
Hans.
– Ja, det blir en hel del löp-
ning också förstås, säger Mar-
kus.

Finns det någon teknik för att 
få ner pulsen när man kommer 
fram till skjutmomentet?
– Haha, nej det går inte, sä-
ger Lars. Man får skjuta med 
både puls och andning. Of-

tast hinner andningen gå ner 
lite, det brukar inte vara några 
större problem tycker jag.

Tränar ni på likadana fallmål 
som på tävling?
– Ja, i princip, men vi har två 
varianter, en likadan som vid 
tävling, den är ganska tung 
och bära fram och tillbaka, 
men sen använder vi även en 
annan variant som är lättare, 
säger Hans.

Hur länge har ni varit aktiva 
med Springskytte?
– Jag började 1988 med ett 
kretsmästerskap i Värmland. 
Vi har alltid haft minst ett lag 
på SM sedan starten i Sunne 
1994. Stafetten har vi vunnit 
många gånger, ofta fl era år i 
rad, berättar Hans.
– Vi har alltid vunnit stafet-

ten när jag har varit med, sä-
ger Lars och skrattar lite stolt.
– Samma här infl ikar, L-O 
med ett leende.

Hur sätter ni ihop laget?
– Vi gör alltid så här att 
vid vårt kretsmästerskap el-
ler klubbmästerskap 14 da-
gar innan SM får de tre bästa 
vara med i Springskyttelaget, 
inga gamla meriter räknas. 
Det innebär att alla har chans 
att vara med och det blir rätt-
vist. Sen på själva SM-dagen 
då blir det dagsformen som 
räknas inför stafetten, säger 
Hans.
– Det sporrar oss lite extra, 
eftersom alla tycker det är ro-
ligast med stafetten, säger Lars.
– Samtidigt är det lite pre-
stige att vara med i första la-
get, tillägger Markus.

Vinnarsnack ...

Av: Anna S Törnqvist

Direkt efter avslutad 
tävling i Springskytte 
SM och stafetten, 
fi ck vi en intervju 
med skyttarna från 
I2 Skytteförening i 
Karlstad. De sprang 
i princip hem sina 
segrar denna dag 
och tog totalt nio 
guldmedaljer och en 
bronsmedalj. Det är 
inte första gången 
guldet pryder deras 
halsar.

Från vänster: Markus Wilhelmsson, Lars Persson och Lars-Olov Gävert 
i segergest med sitt lagguld i stafetten.

med årets oslagbara medaljörer
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Vilken taktik har ni haft?
– Man måste springa fort, 
skjuta fort och skjuta bra. 
Det innebär också att man 
får skjuta med hög puls. Det 
är också viktigt att ha koll på 
momenten, att du har förbe-
rett ammunition i handen, 
stannar på platsen, fyller på 
magasin, skjuter, packar ner 
och springer iväg. Det tar ofta 
inte mer än en minut för oss 
från det att vi kommer fram 
till skjutplatsen till att vi är 
iväg igen, berättar Markus.
– Om vi kan tjäna 10 sek-
under per station, ger det oss 
en och en halv minut på lag-
tävlingen, som vi får gratis 
mot våra konkurrenter, säger 
Hans.

Har ni alltid samma procedur?
– Ja, säger alla samstämmigt. 
Det är ett sätt att ha koll på 
koncentrationen, tillägger 
L-O.
– Det likadant i vår träning, 
vi vill få in känslan i tävlings-
momenten. Vi tränar tillsam-
mans, står bredvid någon när 
vi skjuter och ser någon när 
vi springer. Det jagar på lite, 
speciellt om man ser att man 
inte skjuter lika bra som de 
andra. Träningen tillsammans 
leder till att vi sporrar varan-
dra, vilket ger bra kvalitet på 
laget sedan, berättar Markus.

När börjar ni träna inför 
nästa SM?
– Det kommer inte bli så 
mycket träning just nu inte, 
säger Lars och alla skrattar.
Hans berättar att de för några 
år sedan brukade åka uppåt i 
landet och köra träningsläger i 
skidskytte när springskyttesä-
songen var slut. När snön se-
dan försvann körde de igång 

med springskyttet igen. Ge-
nom det fi ck de bra konti-
nuitet med träningen.

L-O berättar att han har täv-
lat i löpning tidigare men har 
trappat ner, men det tänker 
han inte göra när det gäller 
springskyttet. Han har varit 
aktiv inom terränglöpning, 
orientering, landsvägslöpning 
och även varit med i militär-
landslaget.
– När jag var som bäst var 
jag god för 31 minuter milen, 
men nu är jag nog uppe i 34 
minuter. Den nivån ska jag 
försöka hålla något år framö-
ver i alla fall, säger han.
– Jag sprang Ultravasan i år 
och kom på tionde plats, jag 
sprang i 9 timmar, skrattar 
Lars.

Vilken sport började ni först 
med, skytte eller löpning?
– Först löpning och sen 
skytte, säger L-O.
– Först skytte och sen löp-
ning, säger Lars.
–  Vad ska jag säga, varken el-
ler, skrattar Markus. Jag tyck-
er kombinationen är bra, det 
är mycket roligare att köra 
intervallöpning med skytte 
tillsammans med andra än att 
bara köra själv. Jag skjuter inte 
så mycket annars än just vid 
springskytte.

Hur gick det med straff-
rundorna?
– Vi fi ck ju springa lite extra 
förstås. En eller två straffrun-
dor kostar inte så jättemycket, 
men sen börjar det bli tufft. På 
springskyttet kostar en mi-
nuts tillägg för en bom ganska 
mycket på 6 km, då gäller det 
verkligen att fokusera på skyt-
tet. Det går och vinna guld på 
olika sätt. Ibland springer man 
bra och ibland skjuter man 
bra. Idag sprang vi bra, det 
gäller att ge allt, säger L-O.

Känner ni av hur mycket synen 
påverkas av puls och andning?
– Jag tycker att det varierar. 
Vissa år har jag känt att jag tjä-
nar på att ta det lugnt innan 
stationerna för att kunna ligga 
stadigt med handen, andra år 
har jag kunnat köra på och 
ändå varit stadig. Ibland ver-
kar det inte spela någon roll 

Lagledare Hans Törnevik med 
sin individuella bronsmedalj.

hur jag gör, då är det skakigt 
i alla fall. Men det är klart att 
dagsformen också spelar in, 
säger Lars.
– För mig handlar det 
mycket om koncentrations-
förmågan, att jag verkligen är 
fokuserad, då går det bra. Är 
jag inte det, blir det bomskott 
direkt, säger L-O.
– Det viktiga är ju att foku-
sera på korn och sikte. Jag har 
däremot provat att variera hur 
jag siktar i pricken. I början 
siktade jag boll, som i preci-
sionen, men sen märkte jag 
att när man har sprungit 6 km 
och blivit trött då är det lättare 
att sikta mitt i, man vill bara 
få iväg skottet, säger Markus.

Hur blir man en bra löpare?
– Det är bara att träna, det 
är mycket att springa, säger 
Markus och skrattar gott.
– Som med all träning 
handlar det om att göra det 
så enkelt som möjligt, och 
inte krångla till det. Det vik-
tigaste är att komma ut och 
få kontinuitet på träningen, 
säger L-O.

Hur ska löpstegen vara, fi nns 
det något grundläggande råd?
– Det är väldigt individuellt, 
men så naturligt som möjligt, 
vara lätt på foten och landa 
med foten mitt under krop-
pen. Försöka att inte landa 
med hälen framför sig, det 
felet gör många. Sen ska man 
inte dra upp axlarna när man 
springer, förklarar L-O.
– Inte för långa steg, se till 
att förkorta frekvensen. Om 
det går sakta så försök öka 

frekvensen på armarna, för då 
följer benen med, då går det 
fortare, säger Lars.
– Det viktigaste är som sagt 
att komma ut och springa, sä-
ger Markus, det behöver inte 
vara så långt. Jag tränar 6–7 
km, det tycker jag är bra, för 
det är det jag hinner på lun-
chen.

Skjuter ni andra grenar?
– Många av oss tränar även 
ban, fält och sportskytte. Vi 
sköt även allsvenskan i grov-
pistol i år. Utöver det skjuter 
vi klubbmästerskap i de fl esta 
grenar och sedan lite gemen-
samma tävlingar med andra 
skytteföreningar i Karlstad, 
berättar Hans.

Hur kan man få fl er intresserade 
av springskytte?
– Vi försöker uppmärk-
samma grenen och göra den 
synlig för nybörjarna, säger 
Markus.
– Många tror tyvärr att man 
måste vara specialist för att 
vara med, men så är det inte, 
säger L-O.
– Det borde fi nnas fl er duk-
tiga skyttar som tycker om 
att löpträna, säger Markus, 
bra skytte lägger grunden i 
den här grenen. Man behö-
ver inte springa jättefort om 
man skjuter bra, sen är det en 
fördel att vara bra på bägge. 
Skjuter du fullt har du mer 
tid på dig att springa rundan. 
Man kan se det som en rolig 
skyttegren. Det fi nns fl era ål-
dersklasser att ställa upp i så 
det är bara att hänga på. Idag 
uppmärksammade vi att det 
var nya lag med i tävlingen, 
det är kul.

Vi inser att I2 Skyttefören-
ing med Hans som drivkraft 
i spetsen verkar ha en klar 
och tydlig struktur över hur 
de lägger upp både träning 
och tävling. Vi har också in-
sett att det är stafetten som de 
tycker är roligast, den triggar 
tävlingsnerven lite extra, med 
löpning, växlingar, träffar och 
sekunder. I år var deltagaran-
talet lite lägre än tidigare, kan-
ske kan fl er lockas till att vara 
med nästa år. Men kom ihåg, 
det går inte att vila sig i form 
till denna skyttegren.

Man måste 
springa 
fort, skjuta 
fort och 
skjuta bra.
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Söderskjutbanan vid Högda-
len var tidigare föreningens 
hemvist tills man på grund 
av bostadsbyggande tvingades 
fl ytta 1984. Under tio år hyr-
de KPSF sedan in sig på Han-
dens bana och under några år 
på Mälarhöjdens bana. Fr.o.m. 
1994 till och med 2004 dispo-
nerade KPSF skjutbanan inne 
på F18:s nedlagda fl ygfl ottilj 
i Tullinge.

PEAB köpte dock hela den mi-
litära fl ygplatsen och stängde 
de tre skjutbanorna som Ka-
tarina Psf tränade och arrang-
erade tävlingar på. Inför den 
förestående exploateringen av 

Tullinge ställde byggnadsfi r-
man upp stora skyltar som sa 
att man ville bli av med ”stö-
rande verksamheter som pi-
stolskyttet och privatfl yget”.

Våren 2005 tvingades KPSF 
att fl ytta sin verksamhet över 
till den närbelägna inter-
kommunala skjutbanan vid 
Hacksjön. Där bedrivs aktivt 
skytte av många olika skytte-
föreningar och anläggningen 
innehåller skjutbanor för både 
pistolskyttar och gevärsskyt-
tar. På Hacksjöbanan finns 
också förutsättningar för na-
tionella som internationella 
tävlingsarrangemang, t.ex. ar-

rangerades två VM i PPC där 
2011 och 2015.

Katarina PSF är också en myck-
et aktiv tävlingsarrangör med 
fl era återkommande tävling-
ar, bland annat den nationella 
fältskyttetävlingen Katarina-
träffen och precisionsskjut-
ningarna Nationaldagssmällen 
och Livlinan. KPSF arrang-
erade tidigare även tävlingen 
”Skyttar för Världens Barn”, 
där intäkterna oavkortat gick 
till att stödja organisationer 
som arbetar med att hjälpa 
behövande barn i världen. 
Några man donerat peng-
ar till är World Childhood 

Foundation, SOS Barnbyar 
och UNICEF:s olika projekt.

KPSF har under åren haft ett 
stort antal mycket duktiga 
skyttar, kretsmästare, ÖSM-
mästare och svenska mästare. 
Välkända skyttar på 70-talet 
och framåt var Stig-Åke Carls-
son, Stig Arksand, Bertil Brink, 
Marie Pahl, Lennart Blom, 
Bertil Arvedson och Bengt 
Isaksson (som även var Ge-
neralsekreterare i Sportskyt-
teförbundet). Även Sune och 
Paula Janver, Anders Tornevik 
och Per Ahldén är några av 
dem som har utmärkt sig på 
många av Sveriges skjutbanor. 

Katarina Psf fi rade 
75-årsjubileum
Av: Peter Siegel

Katarina Pistolskytteförening, KPSF, bildades som en sektion 
sommaren 1941 av en liten grupp pistolintresserade gevärsskyttar 
inom Katarina Skytteförening, som i sin tur bildades redan 1901. 
Namnet kommer från Katarina församling på Södermalm, där 
föreningen bildades. Verksamheten har sedan dess varit förlagd till 
Stockholms södra förorter.

Katarina Psfs Krutgubbar. Från vänster Sune Janver, Stig Arksand och Bertil Brink.

Tre årtalsmärken med 3 tjärnor 
och krans med blå emalj.

Esbjörn Eriksson, ordförande i 
Katarina Psf.
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Katarina Psf, den nu 75-åriga pistolskytteföreningen som har sin nuvarande 
hemmabana på Hacksjön i Stockholm, är ansluten till Stockholms Pistol-
skyttekrets, Svenska Pistolskytteförbundet, Svenska Skyttesportförbundet, 
Stockholms Skyttesportförbund och Svenska Svartkrutsskyttefederationen. 
Katarina PSF ingår även i Hacksjöbanans Skytteorganisation, HSO. Under 
vinterhalvåret tränar och tävlar klubbens medlemmar i Farstahallen (krut 
& luft) och Brännkyrkahallen (luftpistol).

KPSF:s arkivbilder på 
Söderskjutbanan och 
fripistolspecialisten
Stig-Åke Carlsson.

Peter Lindh, sekreterare under 
30 år.

Stig Arksand serverar 
surströmming.

KPSF:s och NAPK:s 10-mannalag har mötts för ”Ärtsopps- och Surströmmingsmatcher” under hela 50 år. 

SM-titlar och SM-medaljer 
erövrades på nationella SM, 
såväl som sportskytte-SM.

Stig-Åke Carlsson överträffade 
t.ex. på ett regionsmästerskap 
i Uppsala 1973 Torsten Ull-
mans svenska rekord i fripistol 
med icke mindre än 11 po-
äng. Svenska Dagbladet slog 
då upp rubriken: ”KATARI-
NASKYTT HANN FÖRE 
RAGNAR SKANÅKER”.

SvD skrev vidare: ”Stig-Åke 
Carlssons fripistolresultat mås-
te betecknas som överraskan-
de även om Katarina-skytten 
många gånger har visat sig 
kunna behärska fripistolen helt 
mästerligt. Men att han skulle 
komma före Ragnar Skanå-
ker i kampen om att överträf-
fa Torsten Ullmans 558 poäng 
från 1956 hade man väl inte 
räknat med!”. Synd bara att 
tävlingen ej var utlyst som gäl-
lande för svenskt rekord.

Det gamla gardet i KPSF har 
också ideellt arbetat för sin 
klubb under lång tid, bl.a. har 
Peter Lindh varit sekreterare 
i klubben under hela trettio 
år. Esbjörn Eriksson har va-
rit ordförande under många 
år, samt ordf. i Stockholms 
Sportskytteförbund. Stig Ark-
sand har varit en drivande 
kraft som har haft hand om 
nybörjare, samt administre-
rat Rikstävlingen i klubben. 
Susanne Larsson har länge 
varit styrelsemedlem i KPSF, 
samt i stockholmskretsen och 
ÖSM-kommittén. Många är 
medlemmarna som hängivet 
har arbetat för sin förening.

Klubben är också ensam om 
i Sverige att ha tre medlem-

mar som har tagit ut det hög-
sta pistolskyttemärke som tar 
minst 45 år av aktivt skytte 
att erhålla. De tre som eröv-
rade var sitt högre årtalsmärke 
med tre stjärnor och krans är 
Bertil Brink, Sune Janver och 
Stig Arksand.

Katarina Psf firade nyligen 
även ett annat jubileum, 
nämligen 50-årsjubileum för 
klubbmatcher mellan KPSF 
och Nynäshamns Allmänna 
Pistolskytteklubb, NAPK. 
Klubbarnas 10-mannalag 
möttes årligen och oavbrutet 
sedan hela fem decennier för 
två vänskapsmatcher. På våren 

skjuter man Ärtsoppsmatchen i 
Nynäshamn där NAPK efter 
tävlingen bjuder på ärtsoppa 
och varm punsch i klubb-
stugen.

Returmatchen, Surströmmings-
matchen på KPSF:s bana, av-
slutas (utomhus) med den 
kulinariska delikatessen sur-
strömming med alla tillbehör. 

För dem som inte betraktar 
surströmming som männis-
koföda fi nns dock inlagd sill 
och strömming. Stämningen 
är, trots den fi na doften, som 
vanligt alltid på topp på dessa 
matcher.

Katarina Psf:s medlemmar hop-
pas att deras anrika klubb må 
leva uti minst hundrade år.
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Snabbpistolens Snabbpistolens 
historiahistoria
Av: Ulf Hansson

Vad man använde för vapen i 
de första tävlingarna i silhu-
ettskyttet (senare snabbpistol) 
är svårt att få någon klarhet i, 
men enligt uppgift från ISSF 
rörde det sig om pistoler i ka-
liber .22 long rifl e. Den patro-
nen introducerades 1887 och 
gamla vapenkataloger från 
början av förra seklet visar 
att både Colt, Walther, Stock 
med fl era tillverkade så kall-
lade ”målskjutningspistoler” 
i kaliber .22 lr. I ”Boken om 

skytte” från 1950 fi nns dock 
en uppgift om en Walther-
pistol i kaliber .22 kort som 
ansågs ”oöverträffad” i snabb-
skjutning. Detta var i så fall 
långt innan den korta patro-
nen godkändes i större inter-
nationella sammanhang.
 Klart är i alla fall att man 
på 1930-talet sköt ”silhuet-
ten” med .22 long rifl e. Därom 
vittnar den pistol som gamle 
mästerskytten Torsten Ullman 
använde då han tog brons i dis-

ciplinen på OS i Berlin 1936. 
Svenska Pistolskytteförbundet 
fi ck pistolen i gåva av sonen 
Erland för ett antal år sedan.

Några vapentekniska detaljer 
från det tidiga silhuettskyttet 
har jag inte lyckats hitta, bara 
en uppgift om att man före-
trädesvis sköt utan tryckpunkt 
d.v.s. man ”drog igenom” tills 
det small. Oklart vilken av-
trycksvikt som gällde, om den 
över huvud taget var reglerad, 

ISSF har inte kunnat ge något 
svar på den frågan.
 Torsten Ullman var skick-
lig på ”silhuetten”, men en 
annan av Sveriges framträdan-
de silhuettskyttar efter andra 
världskriget var Sven Lund-
qvist, ”Pistol-Sven”, som täv-
lade för Hjortskyttarna. På 
hans medaljtavla fanns bland 
annat en bronsmedalj från VM 
i Stockholm 1947 och en av 
samma valör från OS i Lon-
don 1948.

Snabbpistol har funnits med på OS-programmet sedan starten 
1896. Regeländringarna har varit fl era under åren och kanske är just 
snabbpistolen den gren som ändrats mest både vad gäller vapen, 
måltavlor och regelverk.

Walther reklam från 1961. Walther låg i startgroparna när snabbpistolgrenen övergick till kaliber .22 kort. 
Här deras första modell ”OSP” – ”Olympia Schnellfeur Pistole”. Bild: Walther/Peter Siegel
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En mycket tidig Walther 
målskjutningspistol kaliber .22 lr. 
Det var sannolikt en sådan 
pistolmodell man sköt silhuett med 
i början på 1900-talet.

Gamle mästerskytten Torsten Ullman tog 
brons med den här Walther ”Olympia” 
silhuettpistolen, kaliber .22 long rifl e, på OS i 
Berlin 1936. Notera den förlängda stommen, 
baktill över tumgreppet.

Bild från OS i Berlin 1936 som visar de tidiga silhuettfi gurerna, 
sex till antalet.

Kaliber .22 long rifl e (vänster), 
jämförd med .22 short.
Foto: Björn Bogfelt

Walther ”Olympia” blev en klassiker som användes av väldigt många 
skyttar. Bland annat av svensken Sven ”Pistol-Sven” Lundqvist 
(nedan). Han erövrade sju SM-guld, ett VM-brons och ett OS-brons 
med pistolen. Ett fl ertal pipvikter fanns att tillgå. Att döma av bilden 
från OS i London 1948 föredrog han en mindre vikt monterad framför 
varbygeln.År 1961 hände det saker. Man 

tillät patron .22 kort som ger 
betydligt snällare rekyl och 
avtrycksvikten sattes till mi-
nimum 100 gram. Walthers 
konstruktörer som legat i 
startgroparna var inte sena att 
presentera uppföljaren till den 
gamla modellen ”Olympia”. 
Den nya pistolen, som allt-
så var avsedd för kaliber .22 
kort, kom samma år regeländ-
ringen trädde i kraft och fi ck 
modellbeteckningen ”OSP” 
– ”Olympische Schnellfeur 
Pistole”.

Det blev en smärre omvälv-
ning på vapensidan och ett 
flertal modeller dök upp. 
Konstruktören bakom Walt-
her ”OSP” var egentligen 
en svensk, nämligen silver-
smeden Thore Eldh från Gö-
teborg som också var en 
hängiven pistolskytt. Han 
konstruerade snabbpistolen 
”GSP” – ”Gothenburg Sport 
Pistol” och erbjöd Husqvarna 
vapenfabrik att tillverka den, 
men de avböjde. Eldh vände 
sig då till Waltherfabriken i 
Ulm, Tyskland.

 Där såg man potentialen 
med bland annat avtrycks-
system i modulform och 
magasin och patronmatning 
framför varbygeln. Lösningen 
bidrog dessutom till att göra 
pistolen mer framtung, vilket 
är en fördel i snabbt skytte.

Någon ekonomisk vinning 
av konstruktionen fi ck inte 
Thore Eldh. Walther ”snod-
de” idén, modifi erade pistolen 
(till det sämre enligt expertis) 

och satte igång med produk-
tionen. Man tillverkade också 
en standardpistol i kaliber .22 
lr enligt samma koncept. Tho-
re Eldhs ursprungliga förkort-
ning, ”GSP”, skrev Walther 
nu om till ”Gebrauchs und 
Standard Pistole”.

En annan av Sveriges skick-
liga snabbpistolskyttar under 
1950-talet och även senare 
var löjtnant Arne Grewin. 
När regeländringen om kali-

ber .22 kort trädde i kraft frå-
gade han Thore Eldh om han 
fi ck bygga en egen pistol efter 
dennes ritningar och det fi ck 
han gärna. Med en pipa från 
en gammal skrotad pistol, de-
lar från skroten och lite gre-
jor från Thore Eldhs verkstad 
kunde Arne förverkliga pro-
jektet. Den färdiga pistolen 
såg minst sagt hemsnickrad 
ut, men fungerade utmärkt.

Waltherfabriken, som nu re-



48 NP4 ’16

Löjtnant Arne Grewin, närmast kameran, med sin hemsnickrade 
snabbpistol efter silversmeden Thore Eldhs förebild. Arne hade stora 
framgångar i början på 1960-talet med sitt hemmabygge, bland annat 
sköt han fl era rekord.
För NP berättade han att han tillverkat pistolen hemma i köket: ”Jag 
fi ck lite material av Thore Eldh och började bygga. Stommen är 
av aluminium från balken i en fl ygplansvinge och pipan är från en 
gammal skrotad pistol. Pipan är fastlödd i en bit från rattstången till 
en De Soto personbil och magasinet är drivet ur en cykelram. Siktet 
är från ett bågfi lsblad och kornet från en kulsprutepistol. Sedan 
skulle det förstås vara ett handtag på alltihop ...”.

Thore Eldh med en 
egenkonstruerad fripistol.
Foto: GT arkiv

Silversmeden Thore Eldhs egen konstruktion som han kallade 
Gothenburg Sport Pistol (GSP). Eldh försökte sälja konceptet 
till Husqvarna, men de var inte intresserade. Det blev istället 
Waltherfabriken som såg potentialen i Eldhs konstruktion. Efter några 
modifi eringar (till det sämre enligt expertis) ändrade man innebörden 
i ”GSP” och marknadsförde pistolen som sin egen produkt; 
”Gebrauchs und Standard Pistole”.

dan låg i framkant, utveck-
lade sin OSP ytterligare och 
på VM i Phoenix/USA 1970 
sköt italienaren Giovanni 
Liverzani nytt världsrekord 
på 597 poäng med en Walt-
her OSP. Rekordet stod sig i 
tretton år.

På 1970-talet och även senare 
hade svensken Ove Gunnars-
son från Uppsala stora fram-

gångar med sin Walther OSP. 
Främsta resultaten är ett VM-
guld i Seoul 1978 och ett sil-
ver på VM i Caracas 1982. På 
den gamla svartvita tiden i 
televisionen framträdde Ove 
även i en snabbpistolmatch 
mot Ragnar Skanåker, pro-
ducerad av Lennart Jelbe 
som senare startade det egna 
produktionsbolaget ”Team 
Jelbe”.

Under epoken med kaliber 
.22 kort fanns det en hel del 
pistoler att välja bland. Som 
brukligt försökte fabrikanter-
na överglänsa varandra med 
allt mer avancerade model-
ler. Då regeländringen om 
återgång till standardpistoler 
i kaliber .22 long rifl e trädde 
i kraft hade de grenspecifi ka 
snabbpistolerna i princip nått 
sin fulländning med bygelkol-

var, rekylbromsar och elek-
trisk avfyring.
 Över en natt blev de i 
princip värdelösa och är nu 
”hyllvärmare” i vapenskåpen.

Anledningen till att man beslu-
tade använda standardpistoler 
i kaliber .22 long rifl e i snabb-
pistolskyttet sades bero på att 
det blev för små volymer vid 
tillverkningen av den korta 
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Jan Wahlström, 
Salems Pk, 
trimmade sin FAS 
snabbpistol genom 
att plocka bort 
det mekaniska 
avtryckssystemet 
och ersätta det 
med ett elektriskt.

På OS i Melbourne 1956 dök ryssen Charkassov upp med en 
märklig snabbpistol. Den blev kallad för ”bågfi len” och var en 
extrem konstruktion. Pipan låg underst, ungefär i linje med 
varbygeln, vilket i princip reducerade rekylen till noll. Charkassov 
fi ck trots detta nöja sig med silver, rumänen Petrescu vann. 
Utan bågfi l. Konstruktionen förbjöds året efter och i Borås 
Tidning kunde man under rubriken ”Silhuettskyttet reformerat, 
’bågfi lspistolerna’ förbjudna” läsa: ”En mycket genomgripande 
reform i fråga om silhuettskyttet har trätt i kraft från och med 
i år. Den innebär en återgång till enklare och mera praktiskt 
användbara pistoler än de utbyggda varianter som speciellt 
ryssarna excellerat i vid de senaste stortävlingarna”.

patronen som därför blev dy-
rare än long rifl e. Man mena-
de också att det var en fördel 
att kunna använda samma pi-
stol till fl era grenar.

Måltavlorna – fi gurerna – har 
också skiftat utseende un-
der åren. I begynnelsen sköt 
man på sex människoliknan-
de fi gurer utan poängringar. 
Flest antal träff vann. Sådana 
var t.ex. förutsättningarna på 
OS i Berlin 1936 då svenske 
mästerskytten Torsten Ullman 
tog brons.
 Under åren som gick änd-
rades förutsättningarna till 
fem fi gurer som var 10-ring-
ade. I samband med detta in-
troducerades också stiliserade, 

mindre människoliknande fi -
gurer. Före den 10-ringade 
figuren förekom det också 
en figur med en rektangel 
på ”bröstet”. Vid särskiljning 
gällde fl est träff i rektangeln.

Så småningom togs de otymp-
liga 160 cm höga figurer-
na bort helt och är nu, som 
alla vet, ersatta av helt runda 
10-ringade snabbskyttetavlor.

När TV-sändningarna från OS 
började krävde producen-
terna ytterligare justering 
av reglerna för att de skulle 
sända. Tävlingarna måste gå 
fortare och göras mer tittar-
vänliga. Detta gällde i princip 
alla skyttegrenar och efter en 
kvalomgång går nu de sex 
bästa skyttarna vidare till en 
fi nalskjutning där man inte 
räknar poäng, bara träff eller 
bom (se regler här intill). Det 
är denna fi nal som sänds i tv.

Måltavlornas/fi gurernas utveckling
Bilden på sid. 47, från Berlin-OS 1936, visar de mycket tidiga fi gurer-
na, sex till antalet. Bild 1 på denna sida, visar utvecklingen mot alltmer 
stiliserade fi gurer, nu fem till antalet. Bild 2 visar vidareutveck lingen. 
Bild 3 var aktuell 1944 och saknade poängringar, fl est träff i rektangeln 
vann. Bild 4 visar hur man återinfört poängringar och tagit ytterligare 
ett steg mot mindre människoliknande måltavlor. Figurerna var dock 
fortfarande stora och otympliga (1,60 höga). Bild 5 visar snabbpistol-
tavlorna som de ser ut idag.

dä fö bl d

mindre människoliknande fi -
gurer. Före den 10-ringade 
figuren förekom det också 
en figur med en rektangel 
på ”bröstet”. Vid särskiljning 
gällde fl est träff i rektangeln.

dock 
istol-

1

5

2 3 4
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Finska SAKO levererades med komplett växelsats 
för kalibrarna .22 kort, .22 long rifl e och .32

Morini modifi erade standardpistolen för kaliber .22 long rifl e så 
att det gick att skjuta den korta patronen och utrustade den med 
en snabbpistolkolv som bättre omsluter handen. Konstruktionen 
karaktäriseras av det speciella ”Winchestersystemet” där 
patronerna matas upp från rörmagasinet under pipan. Foto: Morini/
Interprodukter.

FAS snabbpistol (gick tidigare 
under namnet Domino).
Foto: GunsAmerica.

Hämmerli modell 232.
Foto: Austria Arms.

Innan skyttet med kaliber .22 kort upphörde hade 
snabbpistolerna med bygelkolvar etc. i princip 
utvecklats så långt det var möjligt rent tekniskt. Här 
en av Pardinis sista modeller. Foto: Staffans Vapen.

Tävlingsregler olympisk snabbpistol
Utgångsställning 45°.
Tävlingen uppdelas på två dagar med samma upplägg: Två 5-skottserier 
vardera på 8, 6 respektive 4 sekunder, ett skott per tavla, max 600 poäng.
Totalsumman av de tolv serierna avgör vilka sex skyttar som kvalifi cerar 
sig till fi nal, varefter kvalomgångens resultat nollställs. I fi nalen skjuter 
man fyra serier med 4 sekunders visning av tavlorna och nu räknar man 
bara träff eller bom. För att få träff måste man skjuta minst 9,7 poäng. 
Efter fyra serier slås den med lägst resultat ut, varefter man fortsätter på 
samma sätt, serie för serie, tills vinnaren är utsedd.

Rekorden
Världsrekordet med kaliber .22 kort var 598 poäng. Efter införandet av 
kaliber .22 lr är världsrekordet nu 593p och innehas av Christian Reitz, 
Tyskland. Det olympiska rekordet, 592 poäng, sattes 2012 av ryssen Alexi 
Klimov. Världsrekordet i fi nalskjutningen ligger på 35 träffar av 40 möjliga 
och delas av Riccardo Mazzetti och Alexi Klimov. Det olympiska rekor-
det, 34 träff, sattes på årets OS i Rio av guldmedaljören Christian Reitz.

Självklart var 
Unique med på 
banan under 
epoken med 
kaliber .22 kort. 
Här deras 
modell ”Vitesse 
Olympique”. 
Manual: 
SPORTEC.

Samma år det bestämdes att snabbpistol 
ska skjutas med vanliga standardpistoler 
i kaliber .22 lr kom Walthers ”SSP” – 
”Standard Sport Pistole” – ut på marknaden. 
Konstruktionen överraskade genom att det 
inte fanns någon hane som slog mot ett 
slagstift. Stiftet ligger fjäderbelastat inne i 
slutstycket och slungas mot patronen vid 
avfyring. Bilden visar modell, ”SSP-E”, med 
mycket ”lull-lull” och elektrisk avfyring.

Hämmerli ”International 
– Olympia 209” med 
mynningsbroms och 
hemsnickrad kolv.
Foto: GunAuction.
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Förslaget sågs allmänt som 
långsökt och orealistiskt. I 
Tyskland uttalade sig för-
svarsminister Ursula von der 
Leyen positivt, men förklara-
de samtidigt att något sådant 
inte skulle inträffa på länge. 
Många dödförklarade försla-
get och i Sverige nämndes det 
knappast alls.

Idén att EU måste förstärka sitt 
försvarssamarbete levde trots 
kritiken vidare och en rad 
förslag har lagts fram av grup-
per av personer och länder.
 Senast är det Frankrike 
och Tyskland som i septem-
ber 2016 framförde ett ge-
mensamt initiativ. I stället för 
att föreslå en europeisk armé 
handlade det om hur det på-
gående samarbetet, med bibe-
hållen vetorätt för varje land, 

ska bli effektivare. Alla EU-
länder är välkomna att vara 
med, men med stöd av EU:s 
fördrag kan också enbart en 
grupp av länder delta. Bland 
förslagen ingår att skapa ett 
militärt högkvarter för EU-
operationer (något som Stor-
britannien motarbetat) och 
att aktivera EU:s stridsgrup-
per för att kunna agera snab-
bare. Man vill också använda 
resurserna mer effektivt ge-
nom att EU-länderna i hö-
gre grad ska gå samman när 
det gäller att tillverka vapen.

Allt eftersom fl er förslag har 
lagts fram och utvecklats har 
EU-länders olika motiv för 
att stödja eller avfärda dem 
blivit alltmer uppenbara. För 
Frankrike stärker initiativet 
möjligheten att utföra upp-
gifter utan att USA är invol-
verat och president Hollande 
har inte oväntat erbjudit sig 
att ta ledningen. För Tyskland 
ses det som ett sätt att gjuta 
liv i EU under en tid som då 
EU, bl.a. på grund av Brexit 
och misslyckandet med fl yk-
tingpolitiken, ses som svagt. 
Centraleuropeiska ledare och 
Finland, som fruktar Ryss-
lands politik, ser i förslaget en 
möjlighet att höja den egna 
säkerheten. Italien profile-
rar sig med ett förslag som i 
slutändan ska leda till en eu-
ropeisk integrerad styrka.
 Fortfarande återstår dock 

en hel del kritiker. Flera av 
de frågor som förslagen tar 
upp har diskuterats i många 
år utan framgång. Det gäller t 
ex idén om gemensam vapen-
produktion, som i decennier 
stupat på att länder är ovilliga 
att lägga ner sin egen industri. 
En annan gäller stridsgrup-
perna, som sedan de skapa-
des 2007 aldrig använts p.g.a. 
att länder, inte minst Tyskland, 
lagt in sitt veto.

Ytterligare en fråga som kri-
tiker ställer sig är hur län-
der som i Natosammanhang 
håller hårt på sin suveränitet 
nu skulle bli villiga att över-
ge den inom EU-gruppen. 
De har också svårt att se den 
avskräckande effekten på 
Ryssland när varken Storbri-
tannien eller USA deltar.
 I Sverige har Europami-
nister Ann Linde förklarat att 
Sverige är helt emot tanken 
på en europeisk armé. Man 
kan stödja skapandet av ett 
europeiskt högkvarter men 
framför allt vill Sverige stärka 
EU:s civila och militära kris-
hanteringsförmåga.
 Försvarssamarbetet har 
diskuterats vid två EU-möten 
i Bratislava i september, där 
också den höga representan-
ten Federica Mogherinis eget 
förslag för en global strategi 
togs upp. Hennes slutsats är att 
det nu inom EU fi nns stöd för 
att aktivera stridsgrupperna, 

skapa kapacitet för strategisk 
planering av vissa operationer, 
göra en gemensam fi nansiell 
genomgång för att fi nansiera 
operationer och styrkor samt 
för tanken att enbart en grupp 
av länder ska kunna samarbeta 
i vissa projekt.

Av rapporter från mötena 
framgår att det fransk-tyska 
förslaget, som det militära 
högkvarteret, mött hårt mot-
stånd hos vissa länder. Vidare 
har de baltiska länderna har 
uttalat sig starkt mot tan-
ken på en europeisk armé, 
även om en sådan inte stod 
på agendan, och hänvisat till 
Nato. De punkter som enligt 
Mogherini återstår är vagt 
formulerade och långt från 
enkla att genomföra.
 Ändå bör inte det fransk-
tyska förslaget avfärdas för 
framtiden. Det är tydligt att 
många länder inom EU kän-
ner en stark oro beträffande 
sin säkerhet. Rysslands age-
rande, och snart också en ir-
rationell och okunnig ledare 
i USA, gör det i mångas ögon 
nödvändigt att Europa ser om 
sitt eget hus. Även om man 
nu inte kan enas helt om hur 
detta ska gå till – och här är 
samarbetet med Storbritan-
nien och Nato centrala delar 
– är det inte osannolikt att ut-
vecklingen går mot allt tätare 
försvarspolitiskt samarbete i 
Europa.

En europeisk armé?
I mars 2015 lanserade EU-kommissionens 
ordförande, Jean-Claude Juncker, idén att 
skapa en ”europeisk armé”. Med en egen 
armé skulle européerna visa Ryssland att vi 
står för våra värderingar. Den skulle också öka 
trovärdigheten när det gäller att kunna möta 
hot i EU och närliggande länder, förklarade 
han. En sådan armé skulle komplettera, men 
inte vara en konkurrent till Nato.

Gunilla Herolf.

Av: Doktor Gunilla Herolf, Kungl. Krigsvetenskaps akademien
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Viasat hade behov av att få in 
en expertkommentator till 
OS-fi nalen i snabbpistol och 
valet föll på Johan Backe vars 
huvudgren är just snabbpistol.

– Chansen att kommente-
ra min egen favoritgren från 
första parkett kändes väl-
digt hedrande, säger Johan 
Backe. Tillsammans med den 

mycket erfarna sportrepor-
tern Rickard Olsson började 
vi gå igenom reglemente och 
utförande samt att jag också 
gav tips på olika skyttar att 
hålla ögonen på. Jag lyckades 
faktisk pricka rätt på 4 av 6 
in i fi nalen samt att jag sa rätt 
medaljörer innan fi nalen av-
gjordes.

Johan Backe skjuter även stan-
dardpistol och den nationella 
grenen fältskytte. Det är de 
snabba grenarna som lockar 
honom och det är där han 
känner sig mest bekväm. Jo-
han har tävlat internationellt i 
över tio år i både Grand Prix- 
och World cup-tävlingar och 
har dussintals SM medaljer.

I denna utomordentligt spän-

nande OS-final tog den 
29-årige polischefen Chris-
tian Reitz Tysklands tredje 
guld i skytte och Johan Backe 
följde denna final i Viasats 
studio, samt kommenterade 
denna gastkramande sändning 
från Rio de Janeiro. På näst 
sista dagen av sportskyttes-
tävlingar på OS i Rio säkrade 
alltså Christian Reitz sin plats 
i tysk skyttesports historia ge-
nom att vinna guld i snabb-
pistol. Därmed tog han det 
tredje guldet för tyska skyttar 
på årets OS i Rio, samt sköt 
det bästa olympiska resultatet 
i snabbpistol någonsin.
– Fantastiskt, det blev nytt 
olympiskt rekord och världs-
rekordet låg bara en enda po-
äng högre, säger Johan Backe 
med stor entusiasm.

Expertkommentator – Johan Backe
Av: Peter Siegel

Johan Backe och Rickard Olsson i studion under OS-sändningen.

Det fi nns korv och så fi nns 
det KORV. De fl esta tävlings-
arrangörer har så kallad kok-
korv (ska inte koka, enbart 
sjuda) på menyn och de sma-
kar för det mesta helt ok, men 
det fi nns en speciell korv som 
jag och många med mig anser 
står i en klass för sig, nämligen 
”Bullens pilsnerkorv”. Denna 
aromatiska korv, som skåde-
spelaren och gormanden Erik 
”Bullen” Berglund skapade i 
början på 1950-talet har upp-

skattats genom åren och kan 
avnjutas än i dag.
 Korven levererades för-
sta gången av Alvesta slakteri 
1953 och produceras numera 
av Scan. Ett fåtal tävlingsar-
rangörer har denna delikatess 
på menyn och det är inte utan 
att jag åker på dessa tävlingar 
inspirerad av tanken på att få 
avnjuta ”Bullens pilsnerkorv” 
efter strapatserna på skjutba-
nan.

En av de som uppmärksam-
mat mitt tjat om pilsnerkor-
ven är Gunnar Berggren, Pk 
Svea Ing1. På senaste ”Sve-
askottet” i höstas hade han en 
överraskning åt mig på spi-
sen; en burk ”Bullens pilsner-
korv”. Underbart! Jag kände 
mig verkligen privilegierad 
och smaskade glupskt i mig 
de goda ”slangarna”. Gun-
nar hann med nöd och näppe 
rycka åt sig några själv innan 
jag rensat burken.

Precisionstävlingen ”Sveaskot-
tet” var som vanligt ett ut-
märkt ar rangemang med 
härlig grillmat vid Sveastu-
gan. Jag ber dock att få tacka 
särskilt för korven!

Fotnot: Svenska rallyesset Björn 
Walde gård (1943-2014) gillade 
Bullens pilsnerkorv. Han hade 
tillverkat en liten korg som pas-
sade korvburken precis och som 
han hängde vid turbon. När kör-
sträckan var avklarad var det bara 

Tack för korven!

Ulf Hansson är en stor 
korvnjutare. Han tar gärna 
en slang eller två, när tillfälle 
bjuds. I synnerhet om det är 
Bullens pilsnerkorv.
Foto: Gunnar Berggren

Av: Ulf Hansson

”Bullens” ska värmas i sitt spad, 
gärna direkt i burken, utan att 
koka. Mycket praktiskt, både 
förpackning och kastrull i ett. 
Finns i två längder, här den 
kortare varianten.

att öppna motorhuven och ta fram 
burken och käka. Senap hade han 
alltid i overallfi ckan. En gång 
när han körde Dakarrallyt och 
kommit lite avsides började bilen 
brinna. Björn hann precis ta sig 
ut innan det var för sent och på 
frågan efteråt vad han gjort när 
bilen brann mitt ute i öknen sva-
rade han lugnt:
– Jag hann rädda burken med 
korven. Den var precis lagom 
varm, det var nog fan världens 
dyraste engångsgrill.

–  Ska det vara senap på 
korven?

– Ja, tack.
–  Vill ni ha bröd till brödet?
– Ja tack, jag gillar korv.

Fo
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Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa

På höstens fältskyttetävling i 
Enköping, ENA-Träffen, blev 
första stationen något av en 
överraskning. Redan på väg 
dit hörde man hur skottsal-
vorna blandades med det ka-
raktäristiska plingandet och 
plongandet från självmarke-
rande plåtmål som fälldes.

Stationen var ambitiöst upp-
byggd med indelade fack som 
påminde om en bokhylla för 
vart och ett av plåtmålen, sex 
per skytt. Upphovsman till 
alltsammans var banläggaren 
Anders Johansson som även 
hade snickrat ihop målställ-
ningen hemma på gården. 
Plåtmålen i utprovad tjocklek 
och med påsvetsad fotvinkel 
beställdes.
 Ordförande i Pk Ena, Pat-
rik Wiking, ger Anders en stor 
eloge för sitt arbete och be-
rättar att idén kom i våras då 
man började planera för täv-
lingen.
– Vi ville hitta på något an-
norlunda, säger han, och idén 

med självmarkerande mål har 
alltid känns intressant, man ser 
direkt när man träffar eller 
bommar som i det populära 
skidskyttet.

Innan man kunde bestämma 
sig för denna station krävdes 
dock en del kontroller.
– Först kollade vi givetvis 
med kretsen att en sådan sta-
tion var ok att använda, berät-
tar Patrik, sedan gällde det att 
titta i säkerhetsföreskrifterna. 
Där stod det att minsta avstån-
det till målen måste vara fem-
ton meter. Kortare avstånd 
skulle kräva skyddsglasögon 

för samtliga deltagare. Utöver 
detta måste vi bestämma stor-
lek på målen och testa nog-
grant under hösten.

Patrik framhåller att statio-
nen är tämligen ”personalin-
tensiv”, då man inte kan låta 
skyttarna själva återställa må-
len efter nedskjutning.
– Det är många mål och vi 
måste se till att alla målen står 
exakt som de ska efter varje 
patrull för att det ska bli lika 
för alla.

Det råder ingen tvekan om att 
stationen blev uppskattad.

– Det har bara varit posi-
tiva kommentarer, säger Pat-
rik, och vi kommer säkert att 
använda stationen igen nästa 
år. Vi ska sammanställa er-
farenheterna från premiär-
skjutningen och se vad som 
behöver förbättras. Bland an-
nat ska vi försöka ordna bättre 
kontrast mellan mål och bak-
grund.

Avslutningsvis hälsar Patrik alla 
skyttar välkomna till nyårets 
”Trettondagssmäll” och nästa 
års ENA-träff.
– Få se om vi hittar på något 
mer roligt då!

Pling och plong på ENA-Träffen
Av: Ulf Hansson

Av: Ulf Hansson

Station 1: Sex fallmål, tre på A och tre på B, Stå U. 45°, 17 sekunder. Foto: Peter Siegel.

Tavelspegeln hålls vågrätt och tolken 
”droppas” i hålet av sin egen tyngd 
utan att påverkas av handen.

Dubbelhålstolken

Dubbelhålstolken, eller ”moroten” som den också 
kallas, har en mätkropp med olikfärgade graderingar. 
Man håller tolken i den lilla snodden och låter den 
lodrätt av sin egen tyngd droppa ned i ett ”normalt” 
kulhål och läser av på skalan. Därefter gör man 
om proceduren i det misstänkta dubbelhålet. 
Hamnar man då fyra graderingar eller högre upp 
på skalan (tolken går djupare) anses det vara 
dubbelhål. Allt detta enligt den medföljande 
beskrivningen.
Dubbelhålstolken används företrädesvis på 
precisionsspeglar. Det är säkrast att påpeka 
att ”moroten” endast är ett hjälpmedel för 
markören att identifi era eventuella dubbelhål.

Dubbelhålstolkarna 
är godkända för 

nationellt- och 
sportskytte. Finns i 

kalibrarna .22 samt .32 – 
.45 och säljs bland annat 

av SPORTEC.
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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:-
SKJUT-

HANDBOK 
200:-

SKYTTELOGGBOK 
100:-

VITBOK 50:-KONTROLLPROGRAM 50:-

UTBILDNINGS-
HÄFTE
Grundutbildning
för pistol-
skyttekortet.
120:-.

ker och utbildningsmateriel

SKYTTELOGGBOK

Nyhet!Nyhet!

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

FMI-kursen i slutet på oktober 
arrangerades på Linköpingspo-
lisens skjutbana. Det är en in-
omhusbana på det område som 
en gång var Linköpings garni-
son. Garnisonen var verksam 
under större delen av 1900-ta-
let, men när neddragning-
arna började under 60-talet 
ledde detta till att garnisonen 
avvecklades i samband med 
försvarsbeslutet 1996. Garni-
sonsområdet såldes därefter till 
Linköpings kommun.
 Skjutbanan ligger väldigt 
nära bostadsområden men 
utanför skjutbanans skyddade 
lokal hörs ingenting alls. Det 
är först när man går in genom 
den väldämpade ytterdör-
ren man kan höra dova ljud 
av skott som avlossas. Skjut-
hallen är stor och rymmer 
både skjutbana med vändmål, 
vapenvårdsbänkar, utbild-
ningsdel med projektor samt 
förråd. Skjutbanan är inklädd 
i gummidukar som förhin-
drar rikoschetter samt kraftiga 
ventilationsfl äktar som snabbt 
vädrar ut krutgaserna.
 Under sju dagar utbilda-
des de nya instruktörerna av 
Patrik Gren, förbundets hu-
vudinstruktör för utbildning 
av FMI. Han har många års 
erfarenhet och bra insikt i 
hur försvarsmakten vill att ut-

Nya försvarsmakts-
intruktörer
Av: Peter Carlsson

Svenska Pistolskytteförbundet hjälper försvarsmakten att utbilda nya 
försvarsmaktsinstruktörer. Vi följde med under en utbildning och fi ck 
även ett samtal med Johan Ström, Arméns vapenoffi cer.

Längst fram ser vi de nya försvarsmaktsinstruktörerna Martin Long, Gabor Zalavari och Roberth 
Lergeborg. Bakom fi nns de mer erfarna instruktörerna som anslöt för övningar under helgen.

Försvarsmaktens princip; 
visa, instruera, öva och pröva 
användes fl itigt under veckan.

Kurslokalen erbjöd mycket bra utrymme för skytte, presentationer, vapenvård och vila.
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dem. Prata mindre och skjut 
mer, säger Patrik och ler brett.

Vad är utmaningen med att 
utbilda FMI?
– Den största delen går åt 
till att undvika onödigt prat. 
Under GU-F kommer in-
struktörerna att ha ett tight 
schema vilket gör att övning-
arna måste vara tidseffektiva 
och lärorika.

I slutet på utbildningsveck-

an ansluter även tidigare för-
svarsmaktsintruktörer för att 
få en repetition av alla öv-
ningar. Då får även de ny-
examinerade instruktörerna 
prova på sina färdigheter att 
själva utbilda. Under övning-
arna ges ständigt återkoppling 
på vad som var bra men även 
det som är mindre bra.
 Man märker att gemen-
skapen infinner sig snabbt 
och alla respekterar varandras 
åsikter och återkopplingar.

Upp med händerna och sedan drag från hölster med efterföljande 
mantelrörelse.

Instruktören
Patrik Gren

lyssnar på de 
nyexaminera-
de instruktö-
rerna.

Anders Christensson instruerar 
övningen efter att först visat den 
visuellt utan att prata.

Mängder av utnyttjade magasin 
och hylsor är det som återstår 
efter övningarna.

En dags produktion av tomhylsor 
från kursen visar att de verkligen 
har övat.

Övningarna innehåller skytte 
med både stark, stöd och svag 
hand.

Peter Wallenberg har just visat, instruerat och låtit sina 
medinstruktörer öva. Efter utbildningsmomentet får han konstruktiv 
återkoppling om vad som var bra och vad som kunde förbättras.

Johan Ström
I samband med FMI-utbildningen
fi ck jag ett långt och intressant samtal 
med Johan Ström. Han har varit
med sedan FMI startade och 
även tagit fram utbildnings-
materialet för försvarsmaktens 
pistolutbildning.

Johan, vad är din roll inom 
försvarsmakten?
– Min titel är Arméns Va-
penoffi cer vilket bl.a. inne-
bär att jag är ansvarig för all 
utbildning av fi nkalibriga va-
pen inom försvarsmakten. Jag 
skriver även utbildningspla-
ner, tar fram krav för indivi-
der på olika nivåer som t.ex. 
brukare, instruktörer och exa-
minatorer.
– Jag arbetar på markstrids-
skolan (MSS) i Kvarn som 

ligger strax utanför Motala. 
Markstridsskolan är funk-
tionsansvarig för markstrid 
och den skjututbildning som 
behövs på våra vapen. Det är 
inte bara fi nkalibriga vapen 
utan även burna pansarvärns-
vapen, pansarvärnsrobotar, 
stridsfordon, stridsvagnar och 
granatkastare, nästan allt som 
går att skjuta med tillägger Jo-
han och skrattar.
– Markstridsskolan är upp-
delad i tre enheter, utveck-

bildningen skall genomföras. 
Även förbundets biträdande 
generalsekreterare Bo Walger 
fanns på plats. Bo Walger är 
även handläggare för FMI är 
på förbundets kansli.

Patrik, hur har utbildningen 
fortskridit denna gång?
– Vi har tre nya försvars-
maktsinstruktörer som ut-
bildades denna gång. De har 
allihopa en hel del vapenkun-
skap sedan tidigare och även 
en instruktörsbakgrund vilket 
är mycket bra för denna typ av 
uppgift. Sedan måste de trim-
mas lite så de utför övning-
arna som Johan Ström vill ha 

Johan Ström, Arméns Vapenoffi cer.
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lingsenheten, utbildningsen-
heten och träningsenheten. 
Utvecklingsenheten utvecklar 
materiel och metoder varpå 
utbildningsenheten tar fram 
publikationer för att utbilda 
på dessa materiel och meto-
der. Träningsenheten tränar 
sedan förband som redan är 
utbildade. Det fi nns en röd 
tråd genom hela verksamhe-
ten men vi arbetar även på 
tvären över enheterna vilket 
är väldigt stimulerande.
– Under utbildningsenhe-
ten fi nns en avdelning som 
heter stridsteknikavdelning-
en och under den fi nns min 
grupp som heter funktions-
gruppen som bl.a. innefattar 
Arméns Vapenoffi cer där jag 
har en löjtnant till min hjälp 
som bistår mig i arbetet.
– Från och med nästa år 
kommer jag även ta över an-
svaret för alla typer av mål-
mater iel som behövs vid 
utbildningarna.

Hur övar ni strid i bebyggelse?
– Vi har en STA (stridsträ-

ningsanläggning) som kallas 
för MOUT vilket är en för-
kortning på ”Militär Opera-
tion i Urbaniserad Terräng”. 
Anläggningen är en upp-
byggd fi ktiv stad i liten ska-
la som tillåter soldaterna att 
öva med lös, färgmarkerande 
eller skarp ammunition. På 
anläggningen fi nns också en 
instrumentering som tillåter 
övningsledarna att utlösa oli-
ka typer av effekter samt att 
vi kan videofi lma övningar-
na från kameror i höga mas-
ter samt i vissa rum. När vi 
använder lasersystemen till 
vapnen kan man även få en 
mycket noggrann uppföljning 
där vi ser vem som avlossat 
skott och mot vem.

Övar även hemvärnet på 
MOUT?
– Förbanden i Östergöt-
land brukar göra sina krigs-
förbandsövningar där och 
det fi nns även andra frivilliga 
försvarsorganisationer som 
använder området. Sen fi nns 
det ett antal hemvärnssolda-

elever per grupp, men oavsett 
antal går det åt minst 1–2 in-
struktörer per kurs. De resur-
serna har inte försvarsmakten 
i sin ordinarie verksamhet då 
utbildningarna dessutom går 
över helger. De frivilliga för-
svarsorganisationerna Svens-
ka Pistolskytteförbundet och 
Svenska Skyttesportförbundet 
bidrar där med instruktörer 
för hemvärnets GU-F utbild-
ningar.
– Jag skulle gärna se att 
vi kunde utnyttja dessa in-
struktörer bredare in i för-
svarsmakten för de reguljära 
förbanden, men där fi nns det 
en frivilligförordning som sät-
ter hinder för detta. Den säger 
något i stil med att frivillig-
instruktörer endast får utbil-
da frivilligpersonal. Men här 
anser jag att vi borde utnyttja 
den kompetensen.

Hur började FMI-
verksamheten?
– I samband med att vår en-
het (utbildningsenheten) un-
der 2007–2008 skulle ta över 
pistolutbildningen och skriva 
nya reglementen för denna, 
hade högkvarterets frivillig-
avdelning även givit Svenska 
Pistolskytteförbundet i upp-
drag att hjälpa till med pi-
stolutbildningar. Det anslogs 
en misstänksam ton mot de 
frivilliga instruktörerna som 
skulle komma till oss. Men jag 
ansåg att vi borde titta på kon-
ceptet och insåg ganska snart 
att det var riktigt bra, då det 
fanns en kompetens på riktigt 
som vi kunde styra med vårt 
eget utbildningsmaterial. På 
så sätt kunde vi kvalitetssäkra 
utbildning och säkerställa att 
instruktörerna utbildade som 
försvarsmakten avsåg.

Hur är utbildningen uppdelad?
– Det fi nns tre olika block 
eller sektioner av pistolutbild-
ningen inom försvaret. När 
man som FMI utbildar GU-F 
är det endast i block A, som 

Försvarsinformation

I MOUT på MSS Kvarn övar soldaterna strid i bebyggelse, vilket är ett precisionsarbete och måste övas in 
mycket noga. Foto: Nicklas Gustafsson/Combat Camera/Försvarsmakten

ter som oftast utgör B-styrka 
åt förband som kommer till 
MSS, då det är svårt att av-
dela soldater ur sitt eget för-
band att utgöra motståndare. 
Hemvärnssoldaterna är riktigt 
duktiga, de har nog övat mest 
av alla på stridsträningsanlägg-
ningen.
– Om man ska få en bra ef-
fekt av en stridsträningsan-
läggning bör man helst ha ett 
förband som är stationerat där 
för att utgöra B-styrka med 
motståndarnas uniformer osv. 
Tyvärr har vi inte resurser att 
upprätthålla en stationerad 
styrka, men hemvärnet gör 
en riktigt bra insats och strid 
i bebyggelse är något de ska 
vara duktiga på.

Hur viktig är FMI-utbildningen 
för försvarsmakten?
– När vi började använda 
försvarsmaktsinstruktörer för 
GU-F var det ca. 5–6 utbild-
ningar per år, men nu är vi 
uppe i mellan 20–25 GU-F 
varje år vilket är en stor ök-
ning. Det är olika mängder 
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är utvecklad för personal som 
har pistolen som självskydd. 
Block B används för soldater 
som är dubbelbeväpnade med 
t.ex. automatkarbin som hu-
vudvapen och pistol som se-
kundärt vapen, varpå pistolen 
behövs användas vid trånga 
utrymmen eller då huvudvap-
net av någon anledning inte 
går att använda.
– Block C är för personal 
som skall genomföra strids-
uppgifter med endast pistol 
som t.ex. personal för un-
derrättelseinhämtning el-
ler militärpoliser. I det sista 
blocket är kraven mycket 
högre vad gäller skjutkom-
petens då man skall kunna 
träffa mål på mycket längre 
håll som t.ex. 25 meter och 
även snabba tider på korta 
håll. Nu kanske inte 25 me-
ter låter mycket, men kliver 
vi upp på de avstånden tar vi 
fram andra vapensystem, säger 
Johan och skrattar. Självklart 
visar vi möjligheten att träffa 
med pistol på upp till 100 me-
ter i block B, men det gäller 
att projektilen har en verkan 
också och inte bara gör hål i 
en papptavla eller gör ont på 
någon som bär skydd. När vi 
designar examineringarna ser 
vi på verkliga scenarion och 
försöker omsätta det till trä-
ning.
– Hemvärnet har ersatt 
K-pist med pistol i många 
befattningar som t.ex. sjuk-
vårdspersonal och MC-föra-
re. När de har varit med ett 
tag kanske kompetensen kan 
ökas genom att vidareutbildas 
på block B.

Vilka egenskaper bör en 
försvarsmaktsinstruktör ha?
– Försvarsmakten utbildar 
FMI instruktörer från skyt-
terörelsen med folk som re-
dan kan skjuta. Vi lägger fokus 
på att lära ut hur de ska ut-
bilda enligt vår utbildnings-
förteckning. Främst gäller 
det att kunna hantera ett va-

pen korrekt eftersom vi drar 
från hölster, laddar om osv. Att 
då komma från endast preci-
sionsskytte med ett C-vapen 
skapar en väldigt hög trös-
kel när det gäller kompetens, 
jämfört med att ha skjutit fält-
skytte, PPC eller dynamiskt.

Hur utvecklar ni pistolskytte-
utbildningen i framtiden?
– När vi skriver utbildnings-
material går det lite i cykler. 
Vi skriver utbildningsmate-
rial för fl era vapensystem och 
dessa material förädlar var-
andra, då vi får mer och mer 
kunskaper och erfarenheter 
från de olika utbildningarna. 
Detta är något som vi infor-
merar FMI om också för att 
de skall vara uppdaterade. 
Många tror att utbildning-
ar är fulländade när de fi nns 
på papper men de förändras 
hela tiden. Det ska bli intres-
sant imorgon när jag berättar 
för instruktörerna att SARA 
är död, säger Johan och skrat-
tar. (SARA är ett av försvarets 
minnesord för Ställning And-
ning Riktning och Avfyrning, 
red. anm.)
– Vi har utvärderat den 
skjututbildning vi genom-
för inom försvarsmakten och 
kommit fram till att den inte 
nått hela vägen fram. Det sät-
tet vi ville utbilda på krävde 
att man förstår skytte och har 
tränat tillräckligt mycket, men 
det har vi inte haft tid att göra 
i vår offi cersutbildning vilket 
gör att det tappat effekten. 
Därför bestämde vi oss att 
förenkla både skjutteknik och 
pedagogik i samband med att 
vi startade en ny grundutbild-
ning.
– Vi har under åren inom 
försvaret haft minnesord som 
t.ex. SARA, vilket även fi ck 
efternamnet ”REKYL” för 
att påminna om rekylupptag-
ning. Nu har vi tittat på hur 
andra länder och civila skyt-
teföreningar lagt upp sin skyt-
teutbildning för att hitta den 

gemensamma nämnaren och 
essensen av skytte. Då har vi 
stället tagit bort lite bokstä-
ver och minnesordet SARA-
REKYL kokade vi då ner till 
SAR vilket står för siktbild, 
avfyrning och rekylkontroll. 
Siktbild och avfyrning räcker 
för att träffa med ett skott. Vill 
man sedan träffa med fl era 
skott behövs även rekylkon-
trollen.
Har ni någon pedagogisk plan 
bakom utbildningen?
– Efter att ha utbildat folk 
i närmare 20 år funderar jag 
mycket på hur man med så få 
ord som möjligt ska få elever 
att förstå. Inom försvaret ar-
betar vi enligt principen visa, 
instruera, öva och pröva. Hu-
vuddelen av oss människor 
har bäst visuell inlärning, vi 
ser och vi kopierar. Nästa steg 
är att läsa eller höra en in-
struktion för de som har au-
diell eller analytisk inlärning. 
Sedan fi nns det de som har 
kinestetiskt inlärning, det vill 
säga att man lär sig genom att 
göra.
– Först ska instruktören visa 
hela övningen varpå den se-
dan instrueras tillsammans 
med ord och sedan får elev-
erna öva. Detta har visat sig 
vara väldigt effektivt. Jag har 
varit med på så många utbild-
ningar där lärare pratar sönder 
utbildningen. Människor vill 
ta sin plats i rummet och de 
gör man genom att prata. Jag 
brukar kalla det för att ”vi-
struera”, visa och göra saker 
samtidigt.
– Det är den största ut-
maningen när vi lär upp in-
struktörer, att hålla sig till visa, 
instruera och öva. Många tror 
inte att eleverna verkligen har 
förstått, varpå men pratar lite 
extra. Då går det 10–20 sek-
under extra per övning vil-
ket resulterar i mycket tid på 
en vecka. Ska man ha effektiv 
utbildning handlar det om att 
kapa tidstjuvarna, ta bort det 
som är oviktigt.

– När man instruerar hand-
lar det om att hitta nyckelor-
den som vi kallar det. En lång 
förklaring kan lätt kortas ner 
till ord för att få fram det vik-
tiga vilket jag försöker lära ut. 
Då kan nyckelorden användas 
som ett kommando. Detta är 
något som verkligen driver 
mig. Hur kan jag få utbild-
ningarna effektivare, hur kan 
jag få folk att göra som jag vill 
på mindre tid. Det tycker jag 
är jättespännande. Ju mer vi 
förstår av det vi ska göra, ju 
mer komplext blir det. 
– Vi jobbade med strid i 
bebyggelse nu i veckan och 
då inser man komplexiteten. 
Betydelsen av hur soldaterna 
sätter sina fötter på väg in i ett 
rum eller hur de ska titta för 
att få en översikt är otroligt 
viktig i den kaos som utbryter 
när striden väl inträffar. Det 
skulle vara oacceptabelt att gå 
in i ett rum under en insats 
utan att full kontroll då civila 
skulle riskera att skadas. Hela 
insatsen skulle kunna sluta i 
en katastrof.
– Ibland brukar jag köra 
”tystutbildningar” för att visa 
att man inte behöver prata. 
Om man t.ex. ska utbilda i 
att byta magasin hur skulle du 
göra då, frågar Johan mig och 
ber mig visa.

Jag försöker mig på övningen. 
Genast börjar jag prata mig 
igenom och Johan påminner 
mig om att vara tyst medan 
jag visar. Ganska snart inser 
jag hur praktiskt och tidsspa-
rande det är att undvika prat 
och istället visa nyckelrörel-
ser för hur ett magasinsbyte 
genomförs. Väl klart ber Jo-
han mig att instruera utan att 
prata också.
– Nu är det lite pantomim 
och då driver man det in ab-
surdum, men det visar att det 
kan genomföras utan att prata. 
Då kan du bli effektivare och 
förstå vilka nyckelord du be-
höver säga.
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Förbundsnytt
Bo Walger
Tfn: 08-553 401 62
Mail: bo.walger@pistolskytteforbundet.se

Förbundsmöte 2017
Äger rum söndagen den 18 juni och föregås av en kretskon-
ferens lördagen den 17 juni. Platsen för mötet är Skogshem 
& Wijk, Stockholm.

Landsdelskonferenserna
Genomförs enligt nedan
Nord: fredag 20/1-lördag 21/1 Umeå
Öst: lördag 28/1 Södermanland
Väst: lördag 11/2 Skövde
Syd: lördag 18/2 Alvesta

Sammanträdesplan 2017
Styrelsesammanträden: 4 februari, 29 april, 18 juni, 18 juni (kon-
stituerande), 30 september -1 oktober, 2 december.
VU-sammanträden: 14 januari, 8 april, 2 september, 11 no-
vember.

Tanken är att informationen ska vara öppen, tydlig, 
aktuell, korrekt, partipolitiskt obunden och präglas 
av kvalitet. Det fi nns möjlighet att gilla och kommentera 
inlägg precis som på en traditionell Facebooksida. Det är 
viktigt att all kommunikation ska följas av respekt för andras 
uppfattningar och respekt för andra människors integritet.

Välkommen att gilla vår sida på Facebook!

Förutom Facebook fi nns förbundet sedan tidigare även på
YouTube med en egen videokanal.

Den offi ciella informationskanalen är fortfarande förbundets 
hemsida på www.pistolskytteforbundet.se.

Svenska Pistol-
skytte förbundet 
nu på Facebook
I oktober månad i år tog Svenska 
Pistolskytteförbundet ytterligare ett steg in 
i sociala medier genom att lansera sig på 
Facebook. Där publiceras nyheter, bilder 
och video som ger information om vad 
som sker inom och utom förbundet.

Medlemsadministrativt program (MAP)
Just nu pågår implementeringen av märkeshanteringen samt 
faktureringsfunktionen för föreningarna.

Tävlingsprogrammet
De kretsar som inte har lämnat in underlag till tävlingspro-
grammet uppmanas att göra det omedelbart, gäller samtliga 
grenar!

Helgstängt
Kansliet har stängt fr.o.m.
den 22 december och öppnar 
igen den 9 januari.
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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




