Sveriges största skyttetidning

Nr 4 2017

Den första
.22:an
Nordiska
mästerskapen

Nytänk
på fältet
Försvarsminister
Peter Hultqvist

Svenska Pistolskytteförbundets medlemstidning

Allt för Jakt & Skytte!
Walther SSP-E

Qiang Yuan –
Världsmästarkulor

Sickinger hölster

Steyr LP 50
Steyr Evo 10E

Smith & Wesson
M/686

Smith & Wesson
M&P R8

DGJ 20x

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

Nr 4/2017
Svenska
Pistolskytteförbundet
Adress:
Box 27001, 102 51 Stockholm
Besöksadress: Sandhamnsgatan 61
e-mail: kansli@pistolskytteforbundet.se
www.pistolskytteforbundet.se
Telefonnr och mailadresser:
(Mail: namn.namn@pistolskytteforbundet.se)
Nils-Anders Ekberg, Generalsekreterare
08-553 401 61
Bo Walger, Bitr. Generalsekreterare
08-553 401 62
Tessi Lindberg, Expedition och kassa
08-553 401 63
Yvonne Ericsson, Märkesexpediering
08-553 401 64

Ledaren

2

Att arrangera ÖSM i PPC

42

Dolt i offentlighetens ljus

4

Firearms Guide
– Ditt vapenbibliotek

44

Antikrundan – Fält

46

Antikrundan
– Stora skytteboken

48

NP Krysset & Triggy

52

Nyheter, tips & kuriosa

54

Profilprodukter

56

Betydelsen av frivilliga
försvarsorganisationer

58

60
64

GS har ordet
Ett nytt bemötande på
pistolskytteforbundet.se
Livlinan & Torsjöträffen

Kretsmästerskapen i
södra Älvsborg

Ansvarig utgivare:
Nils-Anders Ekberg

Den första .22:an

Redaktörer:
Peter Carlsson och Anna S. Törnqvist
Tel: 070-432 87 28, 070-492 87 29
e-mail: np@liteolika.se
Sättning, repro, original:
Annette Hofvander
Tel: 070-811 46 05
e-mail: ah1@textaform.se

9
10

Är du beredd – Bokrecension 13
Storfräsaren i Södertälje

Fax: 08-553 401 69
Plusgiro: 19 30 19-7
Bankgiro: 811-2526

7

14

18
20

Nytänk på fältet

24

Ambassadör Janse
skjuter skarpt

Nordiska mästerskapen

32

Förbundsnytt

Vackra Kimber

38

In memoriam – Börje Thelin 64

Tryckeri:
Printfabriken AB
ISSN 0282-8057

Det svenska seniorlandslaget tog guld under de nordiska mästerskapen
i fältskjutning i Boden. Från vänster: Lars Hagman, Joe Furborg,
Christian Johansson och Tomas Hämäläinen.

Annonspriser:
Kontakta redaktörerna.
Prenumerationsärenden:
Tessi Lindberg, se ovan.
Nästa nummer:
Manusstopp
2018-01-29
Nr 1

Foto: Peter Carlsson
Utgivning
2018-03-19

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

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

LEDARE

nu. Vårt medlemsantal har nu ökat
närmare tio år på raken, och vi har
en god chans att nå vår målbild för
år 2025, det vill säga 25 000 aktiva
medlemmar.Vi har en mycket stabil
ekonomi. Våra tävlingar är många
och antalet tävlande har under flera
år ökat. Det säkerhetspolitiska läget
i vår omvärld har skärpts, vilket gör
att vår roll som frivillig försvarsorganisation uppskattas av departement
och myndigheter på ett helt annat
sätt än tidigare.Vi har dessutom, genom ett intensivt arbete tillsammans
med företrädare för polismyndigheten, lyckats återupprätta tillståndsenNär detta skrives börjar skyttesä- heternas respekt för det så kallade
songen 2017 gå mot sitt slut. För föreningsintyget. Detta har i sin tur
egen del har jag under sommaren gjort att de monumentala problem
och den tidiga hösten haft förmå- med licenshanteringen som tog sin
nen att på olika sätt delta i flera början 2010 i Västra Götaland nu i
av våra mästerskapstävlingar, bl.a. stort sett helt har avklingat. Allting
SM precision och fält i Östersund, tyder dessutom på att bilden har förPPC-SM i S:t Olof, Magnumfält- ändrats radikalt över hela landet, till
SM i Kristinehamn samt det nya förmån för våra medlemmar.
Å andra sidan: det är mycket lätt
RM i Magnumprecision i trakten
av Borensberg: alla stora och över- att se orosmoln vid horisonten. För
lag välorganiserade tävlingar. För- det första vet vi inte hur EU:s nya
bundets styrka ligger inte minst i vapendirektiv kommer att slå mot
vår tävlingsmässiga mångfald och vår verksamhet. Som det ser ut nu
vår strävan att ta fram intressanta kommer inte detta att utgöra något
större problem just för vår del. Men
skytteformer.
det finns andra skytteförbund som
På mina skytterelaterade resor genom kan drabbas och det gäller att vi med
landet under året har jag gjort några gemensamma krafter hanterar den
reflektioner. Å ena sidan: det går bra utredning som nu genomförs vad
för Svenska Pistolskytteförbundet gäller implementeringen av detta

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

direktiv, för att bemöta aspekter av
det som på sikt kan drabba alla skytteformer. På många håll i världen
pågår det ett målmedvetet arbete
mot tävlingsskytte med och innehav av krutvapen, och detta måste
från vår sida bemötas genom internationellt engagemang.
För det andra måste vi säkerställa att

vi har skjutbanor och terräng att
skjuta i. Skjutbanor hotas när städerna breder ut sig och bullerkänsliga nyinflyttade börjar klaga. För
att möta detta arbetar vi aktivt för
att rädda befintliga skjutbanor både
gentemot Försvarsmakten, civila
myndigheter och kommuner. Dagens miljötillstånd vad gäller militära
skjutfält lades fast av landets länsstyrelser för 10-15 år sedan, när det
internationella läget var lugnt och
innan den ryska upprustningen och
aggressionen mot flera av landets
grannländer hade börjat. Generellt
är de orimligt restriktiva, och ett
strategiskt mål för vår del är att bidra till att antalet skjutdagar och avlossade skott på skjutfälten runt om
i landet får öka. Endast så kommer
vi som förbund att ha någon chans
att ordna större tävlingar på dem.
För det tredje vet vi att blyfrågan ligger och kokar här och var,
inte minst i EU-institutionerna i
Bryssel. Den har potential att bli lika
förödande för oss som den höll på
att bli för mer än tio år sedan. Då
lyckades vi med förenade krafter,
tillsammans med jägarorganisationerna, hålla frågan på rimlig plats.
Skulle den komma upp igen måste
vi åter ta strid.
Så det finns absolut ingen brist
på viktiga arbetsuppgifter för förbundet, även om dagsläget är gott.
Jag har dock all förhoppning om att
vi kommer att lyckas med dessa.
Avslutningsvis vill jag önska er alla
en god jul och ett gott nytt skytteår!
Mike Winnerstig, Styrelseordförande,
Svenska Pistolskytteförbundet

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

Aktuellt lösenord: Riktmedel
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Ruger MKIII .22 LR

SR1911 .45 ACP

Piplängd: 5”.
Fasta riktmedel.
Magasinskapacitet: 8.

Blånerad eller rostfri. Stälbart sikte.
Piplängd: 140 mm.
Tillbehör: Kolv med ställbart handstöd

Double Action
Super Redhawk .44 M, .45 Colt, .454

GP100 .357 Magnum

Rostfri.
Piplängd: 2,5-4-7,5-9,5”.
Ställbart sikte.

Blånerad eller rostfri.
Piplängd: 4 eller 6”.
Ställbart sikte.

Mer info: SPORTEC.SE/RUGER
Single Action
NM Blackhawk .357M, .44M, .45 Colt

Rostfri eller blånerad.
Piplängd: 4,62-5,5-6,5-7,5”.
Ställbart sikte.
New Model Super Blackhawk .44 M

Rostfri eller blånerad.
Piplängd: 4,62-5,5-7,5-10,5”.
Ställbart sikte.
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NM BH Bisley .44 M, .45 Colt

Blånerad.
Piplängd: 5,5-7,5”.
Vaquero .357 M, .45 Colt

Blånerad eller rostfri.
Piplängd: 4,62-5,5”.
Fasta riktmedel.
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vem som helst skulle kunna
åka ut till en tävling, för att
se vilka personer som är där.
Kanske tar de registreringsnummer på bilar eller följer
efter personerna hem för att
ta reda på vart de bor. Om det
slutar med att vi börjar skruva
bort våra bilars registreringsskyltar på tävlingsplatsen, börjar det likna paranoia.
Nackdelen med att gömma oss

från offentlighetens ljus är att
allmänheten då ser mindre
av oss, vilket gör att vi skyttar kommer ses som mystiska
personer som helst undgår att
berätta vad vi har för hobby.
Bara för att vi använder vapen som sportredskap ska vi
inte gömma oss, snarare bör
vi göra oss mer synliga och
visa offentligheten att vår
sport inte är farlig, hemlig
eller något som man sysslar med i skymundan. Vi är
helt vanliga människor som
sysslar med en sport, precis
som vilken annan människa
som helst.

Om vi verkligen vill dölja oss från offentlighetens
ljus behöver alla bilder på skyttar censureras för
att göra bilderna helt anonyma.

Jag anser att man istället bor-

Dolt i offentlighetens ljus

de visa upp sig som förening
och visa samhället vad vi gör.
Skytte är en underbar sport
som tillåter ett totalt fokus
under en tid i sin vardag. Det
kanske inte är vetenskapligt
bevisat, men jag tror att skyttet skänker en sinnesro och
balans i livet, till motsats av
en allt mer stressig vardag.
Dessutom är vi en frivillig
försvarsorganisation vilket vi
skall vara oerhört stolta över.

Av: Peter Carlsson

Min egen förening , Lövsta

Redaktionen har ordet

Åsikterna som utrycks i artikeln är författarens egna och speglar
nödvändigtvis inte Svenska Pistolskytteförbundets åsikter.
I dagens läge väljer många skyttar att undvika offentlighetens ljus
och agerar i det dolda, för att nästa sekund visa sina vackra vapen
på sociala medier. Är det verkligen rätt väg att gå?
Medlemmar i andra sportoch idrottsförbunds räds inte
att visa upp sin sport. Rallyförare stoltserar med sina bilar
och tennistävlingar gör sina
resultat offentliga. Vi inom
skytteförbunden tenderar
att gå åt rakt motsatta håll,
4

att hålla vår sport hemlig för
omvärlden. Kanske beror det
på att de illegala elementen i
samhället mer än gärna skulle vilja använda våra sportredskap till något helt annat.
Men ska vi verkligen gömma
oss helt och hållet?

Det pratas mycket om att dölja
resultatlistor eller delar av dess
information, för att okända
människor inte skall får reda
på vilka som har vapen i sin
bostad. Men detta är ganska
tandlöst då resultatlistor redan
tidigare har publicerats och

Skytteförening, medverkar
varje år på ett evenemang som
heter Kyrkhamnsdagarna. Då
visar flera olika föreningar
upp sina verksamheter för
närområdet i syfte att locka
intresserade och potentiella
nya medlemmar och klargöra vilken verksamhet som
drivs. Istället för att fokusera
på att visa vapen, har föreningen istället valt att visa upp
de många olika måltavlor som
används inom skyttet.Tidigare har även nyfikna besökare
erbjudits prova-på skytte med
luftpistol på vår skjutbana.
Vi i föreningen pratar med
NP4 ’17

Förslag på anonym resultatlista.
Jag undrar vilken plats jag hamnade på?

Inte världens smartaste offentliga inlägg. Att publicera bilder och
inlägg på sociala medier är populärt, men tänk på vad ni skriver och
visar. Framför allt för VEM ni skriver och visar.

på en utlandssemester i tre
veckor. Att däremot visa bilder från en tävling med social
gemenskap och folk som tävlar, är en mer attraktiv tanke
och får mycket mindre uppmärksamhet från kriminella
element. Med sådana bilder
kan vi både göra folk intresserade av skyttesporten, medan vi samtidigt avdramatiserar
användandet av vapen. Dessutom skapar vi mer förståelse
för skyttets ädla konst från de
oinvigda i samhället.

Vår förening, Lövsta Skf, medverkar varje år på Kyrkhamnsdagarna,
där lokala föreningar visar upp sina verksamheter för nyfikna som bor
i området.

många nyfikna människor
som undrar vad pistolskytte är
för något. På så sätt kan detta
avdramatiseras för många oinvigda. Detsamma gäller våra
nybörjarkurser, där vi i första
hand låter potentiella nybörjar skjuta luftpistol för att se
om detta med skytte verkligen är rätt sport för dem.
Jag kan förstå rädslan att bli
ett offer för kriminalitet. Ingen vill komma hem till ett
inbrott eller råka ut för ett
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oväntat besök, där de inte vill
dricka kaffe. Men att gömma
hela vår sport anser i alla fall
jag som helt fel väg att gå. Offentliggör sporten, inte våra
sportredskap.

Alla skyttar som använder sociala medier har ett stort ansvar att förmedla skyttets goda
sidor.Vi sitter alla i samma båt
vare sig vi skjuter pistol, revolver, gevär, pilbåge eller slangbella. Om skyttets goda rykte
dras i smutsen kommer detta
ge ringar på vattnet som drabbar skyttar i fler än vår egen
skytterörelse.
Jag har sett otroligt idiotiska

När det gäller kommunika-

tion i sociala medier måste
man vara försiktig och tänka
på att inte lägga upp bilder
på sina vapen i ett offentligt
inlägg på t.ex. Facebook. Särskilt inte när man i ett senare
inlägg skriver att man åker

bilder på sociala medier som
visas publikt, bilder som inte
ens har med skyttesporten
att göra. Hade jag varit motståndare av vapen skulle dessa
bilder kunna användas för att
sprida ett mycket dåligt rykte
över skytterörelserna. Sociala

medier är mycket starkare än
vad man kan tro.
En illvillig person som har till-

räckligt många följare och
mycket tid, kan sprida sina
negativa åsikter och desinformation om sporten både brett
och fritt, och det är sällan någon som källkritiskt granskar
informationen. Sådan typ av
information måste vi snabbt
motarbeta, vilket jag anser är
en självklar plikt hos alla förbundets medlemmar.
Att synas i offentliga medier
som tidningar, TV, radio eller
liknande när vi har en tävling, anser jag är en otrolig
styrka. Här kan vi verkligen
visa allmänheten att vi skyttar är vanliga människor med
en vanlig hobby som kan visas i vanliga tidningar. Under
SM 2018 i Östersund fick vi
besök av både tidningar och
radio, vilka med glädje ville
rapportera från tävlingarna.
Som utövare måste vi använda sociala medier med
sunt förnuft. Föreningar och
kretsar bör använda offentliga
medier flitigt i en större utsträckning.

Mina tankar, mina ord.
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Idag är jag glad att jag verkar på just
Svenska Pistolskytteförbundet. Medierna har varit fulla av #metoo och
det har visat sig att inte ens folkrörelsernas kanslier har varit förskonade från trakasserier av sämsta märke.
Men nej, det visade sig vara som jag
trodde – skyttar är bra. Ingen på
kansliet har upplevt något av den
arten. Jag är, likt vår förbundsordförande i förra numrets ledare, stolt
över våra medlemmar.

Sverige har vi varit lyckligt lottade
med två Olympiska mästare, Torsten Ullman och Ragnar Skanåker.
Den mediala betydelsen av att ha en
OS-gren inom pistol kan inte överskattas. Den vanligaste frågan från
lokala sportjournalister inför ett SM
är fortfarande ”kommer Skanåker?”
– 45 år efter guldet i München.
Naturligtvis har Ragnar vårdat sitt
varumärke väl, men inget ”startkapital” slår ett OS-guld.

I högtravande sammanhang brukat
”stolt” följas av ”tacksam”. Det är
jag också, över mina medarbetares
insatser under året. 2017 har varit
ett intensivt arbetsår. Det inleddes
med uppackning av allt förbundet
äger och har efter flytten i december
2016 – och det mesta är återfunnet.
Så har vi MAP – som ännu inte nått
den punkt där det underlättar arbetet för kansliet. Framför allt är det
svårt att få ut de rapporter som behövs för verksamheten. Ett exempel
på en sådan rapport är resultatlistan
från Rikstävlingen på hemortens
banor. Vi är naturligtvis inte nöjda
med att den inte är klar i skrivande
stund – slutet av oktober. En och
annan hurtig medlem har föreslagit
oss att göra jobbet för hand – 6 227
resultatkort är lite för många för att
ta till reservalternativet.

Själv kommer jag inte att ta något

Ragnar Skanåker, OS-guldmedaljör på
fripistol 1972. Foto: Curt Ekblom

beror förstås på att vi är goda samhällsmedborgare och att vi lyckats
kommunicera ut det.
Så då kan vi somna om? Knappast.

Det enda vi vet är att vi lever i en
värld av snabb förändring.Vi måste
redan nu vara beredda på både sådant vi kan förutse och sådant vi
inte kan förutse. Generationsväxlingar kan vi förutse – vi måste hitta ledare som är beredda att utbilda
de som är intresserade att komma
in i vår verksamhet. Vi måste kunDet finns mera att vara tacksam över. na hantera blyfrågan när den komAntalet aktiva är det högsta på 15 år, mer igen, för det gör den.Vi måste
18 129. Det totala medlemsantalet hantera vapenfrågorna när vindarna
ligger på omkring 28 000. Fören- vänder – våra motståndare har inte
ingarna gör ett storartat arbete att gett upp. Allt detta måste vi göra i
hålla vår rörelse livskraftig. Att le- det nya medielandskapet, där medverera utbildningsmaterial och re- borgarens känslor är lika betydelsegistrera pistolskyttekort hårt arbete, fulla som experternas fakta.
men en härlig mätare på vitaliteten.
Sist men inte minst, jag är både Medan vi fortfarande är inne på de
stolt och tacksam över att vi lyck- stora frågorna skulle jag vilja dela
as bibehålla vårt starka varumärke. ut årets kaktus. Den går i huvudDet ringer sällan journalister med sak till Internationella Olympiska
en negativ agenda, även om en del Kommittén, och resten till Intertycker att ”god rekrytering” ver- nationella Sportskyttefederationen.
kar misstänkt. Få skriver elakt om Från 2024 har man strukit den sista
oss. Våra rikspolitiker verkar också kvarvarande krutgrenen på pistol i
tycka att det just nu är rätt att tala OS, fripistolen. Denna gren, som
väl om oss som positivt bidrag till har rötterna i 1870-talet, en tavla
samhället. Inte heller den centrala från 1900, avståndet från 1912 och
polisledningen verkar tycka att det vapenbestämmelser i huvudsak från
för dagen är väl investerad tid att 1936, är den mest extrema precitrassla i onödan med oss. Allt detta sionsgrenen inom enhandsskyttet. I
NP4 ’17

OS-guld i Tokyo 2020, sista gången
med krut. Jag kommer inte ens att ta
ett SM-guld i fält 2018 (heller). Min
enda chans att få skjuta SM-banan
i Skövde är att stiga upp 04.30 och
skjuta nollpatrull. Det förutsätter i
sin tur att min gamla Neuhausen
blir pålitlig igen, vilket i sin tur kräver drastiska insatser som vapenvård
eller ännu värre.
En tillbakablick på förra numret: En del
läsare reagerade surt på min uppmaning
att inte bära uniformsplagg om man inte
är berättigad att bära uniform. Att bära
ett plagg som inte längre är någons uniform är förstås inget problem. Exempel
på detta är m/59, som har utgått hos
Försvarsmakten. Det är främst sådant
som tillhör uniformssystem m/90 och
sådant som har tjänstetecken man bör
låta bli. Ännu sämre är förstås att knalla
runt på ett militärt område i en utländsk
uniform, då kan man få förklara sig för
Militärpolisen.

Generalsekreteraren har ordet

Jag är glad ...
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Gör som mästerskyttarna
skjut med
Med Pardinis precisionspistoler har du alla möjligheter att också
bli en mästerskytt. Ladda med PARDINI och FIOCCHI!

GT9 (GT45/GT40)

NYHET!
SP SPRF 22LR / HP 32WC 32ACP

GPR 1

K12

Kid
Generalagent för Sverige
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BOX 80, 692 22 KUMLA. TEL 019-57 86 68 - FAX 019-57 02 68
bo.karlsson@bgkskytte.se

NP4 ’17

Ett nytt bemötande på
www.pistolskytteforbundet.se
Svenska Pistolskytteförbundet har under
året arbetat med att ta fram en ny
design och en ny struktur till förbundets
webbsajt. Den nya motorn bakom
sajten förenklar administrationen
för kansliet och möjliggör framtida
önskade funktioner. Den nya designen
är anpassad för mobila webbläsare
och har fått en uppdaterad struktur
för att förbundets medlemmar
enklare skall hitta informationen.
Profilprodukter ingår nu i en
förbättrad webbshop där produkterna kan läggas i en varukorg istället för att fylla i ett
besvärligt formulär. Även beställningar på säkerhetsproppar och brickor kan göras via
webbshopen.
Funktionen för köp/byt/
sälj har fått ett ordentlig lyft
och vi avser att byta lösenord
på denna funktion för varje
utgåva av NP som kommer
ut.

bättre upplevelse med den nya
sidan. Samtidigt ska vi aldrig
förledas tro att en hemsida blir
färdig. Ny information tillkommer, liksom nya läsplattformar, nya tekniker och nya
förväntningar. En stor fördel
med den nya sidan är att det
blir lättare att vara följsam mot
förändrade behov.
Kommer alla vara glada
Webbsajten har även en koppnu? Det är ett ouppnåeligt
Förbundets första hemsida mål. Det finns många ideoling mot det medlemsadmi- Vi pratade med generalsekrenistrativa programmet (MAP). teraren, Nils-Anders Ekberg, skapades av Åke Nordin un- logier om hur hemsidor ska
Detta gör att information om som varit drivande i projektet. der 90-talet, och var då den vara uppbyggda, och många
ledande sidan i skyttesverige, både inom och utom vår orkretsar och föreningar speglas
direkt till webbsajten och för- Vad fick er att påbörja detta främst genom att vara aktuell ganisation som har stora kunoch även genom en ”mark- skaper och som säkert skulle
eningarna kan själva ändra i projekt?
– Jag beslutade om en ny nadsledande” länklista. Senare ha löst detta på ett alternativt
MAP utan fördröjning.
För framtiden öppnar webbsajt för att den äldre si- produkter har aldrig lyckats nå sätt. Dessutom handlar det om
detta upp för många nya dan dels blivit ålderstigen, det genomslaget. När jag sedan ”expectation management”,
möjligheter vad gäller inte- d.v.s. dels ser gammal ut och fick se våra dåvarande korri- d.v.s. att ställa det som finns i
gration mellan information dels är krävande att under- dorgrannar Bilkåren rulla ut relation till vad vi ville uppnå.
om föreningar och förbundets hålla, men också att den av sin nya sida, www.bilkaren.se, Här bör man kanske förklara
många upplevdes svår att hitta kände jag direkt att en sådan vad vår hemsida inte är; den är
webbsajt.
på. Det senare leder dels till sajt ska vi ha. Den har tydliga inte en nyhetssida för allt som
Den nya webbsajten är byggd frustration hos den som sö- ingångar för de som vill bli händer inom våra 26 kretpå ”WordPress”, vilket är en ker information, dels till att medlemmar, de som är med i sar och nära 500 föreningar,
välkänd och välanvänd platt- kansliet istället får ägna sig verksamheten och de som är utan den beskriver förbundets
centrala verksamhet. Den ska
form som många stora orga- åt högläsning per telefon. Att nyfikna i allmänhet.
också ses som en av flera innisationer använder. Fördelen den nu blir lättare att undermed detta är att tillbehörspro- hålla ger oss möjligheten att Nu är den nya sajten klar, hur formationsbärare, tillsammans
med bland annat NP, Facegram och säkerheten i syste- hålla sidan mer uppdaterad, ser du på resultatet?
met ständigt uppdateras och ett annat mycket tydligt med- – Förhoppningsvis kommer book, publikationer, brev och
lemsönskemål.
användarna att få en betydligt mänskliga möten.
utvecklas.
NP4 ’17
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Hela 93 starter registrerades
under tävlingen Livlinan.

Livlinan
Torsjöträffen
Av: Peter Siegel (till höger Peters 1600 p standardmedalj)

Leif Mihkelsaar, SAPK, med en
vacker 50-poängare i höstsolen.

Hade man som aktiv pistolskytt inte fått ihop sina
3 nödvändiga standardmedaljpoäng i respektive
precision och/eller fält än så fanns det en sista chans
under senhösten.
Pistol-SM 2018 i Skövde
hägrar och visst vill man vara
med där. Sista chansen till
standardmedaljer i både precision och fält, fick pistolskyttarna i Stockholmskretsen
möjligheten att skjuta till sig
bland årets sista tävlingar.
”Livlinan” kallar Katarina Psf
årets sista precisionstävling
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som genomförs i mitten av
oktober. Södertälje Pk arrangerade i år en ny tävling,
Torsjöträffen, tillika kretsens
sista fältskjutning i dagsljus, på
Torsjöbanan i Södertälje den
5 november.
Skyttar som inte hade tävlat tillräckligt mycket i år, eller som inte lyckades placera
sig bland den första niondelen

eller tredjedelen
av resultatlistan
på någon
tävling hittills, fick nu den
sista chansen att bli riksmästare och därmed bli kvalificerad till nästa års SM i fält och
precision.

LIVLINAN
På precisionstävling delades
det sammanlagt ut 11 standardsilver och 21 standardbrons, som förhoppningsvis
hjälpte några skyttar en bit på
vägen till en kvalificering till
nästa års SM.Vissa hade innan
tävlingen endast 2 standardpoäng och kunde nu pusta
ut genom att registrera den
NP4 ’17

Precisionsbanan fylldes denna vackra höstdag.

sista saknade poängen och bli
riksmästare.
Leif Mihkelsaar, från Stock-

holms Allmänna Pistolskytteklubb (SAPK) och medlem
i svenska parasportförbundets
landslag, sköt Livlinans högsta
resultat på 291 poäng i vapengrupp B. Det var mycket bra
skjutit och gav ett standardsilver, alltså ytterligare 2 poäng
till Leifs alla tidigare standardguldpoäng. Elitskyttesällskapets Mats Marmlind låg på
andra plats med 287 poäng,
4 poäng efter den lycklige
vinnaren. Mats var nöjd ändå
med tanke på att han i år med
stor marginal toppar Stockholms rankinglista i precision.
Magnus Malmlund, Lidingö
Ssk, sköt bäst i vapengrupp
C med 284 poäng. Magnus
hade samma resultat i B där
han kom på tredje plats. Bäst
i vgrp A var faktiskt en klass
1 skytt, nämligen duktige Patrik Hammarlund från Mälar-
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höjdens Pistolskyttar med
278 poäng. Han är helt
klart med på SM i Skövde.
LIVLINAN var årets sista tävling med krutvapen.
Nu hägrar luftpistolskyttet
under vintern, det är också
bra träning inför kommande
utomhustävlingar nästa säsong. Formtoppen ska förhoppningsvis komma andra
veckan i juli, där bland annat
sju nya svenska mästare i precision ska koras.

TORSJÖTRÄFFEN
Södertälje Pk har hittills årligen arrangerat Stockholms
kretsmästerskap i vapengrupp
precision B, men har nu bestämt sig att även anordna
kretsens sista fältskjutning i
början av november. Även det
en sista chans på året att erövra standardmedaljer.
Antal deltagare i vapengrupp

C var 78 stycken, vilket var
relativt stort och resultera-

Alexis Hestell var stationschef
på femman, Mattias Sand
kontrollerade skrivningen.
Tävlingsledare för
Torsjöträffen var
Gunilla Karlsson.

de i ett antal standardmedaljer. Dock var banläggningen
ganska svår och det var ingen som lyckades skjuta fullt.
Målen var på många stationer ofta ganska små och lätta
att bomma. Förhoppningsvis
kommer banan att bli något

lättare nästa år, vilket kanske
gör skyttarna något gladare.
Maxpoängen var totalt 75, men
bara tre elitskyttar i C3 kom
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Delar av fältskjutningen genomfördes på pistolbanan.

Avlånga, runda
och fyrkantiga mål
på station fem.

Även gevärsbanan kom till användning för ett ordentligt långhåll.

Junioren Ronja Yngve
placerade sig överst i
resultatlistan och var även
bara 2 poäng från bästa skytt
i klass 3.

upp till 73 poäng. Vann gjorde Lars Hagman från Hedemora, följd av Benny Östlund,
Stockholmspolisen, och Daniel Kron, Gripen Pk. En
person till som absolut måste
nämnas är Daniels klubbkamrat junioren RonjaYngve som
sköt hela 71 poäng. Tydligen
en ny kvinnlig supertalang
som i år på sitt första SM i
Östersund erövrade en bronsmedalj i fält för juniorer. Stort
grattis till den bedriften!
Åtta standardmedaljer kunde

delas ut som kanske kunde
hjälpa någon eller några till
sista möjligheten till poäng i
standardguldet. En liten chans
att kvalificera sig till SM finns
dock fortfarande även nästa år,
men då måste man få ihop 3
poäng i respektive gren innan
anmälan till SM går ut.
På station åtta gällde det att vara snabb, då skjuttiden endast
var 6 sekunder, utan stödhand i 45 grader på tre figurer.

12

Lycka till i Skövde 10–15 juli
2018.
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Är du beredd?
Överlev hemma
– Boken om hemberedskap
Civilförsvarsförbundet har nyligen givit ut
en bok om hemberedskap. Ett ämne som
borde intressera de flesta i vårt sårbara
moderna samhälle.
Civilförsvarsförbundet är en
frivillig försvarsorganisation
med inriktning på säkerhet,
både till vardags och vid kriser i samhället. Civilförsvarsförbundet är en civil del av
vår svenska krisberedskap och
är en viktig funktion. De ser
till att informera medborgarna och håller flertalet kurser
i om hur man själv förebygger, förbereder och hanterar
utsatta lägen.
Jag är ingen så kallad ”prep-

per”, d.v.s. en person som
minutiöst planerar för att
överleva domedagen. Däremot tycker jag om att vara
förberedd och informerad
hur man bör agera i nödsituationer, viket gjorde mig
mycket intresserad av denna
bok. En situation som terrorattacken på Drottninggatan
i Stockholm den 10:e april
2017, ger ett perspektiv på
hur viktigt det är att vara för-

beredd när en hel stadskärna
stängs av på mycket kort tid.
Boken ”Överlev hemma” innehåller korta avsnitt och enkla
tips för att kunna hantera olika typer av kriser. En kunskap
som ger trygghet när du, din
familj eller andra medmänniskors vardag vänds upp och
ner av en oförutsägbar kris.
Förutom att ge dig råd
om krisplanering går boken
igenom vad kommuner,
länsstyrelser och regeringen har för ansvarsområden. Här beskrivs också
hur vi får information från
olika kanaler vid större
oväntade händelser i vårt
samhälle. Med den snabba utvecklingen inom sociala
medier idag är det väldigt lätt
att informationen förvrängs
längs vägen.
Ett intressant kapitel i boken är
just hur man som människa

reagerar på en krissituation.
De flesta människor förstår
nog att bristen på kyla, mat,
värme och el är ett problem.
Men att bristen på informa-

tion kan skapa egna föreställningar och rykten, vilket
leder till än mer rädsla och
osäkerhet, är kanske inte lika
förståeligt.
Efter att ha läst boken kom-

mer jag nog att närma mig
”preppingen” lite mer. Jag ska
i alla fall börja med att ordna
en krislåda som får stå i förrådet. Detta är en bok som
borde skickas ut av kommunen till alla hushåll för att
förstå vikten av att förbereda
sig hemma.
Boken kostar 129 kr (+ frakt)

och finns att beställa från
webbshopen på Civilförsvarsförbundets hemsida www.
civil.se. På deras webbshop
finns även många andra produkter att beställa.
NP4 ’17
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Mattias Hällgren är en
storfräsare av rang.

Storfräsaren
i Södertälje
Av: Peter Siegel

Innan fräsen gör sitt måste en
3D-ritning skapas i datorn.

Mattias Hällgren i Södertälje, aktiv
i Pk SVEA Ing 1, är inte bara
en pistolskytt på toppnivå. Med
sina specialmaskiner fräser han
ut inredningar till skjutväskor och annan
utrustning med millimeterprecision.
MH Skyttetillbehör heter Mattias Hällgrens firma som tar
fram specialinredningar anpassade för kundens egna
väskor eller om så önskas helhetslösningar, väska komplett
med inredning i PE-foam.
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Den perfekta skytteväskan för
pistolskyttar, finns den? Absolut, om man ska tro Mattias
nöjda kunder. Varje inredning skräddarsys exakt efter
kundens önskemål. Till det
behövs naturligtvis maski-

ner med millimeterprecision.
Efter att föremålen har blivit
uppmätta och uppritade presenterar Mattias ett förslag på
hur inredningen kan komma
att se ut baserat på kundens
önskemål.

Därefter får kunden en offert
med pris och ett par 3Dbilder på inredningen. Om
kunden därefter vill gå vidare med beställningen finns
det ytterligare möjlighet att
finjustera facken till dess att
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Den fasta PE-foamen kan användas till mycket. Här ses en perfekt
form till vapenskåpet där allting får sin plats.

Fräsen skär snyggt och prydligt ut en perfekt form i skummet.

En elegant insats för lådan till en fripistol.
Mattias egen väska för sin luftpistol.

Nöjd kund?
JJag är supernöjd!
NP:s förre redaktör, Ulf Hansson

layouten motsvarar kundens
önskemål.
Vapnen och tillbehören måste

mätas upp för att säkerställa
att passformen blir så bra som
möjligt. Detta kan antingen
göras ute på tävling om MatNP4 ’17

tias finns på plats eller så kan
kunden själv göra det enligt
en enkel instruktion. Inredningarna görs mest i ett fastare PE-foam som är mycket
bättre än det material som
oftast följer med orginalväskorna. Foamen finns att be-

ställa i olika färger; stoler och pinaler i väskan bör
svart, rött och blått. Svart ligga för att tillvarata utrymmet på bästa sätt. Jag hade till
är vanligast och billigast.
exempel gjort en skiss över
NP:s förre redaktör, Ulf Hans- hur jag tänkt mig inredningen,
son, beställde inredning till sin men Mattias återkom med en
skjutväska av Mattias och fäll- mycket bättre och effektivare
de följande kommentar efter lösning. Det tackar jag särskilt
för. Nöjd kund? Jag är superleveransen:
– Mattias är inte bara nog- nöjd, säger Ulf.
grann och skicklig när det gäller måttagning och urfräsning Urtagen och konturerna i PEav inredningen, som elitskytt foamen fräses med en 3-axlig
har han också erfarenhet och CNC-fräsmaskin, detta för att
förmåga att organisera hur pi- säkerställa att urtagen får den
15

Mattias bygger
inredningar för annat
än pistolskytte. Här
en kameraväska där
allt ligger säkert och
stötdämpat.

Ulf Hansson lät
tillverka en väska för
sin pistol av märket
Agner. Här får det
mesta plats, till och
med nyckeln till
skjutbanan.

Det finns även smidiga
väskor med hjul för den
som har mycket utrustning
att frakta.

Om kunden vill byta ut sin

väska mot en annan modell
blir inredningsjobbet billigare.
– Har jag väl gjort en inredning för en kund och kunden
senare vill byta till en annan
väska så blir den andra inredningen billigare, förklarar
Mattias, jag behöver då inte
lägga lika mycket tid på att
rita upp grejorna. Det finns
också möjlighet att göra moduler, till exempel om kunden har en inredning med
sina standardgrejor men har
två 9:or som kunden alternerar mellan så kan man göra
ett par insatser som man byter
ut istället för hela väskan.
Avslutningsvis tar Mattias fram

vapengarderoben förändras.
Vissa moduler passar till flera
passform som behövs
vär, luft- modeller och även vapenställ
för att föremålen ska ligga
vapen och för gevär tas fram på beställsäkert, men också för att få
fripistoler, ning. Inredningar för ”mjuka”
rätt finish. Urtagen är frästa
men även väskor kan också tas fram på
i flera nivåer för att säkerinredning- beställning, kunder får gärna
ställa att vapnet ligger plant
ar för kameror, höra av sig med egna idéer.
och därmed får ett bra stöd.
optik eller annan
Tillverkning av ammunitionsEtt fräsprogram kan ha flera
känslig utrustning.
askar i valnöt, kolvplattor,
tusen eller mer programrader beroende på komplexitet. Nytt för i år är ett modulbaserat samt hel och halvfabrikat,
vapenställ för vapenskåp som kolvar till de vanligaste AMH Skyttetillbehör säljer även ser till att vapnen står snyggt vapnen är under utveckling
inredningar för andra typer av och stadigt i skåpet. Syste- och kommer förhoppningsvapen som t.ex. jaktvapen, ge- met är utbyggbart vartefter vis inom kort.
16

fler exempel på inredningar.
– Jag gör även föreningsväskor för sportskyttevapen,
både pistol och gevär och inredningar anpassade för PPC
och IPSC samt exklusiva inredningar för verktyg.Vi fräser till det mesta.
MH Skyttetillbehör säljer även

skytterelaterade tillbehör som
kikare, askar och kolvar. Titta
gärna på www.skyttetillbehor.
se och/eller mejla till mattias@skyttetillbehor.se eller
info@skyttetillbehor.se.
NP4 ’17

SM Guld Precision
2016, 2015, 2014
SM Guld Fält: 2016, 2014
SM Guld PPC P1500:
2016, 2015
VM Guld PPC P1500: 2015
EM Guld PPC P1500: 2016

sportec.se/sigsauer

NP4 ’17
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Kretsmästerskapen
i södra Älvsborg
Av: Åke Nordin

Tävlingarna ägde rum den första helgen i september. På lördagen
tävlade skyttarna i vapengrupperna A och B i Vårgårda och på
söndagen genomfördes tävlingen i vapengrupp C i Ulricehamn.
För Peter gick det sämre, med
16 förlorade poäng rasade han
ner till sjunde plats. Joe Furborg, FOK Borås, hade en
femte plats innan finalen men
klättrade till bronsplatsen med
sina 456 poäng.
Efter prisutdelning för vapengrupp B och lite fika startade vapengrupp A klockan
12.00. Den här gången fick
skyttarna precis plats i hallen, då 20 A-skyttar från 5
föreningar ställde upp. Efter grundomgången ställde
samma skyttar som i vapengrupp B upp på platserna ett,
Kretsmästerskap B och A
I det vackra vädret på lördags- två och tre. Den här gången
morgonen kl 09.00 startade var marginalen mindre melvapengrupp B. Vårgårda Pi- lan Monica och Åke, som
stolskytteklubb har 20 plat- båda hade 322 poäng, men
ser i sin skjuthall. Eftersom Monica hade en bättre sista
det var nytt deltagarrekord serie. Peter Hjortstam låg 5
med 23 startande från 5 för- poäng efter de båda i toppen.
eningar, blev det lite proble- Åke gjorde inga större missmatiskt.Tre av klubbens egna tag och fick till 138 poäng i
skyttar förpassades till PPC- finalen med totalt 460 poäng.
banan där de ställde ett bord Monica fick inte till det rätta
på 25 meters avstånd och sat- ”flytet”, stannade på 133 pote upp precisionstavlor i mål- äng i finalen och 455 poäng.
ställningen för PPC-tavlorna, Tobias Eckerlid, Ulricehamns
vilket fungerade bra för dem. Pk ryckte fram från en sjunEfter grundomgången deplats med en fin avslutande
gick tio skyttar till final. Mo- serie, men med 1 poäng sämre
nica Rundqvist,Vårgårda Psk, än Peter, som totalt fick 451
ledde stort med 331 poäng, 8 poäng, blev han fyra.
poäng före tvåan Åke Nordin, FOK Borås, och 13 poäng Kretsmästerskap C
före Peter Hjortstam, Alings- På söndagen åkte vi till Ulriås Ksf, på plats tre. Utgången cehamn för kretsmästerskapet
var given. Ingen kunde hota i vapengrupp C. Även denna
Monica som sköt 142 poäng dag var vädret vackert med en
i finalen och stannade på 473 sol som lyste upp tavlorna. Ulpoäng. Åke gjorde allt för att ricehamns Pk har en lite störförsvara sin andraplats och re bana än Vårgårda Psk med
med totalt 462 poäng räckte 30 platser i skjuthallen. Från 5
det till för att försvara silvret. av kretsens föreningar tog 29
Älvsborgs Pistolskyttekrets består av 12 föreningar, med Sollebrunns Pk längst i norr och
Södra Kinds FBU pistolskyttesektionen i Svenljunga längst i
söder. Kretsens största förening
är Alingsås Kortdistansskytteförening. Kretsen består av de
kommuner som tidigare ingick i Älvsborgs läns södra del.
Länet uppgick den 1 januari
1998 i Västra Götalands län.
Den norra delen av före detta
Älvsborgs län bildar VästgötaDals Pistolskyttekrets.
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Medaljörer vapengrupp A, Guld Åke Nordin, silver Monica Rundqvist
och brons Peter Hjortstam.

Medaljörer vapengrupp B, Guld Monica Rundqvist, silver Åke Nordin
och brons Joe Furborg.

skyttar plats för att göra upp
om medaljerna,19 skyttar valde att skjuta öppen klass varav
tre damer. I den sammanslagna
veteranklassen (Vy +Vä) ställde 7 skyttar upp och i damklassen ställde 3 skyttar upp.
Efter grundomgången
ledde Joe Furborg, FOK
Borås, på 336 poäng i öppna klassen. Tvåa var Monica
Rundqvist, Vårgårda Psk, på
335 poäng och trea var Åke
Nordin, FOK Borås, på 334
poäng. I andra serien ryckte Monica ifrån med en 49:a
mot Joes 45:a och tog grep-

pet om guldmedaljen. Monica
fick ihop 141 poäng och totalt 476 poäng. Joe sköt 138
poäng och totalt 474 poäng.
Åke sköt en katastrofserie i
den första finalserien med
endast 41 poäng. Christian
Mohr, Borås Ps, på fjärdeplatsen tog in de sex poäng han
låg efter Åke med en 47:a och
särskjutning om bronset var
ett faktum, då båda stannar på
470 poäng. I särskjutningen
gjorde Åke inga större misstag, som med en 48:a i sista
serien höll undan Christian
med sin 45:a.
NP4 ’17

Medaljörer i veteranklassen, Guld Torben Rundqvist, silver Hartwig
Krüger och brons Bertil Melin.

Medaljörer i den öppna klassen, Guld Monica Rundqvist, silver Joe
Furborg och brons Åke Nordin.

I veteranklassen gjorde
endast tre skyttar upp om
medaljerna då två skyttar valde att lämna innan finalen.
Här stod Torben Rundqvist,

NP4 ’17

Vårgårda Psk, med 324 poäng
i grundomgången, Bertil Melin, Marks Pk, med 321 poäng
och Hartwig Krüger, FOK
Borås, med 1 poäng sämre än

Bertil.Torben höll undan med
138 poäng i finalen och totalt
462 poäng. Hartwig sköt 141
poäng, fick 461 poäng och
gick om Bertil som fick ihop
137 poäng och totalt 458.
Damklassen, med två deltagare i finalen, vanns av Elza
Kisic, Vårgårda Psk, på 460
poäng.
Lagtävlingen, med fyra
deltagande lag, vanns av FOK
Borås med Joe Furborg, Åke
Nordin och Hartwig Krüger
i laget.

Skjutledare i Ulricehamn var
Dan Lundkvist.

skap får vi nog träna lite bättre
på precisionsskjutning. Resultaten behöver förbättras för de
Summering
Man kan ju ibland undra var flesta av deltagarna. Förhoppskyttar från kretsens övriga ningsvis kommer också fler av
föreningar höll hus. Är de må- kretsens föreningar att skicka
hända rädda att få stryk av en deltagare till tävlingarna. Att
tjej? Jag konstaterar att det är mindre än hälften av föreninget att skämmas för. Monica ingarna har deltagare i kretsRundqvist är en av få pistol- mästerskapen är lite tråkigt
skyttar i Sverige som deltagit tycker jag. Men det är klart!
i Olympiska spelen. Summan Precisionsskytte är svårt, men
medaljer blev för Monicas del det är ändå grunden till allt
två guld och ett silver. Åke pistolskytte. Att lära sig hålla
tog ett guld, ett silver och ett stilla och göra bra avfyringar
brons. Joe fick ett silver och är nödvändigt även i snabbare
ett brons. Peter fick ett brons. skytteformer, som exempelvis
Inför nästa års kretsmäster- fältskjutning.
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Marcus Wolter, Halmstad Snöstorps Psf,
provskjuter en Benelli MP90S tillsammans med
P-O Andersson på Ammo Center.

Den första 22:an
Av: Peter Carlsson

Att välja sitt första vapen efter avklarade
guldfodringar kan vara ett stort steg. Det är inte alltid
så lätt att hitta rätt i djungeln av nya och begagnade
vapen på marknaden.
När jag hade klarat mina egna
guldfodringar efter avklarad
nybörjarutbildning var det
dags att leta ett första vapen
att börja min skyttekarriär
med. Jag tittade på många olika vapen i kaliber .22 LR och
tyckte det var väldigt svårt att
välja mitt första vapen.
Det finns nog lika många
olika åsikter som det finns
skyttar om vilket vapen man
som nybörjare skall välja.Vissa
skyttar anser att man kan köpa
20

en begagnad pistol för runt
500-lappen, andra att man ska
köpa något sprillans nytt med
garanti.
Mitt val föll slutligen på en
begagnad Unique DES 69/u
från en person i Hedenäset utanför Övertorneå. För denna
pistol gav jag 6 000 kronor och
då ingick förutom pistolen, två
magasin, pipvikt och en väska
i original. Den har tjänat mig
väl under alla år och förhoppningsvis i många år till.

Ekonomi är en viktig del av ett

vapenköp. Det finns som sagt
vapen i alla möjliga prisklasser
på marknaden. Ett dyrt vapen
betyder inte att du kommer
skjuta bättre, däremot kan ett
nyare vapen ha bättre tillgång
till reservdelar och service.
Kontrollera vilka företag som
kan tänkas serva och sälja reservdelar innan köpet.
Många tillverkare tillhandahåller reservdelar flera år
efter att modellen slutat till-

En pipvikt hjälper dig att få
rätt tyngd och balans i ditt
vapen. Pipvikten måste vara
fast monterad enligt reglerna i
skjuthandboken.

verkats. Sportec informerade
oss att Hämmerli tillhandhåller med reservdelar i ca 10
år, vilket betyder att det om
6-7 år börjar bli svårt att få
tag i delar för t.ex. Hämmerli
SP20.
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Vikt och ergonomi är viktigare

än ett dyrt vapen.Vapnet skall
kännas bra i handen och du
skall enkelt kunna hantera det
utan att behöva gå till gymmet. Om vapnet har en ergonomisk kolv går det att byta
den till en kolv i rätt storlek
utan att det kostar skjortan.
Pistoler utan ergonomisk kolv
är inte sämre, det är mest en
smaksak. Pröva olika vapen
och kolvar innan du bestämmer dig.
Har vapnet ett system för
pipvikter är det ett plus anser
jag. Min Unique har antingen en stor klump i fram eller
ingen klump alls.Visst går det
att själv modifiera med egna
vikter men ett vettigt system
som t.ex. Benelli har, där det
finns småvikter på 25 och 40
gram att laborera med, ger
mer flexibilitet.

nämligen sprickor. Sprickor
är något man som köpare
skall vara mycket noga med
att titta efter. Ett slutstycke,
en mantel eller stomme med
sprickor kan vara förödande
dyrt att laga.
Kontrollera så att matningen av patroner fungerar
och att hylsorna kastas ut ordentligt. En dålig utkastare är
en billig del att byta medan
ett slagstift eller dåliga magasin kan kosta desto mer.

En ”vapenprovardag” är något
vår förening, Lövsta Skytteförening, arrangerar varje
år. Alla medlemmar som vill
kan då komma dit och prova
vapen av olika fabrikat och
modeller. Detta har visat sig
vara väldigt populärt, speciellt bland årets nybörjare som
då får en chans att provskjuta.
Som intresserad skytt bör
Skicket på ett begagnat vapen man fråga andra vad de tyckvarierar kraftigt. Att ett vapen er om sina vapen, eller ännu
är smutsigt har inte mycket bättre fråga om man får provmed skicket på materialet att skjuta. Det finns inget som går
göra. Däremot kan det vara upp mot att själv känna hur
svårt att se det absolut vikti- ett vapen fungerar i nävarna.
gaste om ett vapen är smutsigt,
Vidare bör man se till vil-

Det finns nya
anatomiska kolvar
att köpa till väldigt
många vapenmodeller.
Tillverkarna Rink och
Nill är de största på
området. Foto: RinkFormgriffe

ken gren man ska använda pistolen. Idealet växlar beroende
på du som skytt vill fokusera
på snabbare grenar som t.ex.
militär snabbmatch och fält,
eller om du kommer att skjuta precisionsskjutning. Detta är
kanske något man som nybörjare inte vet, varpå det troligen
inte kommer att påverka ditt
första vapenköp. Men det kan
absolut vara att ha i åtanke.

Marcus Wolter, Halmstad Snö-

storps Psf, som nyligen avklarat de guldfordringar som
behövs för att ansöka om licens. Marcus har tidigare tittat på flera olika vapen men
inte riktigt kunna bestämma
sig. Efter att ha provskjutit
en Benelli MP90S tillsammans med P-O Andersson på
Ammo Center, bestämde han
sig för att köpa just en sådan.

Erfarna skyttar berättar
När började du skjuta pistol?

– Mitt första skott sköt jag
1988. Då fick jag följa med
poliserna på jobbet när de
hade tjänsteskjutning med
deras Walther PP.
MAUD RYLANDER, Stockholmspolisens Psk
Vilket var ditt första C-vapen?

Smith & Wesson Model 41 har funnits på
marknaden sedan slutet på 50-talet. Den
är än idag en vanlig pistol och passar
utmärkt som ett första vapen.
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jag efter en ny pistol. Just nu
skjuter jag bara Pardini. En
.22:a en .32:a och en gammal
kolsyrepistol. Den är så skön
att skjuta med och vikten ligger rätt fördelad för mig. Jag
fick pröva en äldre modell av
Pardini och självklart provsköt jag en likadan jag skulle
köpa innan jag slog till.

– Det var en Smith & Wesson modell 41. Min arbetskamrat skulle sluta tävla och
sålde därför sina vapen. Den Vilka råd har du till de som skall
var nästan i nyskick som jag köpa sitt första C-vapen?
sedan kostade på en sportkolv. – Pröva så många vapen som
möjligt och börja med en beVad skjuter du med för
gagnad. I regel utvecklas man
C-vapen idag?
och vill efter några år ha nå– Efter mitt första vapen got annat, som jag gjorde. Jag
gick jag vidare till en pistol trodde S&W var det enda i
från tillverkaren FAS, men när hela världen, men så var det
den började krångla kikade faktiskt inte.
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Namn

Morini CM22 RF

Tesro TS22-3

Feinwerkbau AW93 Light

Benelli MP90S

Tillverkare

Morini, Schweiz

Tesro, Tyskland

Feinwerkbau, Tyskland

Benelli, Italien

Nytillverkning

Ja

Ja

Ja

Ja

Vikt (gram)

1080 (stål)/880 (alu)

980

1179

1100

Piplängd (tum/mm)

5,11” / 129

4,5” / 113

6” / 152

4,3” / 110

Visirlinje

220 mm

220 mm

217 mm

218 mm

Längd

300 mm

298 mm

285 mm

290 mm

Höjd

140 mm

138 mm

145 mm

132 mm

Kaliber

5,6x15 (.22 LR)

5,6x15 (.22 LR)

5,6x15 (.22 LR)

5,6x15 (.22 LR)

Justerbart avtryck

Ja

Ja

Ja

Ja

Justerbart sikte

Ja

Ja

Ja

Ja

Patroner i magasinet

6

5

6

6

Ca nypris

23 300 kr

21 800 kr

19 900 kr

19 400 kr

Ca begagnat pris

13 000 kr

–

12 000 kr

5 000 kr

Svensk generalagent

Interprodukter AB

Interprodukter

Sportec AB

Svenska Sako AB

Reservdelar/service

Via Interprodukter AB

Via Interprodukter AB

Via Sportec AB

webshop.benelli.se

Kommentarer

En pistol som håller låg vikt och
har väldigt lite rekyluppslag.
Den kräver underhåll för att
fungera bra och krånglar då
sällan.

Tesro används av många
elitskyttar i Tyskland. Vapnet
kan jämföras med en Walther
SSP eller Morini CM22 RF. Det
går även att köpa en växelsats
till kaliber .32.

En mycket populär pistol.
Siktbladet är ställbart i bredd
och är väldigt tvrevlig i handen.
Pipan är lågt placerad vilket
gör att rekylen hamnar ”rätt” i
handen. Kolven är tillval vid ett
nyköp.

Benelli har tidigare ett rykte om
att vara känsliga på vissa typer
av ammunition. I övrigt är detta
ett vapen i toppklass som varmt
kan rekommenderas både nytt
som gammalt.

LARS HAGMAN, Hedemora Pk
När började du skjuta pistol?

– Jag började skjuta någon
gång mellan 1984–85.
Vilket var ditt första C-vapen?

– Det var en Unique DES
69/U. Nästan alla i klubben
sköt med en Unique och sa
”den är bra, en sån ska du ha”.
Därför fick det bli en sådan
och den fungerade i stort sett
alltid. Den hänger med ännu.
Vad skjuter du med för
C-vapen idag?

– I dag skjuter jag mest med
en Hämmerli 280. Det började med att jag köpte en .32:a
i den modellen och upptäckte
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att jag sköt bättre och snabbare
med den än med min Unique.
Därför blev det en Hämmerli
280 i kaliber .22 också. Jag har
prövat lite olika vapen men
kommit fram till att just denna
modell passar mig väldigt bra.
Vilka råd har du till de som skall
köpa sitt första C-vapen?

– Leta efter något bland de
större kända fabrikaten och av
en tävlingsmodell. Köp gärna
en begagnad pistol, då kan du
även byta utan att göra några
större förluster. En begagnad
pistol får man förmodligen
igen pengarna på om man
byter inom närtid.

EINAR CARLSSON, Gustavsbergs Pk
När började du skjuta pistol?

– Jag började skjuta pistol runt 1984.
Vilket var ditt första C-vapen?

– Det var en F.N. Browning. Jag minns inte modellen men
den hade en 4-tums pipa. Den var jättefin att skjuta med. Efter
ett tag tyckte jag det blev roliga och roligare att skjuta, därför
köpte jag en Unique.
Vad skjuter du med för C-vapen idag?

– I dag skjuter jag en Feinwerkbau AW-93. Jag hade en Hämmerli SP-20 men så fick jag tennisarmbåge och bytte då till
en AW-93 för att få in vikten mer i handen.
Vilka råd har du till de som skall köpa sitt första C-vapen?

– Jag tycker man skall köpa en bra begagnad sportpistol, det
är mest prisvärt och man kan använda den ganska länge. Man
ska inte köpa en för billig. Har man tur väljer man rätt direkt.
Valet av modell är personligt men vilka som helst fungerar.
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Hämmerli SP20

Ruger MK IV Target

Unique DES 69/U

Vostok Margolin MCM (Vostok)

Hämmerli, Schweiz

Ruger, USA

Unique, Frankrike

Baikal, Ryssland

Nej

Ja

Nej

Nej

1160

1020

1140

909
5,11” / 129

4,85” / 123

5,5” / 140

5,9” / 150

220 mm

221 mm

220 mm

300 mm

270 mm

285 mm

149 mm

162 mm

140 mm

5,6x15 (.22 LR)

5,6x15 (.22 LR)

5,6x15 (.22 LR)

Ja

Ja

5,6x15 (.22 LR)

Ja

Ja

Ja

Ja

6

10

6

5–10

16 700 kr

6 400 kr

–

–

6 000 kr

–

4 000 kr

500 kr

–

Sportec

–

–

Via Sportec AB

Via Sportec AB

Via Sportec AB

En riktig lättviktare. Magasinet
sitter mitt på pistolen vilket gör den
välbalanserad. Det finns även en
växelsats för kaliber .32 att köpa till.
Fyra olika storlekar på kolvar finns.

En mycket enkel och driftsäker pistol.
Vapnet tas isär med några enkla
handgrepp och utan verktyg. Detta är
ett perfekt vapen för den som gillar
enkelhet och elegans.

Denna franska pistol har blivit
en klassiker. En driftsäker slitvarg
som det finns många av på
begagnatmarknaden. Reservdelar är
kommer i framtiden att bli svåra att
få tag på.

populär pistol då och jag hade
fått chansen att provskjuta en
tidigare.
Vad skjuter du med för
C-vapen idag?

PÄR HYLANDER,
Laholms Psk
När började du skjuta pistol?

– Jag började min pistolskyttekarriär redan 1980.
Vilket var ditt första C-vapen?

– Eftersom jag var junior
så blev det så att jag började
skjuta med det som fanns i
familjen, en FN150. Ganska
snart därefter gjordes dock
valet Sako Triace. Det var en
NP4 ’17

– 1992 byttes Sakon bort
mot en Unique DES 69/U
som jag fortfarande har kvar.
Utan Sako kan man inte vara,
så jag skaffade en sådan igen
runt millennieskiftet. Den är
en av mina två favoriter i kaliber .22 idag.
– Den andra favoriten är
Ragnar Skanåkers gamla Walther OSP som är ombyggd från
snabbpistol .22 kort till utförande för vapengrupp C. Annan pipa, kolv och trycke och
tillagt en bit bränsleslang som
stötdämpare för slutstycket.
– Vilken som är mest favorit
av Sakon och Walther varierar
från en dag till annan.
Vilka råd har du till de som skall
köpa sitt första C-vapen?

– Grejorna behöver vara
pålitliga och tillräckligt bra.
Med en begagnad europeisk tävlingspistol som funkar
pålitligt för 5-8 000 kr, har

man något som är tillräckligt
bra för alla situationer oavsett
nivå på skytten. Den intressanta frågan är vilka av dessa
som funkar tillräckligt pålitligt, men det finns nog för lite
kvalificerade data för att besvara på objektivt sätt.

Pistolen är mycket vanlig som
klubbvapen. Det låga priset gör det
till en utmärkt pistol att börja med. Att
hitta reservdelar till denna pistol kan
dock vara svårt.

år gammal. Efter att ha uppfyllt kraven för att få licens,
fick jag ett erbjudande från
min dåvarande klubb i Kiruna
att köpa den för endast 100 kr.
Det är väl som en tusenlapp
idag.
Vad skjuter du med för
C-vapen idag?

– Jag skjuter med precis
samma Vostok än idag. Eftersom jag inte anser mig skjuta
bättre med något annat vapen
håller jag kvar vid pistolen. Jag
har prövat flera andra vapen,
men jag trivs med den och
har inga planer på att byta.
Vilka råd har du till de som skall
köpa sitt första C-vapen?
JIM FORSBERG,
Rosersberg Pk
När började du skjuta pistol?

– Jag började med pistolskyttet 1982.
Vilket var ditt första C-vapen?

– Det var en begagnad
Vostok som redan då var tio

– Jag tycker man ska börja med en rimligt dyr pistol.
Det är bättre om man som
nybörjare köper en pistol för
2–3 000 kronor, för att sedan
köpa ammunition för 10 000
kronor. Istället för att skjuta
50 skott när man åker och tränar kan man skjuta 500 skott,
vilket i slutändan ger mycket
bättre resultat. Det dyraste behöver inte alltid vara bäst.
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Denna artikel kan innehålla spår av målspel, figurer och utgångsställningar som
inte regleras i skjuthandboken. Texten och beskrivningarna i artikeln är författarens
text och inte Svenska Pistolskytteförbundets. Arrangören måste tänka igenom
stationschefens åtgärder när en tävlande inte kan inta en anbefalld skjutställning
som t.ex. funktionshinder eller balansproblem.

Nytänk på fältet
Text: Peter Carlsson
Foto: Anna S. Törnqvist och Peter Carlsson

I skjuthandboken finns att läsa, ”Möjligheterna att variera något eller några av
målen jämfört med vanligen förekommande mål bör beaktas”. Hur kan vi då
variera fältskjutningen för att göra den mer intressant och utmanande?
Som banläggare funderar jag
väldigt ofta på nya sätt att göra
en fältskjutning till en trevlig
och spännande upplevelse för
skyttarna. Många idéer måste
tyvärr passeras både till soptunnan och ”tänk-inte-enstanken-lådan”. Idéerna får
varken göra avkall på säkerheten eller göra en station avgörande för hela fältskjutningen.

Hålla i väskan

Skyttar brukar ofta vila sin
lediga hand i byxfickan, linningen eller i skärpet. Att
tvinga dem använda den genom att hålla en väska eller
liknande kan vara en enkel
men rolig variation i skyttet.

Detta påverkar skjutställningen samt balansen i kroppen.
Tänk bara på att väskan inte
får vara för tung.
Omfamningen

Att tvingas till en skjutställning man inte är van vid ska-

par helt nya förutsättningar.
Omfamningen kräver att
skytten använder stödhand
och även har en stolpe mellan sina armar. Detta gör att
man inte kan sikta som vanligt utan måste vinkla kroppen och huvudet för att få en

En fältskjutning skall vara va-

rierad, spännande, lagom svår
och fullt skjutbar utan att
förlita sig på turen. Just därför måste en banläggare ha
en rejäl skopa med sunt förnuft för att det hela skall bli
en bra tävling. Om man avser att använda annorlunda
skjutställningar eller fältskyttemål som inte förekommer
i skjuthandboken, skall man
tydligt informera om detta i
tävlingsinbjudan. Om liggande eller knästående skjutställning förekommer skall detta
anges i inbjudan enligt skjuthandboken.
Här går vi igenom flera idéer
som kan göra en fältskjutning
roligare och annorlunda. Ett
stort tack till P-O Andersson,
Pär Hylander, Izabell Sjödin,
Patrik Manlig, Bodens Psk,
Gripen Pk och Ekens Psf, för
den inspiration ni tillfört ar- HÅLLA I VÄSKAN. Här skjuter hemvärnet fältskjutning under årets RM i Pistol m/88, samtidigt som de
tikeln.
håller i en simulerad ammunitionslåda.
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OMFAMNINGEN. Att ha något i vägen skapar mer problem än man tror, särskilt om det är flera målgrupper.

OMVÄND BUNKERSPRINGA. Att skjuta genom en bunkerspringa
kändes spännande. Det är ännu roligare om det finns flera
målgrupper, vilket gör att skytten behöver flytta fötterna.

FOTPALLEN. En fot på plastbacken kan lätt få skytten att behöva
använda helt andra muskler i kroppen. Plötsligt blev enhandsskytte
mycket svårare.
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Några enkla pappskivor med en glugg på ca 6 cm. Har man en
skjuthall är det lätt att skruva fast pappskivorna i en överliggare. Här
byggde Anna och jag en provisorisk ställning av läkt.
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Avståndet kan hållas kort med små figurer. Lämpligen kan varje rep
hållas nere mot marken med någon klyka för att undvika skador på
repet.

HÅLLA SJÄLV. Detta var väldigt spännande att pröva. Jag ansåg att
balansen blev bättre om jag höll repet mot bröstet istället för midjan.

bra siktbild. Här är det viktigt
att förutsättningarna inte bara
anger ”stödhand”, utan även
att armarna eller händerna
måste vidröra varandra medan
stolpen är omfamnad.

norlunda skjutställning. Här
skall skyttens ena fot vara
placerad på en plastback eller
liknande. Detta tvingar skytten till en helt annan hållning
i kroppen.

Fotpallen

Omvänd bunkerspringa

Likt omfamningen kan man
tvinga skytten att inta en an-

Normalt sett brukar vi skjuta mot en bunkerspr inga

men sällan inifrån en bunkerspringa. Här kan en enkel
ställning byggas för att sedan
kläs med pappskivor som bildar stående bunkerspringor.
Liggande bunkerspringor är
inget alternativ då alla skyttar är olika långa. Tänk på
att skyttarna behöver mycket
plats på sidorna om flera målgrupper används.
Hålla själv

Tanken med denna stationen
är att skytten själv måste resa
sitt mål med hjälp av ett rep
eller en lina. Detta skapar en
annorlunda situation och en

obalans som skytten måste
kompensera.
Målgruppen får inte vara
för trög att dra upp eftersom det är skjutskickligheten
som skall sättas på prov, inte
styrkan i skyttens armar. Det
gäller också att tänka på säkerheten så att inga händer är
framför mynningen när vapnet är laddat.
Målspelet är tämligen enkelt att tillverka. Varje mål
behöver en tjock brädlapp,
ett rep, gångjärn och en cykelslang för att fjädra tillbaka
målspelet.
En enklare variant är att

SNABBSKYTTE. Sittande skjutställning på 5 meters avstånd
och en skjuttid på 5 sekunder skapar stress. Foto: Peter Siegel
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skytten endast håller i en lina
utan att behöva dra upp sitt
eget mål.
Snabbskytte

Skidskyttemålet på 4-5 meters avstånd med mycket kort
skjuttid. Detta skapar en stress
p.g.a. den korta tiden, men
även då man i grövre kalibrar lätt ser kulhålen, vilket
kan få den mest erfarna skytt
att tappa fokus på riktmedlen.
Ballongröret

BALLONGRÖRET. Se till att ha någon med bra lungor som funktionär. Det tar både tid och kraft att
blåsa upp ballongerna.

Ballongröret
användes under
årets NM i
fältskjutning i
Boden. Skyttarna
tog god tid på sig
för sitt första skott.

Åsikterna om så kallade ”bekämpningsmål” är många.Vissa älskar dem och vissa anser
att de borde förbjudas. Min
egen åsikt är att de är roliga
om de görs på rätt sätt.
Ballongröret är ett mål
som består av en ballong i
t.ex. ett PVC-rör, samt en eller flera figurer på en pinne.
Pinnen hålls nere av ett snöre
som nyps fast av den uppblåsta ballongen. När ballongen
träffas släpper snöret och fäller
ner träpinnen med figurerna
som skall beskjutas.
Det rekommenderas inte
att skjuta grovkalibrigt på
denna typ av målspel då risken för att skjuta sönder
PVC-röret är alldeles för stor.
Jönköpingsfällan

Även detta är ett bekämpningsmål. Här håller en plåt
regeln i horisontellt läge. När
plåten träffas och faller viks
regeln ner, varpå en eller fler
figurer då kan beskjutas. Detta är en enkel konstruktion
som endast kräver en skjutbar plåt, några två reglar samt
ett gångjärn.
Lerduvor på rad

JÖNKÖPINGSFÄLLAN. En enkel konstruktion att bygga till er nästa fältskjutning. Foto: Peter Siegel
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Självmarkerande mål är roliga
anser jag. Som ett inslag på en
station kan ena målgruppen
bestå av enkla lerduvor. Duvorna ställs i skåran mellan två
reglar. Skjuthandboken säger
att lerduvor inte med säkerhet
splittras vid träff med kaliber
.22. Här gäller det att som stationschef vara tydlig och förklara vad som räknas som träff
innan skjutningen börjar. Se
även till att duvorna inte påverkas av varandra vid en träff.
Under vårt senaste revolvermästerskap i fältskjutning
27

skolprojekt göra ett examensarbete i just detta ämne. Utgångspunkten var att förbättra
och förnya konceptet med
fältfigurer för att göra sporten roligare. Vi fick äran att
läsa hela uppsatsen som Izabell skrivit och det innehåller en grundläggande analys
med intervjuer, utveckling
och utvärderingar. Resultatet
av examensarbetet var riktigt
kreativt.
Figurerna användes under
Gävligfälten 2017 med dispens från Gävleborgs Pistolskyttekrets.
Gungande glugg

MOTORCYKELN har använts både på NM i fältskjutning och som här på Eggeby skjutbana i Stockholm.
Jag tror de flesta tyckte det var ett roligt inslag bland alla stående skjutställningar. Foto: Lars Adsjö

pratade vi om att skapa en
tavla med sex lerduvor.Tanken
var att ha en låda på en ram i
vårt vändställ. Tyvärr hann vi
inte pröva idén fullt ut vilket
gjorde att den fick förpassas till
framtida experiment.
Motorcykeln

Att tillverka en motorcykel
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är enkelt, särskilt när det bara
behövs några träreglar. Här
skall skytten sitta på motorcykeln och hålla i styret med
ena handen och fötterna
på fotstödet. Det skapar en
mycket obekväm skjutställning som måste kompenseras
med muskler man normalt
inte använder. Motorcykeln

kan också utsmyckas med
olika attiraljer som lysen, bensintank eller någon rolig registreringsplåt.
Egendesignade mål

Att skapa sina egna figurer
är kanske inte det billigaste. Izabell Sjödin fick dock
möjligheten att genom ett

Gungande mål har vi sett förut och de är något jag tycker är väldigt roligt. Om man
vänder på steken och låter
något som skymmer sikten
gunga istället, blir utmaningen än större. Med en ställning framför skyttarna kan
man enkelt låta en ram gunga
i slaglängder på 50-70 cm. I
ramen fäster man pappskivor likt den omvända bunkerspringan med gluggar på
40-50 cm.
Tyvärr har vi själva inte
kunnat pröva idén men det
är något som ska utforskas i
framtiden.
NP4 ’17

LERDUVOR PÅ RAD. Här
är duvorna klart skilda från
varandra för att undvika
påverkan från andra träffar.
Foto: P-O Andersson

Modellen ”Ettan”.

Modellen ”Tvåan”.

Modellen ”Trean”.

Modellen ”Fyran”.
EGENDESIGNADE MÅL. Izabells egendesignade pappfigurer. Foto: Izabell Sjödin

NP4 ’17

Grafik och Copyright:
Izabell Sjödin
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DVC Open
Piplängd: 5”
Kaliberalternativ: 9 mm, .38 Super

STI International - originalet från USA

Trubor

Matchmaster

DVC Limited

Piplängd: 5”
Kaliberalternativ: 9 mm, .38 super

Piplängd: 4,15”
Kaliberalternativ: 9 mm, .38 Super

Piplängd: 5”
Kaliberalternativ: .40 S&W, 9 mm

Marauder

Executive

HEX Tactical DS

Tactical DS

Piplängd: 5”
Kaliberalternativ: 9 mm

Piplängd: 5”

Piplängd: 4”, 5”

Kaliberalternativ: .40 S&W,
.45 ACP, 9 mm

Kaliberalternativ: .45 ACP, 9 mm

Piplängd: 4”, 5”
Kaliberalternativ: .40 S&W,
.45 ACP, 9 mm

Edge

Apeiro

Eagle

Trojan

Piplängd: 5”
Kaliberalternativ: .40 S&W, .45
ACP, 9 mm, 38 Super

Piplängd: 5”
Kaliberalternativ:.40 S&W,
.45 ACP, 9 mm

Piplängd: 5”, 6”
Kaliberalternativ: 40 S&W, 9 mm

Piplängd: 5”
Kaliberalternativ: 40 S&W,
.45 ACP, 9 mm

DVC Classic

Sentinel premier

Lawman

HEX Tactical SS

Piplängd: 5.4”
Kaliberalternativ: 40 S&W,
.45 ACP, 9 mm

Piplängd: 5”
Kaliberalternativ: .45 ACP, 9 mm

Piplängd: 3”, 4”, 5”
Kaliberalternativ: .45 ACP, 9 mm

Piplängd: 4”, 5”
Kaliberalternativ: .45 ACP, 9 mm

Rangemaster

Targetmaster

Piplängd: 5”
Kaliberalternativ: .45 ACP, 9 mm

Piplängd: 6”
Kaliberalternativ: .45 ACP, 9 mm

STI International
distribueras i
Sverige av
Sportshooter. Se
hela sortimentet på
sportshooter.se.
Kontakta oss om du
är intresserad av att
bli återförsäljare.

DVC 3-GUN
Piplängd: 5.4”
Kaliberalternativ: 9 mm

1
2
3
4
5
6
7
8

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

NY KIKARE - 10x30x50
Knoblock skyttebåge modell K1
37 eller 23mm ring. Fjädrande ridskalmar,
ställbar näshöjd. Kan förses med diopter,
täckskiva, sidoskydd, filter, filtersats m.m.
Pris: 1 900:-

Liten och smidig.
Väger endast 500 g.
Pris: 1090 kr

Knoblock modell K5 ”Rapid”
Skyttebåge med skyddsfunktion. Fjädrande
ridskalmar, ställbar näshöjd, täckskiva. Kan
förses med filterglas i olika färger; gul, orange,
grå, grön, ametist. Lämplig för pistol, magnum,
PPC, dynamiskt, lerduveskytte och jakt.
Pris: 2 100:-

Skyddsglasögon för skytte
För alla tävlingsgrenar. Helt kit i väska
med ofärgade, gula, orange, bruna och
grå filter. Hållare för styrkeglas ingår.
Finns i olika utföranden.
Pris från 750 – 3 000:-

TRÅDLÖS HASTIGHETSMÄTARE
Modell: Labradar - Noggrannhet 99.9%
Enkel användning
-Riktas mot tavlan
-Skjut

Stor sortering av filterglas,
med eller utan styrka.

Diopter

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

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

Fungerar i alla
väder
Pris: 7 490 kr

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

www.barksoptik.com

DILLONS LADDPRESSAR

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

Inlämning
pågår till
vårens
auktion.

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

Vihtavuori krut,
Magtech kulor
Magtech hylsor,
Magtech tändhattar

Nästa auktion, söndag 13 maj!
Kungsgatan 57B, Stockholm
Tel 08-14 38 65
www.walterborg.se

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

Besök vår hemsida: www.sportec.se
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Nordiska Mä
Bodens pistolbana har en
stor terräng att utnyttja för
fältskjutningar.

Av: Peter Carlsson och Anna S. Törnqvist

Varje år kvalar många skyttar in till landslagsuttagningen.
Några antar utmaningen, klarar utmaningen och de bästa av
de bästa representerar Sverige i de nordiska mästerskapen.
Varje höst genomförs landslagsuttagningen och de senaste åren har denna uttagning
förlagts till Överum i Småland. Här sätts skyttarna på
prov under två dagar där de
skjuter flera varv på en utma32

nande fältskjutningsbana.Varje år utses 4 juniorer, 4 damer
och 4 seniorer som kommer
att representera Sverige.
Värdland för mästerskapet roterar och i år förlades täv-

lingen till Sveriges vackra ort
Boden. Dagarna innan mästerskapstävlingarna genomför det svenska landslaget ett
träningsläger där de sista teknikerna slipas för att vara på
topp. Även Norge och Dan-

I egenskap av förbundsrepresentant överlämnade
John-Åke förbundets standar till
Anders Khemi och Bodens Ssk.

mark använde i år den vackra
terrängen i Boden för att öva
en hel del.
Bodens Sportskytteklubb
stod som arrangör för tävlingen och det var en riktigt spännande fältskjutningsbana som
NP4 ’17

ästerskapen
Det svenska landslaget hade roligt tillsammans och alla var förväntansfulla inför tävlingen.

Årets svenska landslagsdeltagare. Från vänster: Linus Ericsson, Christian Johansson, Simon Jander,
Lars Hagman, Tomas Hämäläinen, Joe Furborg, Anna Karlsson, Ann-Kristin Jansson, Klara Albertsson,
Michaela Jansson, Ronja Yngve, Liselott Såmark och ledarna John-Åke Andersson, Marie Brunsson samt
Bo Walger.

mötte de nordiska skyttarna.
Sveriges är det land som brukar ordna lite kluriga målspel,
något som de andra länderna
är ovana vid. I Danmark är det
långa håll som är vanligt och i
Norge är det korta tider. Bodens Ssk höll fast vid traditionerna och fältskjutningsbanan
innehöll både ballonger, motorcyklar och kluriga målspel.
Tävlingen består av 2 fältskytte-
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varv. Seniorer och damer skjuter först ett varv i vapengrupp
C för att sedan skjuta ett varv
i vapengrupp B. Juniorerna
skjuter två varv i vapengrupp
C. De tre bästa resultaten i varje landslag räknas samman och
utgör lagresultatet. Förutom
lagmedaljer delas det även ut
individuella medaljer.
Först ut i tävlingen var senio- Lars Hagman fick vapenfel under särskjutningen om bronset, vilket
rerna där Tomas Hämäläinen, gjorde att spänningen steg ytterligare.
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Joe Furborg, Christan Johansson och Lars Hagman medverkade i Sveriges landslag.
Det blev en riktigt tuff kamp
om guldet där Norge hade
hela 8 poäng mer än Sverige
efter första varvet. Men de
svenska herrarna kopplade på
turbon under B-varvet och
slog Norge med 8 poäng efter
avslutat skjutning. Danmark
var hack i häl på tvåan Norge
men lyckades inte ta sig förbi.
De svenska damerna bestod av

Det var ett gott samarbete mellan alla länders skyttar som hjälptes åt på stationerna.

Ronja Yngve fokuserar och
planerar sitt skytte medan
stationschefen förklarar
förutsättningarna.
Juniorerna tar plats på motorcyklarna, en ovan och obekväm
skjutställning för många.

Ballongen i röret var
ett oväntat inslag.
Skyttarna tog tid på
sig att skjuta första
skottet. Först skulle
ballongen träffas för
att få figurerna att
dyka upp.

En station hade
utgångsställningen
90 grader p.g.a. att
det fanns fasta mål
i 45 graders vinkel
framför skyttarna
nedanför slänten.
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Bo Walger var ledare för
juniorerna. En rörligt närvarande
sådan.

Klara Albertsson, Anna Karlsson, Ann-Kristin Jansson och
Liselott Såmark. De gjorde en
bra start i tävlingen och efter
första varvet ledde de med
1 poäng. Nu var det bara att
gasa på, men Norge sköt otroligt bra under det andra varvet. Två norska damer fyllde
B-varvet och tog därmed en
ordentlig ledning på hela 13
poäng över Sverige.
Slutligen var det dags för juniorerna, Simon Jander, Ronja
Yngve, Linus Ericsson och
Michaela Jansson. Här sköt
Norge ett mycket starkt första
varv och tog ledningen över
Sverige med hela 20 poäng.
Norge höll i och efter andra varvet låg de hela 37 poäng före Sverige. De svenska
landslagen har ofta legat långt
före både Danmark och Norge men detta visar att vi inte
kan slappna av, Norge är på
stark marsch framåt vilket de
helt klart visade i år.
Årets ledare för de svenska trupperna var Bo Walger,
John-Åke Andersson och
Marie Brunsson. Förutom
att planera och hålla ihop de
svenska landslagen agerar de
även tränare och coacher un-

Stationschefen
Maria Öberg
var tydlig med
förutsättningarna
för att alla
nationer
skulle förstå
skjutställningen.
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Det var nyfikna skyttar som rusade fram efter särskjutningarna.

Tomas visar seniorernas ledare
John-Åke Andersson vad som
orsakade vapenfelet.

Den guidade rundvandringen
på fortet bjöd på autentisk
miljö. Det kändes som att tiden
hade stannat.
Vid den sista skjutningen med
kanonerna från fästningen,
gjorde soldaterna en egen
anteckning på kanonens
höjdriktare.

Det svenska seniorlaget pratar av sig lite efter första varvet.
Från vänster: Tomas Hämäläinen, Lars Hagman, Christan Johansson
och Joe Furborg.
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Rödbergsfortet visade upp grövre ammunition än vad som användes
på mästerskapet.
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Individuella juniormedaljörer. Guld Tore Vrålstad, silver Ludvig
Hembre, brons Mattis Hembre. Samtliga från Norge.

Individuella dammedaljörer. Guld Aina Sandstøl, Norge. Silver Britt
Elena Wollan, Norge. Brons Klara Albertsson, Sverige.

Medaljörerna

Individuella seniormedaljörer. Guld Ole Henning Fjeld, Norge.
Silver Christian Johansson, Sverige. Brons Lars Hagman, Sverige.

Lagmedaljörer Damer. Guld Norge (mitten), silver Sverige (vänster),
brons Danmark (höger).

der både träningslägret och
mästerskapen. När alla tävlingar är slut skjuter även ledarna en kortare tävling med
revolver för att utmana varandra. Här tog de danska ledarna
hem segern med råge.
Efter tävlingsdagens slut genomfördes den obligatoriska
banketten. I år inleddes denna med en guidad tur i Rödbergsfortet, som är en del av
Bodens fästning. Guiderna
bjöd på mycket kuriosa och
intressanta anekdoter från de
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Lagresultat – Seniorer
Guld Sverige
Silver Norge
Brons Danmark
Lagresultat – Damer
Guld Norge
Silver Sverige
Brons Danmark
Lagresultat – Juniorer
Guld Norge
Silver Sverige
Brons Danmark

349 p
345 p
336 p
344 p
331 p
292 p
348 p
327 p
303 p

Individuella resultat – Seniorer
Guld Ole Henning Fjeld, Norge
Silver Christian Johansson, Sverige
Brons Lars Hagman, Sverige
Individuella resultat – Damer
Guld Aina Sandstøl, Norge
Silver Britt Elena Wollan, Norge
Brons Klara Albertsson, Sverige
Individuella resultat – Juniorer
Guld Tore Vrålstad, Norge
Silver Ludvik Hembre, Norge
Brons Mattis Hembre, Norge

Lagmedaljörer Seniorer. Guld Sverige (mitten), silver Norge (vänster),
brons Danmark (höger).

sista åren av fortets aktiva tid.
Får ni möjlighet att besöka
Rödbergsfortet bör ni ta den,
och ta även tillfället att gå upp
på forthjässan för att se utsikten över hela fästningen.
Banketten inleddes med
en trevlig middag för att sedan
övergå till prisutdelningen.
Nästa år genomförs de nordiska mästerskapen i fältskjutning i Danmark, till dess
laddar vi om och tränar hårt
för att ta de åtråvärda guldmedaljerna.

Lagmedaljörer Juniorer. Guld Norge (mitten), silver Sverige (vänster)
och brons Danmark (höger).
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GESAB skyttetjanst.se
Metric nålad

Shoot N-C självmarkerande tavla

Classic nålad

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

OBS! Ny markering
på bildäcken!

Du får fraktfri leverans om du beställer tavlor eller ﬁgurer för minst 2 400 kr + moms
Tel: 0176-20 82 80 • Fax: 0176-20 82 81 • e-mail: gesab@skyttetjanst.se
NP4 ’17

Gör din beställning på www.skyttetjanst.se
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Vackra
Stainless Target II
Av: Peter Carlsson

Kimbers pistoler är något som undgått
mig tidigare. Första gången jag såg
modellerna var på IWA-mässan i våras.
Nyfikenheten tog över och det blev
ett besök hos Ammo Center
strax utanför Ullared.

Amerikanska Kimber är kända för sin precision och sitt
gedigna hantverk. De har förutom pistoler och revolvrar
även vackra jaktvapen som är
mycket populära bland jägare.
I vapengruppen pistol finns
en hel serie som är designade
enligt 1911-modellen. De är
en av världens största tillverkare av 1911 pistoler.
Som många andra amerikanska pistoler är det få som har
justerbara riktmedel. Men
Kimber har just en sådan
modell, Stainless Target II.
Vid första anblicken ser den
mycket behaglig ut och det är
svårt att inte vilja provskjuta
den när man ser den.
Pipan som är 5” och har 1:16
vänstervridna bommar är designad för ett enda arbete, att
prestera. Kimbers match-pipor är välkända för sin precisi-
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Kimber Stainless
Target II är en pistol i
1911-utförande och den
håller hög kvalitet och
standard.

Pistolen ligger välbalanserat i handen och har
ett riktigt skönt avtryck redan från start.

on och sitt långa liv. Stommen
är gjuten i ett enda stycke.
Finishen på pistolen är mycket
fin. Stommen och manteln är
tillverkade av rostfritt stål, vars
yta sedan blivit glasblästrad.
De trådskurna kolvplattorna
i rosenträ ger ett bra grepp.
Eftersom pistolen bygger
på 1911-designen finns det
många tillbehör, som exempel
kan nämnas magasinsbrunnar,

vilka ger ett bättre grepp
när man har stora
händer.
Magasinet är enkelradigt och
går att ladda med 9 patroner. Om man laddar magasinet fullt måste man se
till att det låser fast ordentligt när man sätter
in det. Jag fick trycka
lite extra för att magasinet skulle låsa fast.

Pistolen har sköna
kolvplattor i rosenträ.
Här ses även
greppsäkringen.
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En pistol som jag verkligen gillade att skjuta med. Jag lyckades få ihop en hyfsad träffbild trots att jag var ovan.

Pipan är tillverkad
ur ett stycke
stål. Under
pipan syns den
karaktäristiska
länken som gör
att pipan dras ur
mantelspärren vid
mantelrörelsen.

För att testa pistolen använde

jag fem olika typer av ammunition i kaliber 9mm. Magtech 9F (95gr JSP), Magtech
9C (115 gr JHP), Limit-Z
(124gr FMJ), Geco (115 gr
JHP) samt Geco (124 gr Hexagon). Medan jag sköt märkte
jag inga problem med någon
ammunition, vare sig vad gäller matning eller omladdning.
Precisionen på utkastaren
verkar också bra då hylsorna
hamnade i en snyggt placerad
hög bredvid mig.
NP4 ’17

Även under de snabba serierna som jag sköt fungerade
allt ypperligt bra. Noterbart
var att rekylen kändes minimal även när jag sköt med
Magtech 9F, som normalt
brukar ge ett stort pipuppslag
i de pistoler jag tidigare skjutit. Med mindre snärtig ammunition som 115 och 124
grains var rekylen mycket trivial.
Den ammunition som jag an-

såg gav bäst träffbilder var

Trots att pistolen är en fullstor 1911 kändes den lätt.
Den låg fint i handen och rekylen var mjukare än vad jag trodde,
även med Magtech 9F.
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Växelsatsen för kaliber .22 LR är
en smart konstruktion. Du kan på
bara någon minut enkelt byta till
en finare kaliber.

den med hålspets. Både Geco
115gr JHP och Magtech 9C
men även Geco Hexagon. Nu
kanske inte träffbilderna berättar så mycket om pistolen
utan mer om ammunitionen.
Pistolen finns tillgänglig i två

kalibrar, 9mm samt .45 ACP.
Men det finns även en växelsats för kaliber .22 LR att
köpa.
För de som vill ha något ännu
vackrare kan jag rekommendera Kimber Stainless Raptor II.
Kimber har ett långvarigt och
välförtjänat rykte om att tillverka pistoler av modell 1911
i hög kvalitet. Hela pistolen andas kvalitet och är ett
mycket gott hantverk. De
skyttar som inte provskjutit
Kimbers 1911-serie borde
verkligen pröva dem.
Vi har anledning att återkomma till Kimber i en senare artikel, vilken spännande

pistol som testas då blir en
överraskning.
Priset för Kimber Stainless
Target II är ca 16 000 kr,
medan priset på Stainless
Raptor II är ca 22 000 kr.

Generalagent för Kimber i
Sverige är Ammo Center,
http://www.ammocenter.se.

Ett annat mästerverk från
Kimber, Stainless Raptor II.
Den har en accentuerad struktur
på både stomme, mantel och
säkringar.

Fakta 1911
Modell 1911 designades av John Browning just år 1911 och var från starten
avsedd för kaliber .45 ACP. Den användes av USA:s väpnade styrkor som
sidovapen under både första- och andra världskriget samt Koreakriget och
Vietnamkriget. Det var först år 1986 som pistolen ersattes av en Beretta i
USA:s väpnade styrkor. Konstruktionen är kopierad av många vapentillverkare över hela världen och har blivit en klassiker.

via urfasningar. Pipan stoppas mot låsklackarna, medan manteln fortsätter
sin rörelse bakåt för att kasta ut hylsan. När kraften i rekylfjädern för manteln framåt igen, förs en ny patron in i patronläget och länken för upp pipan
som åter låses fast i manteln. Systemet kallas ”kort piprekyl”.
Greppsäkringen gör att pistolen inte kan avfyras om du inte håller i pistols
kolv. Denna säkring blockerar avtryckaren när den är i utskjutet läge.

Vad gör en 1911 till en 1911?
En sann älskare av modellen definierar nog en 1911 som en pistol tillverkad
exakt efter John Brownings berömda design och tillverkad under året, ja
du gissade rätt, år 1911.
Pistolens pipa har en rörlig länk under patronläget. När pistolen avfyras rör
sig pipan och manteln bakåt tillsammans under en kort sträcka. När länken
är roterad till sitt maximum drar den ner pipan som annars är låst i mantel
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Single-Action är en självklarhet. På en klassisk 1911 gör avtryckaren en enda
sak, den släpper lös hammaren. Därav namnet ”Single Action” (en handling).
Avtryckaren på en 1911 går endast rakt bakåt, i jämförelse med moderna
pistoler där avtryckaren oftast är ledad i toppen. Det är en egenskap avsedd
för att undvika rörelse i pistolens höjdled när avtryckaren används.
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SM Guld 2016, 2014, 2013, 2012, 2011 ..och mycket mera!

Modell AW93 - Kaliber .22 LR
• Lågt liggande pipa
• Revolutionerande
rekyldämpning och
rekylupptagning
• Ställbart sikte utan
verktyg!
• Ställbar siktskårebredd
• Ställbar matchkolv
• Stort utbud av
Rink- och Nill-kolvar
som tillval
• Vikt AW 93 1140 g
• Vikt AW93 lätt 1080 g
FEINWERKBAU - kvalitet
SPORTEC - service
NP4 ’17
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Att arrangera
– ÖSM i PPC
Text: Patrick Nordvall, Grödinge PSK
Foto: Dejan Inic och Linnea Olsen

Patrik Nordvall, Grödinge PSK, berättar om hur han i somras
fick uppgiften att vara tävlingsledare för cupmatcher och
ÖSM i PPC. Dessa arrangerades under en helg i september
på Hacksjöbanan i Stockholm.
”Hoppsan, hur gör man nu”,
blev min första tanke. Jag har
aldrig haft något huvudansvar
när jag tidigare varit inblandad i cupmatcher eller andra
större tävlingar. Än mindre
har jag haft någon insyn eller
vetskap om hur eller vad som
förväntas av en tävlingsledare.

För att arrangera en tävling värdig ett ÖSM krävs en hel del
arbete. Klubbkamraten Dejan
Inic hjälpte till med IT-delen,
som han klarade av med bravur. Men det är inte bara det
tekniska som ska fungera, utan
även det mer praktiska som att
klippa gräs, montera yardlinjer
och mycket annat.

Det bästa sättet att lösa en

Intresset för PPC är stort och antalet starter ökade
markant på ÖSM i år.

uppgift är att fråga de med
erfarenheter från tidigare
tävlingar. För att komma
igång med systemet för anmälningar och resultat, kontaktades Nicklas Sjögren,
Bromma Pk/Grödinge Psk.
Även Conny Kristensson,
Grödinge Psk, har varit till
stor hjälp med all sin kunskap.
Det är mycket som måste på
plats efter att den officiella
inbjudan skickats till kretsen
för vidarebefordran till alla
föreningar.

Till en början var det svårt att
få tag på funktionärer till tävlingen, men efter några mail
till klubbens medlemmar
kunde arbetsschemat fyllas
upp med de viktiga funktionärerna. Även RO:s (Range
Officer) från andra klubbar
ställde upp under helgen.
Stort tack till alla funktionärer!
Innan tävlingen var nervosite-

ten på topp och det var mängder med tankar som for runt i
mitt huvud. Tänk om strömNågot som var nytt för i år men går, köket brinner upp
var att ÖSM endast hölls i eller alla funktionärer ringer
vapengrupperna P1500 och in och säger att de är sjuka?
R1500 samt tvåmanna-lag. Konstigt nog inföll ett självsäUnder tidigare år hölls ÖSM kert lugn hos mig strax innan
i samtliga vapengrupper. Det- tävlingen och mycket riktigt
ta fick vi ett flertal mail om gick tävlingen som ett väloljat
och många skyttar tyckte att tåg.Visst var det lite småmissar
det var väldigt tråkigt med här och där, men inget akut
begränsningen. Dessa skyttar och alla lärdomar följer med
vill nu att detta ska förändras, till nästa tävling.
genom att be sina kretsar att
jobba för att samtliga vapen- Tävlingarna arrangerades enligt
grupper återinförs på framtida ett tidigare beprövat koncept
ÖSM i PPC.
med schemalagda 150- och
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Skyttarna närmar sig klara vid 7-yardslinjen.

Det hinns med en del snack mellan stagerna. Det gäller även att titta i
kikaren så att tavlorna är klistrade.

60-skottsmatcher på den stora skjutbanan utomhus, som
har över 20 skjutplatser. Kortmatcherna genomfördes på
25-metersbanan, där vi hade
drop-in, vilket gjorde att skyttarna kunde komma när de
ville under tävlingsdagen och
skjuta sin match.
Under tävlingsdagarna hade

vi över 200 starter, varav 32
starter i ÖSM P1500 och 24
starter i ÖSM R1500. Uppslutningen var större än förra
året vilket var riktigt roligt.
Antalet lagstarter i P1500
tvåmannalag var dubbelt så
många jämfört med förra året.
Samtidigt som ÖSM genomfördes sköts även cupmatcher
(12 och 14) i Svenska PPC
Cupen, vilka hade totalt 144
starter.
Det var upplyftande att se flera

nyutbildade PPC-skyttar utan
WAID (registreringsnummer
inom PPC), som valde att
skjuta ÖSM som sin första
tävling. Som nybörjare måste
det kännas stort att stå bredvid en världsmästare på linjen,
som delar med sig om tips och
råd för skyttet. Sånt ger mersmak för nybörjarna, som i sin
tur är viktiga för vår tillväxt
inom skyttet. Jag tycker att
PPC-skyttet har en otroligt
bra sammanhållning och att
det är trevliga och hjälpsamma människor.
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Många av de medaljörer som fanns kvar efter prisutdelningen på söndagen.
Från vänster: Robert Lindwall, Ove Lundgren, Layth Garabet, Vlastimil Jindrisek, Fredrik Karlström,
Fredrik Vasara-Ekström, Pontus Ingvarsson, Michael Ingvarsson, Christer Nybom, Tuija Tuominen,
Örjan Sandgren, Sören Andersson och Patrick Nordvall.

Slutligen vill jag tacka alla
funktionärer och skyttar för
deras stöd. Något som sent
skall glömmas är den uppbackning och uppmuntran
vi fått från alla håll och den
starka viljan från klubbarna
att genomföra tävlingen på
bästa sätt.

RESULTAT INDIVIDUELLT
P 1500
Placering
Guld
Silver
Brons

Namn
George Ekström, Linköpings Skf
Thomas Nilsson, Katrineholms Pk
Jonas Sjöberg, Linköpings Skf

Antal X
87
87
65

Poäng
1484
1472
1461

R 1500
Placering
Guld
Silver
Brons

Namn
George Ekström, Linköpings Skf
Jonas Sjöberg, Linköpings Skf
Thomas Svensson, Linköpings Skf

Antal X
94
90
86

Poäng
1485
1479
1478

Skyttar
Jonas Sjöberg
George Ekström
Tujia Tuominen
Sören Andersson
Mikael Hörnqvist
Peter Stenmark

Antal X
58

Poäng
1175

Skyttar
Jonas Sjöberg
George Ekström
Tujia Tuominen
Sören Andersson
Michael Ingvarsson
Pontus Ingvarsson

Antal X
81

RESULTAT LAG
P1500
Placering
Guld

Namn
LSKF Team KMG Group

Förening
Linköpings Skf

Silver

Bromma Masters

Bromma Pk

Brons

LSKF Team Prospects

Linköpings Skf

R 1500
Placering
Guld

Namn
LSKF Team KMG Group

Förening
Linköpings Skf

Silver

Bromma Masters

Bromma Pk

Brons

Team New Nose Harbo

NAPK

62

1166

34

1126

Poäng
1187

56

1155
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Firearms Guide
– Ditt vapenbibliotek
Av: Peter Carlsson

Som en frälst fantast av vapenfakta har jag ofta letat runt på
Internet efter information om olika vapen. Men nu behöver jag inte
det, Firearms Guide ger mig allt jag behöver direkt på min dator.

Firearms Guide innehåller mängder med bilder och fakta om
såväl vapen som ammunition.
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Firearms Guide är ett bibliotek med information om
väldigt många sorters vapen
och ammunition. Det kan
nog kallas den mest kompletta katalogen över vapen som
finns. Över 67 000 modeller
av vapen och ammunition
från över 1000 tillverkare i 52
länder finns att tillgå i katalogen. Dessutom finns det över
6 800 sprängskisser på vapen.
Den är inte komplett, men det
räcker nog till de flesta som är
vapenintresserade.

Förutom att läsa fakta som t.ex.

vikt, piplängd och annan data,
kan man på många vapen läsa
lite kuriosa. För den hederliga
gamla Nojjan (Sig Neuhausen
P210) finns att läsa (översatt
från engelska till svenska):
”P210 är en semiautomatisk
pistol designad av Charles Gabriel Petter och tillverkad i Schweiz
av SIG (Schweizerische Industrie
Gesellschaft), idag känd som Sig
Sauer. Den tillverkades mellan
1949 till 2005 och det tillverkades över 350 000 exemplar. P210
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liga reservdelar jag behövde
för att sedan beställa dem via
Brownells.
Firearms Guide finns i flera

olika varianter. Dels finns den
som en applikation för PC
och Mac på ett USB-minne
eller DVD-skiva, men även
online som en webbapplikation. Det finns både för- och
nackdelar med de olika varianterna.

De många sprängskisserna, som även går att skriva ut,
visas bäst med datorapplikationen.

är en single action pistol med manuell säkring och magasinsäkring. Den användes från 1949 till
1975 av den schweiziska armén
och polisenheterna. Den antogs
också av den danska armén där
den är känd som M49.”

Jag har själv lyckats med konststycket att haverera min Ruger GP100. När jag fick
min prenumeration på Firearms guide kunde jag enkelt hitta sprängskisser med
de artikelnummer på samt-

Online-versionen är lättare att
söka i jämfört med datorapplikationen. Här finns också
trevliga diagram som beskriver utgångshastigheter etc. för
ammunition. På online-versionen dyker det dock upp en
stor text på sprängskisserna,
rakt över bilden, för att ange
att bilden kommer från Firearms Guide. Visst, det är bra
att skydda bilderna, men jag
kan heller inte läsa sprängskissen utan att bli irriterad.
I datorapplikationen är me-

nyerna på PC lite tröga att

bläddra i men på Mac går
det bättre. Här är sprängskisserna fria från text och den är
mycket snabbare på att ladda
in det aktuella vapnet.
Vad är priset på denna trevliga
produkt då?

För en kombinerad USB/
Online prenumeration på ett
år kostar det $39.99 vilket är
ca 340 kronor. Endast USB
kostar ca 250 kronor ($29.99)
och endast online kostar ca
170 kronor ($19.99). Jag skulle
vilja rekommendera intresserade att köpa USB/Onlinekombinationen för att få det
bästa av två världar.

Besök http://www.
firearmsguide.com för mer
information och för att beställa.

MANURHIN
SM Guld Bana B 2016 och 2015!

Modell MR 32 Match

Modell MR 38 Match

Modell MR 73 Sport

OBS, kommer nu med
ny och bättre träkolv!

OBS, kommer nu med
ny och bättre träkolv!

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

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

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

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

•
•
•
•

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

Totallängd: 284 mm
Höjd: 145 mm
Vikt, oladdad: 1070 g
Visirlängd: 193 mm
Finns med 2 3/4”, 4”, 5 1/4”
eller 6” pipa
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Antikrundan
Av: Ulf Hansson
Foto: Ulf Hansson och Leif Nordgren

På årets fältdrabbning mellan två seniorlag från
Nyköping/Oxelösund och Stockholm/Södertälje var
temat ”Partytallrikar”.
Vi har nu bestämt vad denna
årliga fälttävling mellan två
seniorlag ska heta en gång för
alla. Första gången, för fem
år sedan, var det tremannalag
och tävlingen kallades ”Nyköpings gästabud” eftersom
drabbningen gick av stapeln
där. Året efter stod Stockholmarna för returmatchen och
då döptes den till ”Gubbfält
special”. Detta gick dock inte
an längre då Stockholmslaget förra året berikades med
en dam och utökades till fyrmannalag.
Vi återgick till ”Nyköpings gästabud” igen, men i
år kändes det inte heller bra
eftersom returmatchen gick
av stapeln i Södertälje.
Nu var det så att initiativtagaren till tävlingen, Anders
Lybeck, Nyköping, tagit fram
ett märke – ”Antikrundan” –
till oss och med tanke på deltagarnas ålder har vi spikat det
(med tillägget ”Fält”), ej att

Vandringspriset,
Vandringspriset
”V-Gurra i vapenrock”.

Nyköping/Oxelösundslaget gör
sig beredda. Bosse Andersson
skjutleder.

förväxla med artikelserien ”Antikrundan
i NP”.
I år arrangerades alltså

”Antikrundan Fält”
på Bosse och Gunillas
hemmabana,Torsjöbanan,
i Södertälje (Laget kompletterades av undertecknad, Ulf
Hansson och Leif Nordgren
från Lövsta Skf).
Denna lagtävling mellan åld-

rande pistolskyttar karaktäriseras av annorlunda mål och
förutsättningar. Det gäller att
vara så påhittig som möjligt.
I år blev temat ”partytallrikar” i papp i olika storlekar
och med olika motiv. Stationsbeskrivningar med bilder
här intill visar hur det hela såg
ut.
Anders hade räknat på lagens

Anders Lybeck med käppen
stadigt förankrad i myllan.
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Eld!

”Undrar
hur det där
gick?”
Ulf Hansson, Lövsta Skf,
skriver protokoll.

sund med sina 316 år. Ungdomarna i sammanhanget,
Stockholm/Södertälje, kom
endast upp i 303 år.

jag låna Bosses Morini .32:a,
vilket visade sig vara lyckat.
Med Morinin gick det (som
väntat) betydligt bättre än då
jag sköt med min SA revolTävlingsupplägget var sex sta- ver Ruger Vaquero i kaliber
tioner med poängräknings- .45 Long Colt som jag gjort i
modellen (norsk räkning), de föregående drabbningarna.
stående med stödhand, 45°,
skjuttid 20 sekunder genomResultat
gående.
Nyköping/Oxelösund
Hans Johnsson
40p
Varierande skjutavstånd
Anders Lybeck
40
mellan 5 och 20 meter.
Luciano Avian
37
Varje lag sköt alla statioLennart Pettersson
37
ner i följd med det andra som
totalt
154p
funktionärer, när första laget
Stockholm/Södertälje
skjutit klart byttes figurtallriBosse Andersson
45p
karna enkelt ut mot nya.
Ulf Hansson
43

ålder och konstaterade att den
sammanlagda åldern på deltagarna var 619 år. ”Äldreligan” Eftersom ”flugsmällor” d.v.s.
vanns av Nyköping/Oxelö- kaliber .22 inte är tillåtna fick

Gunilla Karlsson
Leif Nordgren
totalt

36
28
152p
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Stationerna
Det blev en fin sensommardag då
vi kunde eftersnacka och njuta av
Bosses lammgryta.

Stn 1. En figur. Träff endast i det
vita fältet. Varje träff i ramen,
eller tangering av denna, är bom.
Bosse Andersson ville helst
undvika fotografen, men
smajlade upp sig till slut.

Stn 2. Sex figurer. Stoppljuset,
två kräfttallrikar (endast träff i
kräftorna) samt mål från årets
SM, ”Storsjöodjuret”, endast
träff i ”odjuret”.

Gunilla Karlsson gillar
”Antikrundan Fält”.
Stn 3. Två figurer. Guldtallrik och hjultallrik. I hjultallriken räknas
endast träff i själva hjulet.
Hunden Leas känsliga
nos vädrade
lammgrytan och
hade så när nappat
åt sig en bit.

Lennart Pettersson
gillade både käket
och den kreativa
banläggningen.
Stn 4. En figur. Halloweentallrik, endast träff i pumpan.
Stn 5. Två figurer. Dödskallemuggen måste
fällas innan man får skjuta på tallriken där
träff endast räknas i dödskallen och knotorna.

Leif Nordgren hade visserligen
inte bästa resultatet, men såg
inte särskilt nedslagen ut för det.

Räckte det till seger?
Tyvärr.
Nyköping/Oxelösund
var jämnare och vann med
154 försmädliga poäng mot
Stockholm/Södertäljes 152.
En bitter förlust igen. Trots
uppgraderingen på vapensidan. Vandringspriset, bestående av en liten staty av
”V-Gurra” i vapenrock blev
NP4 ’17

Luciano lät sig väl smaka av
Bosses lammgryta.

kvar hos bortalaget. Ett antal
extrapriser enligt ”man tager
vad man haver” i skåpen fanns
också med på prisbordet.
Det är bara att bita ihop och
komma igen. Visst vill man
vinna, men resultaten är nästan av sekundär betydelse i
dessa drabbningar. Alla har
stort nöje av ”Antikrundan

Stn 6. Fyra figurer. Spelkortstallrik, träff endast i spelkortssymbolerna.

Fält” där arrangören gör sitt
bästa för att överraska med
nya påhitt och udda målfigurer. Inte minst är det trivsamma eftersnacket med mat
och dryck efter skjutningen
av stor social betydelse.
Det var en skön sensommardag och vi kunde sitta ute
och njuta av Bosses förträffliga lammgryta. Grytan hade

hunden Lea tidigt nosat upp
och på hundars vis, med bedjande blick, försökte hon förmå matgästerna att dela med
sig av godsakerna. Efter maten
blev det kaffe och glass. Bättre
kan man ju inte ha det.
Vi ser redan fram mot nästa års

drabbning i Oxelösund, få se
vad som väntar oss då!
47

NP:s Antikrunda
Av: Ulf Hansson
Foton ur ”Stora Skytteboken”

Stora
Skytteboken
När man läser ”Stora Skytteboken” från 1962 är det lätt att
ta till den gamla klyschan ”inget är nytt under solen”, men
det mesta av tipsen har relevans även idag och man behöver
ständigt bli påmind om fallgroparna.
USA och Sovjetunionen, erhöll bland annat agenturen för
amerikanska Colt och Smith
& Wesson i Sverige. Han
var i många år ordförande i
Spånga-Hässelby Pistolskytteklubb och blåste liv i svartkrutsskyttet genom att starta
Vapenhistoriska klubben där
han var ordförande.
Många äldre pistolskyttar
minns säkert Karl-Erik och
har handlat vapen och övrig
utrustning av honom, jag är
själv en av dem. Som expert
hjälpte han även till vid filmoch TV-inspelningar då vapen

Karl-Erik Lexne visar
skjutställningen.

För några år sedan lyckades jag
komma över ”Stora Skytteboken” från 1962 (bokförlaget
Gothia AB). Det är en vackert
inbunden utgåva som omfattar tre band på närmare fyrahundra sidor vardera. Många
kända skytteprofiler och specialister på olika grenar medverkade i redaktionen. Gren
för gren beskrivs de olika förutsättningarna; vapen, utrustning, teknik, träningstips och
mycket annat. När man läser
böckerna slås man av hur lite
som förändrats under åren.
Vapnen – pistoler, gevär
och pilbågar – har givetvis
genomgått en teknisk utveckling och förfinats, men
människans förutsättningar är
desamma. Det är fortfarande
upp till skytten om skottet
eller pilen hamnar i tavlans
centrum. Den mest påtagliga
förändringen är införandet av
hörselskydd, sådana förekom48

mer inte alls i boken. Kapitlet ”Allmän pistolteknik” i
band 2, har Karl-Erik Lexne
skrivit. Han var en känd skytteprofil i Stockholm med sitt
företag ”Vapentjänst” i Spånga
som startade 1951. Karl-Erik,
som på eget initiativ studerat vapentillverkning i både

Pistolen är
ett vapen
som lockar
redan
genom sin
elegans.

ingick i scenerna. Karl-Erik
är själv med i en kort scen i
”Mannen på taket” av Bo Widerberg. Senare övertog sonen
Anders verksamheten. 1965
fick Karl-Erik motta Svenska Pistolskytteförbundets
förtjänstplakett. Karl-Erik
avled 1997.
Lexnes kapitel om pistolskytte har en smått lyrisk
inledning: ”Pistolen är ett vapen som lockar redan genom
sin elegans.Vid tävling ställer
den stora krav på precision
och koncentration. Tävlingsformerna är många och rikt
varierande, det finns plats för
alla slag av kroppsbyggnad
och temperament”.
Karl-Erik fortsätter:
”När en verkligt skicklig arbetare, konstnär, idrottsman
eller akrobat utför sitt arbete,
kan det för den oinvigde se ut
som om alltsammans var improviserat och utfört helt ”på
känn”. I de flesta fall är det
emellertid ingalunda så. Just
att en sak ser improviserad ut
är kanske det bästa beviset för
att det bakom uppvisningen
ligger hård träning och en
högt uppdriven teknik.
Samma sak är det med
skytte. Olika människor har
NP4 ’17

Långt in på 1960-talet sköt herrarna i rock och hatt. Hörselskydd var inte påtänkta.

I bboken slår
Lexne ett slag för
Le
revolverskytte
re
och visar hur
oc
man greppar en
m
S&W K38.
S&

Säkerhetsskylt modell äldre.
Foto: SAPK arkiv

olika lätt att lära sig skjuta,
men bakom toppresultaten
ligger det alltid teknik och
träning. Skyttet, och speciellt
pistolskyttet, är en sport där
olika människors individuella
kroppsbyggnad, temperament
och kynne spelar en stor roll.
Det är därför inte möjligt för
någon att rent generellt säga
hur tekniken ovillkorligen
måste genomföras för att resultatet ska bli bra. Lämpligare torde vara att påvisa hur
en sak kan göras, hur felkällor
kan undvikas o.s.v.
Vissa normer kan vara
NP4 ’17

riktiga som huvudregel, men
i särskilda fall vara omöjliga
att tillämpa. Om exempelvis
en skytt som skjuter med pistol m/40 har mycket korta
fingrar, är det meningslöst
att instruera honom att göra
avfyringar genom att dra avtryckaren rakt bakåt. Det är
en omöjlighet för skytten att
göra så, han räcker inte fram
med sitt finger så långt och
skjutning med denna pistol är
för honom en samling kompromisser.
Lexne ger läsaren en
mängd praktiska råd, lika ak-

tuella idag som då, här några
axplock.

svår uppgift som de flesta löser på ett felaktigt sätt.
Det som rör sig mest och
Varför blir det inte ett bra skott? som därigenom pockar på
Det finns många viktiga mo- mest uppmärksamhet är det
ment som pockar på upp- på tavlan dansande kornet.
märksamhet vid skjutningen Skytten koncentrerar sig på
om det ska bli ett bra resultat. att göra en fin avfyring när
De flesta är sådana som kan kornet ligger som det ska i
utföras i tur och ordning och riktpunkten. Siktet syns lite
som inte inkräktar på varan- diffust, mera i ”förbigående”.
dra ifråga om vare sig tid eller Varför blir det inte alltid ett
koncentration. Det knepiga bra skott av en fin avfyring
är att skytten vid inriktning- just när kornet ligger där det
en av vapnet ska med ögat ska? Jo, därför att skytten konbevaka sikte, korn och rikt- centrerar sig på fel detalj. Det
punkt samtidigt. Detta är en är det strukna kornet mitt i
49

siktskåran som är det viktigaste.
Ett exempel visar vad det rör
sig om.Vid skjutning med revolver kaliber .38 och 6” pipa
på 25 meter mot internationella tavlan inträffar följande:
När skottet går, befinner sig
kornet förskjutet 1mm från
det optimala läge det ska ha för
att skottet ska bli en centrumtia.Vad blir resultatet i följande
två fall av felriktningar?
a) Siktet har följt med och
ligger rätt i förhållande till öga
och korn (vinkeländring med
ögat som centrum).
b) Siktet har stannat kvar och
ligger rätt i förhållande till öga
och riktpunkt (vinkeländring
med siktet som centrum).

Pistolskyttets anknytning till försvaret var särskilt tydlig under och
efter 2:a världskriget. Här utbildar kapten Everhed civil skytt med
pistol m/40.

Pistol m/40 är inget för små händer och korta
fingrar. Att döma av bilden avfyrar skytten med
långfingret (inte helt ovanligt på den tiden).
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tavlan. Som skäl för att rikta
mitt i pricken har det ibland
anförts att det är lättare att
då kontrollera att kornet inte
går utanför ett visst begränsat
område. En annan metod är
pricken på kornet.

Som framhållits är riktmedlens
läge i förhållande till varandra
det avgörande, och att rikta i
det svarta är då mycket svårt.
Små fel i kornets läge i siktskåran blir omöjliga att upptäcka
under sämre ljusförhållanden
och detta speciellt sedan ögat
tröttats av en stunds skjutning.
Att placera pricken alldeles
ovanpå kornet är inte heller
att rekommendera. Dels kan
det då vara svårt att se att man
verkligen har struket korn och
dels medför armens rörelse att
Resultatet blir att skytten en- riktmedlen ibland kommer
ligt a) får en tia på randen åt upp i det svarta. Som riktpunkt
det håll kornet var förflyttat. bör istället väljas en punkt som
Kornet befinner sig 90cm och ligger halva 10: ans höjd under
tavlan 25m från ögat. Kornets den svarta pricken. Riktmedförflyttning var 1mm och len syns här klart och tydligt
träffpunkten kommer då att och skytten kan efter träning
ligga 2 500 x 0,1 dividerat ganska väl i riktområdet se det
med 90 = 2,78cm från tav- strukna kornet i siktskåran.
lans centrum.
Om avfyringen
I fallet b) blir resultatet be- Avfyringen är sista länken i
tydligt sämre. Kornet be- den kedja som ska ge ett perfinner sig 19cm från siktet fekt skott på tavlan. Den som
(vridningscentrum) och siktet inte kan göra bra avfyringar
är 24,29m från tavlan. Träff- har gjort allt det andra arbetet
punktens förflyttning blir 2 förgäves. Ögat, som kontrol429 x 0,1 dividerat med 19 = lerar inriktningen, har att ge
12,8cm och poängen en sexa. impulsen till det arbete som
ska utföras av pekfingret, som
Vi ser att det absolut viktigas- i sin tur måste utföra sitt arte vid riktning är att riktmed- bete på sådant sätt att det inte
len ligger rätt i förhållande till spolierar förberedelserna. Ett
varandra. Skyttens uppmärk- fel kan ske så snabbt att ögat
samhet måste vid avfyringen inte hinner registrera det. Rekoncentreras på riktmedlen. sultatet blir då så mycket mer
Det är sådana moment som överraskande.
förklarar det gamla tricket
Skytten kan inte stå helt
att skjuta på baksidan av en stilla och kan inte heller hålla
tavla – med det förbluffande armen med vapnet helt stilla
resultatet att man då många annat än under korta tidsmogånger får en bättre träffbild ment. Det tar bråkdelen av en
än när man skjuter mot en sekund för kulan att lämna
rättvänd tavla.
loppet. Det gäller att allting
Frånvaron av riktprick gör är perfekt just under dessa
att skytten koncentrerar sig på bråkdelar. Att försöka ”nypa
riktmedlen, och variationerna av” när pricken seglar förbi
i träffpunkt blir ju på så sätt resulterar bara i slängskott geinte större än variationerna i nom att pekfingret då rycker
riktpunkt.
vapnet ur läge. Det finns folk
som kan skjuta både fort och
En fråga som ibland diskute- bra, men de har lärt sig skjuta
ras är var man ska rikta på bra först och fort sedan.
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ROMBEN
Annonsera i
S
största skytt veriges
etidning
Annonsinform

Upplaga 25

För mer information och priser

www.lceskytte.se
e-post: lceskytte@gmail.com

ation 2018

000 ex

Villl du också annonsera
nonsera i Sveriges
Sverige
största pistolskyttetidning?
Kontakta redaktionen för mer
information. np@liteolika.se

Kvalitet för
vinnare!

Pris från:
93,5 öre/patron
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Pris från:
95 öre/patron
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Lösenordet består av slumpmässiga bokstäver som du får fram genom de blå numrerade rutorna.
Skicka lösningen senast den 2 februari 2018 med e-post till npkryss@liteolika.se eller som
postbrev till Svenska Pistolskytteförbundet, Box 27001, 102 51 Stockholm.
Märk kuvertet ”Korsord NP17/4”.
Glöm inte att ange er postadress tillsammans med svaret. En vinnare lottas
ut av de rätta inkomna svaren och presenteras i nästa nummer tillsammans
med lösningen. Vinsten denna gång är en olivoljepump samt salt- och
pepparkar med förbundets logotyp.
Eftersom de blåa rutorna föll bort i förra korsordet beslutade vi att den gula
ordflätan ansågs som lösenord. Lösenordet i NP17/3 var då: MEDALJÖRER
SOM PALLAR
Grattis till Martin Frimanson, Vaxholm, som får två ljushållare och en
tandpetsautomat med förbundets logotyp skickat till sig.

BORTNÖ
TANDE

KAN GE

ID

K
H
D A
L J
Ö R
R O
E R
K
S E
S O
R O
M P
O S
P
A L
T R
P
O N
L U
D E
R A
I S
E
L
I G
R A
T
E N
S T
T R
P
A
L A
E
T S
R
S E
E R
A T
O D
E
R E
A B
T R
N
S L
A V
U T
A D
N L
E
T I
R A
D E
K A
G O
E K
N
O T
A N
T
MÄNGDE

M E

N

DRAR
PÅ
MUNGIPORNA

ENERGI
ENLIGT
SI

PLATS
PÅ
PLANEN

SES MED
LUGN

VACKER
BLOMM
A
ENGELS PÅ
KA

NAMNTILLÄG
G

FÖRR
PÅ
BIL I
SKARABORG

HÄSTEN
S NOV
EMBER
BOX
DAM

MODE
SOM
TJUT

ÄTBART
BLÖTDJ
UR

FALSKA

KNORRA
ARBETE
SOM
FÖR GOT
MUMLA
ANSEEN T
DE

FLERTA

L

SNIDER
MED HÅR
D
RÖST

VILOSTÄLLE
N

LOBBY
SOM
TAMBUR
RUDOLF
ENLIGT
VISST
ALFABE
T

HAR DEL
ÄGARE
MED
KAPITA
L

SES PÅ
I HOL BIL
LAND

HAR TIO
LIKA

NYHETS
DAM

ÄR PIM
PEL
VATTEN

SÄTTER
AV

ÅNGBÅT

KAN BRÖ
D
VARA

BRUK
SOM
VANA

SPANSK
BIL

FÄRGLÖ
S
SOM
MATT

SÅNG
SOM
KVÄDE

SES MED
SNIPP
SNAPP

AVÄNDS
SPANIE I
N

GJORDE
PÅ V65DE
ÄLDRE
KVINNA

TRÄSKO
TRÄ

FLÄCKF
RI
SOM
FJÄLLD
JUR

ÖGA

NÖTKRE
ATUR

Lösning NP3/17.

Av: Ulf Hansson
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FIKTIV
NÄTPYT
ON

PATRONER

TÄNDHATTAR

BESKRIVNING

Pris/ask 50 st

Pris/1000 st

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

180 kr
145 kr
170 kr
170 kr

3 200 kr
2 190 kr
3 000 kr
3 050 kr

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

220 kr
240 kr

3 850 kr
4 250 kr

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

185 kr
170 kr
200 kr

3 280 kr
2 980 kr
3 650 kr

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

250 kr
240 kr
220 kr

4 450 kr
4 250 kr
3 950 kr

.40 S&W 180GR FMJ FLAT

240 kr

4 300 kr

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

300 kr
385 kr

5 400 kr
6 900 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
245 kr
290 kr
279 kr/ask med 20 st
322 kr/ask med 20 st

4 150 kr
4 300 kr
4 400 kr
5 200 kr
12 450 kr
14 450 kr

Tändhattar Small Pistol 1 ½ (från 28 öre)
Tändhattar Magnum Small Pistol 1½
Tändhattar Large Pistol 2 ½
Tändhattar Large Rifle 9 1 ½

HYLSOR
Alla kalibrar.

KULOR
I alla kalibrar.

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

Kaliber

Fettade

Förkopprade
(HS)

.32 (314/100 WC)

94 kr

80 kr

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

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

90,50 kr
111,50 kr
111,50 kr

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

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

172 kr
164 kr

Alla priser inkl. moms.
Pris per 100 från:

Komplett prislista med
samtliga kalibrar finns på
vår hemsida!

Generalagent för Sverige:
Med reservation för prisändringar.

Besök vår hemsida: www.sportec.se
NP4 ’17

Box 25 232 02 ÅKARP 040-46 50 50
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Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa
Den magiska pipvikten
Av: Ulf Hansson
Foto: Peter Siegel

När det gäller den övre vikten

Arturo
Miranda

54

Äldre veteranen Arturo Miranda, Atlas Copco Pk, gillar att pynta sin pistol med
diverse saker, såväl praktiska
som enbart dekorativa. På
pistolen hittar man bland annat namnskylt, klocka/tidur,
svenska flaggan, ett älghuvud och en del annat. Den
mest iögonfallande detaljen
är dock den runda tvådelade
pipvikten. Den övre delen är

inställbar för att ge resultat
mellan 40–50 poäng i precisionsskjutning och med den
undre ställer man in väderstrecken.
– Väldigt praktiskt, säger Arturo, när man sett på väderkartan att det till exempel ska
börja blåsa kraftigt från norr,
då kan man direkt avläsa hur
blåsten kommer att påverka
kulbanan.

undrar givetvis den logiskt
tänkande varför man behöver
fler inställningsmöjligheter än
50 poäng.
– Man vill ju ge de andra
deltagarna en sportslig chans,
förklarar Arturo, det känns lite
fuskigt att skjuta femtio hela
tiden, därför brukar jag börja
med en lägre inställning och
öka mot slutet.
– Fungerar det?
– Inte alltid, erkänner Arturo, och ska jag vara riktigt
ärlig fungerar inställningen
på femtio poäng nästan inte
alls, men den där pipvikten
har gjort att jag koncentrerar mig bättre, jag vill ju inte
skjuta under 40 och det brukar jag klara också!
Ett lämpligt avslut på den här
avslöjande rapporten är väl
att man inte har roligare än
man gör sig.
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Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa
”SVARTA FÅRET”
Av: Peter Siegel
En hel del skyttar har under åren upptäckt fabriksladdade patroner
som inte riktigt varit som alla andra i asken. Patronerna kunde ha deformerade kulor eller hylsor som inte gick in i patronläget, eller ha för
lite eller inget krut alls i sig som i sin tur orsakat klickar och vapenfel.
På precisionstävlingen LIVLINAN hittade en skytt ”svarta fåret i asken”, en patron med en kolsvart hylsa. Hur den fabriksnya hylsan,
som den enda i asken, kunde ändra färg från gyllene till svart är en
gåta. Och hur kunde den slinka genom kvalitetskontrollen på Eleys
ammunitionsfabrik? Frågan återstår, de har väl inte laddat om en
gammal, oxiderad och ärrad kaliber .22 hylsa, eller?

Praktiskt hölster för alla typer av pistolskytte
Av: Peter Carlsson och Anna S. Törnqvist
Knappen för att lösgöra pistolens
varbygel är placerad för att
pekfingret skall kunna trycka in
den medan de andra fingrarna
greppar runt kolven.

En korntunnel
gör att kornet
skyddas.

En Sig Neuhausen P210 passar utmärkt i hölstret efter att spärren
för varbygeln justerats för vapnet.

DASTA tillverkar hölster och
andra nyttiga tillbehör för
bl.a. skyttar, jägare och militärer. Deras katalog innehåller över 300 olika spännande
tillbehör. Det finns flera olika
typer av produkter som passar MOLLE-systemet, vilket
är en de facto standard för att
fästa taktisk utrustning på sina
kläder eller väskor.
Vi tittade närmare på ett höl-

ster som heter Serie 730-DLB
(DASTA Lock Block). Materialet är gjuten plast och
nylon vilket gör det mycket
tåligt. I hölstret finns även en
NP4 ’17

korntunnel för att kornet inte
skall nötas mot något material och även för att skydda ett
sotat korn.

Plattan för att justera vapnets rotation
i bältet är enkel att ändra. Lossa
endast några skruvar och passa in den
efter eget tycke.

Hölstret träs enkelt på ett bälte.

En roterbar platta på hölstret
gör att vapnet kan vinklas i rätt
läge mot marken, för att pipan
skall peka i en säker riktning.
Hölstret har en säkerhetsfunktion som låser fast varbygeln
i hölstret. För att lossa pistolen behöver en knapp tryckas
in, varpå pistolen kan lyftas
ur hölstret. Det går även att
låsa knappen med en säker-

hetsspärr, vilket är en extra säkerhet mot ofrivilliga
knapptryckningar. Glöm bara
inte att lossa spärren om du
behöver dra från hölstret.

att justeringen är enkel med
endast en skruv. Se till att välja
rätt modell av hölster, vilket
är något som återförsäljaren
gärna hjälper dig med.

Låsningen för varbygeln är justerbar vilket gör att de olika
varianterna av DASTA 730DLB passar många typer av
pistoler. Ett distansblock gör

Priset för ett DASTA 730-DLB

är ca 545 kronor. Återförsäljare i Sverige för DASTAprodukter är Ammo Center,
www.ammocenter.se.
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Profilprodukter, trycksak
Frakt tillkommer
Beställes genom Svenska pistolskytteförbundet
Tfn: 08-553 401 64 • Fax: 08-553 401 69
e-post: yvonne.ericsson@pistolskytteforbundet.se
Box 5435, 114 84 Stockholm

SLIPSHÅLLARE 75:Med kopia av pistolmärket
i guldimitation.
SIDENSLIPS
340:BÄLTE 300:-

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

JACKMÄRKE 30:65 x 90 mm

BLAZERMÄRKE 125:70 x 90 mm

KEPS 90:En storlek (inställbar)
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Svenska Pistolskytteförbundet

Svenska Pistolskytteförbundet

Planering och Tävling: 50:-

Skjutteknik: 50:-
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Svenska Pistolskytteförbundet
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UTBILDNINGSHÄFTE
Grundutbildning
för pistolskyttekortet.
120:-.

Skjutträning och Träningslära 50:-

rbundet

SKJUTHANDBOK (upplagaS16),
ven
Pistolskytt ska
endast 100 kr.

Skjutställningar 50:-

eförbunde

t

Upplaga 16

SKYTTELOGGBOK
100:-

– för kulfång

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

SKYTTESPORT
FÖRBUNDET

FOI CBRN-skydd och säkerhet, Umeå

KONTROLLPROGRAM 50:-

bok för:
Skyttelogg

VITBOK 50:-

Foto: Ulf Hansson

Kontrollprogram

Foto: Ulf Hansson

2016-01-01

Försvarsinformation

Betydelsen av frivilliga
försvarsorganisationer
Av: Peter Hultqvist, Försvarsminister

Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist
berättar här i en exklusiv artikel för
Nationellt Pistolskytte om betydelsen
av att långsiktigt säkerställa de frivilliga
försvarsorganisationernas verksamhet.
Rysslands krig i Georgien
2009 och annektering av
Krim 2014 visade att Ryssland är beredd att tillgripa
militärt våld för att ändra
etablerade gränser och för att
hävda vad man ser som ryska nationella intressen. Ryssland har på flera sätt också
förstärkt sin militära närvaro
i vårt närområde, både med
personal och med materiel
som innefattar långräckviddig bekämpning. Detta har
märkts under de senaste åren
där både flyg och örlogsfartyg
i Östersjön ”uppvaktats” på
ett närgånget och farligt sätt
från rysk sida. Återverkningarna i Sveriges närområde går
inte att blunda för. Regeringens bedömning är att vår egen
militärstrategiska position och
säkerhetsläget i vårt närområde över tid har försämrats.

generations ubåt och upphandlingen av ett nytt medelräckviddigt luftvärnssystem.
Vi har beslutet om att inrätta
ett permanent regemente på
Gotland och åtgärder har vidtagits för att öka förmågan i
Totalförsvaret.
I december 2015 fick För-

svarsmakten och MSB i
uppdrag att lämna förslag
till en gemensam grundsyn
för gemensam planering för
totalförsvaret. Planeringsanvisningar till bevakningsansvariga myndigheter och
de geografiskt områdesansvariga länsstyrelserna fick också anvisningar av regeringen.
Samtliga myndigheter lämnade sina första redovisningar i
juni 2016.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

ning, transporttjänster, drivmedel och infrastruktur.

Ett viktigt led i det är att kunna öva tillsammans med våra
samarbetspartners.Vi har preSamordning av gemensam cis bevittnat försvarsmaktsövövningsverksamhet och ut- ningen Aurora 17.
Övningen handlade om
bildning är nödvändig. Med
gemensamt resursutnyttjan- att försvara svenskt territoride kan vi stärka förmågan um i syfte att bevara politisk
både hos civila aktörer och handlingsfrihet och nationens
hos Försvarsmakten. Det- suveränitet. Det var en natiota är en förutsättning för ett nell övning där vi inbjöd våra
fungerande totalförsvar. För- samarbetspartners. Sverige var
Försvarsmakten och MSB läm- stärkningen till totalförsvars- tidigt ute och informerade
nade därefter i juni 2017 en planeringen är central för det om övningens syfte och inneFör att möta det försämrade rapport om Försvarsmaktens fortsatta genomförandet. Den håll både nationellt, internasäkerhetspolitiska läge i vårt behov av stöd från de bevak- civila delen av totalförsva- tionellt och i enlighet med
närområde stärker vi vår na- ningsansvariga myndigheter- ret tillförs, fram till och med Wiendokumentet.Trots detta
tionella försvarsförmåga. Ge- na. Myndigheterna har i sin 2020, 1,3 miljarder kronor.
spreds desinformation som att
nom tre politiska uppgörelser analys pekat ut sju områden
övningen var en Natoövning
förstärks Försvarsmaktens där koordinering och sam- Med utgångspunkt i en ökad med spänningshöjande sceekonomi med ca 25 % un- ordning måste ske: sjukvård nationell svensk operativ för- nario. Detta var något som
der perioden 2014 till 2020. och läkemedelsförsörjning, måga och genom att fördjupa Regeringen, FörsvarsmakDe större åtagandena innebär data- och telekommunika- samarbetet med flera av våra ten och deltagare i övningen
omsättning av stridsflygsyste- tion, informationsdelning och partners bidrar vi till att byg- motarbetade kraftfullt. Det är
met, anskaffningen av nästa lägesbild, livsmedelsförsörj- ga stabilitet i vårt närområde. vår suveräna rätt att öva natio58
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Statsminister Stefan Löfven och försvarsminister Peter Hultqvist
besökte Gotland. Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten

Statsminister Stefan Löfven och försvarsminister Peter Hultqvist
besöker övningen Aurora 17 vid ett moment med skjutning med
artilleripjäser. Foto: Marcus Åhlén/Combat Camera/Försvarsmakten

Inom ramen för Aurora
17 genomförs övning
i Värdlandsstöd (host
nation support).
Denna övnings
syfte är att utveckla
samverkansformerna
med civila och andra
militära aktörer.
Foto: Mattias Nurmela/
Försvarsmakten

nellt försvar tillsammans med
andra!
De initiala slutsatserna är att
övningen förlöpte väl och
att Försvarsmakten uppnått
de resultat som förväntats. En
viktig slutsats jag drar är att
vi inte ska underskatta den
säkerhetspolitiska signal som
denna övning skickat till våra
partners och till omvärlden.
Det ideella engagemanget i Sverige är stort då hälften
av befolkningen gör frivilliga
insatser i och utanför organisationslivet. Organisationers
möjligheter att göra människor delaktiga har en stor betydelse i det svenska samhället då
de garanterar demokrati och
mångfald. Inom totalförsvaret
bidrar de frivilliga försvarsorganisationerna till civil och
militär förmåga samt med värdefulla insatser nationellt. Det
är därför viktigt att långsiktigt
säkerställa de frivilliga försvarsorganisationernas verksamhet.
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De frivilliga försvarsorganisationerna bidrar även
till totalförsvarets förankring
i det svenska samhället genom informationsspridning
som skapar kunskap om och
förståelse för samhällets och
totalförsvarets behov vid kriser och krig. Folkförankring
förutsätter att människor, utöver sin ordinarie sysselsättning, intresserar sig för och
direkt engagerar sig i försvarets verksamhet. De frivilliga
försvarsorganisationerna är
goda exempel i detta avseende
och ungdomsverksamheten är
särskilt betydelsefull. Reaktiveringen av värnplikten från
den 1 januari 2018 skapar en
ny plattform för rekrytering
till de frivilliga försvarsorganisationerna.
Regeringen följer hur Försvarsmakten och andra myndigheter analyserar behov av
och möjligheter att krigsplacera personal från de frivilliga

Den 24 september genomfördes Försvarsdagen på Gärdet i
Stockholm. Uppskattningsvis besöktes evenemanget av 80 000
personer. Uppvisningar genomfördes under hela dagen och
det fanns ett stort utställningsområde med representanter
från samtliga försvarsgrenar inklusive hemvärnet, samt
frivilliga försvarsorganisationer, andra myndigheter och
samarbetsorganisationer. Foto: Försvarsmakten

försvarsorganisationerna, liksom dessas förutsättningar att
kunna tillgodose efterfrågan.
Regeringen anser att bemanning från de frivilliga försvarsorganisationerna även i andra
krigsförband än hemvärnet
med de nationella skyddsstyrkorna ytterligare skulle
stärka folkförankringen och
bidra till att försörja krigsförbanden med kompetens på
ett rationellt och kostnadseffektivt sätt.
Avsikten är att de frivilliga försvarsorganisationernas
redan stora betydelse ytter-

ligare ska stärkas. Nästa stora
försvarsmaktsövning planeras
till 2020. Förhoppningen är då
att fler civila myndigheter och
frivilliga försvarsorganisationer
kommer att vara involverade i
övningen i syfte att öva totalförsvaret i än större omfattning.Att öva gemensamt är en
självklarhet. Övning ger oss ett
kvitto på vad vi gör bra men
viktigast av allt ger det oss en
fingervisning om vad vi kan
och bör göra bättre. Sverige
och Försvarsmakten kommer
fortsätta att öva – enskilt och
tillsammans med andra.
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Ambassadör Janse
skjuter skarpt
Text: Mike Winnerstig
Foto: Ulf Hansson

Diana Janse är som utrikespolitisk rådgivare
till moderatledaren Ulf Kristersson något av
en central politisk doldis. Hennes roll i partiet,
som hon nu haft i ett par år, tar henne ofta
till maktens centrum. Med sin bakgrund
i UD, försvarsdepartementet, den militära
underrättelsetjänsten och som författare är
Diana relativt ovanlig för att vara en blivande
pistolskytt.
Alla ambassadörer är inte
intresserade av pistolskytte,
dessvärre. Men när jag, som
civilt också arbetar i den säkerhetspolitiska branschen,
fick höra av Diana Janse, som
jag känner sedan länge, att
hon inte bara var mycket intresserad av att börja skjuta
pistol utan också hade misslyckats med att få kontakt
med pistolklubbar i Stockholmstrakten insåg jag att
det var dags att agera. Efter
en tids ganska besvärligt kalenderpusslande fick vi till en
tid där vi tillsammans kunde
åka ut till Grimsta skjutbana
i Stockholm för att prova på
pistolskytte i olika former.
På vägen ut pratade vi
som vanligt mest säkerhetspolitik, vilket är Dianas professionella specialitet. Hennes
gedigna akademiska utbildning i Uppsala på nittiotalet
omfattade två grundexamina,
en fil. kand. i slaviska språk
(med ryska och serbokroatiska som huvudämnen) och
en fil. mag. i statsvetenskap
med inriktning mot internationella relationer. Till detta
har Diana också läst franska, persiska, georgiska och
arabiska! Det var därmed
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kanske inte så konstigt att
hennes första ”riktiga” jobb
inom det säkerhetspolitiska
fältet var att vara militärtolk
(och snabbutnämnd fänrik) i
UNPROFOR-styrkan i det
sönderfallna f.d. Jugoslavien
1994-95. Det var också där
som Diana fick sina första
och dittills enda erfarenheter
av vapen och skytte.
– Som militärtolkar levde vi
i krigets miljö hela tiden, och
hade vapen som självskyddsverktyg. Jag fick utbildning
på både försvarets Ak5 och
pistol m/88 (Glock 17), berättar Diana. Att skjuta Ak
upplevde jag som ganska enkelt, medan det nästan kändes
omöjligt att träffa bra med pistolen. Det gjorde att jag blev
mer intresserad av pistolskytte som sådant – jag har alltid
gillat utmaningar, men insåg
att det skulle behövas mycket
träning för att bemästra detta.

Diana Janse, utrikespolitisk rådgivare och författare, har fyllt många
tunga poster under sin karriär.

Därefter följde tjänstgöring
på försvarsdepartementets internationella enhet tills hon
1999 kom in på UD:s diplomatprogram. Med en första
utlandsstationering i Moskva
2000–2002 följde en rad olika
tjänster inom UD:s ram, varav
en – rollen som ambassadråd
i Pakistan och Afghanistan
2004–2006, vilket genererade
en uppmärksammad bok om
tiden i Kabul (En del av mitt
hjärta lämnar jag kvar, 2010).
Mer känd för en större
publik blev Diana möjligen
när hon 2010 blev utnämnd
som första svenska ambassadör i Georgien och därmed
Dessvärre fick Diana sedan fick i uppgift att bygga upp
inte särskilt mycket tid över en hel ambassad från början.
för någon form av skytte. Ef- Till saken hör också att Georter ett år i f.d. Jugoslavien gien något tidigare utkämpat
började hon som säkerhets- ett direkt krig med Rysspolitisk analytiker på den land och att den dåvarande
militära underrättelse- och svenske utrikesministern, Carl
säkerhetstjänsten (MUST). Bildt, stod nära den dåvaran-

de georgiske ledaren Mikhail
Saakashvili i hans kamp mot
Ryssland. Diana hamnade
alltså igen direkt i den diplomatiska hetluften.
Innan dess hade hon
tjänstgjort i Bildts ministerkansli och dessutom varit hans resekoordinator och
medföljande rådgivare. Den
som vet något om Bildts
reseschema när han var utrikesminister, d.v.s. helst ingen
arbetsvecka utan minst en
interkontinental resa någonstans, förstår att Diana var rätt
upptagen på den här tiden.
Dianas UD-karriär som hon
nu är tjänstledig från, avrundades 2014–15 med en ambassadörspost i Syrien och
Libanon.
Hösten 2015 blev hon sedan säkerhets- och utrikespolitisk chefsrådgivare till den
dåvarande moderatledaren
Anna Kinberg Batra, en tjänst
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Svenska Pistolskytteförbundets styrelseordförande Mike Winnerstig instruerar ambassadören Diana
Janse hur man hanterar en Sig Neuhausen.

som hon sedan behöll när Ulf
Kristersson tog över partiledarskapet hösten 2017. I denna roll har Diana inte något
direkt ansvar för vapenfrågor
inom partiet, men självklart

har både hon och partiet åsikter om dessa. När vi närmar
oss Grimsta skjutbana tar jag
upp några aktuella problem
som vi inom skytterörelsen
möter idag.

Att dra från hölster
var något Diana
verkligen gillade.

Hur ser du på EU:s
vapendirektiv? Det har blivit
mycket kontroversiellt i jägaroch skyttekretsar.

- Jag har inte full insikt i
detta, svarar Diana, men jag
vet att våra representanter i
EU-parlamentet i Bryssel arbetade hårt för att säkerställa
att det inte skulle drabba laglydiga skyttar och jägare. Vad
jag förstår lyckades de till del
med detta, i så måtto att direktivet innehåller ett antal
undantagsförfaranden. Nu
gäller det att se till att regering
och riksdag också implementerar dessa undantag i svensk
lagstiftning så att eventuella
negativa effekter för skyttar
och jägare minimeras eller
helst helt undviks.
Svenska Pistolskytteförbundet
är en frivillig försvarsorganisation, som bidrar till totalförsvaret bl.a. genom att utbilda
försvarsmaktsinstruktörer som
på frivillig grund utbildar försvarsmaktens anställda, värnpliktiga och frivilliga.
Hur ser du på frivilligförsvaret
idag?

- Med tanke på det alltmer
skärpta säkerhetsläget internationellt kommer de frivilliga försvarsorganisationerna
att få en allt viktigare roll,
säger Diana. Rysslands krig
mot Ukraina och aggressiva
uppträdande i vårt närområde innebär att Försvarsmakten
kommer att behöva allt störNP4 ’17

re resurser framöver. Det gör
i sin tur att Försvarsmakten
kommer att få svårt att utbilda
all personal som behövs när
försvaret nu växer och mitt
parti tycker dessutom att försvaret ska växa mer.
- Det svenska försvaret har
minskats alldeles för mycket,
och när mitt parti satt i regeringsställning ändrade vi inte
på det. Det var ett misstag
som vi nu vill rätta till. Frivilligförsvaret kommer att ha en
mycket viktig roll i allt detta,
särskilt i uppbyggnadsskedet.
Den politiska hanteringen av
miljöfrågorna har också varit ett stort problem för oss i
skytterörelsen. Inte minst gäller detta tillgång till skjutbanor och skjutfält och den så
kallade blyfrågan.
Hur ser ni inom moderaterna
på detta?

- Jag är ingen expert på det
här, svarar Diana ärligt, men
jag vet att det kommer att bli
problem för alla – både Försvarsmakten och skytterörelsen – om nuvarande regler
för skjutfält vad gäller buller
och skjutdagar m.m. tillåts
fortsätta gälla. De är utformade för en mycket mindre
försvarsmakt i en helt annan
och lugnare tid.Vi måste se till
att både Försvarsmakten och
frivilligförsvaret kan träna och
skjuta på ett adekvat sätt på
våra skjutfält och skjutbanor.
Regeringen har här ett ansvar
för att se till att länsstyrelserna
löser detta, som man t ex nyligen gjorde på Gotland när
de gamla skjutfälten där skulle
börja användas igen.Vad gäller
blyfrågan tog Alliansregeringen ett beslut efter valet 2006
om att riva upp den tidigare
regeringens beslut om att förbjuda bly i kulammunition.
Detta står vi fast vid, och vi
har inte heller hört att den
nuvarande regeringen skulle
vilja återinföra det förbudet.
Efter denna diskussion är vi
framme vid Grimsta skjutbana. Diana får en snabbkurs i
pistolskytte, med flera vapen
i olika kalibrar.Vi börjar som
sig bör med en sportpistol i
kaliber .22, för att sedan gå
upp i grövre kalibrar. Först
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Diana har talang för pistolskytte vilket hennes samlade serier är ett bevis på.

Diana provar att skjuta med en ordentlig magnumrevolver.
Foto: Mike Winnerstig

riktar vi in oss på den vanliga
tioringade tavlan, och ser hur
Diana med tvåhandsfattning
samlar träffbilderna allt bättre. Med enhandsfattning blir
det genast lite glesare mellan
träffarna, men eftersom Diana
har skjutit förut, samlas även
dessa skott så småningom.
Därefter får Diana prova lite ”James Bond”-skytte,
med en Walther PPK i .32acp.
Detta lilla trevliga vapen är
dock tämligen svårskjutet och
hon reflekterar direkt över
hur orealistiskt ”filmskytte”
ofta är; det är inte många
skyttescener i Bond-filmerna
som skulle överleva en kritisk
verklighetsprövning.
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Sedan går vi över till det
grövre artilleriet i 9mm. Diana får prova en PPC-rigg med
en SIG Neuhausen, och testar för första gången hur det
är att skjuta med drag från
hölster. Något som hon anser vara riktigt kul. När vi sedan lägger på tidsbegränsning
mot ett tillämpat fältmål (den
nationella helmatchtavlan) får
hon efter ett tag även här in
mycket snygga träffbilder.
Vi fortsätter med provskott i revolvrar med ännu
lite grövre kalibrar och avrundar med några stilstudier
när NP:s tidigare redaktör,
Uffe Hansson, kommer för
att plåta.

–

”Snygg träffbild här!”, säger Mike till en mycket nöjd Diana.

Så, Diana, vad tyckte du var roligast med skyttet idag?

- Definitivt det lite grövre skyttet, med en niomillimeterspistol och momentet med drag från hölster! Det är sånt jag
vill hålla på med, men helst med ett vapen som är enklare att
skjuta bra med än en Glock. Den där Neuhausenpistolen var
väldigt trevlig.
Kan du tänka dig att fortsätta skjuta pistol på fritiden?

- Absolut! Pistolskytte är enormt roligt och precis det jag
skulle vilja ägna mig mycket mer åt. Jag hoppas nu bara att jag
kan hitta en klubb som vill ta emot mig som nybörjare.
Förhoppningsvis kan vi inom kort hjälpa Diana med detta, och
ser fram emot att se ambassadör Janse på någon fält- eller PPCtävling i Stockholmsområdet framöver!
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NYHET 2016 - P8X

•
•
•
•
•
•

Mycket hög kvalitet och precision!
Tredimensionellt inställbar avtryckare
4 flyttbara vikter för optimal balans!
1 styck lufttub (200 bar) med manometer.
Levereras i specialväska.
Anatomisk valnötskolv (svängbar 20°, vridbar 9°) med ställbart handstöd. Finns i flera
olika storlekar.

P11
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Vi tar andra vapen i byte. Även delbetalning.
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Förbundsnytt
Bo Walger
Tfn: 08-553 401 62
Mail: bo.walger@pistolskytteforbundet.se

Förbundsmöte 2018

Äger rum söndagen den 17
juni och föregås av en kretskonferens lördagen den 16
juni. Platsen för möte och
konferenser är Skogshem &
Wijk, på Lidingö i Stockholm.
Landsdelskonferenserna

Genomförs enligt nedan
Nord: fredag 19/1 –
lördag 20/1
Öst: lördag 27/1
Väst: lördag 10/2
Syd: lördag 17/2
Sammanträdesplan 2018

Styrelsesammanträden: 3 februari, 21 april, 17 juni, 17 juni
(konstituerande), 29–30 september, 1 december.

VU-sammanträden: 13 januari, 7 april, 1 september, 10
november.

och service gentemot medlemmarna.
Ny förbundsjurist

Ny hemsida

Förbundets nya hemsida
kommer inom kort att tas i
drift. Adressen är densamma
som tidigare www.pistolskytteforbundet.se.
Förutom en uppdatering
av struktur och utseende är
den anpassningsbar till olika
plattformar, mobiltelefoner
etc.
Ny telefonväxel hos
förbundskansliet

En ny telefonväxel har installerats med bl.a. flervalsalternativ för att öka tillgänglighet

Förbundet har fått en ny jurist, Hases Per Sjöblom, vilken
kontaktas som tidigare via generalsekreteraren Nils-Anders
Ekberg.
Märkesbeställningar

Märkesbeställningar skall
vara kansliet tillhanda senast
2018-01-31.

Utmärkelsetecken

Glöm inte att föreslå lämpliga kandidater till förbundets
utmärkelsetecken samt årets
ungdomsledare. Mer information finns i SHB samt på
vår hemsida.
Ny skjuthandbok

En ny upplaga av skjuthandboken, upplaga 17, kommer att gälla från och med
2018-01-01.

Helgstängt
Kansliet har stängt över julhelgen mellan fredag
den 22 december och söndag den 7 januari.

In Memoriam
– Börje Thelin
Foto: Lage F

Börje Thelin har gjort ”patron
ur”. Han avled den 28 september efter tids sjukdom.
Börje föddes i Habo, där hans
far var fjärdingsman. Efter
några år som stamanställd vid
F6 i Karlsborg, fortsatte Börje
sitt yrkesliv vid Polisen i Örebro. Där förblev han anställd
fram till sin pension.

na tillsammans med sin familj.
Fisket gav fångst som räckte
till fler än bara den egna familjen.
Jakten skedde främst i väs-

tra delen av Örebro län, men
även eftersök och gästjakt förekom. Totalt fällde Börje ett
100-tal älgar under sina år
som jägare.

Fiske, jakt och pistolskytte var

Börjes stora intressen. Börjes far hade varit förutseende
och sett till att en stor tomt
med fiskerätt avstyckats vid
Vätterns strand. En sommarstuga byggdes på platsen och
där tillbringade Börje somrar64

Inom pistolskyttet var Börje

framgångsrik främst inom
precisionsskyttet. Han vann
bl.a. hemmabanetävlingen
med revolver 1964, med sina
maximala 240 poäng. Jag tror
han är ensam om att ha kla-

rat detta. På denna tiden sköt
man 6 skott under 5 minuter
från 30 meter på den nationella precisionstavlan. Själv
minns jag en avdelningsskjutning inom polisen då Börje
sköt 180 poäng (3 fulla serier)
med tjänstevapnet Walther PP
i kaliber 7,65.
Under 1999 blev Börje, då 71
år gammal, svensk mästare i
klassen veteran äldre, efter att
i grundomgången skjutit 337
poäng. Fripistol var ändå Börjes bästa gren. På 60-talet sköt
han över 550 poäng och var
med i landslaget. Som veteran
innehade han många svenska

rekord i sin åldersklass. Han
blev även nordisk mästare i
fripistol.
Under många år var Börje
även aktiv i styrelsen för Örebro Poliskårs Pistolklubb. Vi
ser med tacksamhet tillbaka
på allt som Börje uträttat för
pistolskyttet.
Börje blev 89 år och sörjes när-

mast av hustrun Astrid och
sonen Conny Thrygg med
familj.
Bengt-Olov Nordh,
lagmedlem under många år
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SNURREBURKEN - ÄNTLIGEN TILLBAKA!
Finns i lager för
omgående leverans!
Pris: 190 kr

Säljes av:
info@sportec.se www.sportec.se

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

CZ Shadow 2
Kaliber: 9 mm
Piplängd: 120 mm
Patronantal: 17+2
Finns även som Urban Grey

CZ SP-01 Shadow Orange
Kaliber: 9 mm
Piplängd: 120 mm
Patronantal: 17+2
Trimmad direkt från CZ!

Posttidning B
Svenska Pistolskytteförbundet
Box 27001
102 51 Stockholm
1 1 0 3 3 1 2 0 0

Ny generalagent i Sverige

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

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

Vi erbjuder räntefri avbetalning via Wasa Kredit AB

