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

Köp/sälj/byt på hemsidan

Historien upprepar sig
Dessa rader skrivs på väg hem ef-
ter landsdelskonferensen i Skövde. 
Nils-Anders Ekberg och jag har in-
formerat, diskuterat och lyssnat. Ett 
värdefullt möte för vår del och för-
hoppningsvis också för representan-
terna för kretsarna i väst.

Folk och Försvars Rikskonferens i 
Sälen hade en särskild prägel i år. 
Dels är det valår vilket brukar leda 
till att de politiska motsättningarna 
blir extra tydliga dels redovisades 
den delrapport som Försvarsbered-
ningen i december lagt fram inför 
nästa försvarsbeslut.
 Media har, som sig bör, utförligt 
rapporterat om de olika politiska 
meningsmotsättningarna men jag 
vill här ta fasta på den samsyn som 
fi nns i de mest centrala frågorna. 
Rapporten kan sammanfattas med 
att vi måste räkna med att det vär-
sta kan hända d v s att vi riskerar att 
dras i en väpnad konfl ikt och att vi 

därför måste återuppbygga totalför-
svaret.
 Försvarsberedningen skriver i 
sitt delbetänkande, som har rubri-
ken Motståndskraft, att ”Ett väp-
nat angrepp mot Sverige kan inte 
uteslutas”. Vidare att vårt land ”blir 
oundvikligen påverkat om en säker-
hetspolitisk kris eller väpnad kon-
fl ikt uppstår i vårt närområde”. Man 
går till och med så långt att man 
hävdar att ”en större konfl ikt kan 
inledas med ett angrepp på Sverige”.
 Mot bakgrund av detta är det 
Försvarsberedningens uppfattning 
att totalförsvaret ska återuppbyggas 
så att vi kan ”försvara landet mot 
väpnat angrepp och värna vår sä-
kerhet, frihet, självständighet och 
handlingsfrihet”.

Samtliga riksdagspartier är represen-
terade i Försvarsberedningen vilket 
innebär att det fi nns politisk samsyn 
när det gäller de bedömningar och 
förslag till åtgärder som beredningen 
framför. Sammantaget innebär det-
ta en radikal förändring av svensk 
säkerhets- och försvarspolitik som 
en konsekvens av det försämrade 
omvärldsläget.
 Hur påverkas då vårt förbund? Ja, 
först och främst gäller de föreslagna 
åtgärderna hela det samhälle som vi 
är en del av. Var och en måste med-
verka för att återupprusta totalför-
svaret. Förbundet har ju dessutom 

en speciell ställning som frivillig 
försvarsorganisation.

Försvarsberedningen föreslår att de 
frivilliga försvarsorganisationerna 
ska få en ökad roll, både inom det 
militära och civila försvaret och man 
menar att organisationerna ska få 
ökade resurser. Uppgifterna handlar 
om att utnyttja våra kompetensom-
råden mer effektivt samt att vi ska 
bidra till att stärka engagemanget för 
totalförsvaret. Man ser också att vi 
kan bidra till att rekrytera personal 
till olika delar av försvaret.

Om vi går tillbaka till 1936, då förbun-
det bildades, så fanns det i portalpa-
ragrafen till stadgarna en skrivning 
om att vår verksamhet skulle kunna 
vara till gagn för fosterlandets försvar. 
Senare togs denna formulering bort.
 Med anledning av det försäm-
rade omvärldsläget och den his-
toriska omsvängning som nu sker 
inom försvarspolitiken finns det 
anledning att åter tydliggöra vårt 
ansvar och engagemang för försva-
ret av landet. Det är därför positivt 
att förbundsstyrelsen nu framlagt en 
proposition i vilken man lyfter fram 
totalförsvarsnyttan med vår verk-
samhet. Förhoppningsvis kommer 
propositionen att fastställas vid för-
bundsmötet i juni.

Stefan Kristiansson, Förbundsordförande

Totalförsvaret är benämningen på all den samhällsviktiga verksamhet som skall bedrivas i Sverige, i händelse 
av krig. Detta innebär att civila försvarets verksamheter och det militära försvarets verksamheter interopererar 
i gemensamma totalförsvarsoperationer, med syfte att skydda och säkerställa samhällsviktiga funktioner.
Foto: Alexander Karlsson/Försvarsmakten
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Ruger MKIV.22 LR SR1911 .45 ACP

GP100 .357 Magnum Super Redhawk .44 M, .45 Colt, .454

NM Blackhawk .357M, .44M, .45 Colt

New Model Super Blackhawk .44 M Vaquero .357 M, .45 Colt

NM BH Bisley .44 M, .45 Colt
Single Action

Double Action

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

Piplängd: 5”.
Nu med ställbart sikte!
(finns även med fast sikte)
Magasinskapacitet: 8.

Blånerad eller rostfri.
Piplängd: 4,2 eller 6”.
Ställbart sikte.

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

Rostfri eller blånerad.
Piplängd: 4,62-5,5-6,5-7,5”.
Ställbart sikte.

Rostfri eller blånerad.
Piplängd: 4,62-5,5-7,5-10,5”.
Ställbart sikte.

Blånerad eller rostfri.
Piplängd: 4,62-5,5”.
Fasta riktmedel.

Blånerad.
Piplängd: 5,5-7,5”.

Mer info: SPORTEC.SE/RUGER
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NYHET!

ETT VINNANDE KONCEPT

Interprodukter AB
0451-155 95

Både cal .22 & .32

www.interprodukter.se

Både cal .22 & .3
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08-perspektivet
Den svenska skytterörelsen är en 
folkrörelse, och liksom alla andra 
folkrörelser är grunden det ideel-
la arbetet. Utvecklingen har idag 
i många sådana organisationer gått 
mot ett blandbruk, där en del av 
verksamheten professionaliseras. 
Professionaliseringen har i sin tur 
möjliggjorts genom att stat och 
kommun har visat vilja att satsa 
skattepengar. Just i skytterörelsen 
är andelen idealitet dock fortfaran-
de hög. Förutom att vi sammanlagt 
är ett dussin personer som arbetar 
på de centrala kanslierna i de olika 
organisationerna, sköts arbetet av 
medlemmarna själva. Det är i myck-
et en styrka – vi blir ingen bricka i 
samhällets ofta kortsiktiga politiska 
mål, och vi rår oss själva. Det stärker 
också sammanhållningen mellan ut-
övarna att verka i en förenings ram.
 Finns det då något vi är villiga 
att betala för – något som annars 
inte blir gjort, eller som andra kan 
göra bättre? Jag tror det fi nns plats 
för kommersiella aktörer i några fall.

Jag är en typisk 08. Det mest typiska 
för oss 08:or är att man egentligen 
kommer någon annanstans ifrån. För 
min del från en ort i västra Värm-
land med sådär tvåtusen innevåna-
re. Charlottenberg heter den. Jag har 
också bott på ett antal andra ställen. 
Överallt har jag kunnat skjuta pistol 
när jag har velat. Så är det emeller-
tid inte längre. Nu måste man passa 
på när det är möjligt, och hoppas att 
inte något annat lägger hinder i vä-
gen just då. För tusentals skyttar här 
i 08-området fi nns det ingenstans att 
spontant provskjuta sitt A-vapen el-
ler sin Magnumrevolver dagen före 
tävling, eller sin jaktstudsare dagen 
före jakten. Till 1 juli 2002 gick det 
bra, då fanns Järva skjutbanor, och till 
och med 1997 även Kaknäs.

Någon undrar säkert om alla banor 
i Stockholmstrakten lagts ner? Nej 
då, så farligt är det inte, men nu går 
det för de fl esta inte att vara spon-
tan längre. Du kan inte hyra en hel 
inomhushall en timme bara för att 
funktionskontrollera pistolen. Inte 
kan du vara med så många före-
ningar (med tillhörande arbetsplikt) 
att du kan täcka alla dagar i veckan 

(och förresten blir du bara insläppt 
om du lovar att representera den 
sökta föreningen). Inget konstigt i 
det tankesättet, det är vanligen för-
eningens medlemmar som byggt 
anläggningen med egna resurser.

Vi ska vakta de vi har, och se till att 
vi får bästa möjliga ersättningsbana 
om någon behöver stryka på foten. 
Naturligtvis hoppas man också be-
fi ntliga banor används så mycket 
som möjligt, (men inte mer, så att 
miljötillstånden ryker). Detta räck-
er nu inte. Vi vill växa med sådär 
50%, och då behövs det mer plats. 
Vi uppmanas också att åka mindre 
bil, och då är inte alltför avlägset be-
lägna banor en lösning.

Som jag ser det fi nns det tre olika 
användningssätt för en skjutbana. 
Dels arrangerar vi inbjudningstäv-
lingar, där en banas hela kapacitet 
går åt en viss dag. Dels har vi våra 
föreningsaktiviteter, där vi skjuter på 
egen bana eller hyr exklusiv plats av 
någon annan. Och dels den enskil-
da träningen. Vi har banor för stora 
tävlingar, även om de kanske skulle 
behöva rustas med elektronik etc. 
Det fi nns ofta också plats att hyra för 
föreningsaktiviteter. Det är för den 
enskilda träningen något behöver 
göras. Likaväl som man kan beta-
la för att gå och simma i simhallen 
eller pumpa på gymmet behövs en 

allmän tillgång till skjutbanor. En-
skild, effektiv användning kräver 
taveltransportörer, gärna med vänd-
funktion. Avståndet kan väljas 7-25 
meter. Kulfång för det som behövs. 
Skjutbås av typen ”stör-mig-ej”.

Vad väntar marknaden på? Förmod-
ligen att den ska tro på att vi är vil-
liga att betala för skjuttiden. Är vi 
det? Pengar, ja ...

Ovanstående leder oss osökt in på 
pengar. Ibland uppstår en lite halv-
ideologisk debatt, där en sida menar 
att vuxna själva bör stå för kostna-
den för sina fritidsaktiviteter, eller 
i alla fall att samhället inte ska göra 
det. Den andra sidan hävdar att stat 
och kommun alltid håvar så mycket 
skattepengar den kan, och att det gäl-
ler att se till att få tillbaka så mycket 
återbäring som möjligt till de egna 
intressena. Nu är NP ett synnerligen 
partipolitiskt obundet organ, så jag 
tar inte ställning i den frågan. Men ...

Det fi nns något som heter ”skattefria 
personalvårdsförmåner”, där ”mo-
tion och annan friskvård av enklare 
slag” ingår. Arbetsgivaren kan, mot 
kvitto, ge bidrag till arbetstagarens 
utgifter för sådana upp till ett värde 
av 5 000 kr per år.

Vad är då ”motion och annan frisk-
vård av enklare slag”? Skatteverket 
exemplifi erar på sin hemsida med 
bland annat bastubad, bergsklättring, 
bågskytte, cheerleading, cricket, 
cykling, golf, hästhoppning, häst-
polo, minigolf, segling, skrattjym-
pa, sportdykning, utförsåkning och 
wakeboard.

Det fi nns även exempel på vad som 
inte är skattefria aktiviteter (i ur-
val): Biljard, bridge, dart, e-sport, 
fi ske, hästkörning, körsång utanför 
arbetsplatsen, schack samt alla for-
mer av skytte (utom bågskytte) och 
motorsport.

Då vet vi att skytte antingen ger min-
dre motion än skrattjympa, bågskyt-
te och bastubad, eller är av mindre 
enkelt slag än golf, hästpolo och 
wakeboard. Vi är inte färdiga med 
den frågan.

De olympiska spelen 1912 sköts på 
Kaknäs skjutbana. Löjtnanterna 
Wilhelm och Eric Carlberg var de två 
bästa männen i det svenska laget i 
Gruppskjutning i pistol.
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Tävlingarna genomförs med tävlingscentrum och 
banskjutningar på Lövsjötorp. Fältskjutningen äger 
rum i terrängen kring Kavlås. Busstransport sker 
mellan tävlingscentrum och fältskytteterrängen. Det 
är inte möjligt att åka egen bil till Kavlås. Parkering 
saknas.

SM-GRENAR INDIVIDUELLT OCH LAG
Militär snabbmatch vapengrupp A, B, C öppen, dam, 
junior, veteran yngre, veteran äldre samt R.
Fältskjutning, vapengrupp A, B, C öppen, dam, junior, 
veteran yngre, veteran äldre samt R.
Precisionsskjutning, vapengrupp A, B, C öppen, dam, 
junior, veteran yngre och veteran äldre.
Lagtävlingar, 3-mannalag för A, B, C öppen, militär 
snabbmatch, precision och fält samt R i fält och 
militär snabbmatch.
2-mannalag för dam, junior, veteran yngre och 
veteran äldre (veteranlag , se nya skjuthandboken).

PROGRAM
Militär snabbmatch

Tisdag 10 juli C öppen och A
Onsdag 11 juli B, R, C dam, junior och veteran

Fältskjutning
Torsdag 12 juli B, C dam och junior
Fredag 13 juli C öppen
Lördag 14 juli R, veteran
Söndag 15 juli A

Precision
Torsdag 12 juli A
Fredag 13 juli C dam, junior och veteran
Lördag 14 juli C öppen
Söndag 15 juli B

ANMÄLNINGSAVGIFTER
Individuellt junior 150 kr/start
Militärsnabb och precision 250 kr/start
Fältskjutning 300 kr/start
Lag 250 kr/start

Inbjudan Pistol-SM
På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet inbjuder
Skaraborgs och Älvsborgs Pistolskyttekretsar till tävling om
Svenskt Mästerskap med pistol och revolver i militär snabbmatch,
precisions- och fältskjutning i Skövde den 10–15 juli 2018.

Avgiften sätts in på plusgiro samtidigt med anmälan. 
Inbetald avgift återbetalas ej. Anmälan görs via länk 
på hemsidan www.pistolsm2018.one och avgift 
betalas föreningsvis till pg 50 51 05-7 (FOK Borås 
SM-Konto) och skall vara oss tillhanda senast 31 
maj 2018. Efteranmälan i mån av plats och tillägg 
på 100 kr/start och lag. Föreningen ansvarar för att 
anmälda skyttar är kvalifi cerade och innehar SPSF:s 
pistolskyttekort.

VAPENKONTROLL
Öppnar på Lövsjötorp måndag 9 juli kl 16.00 till 
21.00 och övriga dagar en timma före första start.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER
Enligt Svenska Pistolskytteförbundets Skjuthandbok. 
Fältskjutningen genomförs över tio stationer, som 
poängfältskjutning i vapengrupp A, B och R och 
som traditionell fältskjutning i vapengrupp C. Militär 
snabbmatch och precisionsskjutning sker från 
skjuthall. Banlängd 1,9 km.

STARTLISTOR, RESULTAT OCH PRISER
Startlistor och resultat kommer att publiceras på 
www.pistolsm2018.one. Prisutdelning sker dagligen 
på Lövsjötorp efter avslutad tävling. Tid anslås 
tävlingsdagen.

INFORMATION
Information och frågor, se www.pistolsm2018.one
eller kontakta någon av personerna nedan.

ORGANISATIONSKOMMITTÉN
Ordförande: Susanne Svensson, 0763-380207, 
svelar70@gmail.com
Kassör: Tomas Ånhed, 0705-177990,
tomas.aanhed@telia.com
Sekreterare: Sonny Svensson, 0709-905080,
sonny.svensson@gmail.com

Vapenförvaring fi nns dagtid vid tävlingscentrum och i 
begränsad omfattning nattetid.

Välkomna!
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MÄSTERSKAP INDIVIDUELLT
Vpg. M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7.

VAPENKONTROLL
Kontrollen är öppen vid TC fredag 1 juni. kl. 17-19 
samt tävlingsdagarna en timme före första start.

PROGRAM
Lördag 2 juni M1, M2, M6, M7
Söndag 3 juni M3, M4, M5

ANMÄLAN
Anmälan görs skriftligt föreningsvis senast 4 maj till 
e-post klinteskg@gmail.com.
Anmälningsavgifter betalas i samband med 
anmälan, och återbetalas ej. Efteranmälan i mån 
av plats 200 kr/start. Föreningar ansvarar för att 
anmälda skyttar innehar SPSF:s pistolskyttekort.

Avgifter betalas samtidigt med anmälan:
Bankgiro 5726-4814, Klinte Skg.

AVGIFTER
150 kr/start individuellt
200 kr/start efteranmälan

Välkomna till Gotland!

På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet 
arrangerar Klinte Skyttegille

Riksmästerskap i Magnumprecision
den 2–3 juni 2018

TÄVLINGSBESTÄMMELSER
Enligt SPSF:s skjuthandbok 

STARTLISTOR RESULTAT och PRISER
Prisutdelning sker efter avslutad tävling respektive 
dag vid TC. Tid anslås på tävlingsdagen,
RM-medaljer samt Hederspriser.
Vid 300 poäng betalas 10 000 kr enligt instiftade 
prisstadgar.

ÖRIGT
Utmärkt servering vid TC båda dagarna.
Anmälan innebär godkännande av att ditt namn 
anslås på Internet.

TÄVLINGSANSVARIG
Thomas Larsson, e-post klinteskg@gmail.com.

BÅTBILJETTER OCH BOENDE
Via www.destinationgotland.se. För att få rabatt 
kontakta idrottsresor tfn: 0771-22 33 50 ange 
RM Magnum.

VÄGBESKRIVNING
Kör väg 140 mot Klintehamn. Sedan väg 141 mot 
Hemse. 2,7 km på denna väg, skylt ”skjutbana”.

Tävlingscentrum (TC) är beläget på Snögrindebanan.
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SM Guld Precision
2017, 2016, 2015, 2014

SM Guld Fält: 2016, 2014
SM Guld PPC P1500:
 2017, 2016, 2015

VM Guld PPC P1500:
2017, 2015

EM Guld PPC P1500: 2016

sportec.se/sigsauer
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Örebro Pistol- och Sportsky  eklubb och 
Råsbo Pistolsky  eklubb
inbjuder Sveriges Pistolsky  edamer  ll

Tävlingens omfa  ning: de fem bästa B-resultaten i 
fält under 2018, oavse   tävling i B-fält inom krets, 
na  onellt eller mästerskap.

Klassindelning: ingen klassindelning

Startavgi  : ingen startavgi  

Anmälan  ll: ladies-cup@rpsk.se

Resultatlistor sänds  ll: ladies-cup@rpsk.se för 
sammanställning senast en månad e  er tävling.

Resultat: redovisas fortlöpande på:
h  p://rpsk.se/ladiescup/index.html

Priser:  ll de tre främsta samt utlo  ning bland 
övriga deltagare.

Frågor:  ladies-cup@rpsk.se
Monica Hjertqvist, Linda Svensson,
Amie Blomér
Ladies Cup är godkänd av Svenska 
Pistolsky  eförbundet.

Cup-regler
Dina fem bästa B-resultaten i fält under 2018, 
oavse   tävling i B-fält inom krets, na  onellt eller 
mästerskap med minst fem deltagare.
Samtliga B-sky  ar under en tävling slås samman 
och delas in i femtedelar.

Om du kommer i den:
Första femtedelen ger det 5 p
Andra femtedelen ger det 4 p
Tredje femtedelen ger det 3 p
Fjärde femtedelen ger det 2 p
Femte femtedelen ger det 1 p
Seger ger y  erligare en poäng.

Maximalt: 6 p x 5 tävlingar = 30 poäng.
Vid lika resultat särskiljs sky  arna genom högsta 
individuella poäng.

Du kan skicka in hur många B-resultat som helst 
under året.

Inteckningar i vandringspriset Krutgumman
2017 Veronika Ferdén Luleå PK

inbjuder Sveriges Pistolsky  edamer  ll

Tävlingens omfa  ning: de fem bästa B-resultaten i 
fält under 2018, oavse   tävling i B-fält inom krets,
na  onellt eller mästerskap.

Klassindelning: ingen klassindelning

Startavgi  : ingen startavgi  

Anmälan  ll: ladies-cup@rpsk.se

Resultatlistor sänds  ll: ladies-cup@rpsk.se för 
sammanställning senast en månad e  er tävling.

Resultat: redovisas fortlöpande på:
h  p://rpsk.se/ladiescup/index.html

Priser:  ll de tre främsta samt utlo  ning bland 
övriga deltagare.

Frågor:  ladies-cup@rpsk.se
Monica Hjertqvist, Linda Svensson,
Amie Blomér
Ladies Cup är godkänd av Svenska 
Pistolsky  eförbundet.

Cup-regler
Dina fem bästa B-resultaten i fält under 2018, 
oavse   tävling i B-fält inom krets, na  onellt eller
mästerskap med minst fem deltagare.
Samtliga B-sky  ar under en tävling slås samman 
och delas in i femtedelar.

Om du kommer i den:
Första femtedelen ger det 5 p
Andra femtedelen ger det 4 p
Tredje femtedelen ger det 3 p
Fjärde femtedelen ger det 2 p
Femte femtedelen ger det 1 p
Seger ger y  erligare en poäng.

Maximalt: 6 p x 5 tävlingar = 30 poäng.
Vid lika resultat särskiljs sky  arna genom högsta 
individuella poäng.

Du kan skicka in hur många B-resultat som helst 
under året.

Inteckningar i vandringspriset Krutgumman
2017 Veronika Ferdén Luleå PK

Ladies Cup sponsras av:

Ladies Cup
B-fältskytte 2018B-fältskytte 2018
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Av: Peter Carlsson och Anna S. Törnqvist

Dessa funderingar resulterade 
i Ladies Cup, en riksomfat-
tande tävling där alla da-
mer som skjutit en nationell, 
krets eller mästerskapstävling 
i vapengrupp B får delta och 
skicka in sina resultat.
 Nu är förra årets tävling 
avgjord och det var en tät 
strid i toppen där Veronika 
Ferdén, Luleå Pk, tog hem 
segern med 25 poäng. Hack 
i häl på andra plats kom Linda 
Svensson, Råsbo Psk, följt av 
Liselott Såmark, Stockholm-
spolisens Sf, på en tredje plats.

Andelen damer (i %) i 
vapengrupp C och B under 
de senaste årens SM
 B C
2017 9,39 7,88
2016 7,08 5,64
2015 7,11 5,39
2014 5,91 4,89
2013 6,1 9,49
2012 5,52 4,66
2011 2,96 4,22
2010 5,56 4,98
2009 3,86 5,66
2008 4,69 5,78
2007 4,17 5,98
2006 2,51 5,09

Linda Svensson, Råsbo Psk, 
tog silverplatsen och är en 
av arrangörerna av tävlingen.

Det var en tät strid om 
förstaplatsen. Vilken tävling 
gjorde att Veronika vann?
– Veronika hade två segrar 
som avgjorde, Arcus inom-
husfält och Kretsfält i Boden. 
Båda gav henne 6 poäng, 
medans jag själv hade 5 styck-
en 5-poängare men särskilj-
ningen är högsta individuella 
poäng.

Veronika, hur länge har du 
skjutit vapengrupp B?
– Oj, det är många år. Jag 
skjuter med en Pardini som 
även är mitt första B-vapen. 
Jag lånade ett B-vapen i sam-
band med de Nordiska Mäs-
terskapen (NM) under fl era 
år, då vi skjuter både vapen-
grupp C och B. Det B-vapnet 
gick riktigt bra och jag lycka-
des vinna NM 2014 med det. 
När jag för två år sedan ville 
köpa mig ett eget B-vapen 
fi ck jag ett erbjudande om 
att köpa just den pistolen. Jag 
slog till eftersom jag redan var 
inskjuten med det vapnet.

Varför ställde du upp i 
Ladies Cup?
– Det är klart man är med, 
jag behövde ingen större 
övertalning, säger Veronika 
och skrattar. Jag tycker att va-
pengrupp B är riktigt roligt. 
Det är lite klurigare och lite 
annorlunda än ett C-vapen 
och otroligt utmanande.
– Jag tycker det är synd att 
fl er inte ställer upp i Ladies 
Cup, det är generellt väldigt 
dålig uppslutning av kvinnli-
ga B-skyttar på tävlingar.
– Linda och Monica som 
jag känner väldigt bra har 
gjort ett riktigt bra jobb med 
att göra reklam för tävlingen 
bland de kvinnliga skyttarna.

Har du märkt någon ökning på 
kvinnliga B-skyttar sedan Ladies 
Cup startade?
– Inte här uppe i Luleå, säger 
Veronika. Vi är ett gäng da-
mer som håller igång under 
hela året med tävlingar, men 
jag har inte sett någon nytill-
kommen. Skulle någon vilja 
testa att skjuta B så välkomnar 
jag dem. Men de fl esta börjar 
skjuta C-vapen och sedan är 
det nog en penningfråga, både 
vad gäller vapen och ammu-
nition.

Vad skjuter du för ammunition?
– Jag håller mig till kända 
märken och då blir det oftast 
Lapua, som jag tycker går bäst, 
eller Norma. Tidigare sköt 
jag Magtech men efter att ha 
fått tag på ett dåligt parti som 
krånglade så lämnade jag dem. 
Magtechpatronerna är dessut-
om lite för korta, vilket inte 
fungerar bra i min Pardini. Jag 
laddar inte själv eftersom det 

kostar en del att komma igång 
med all utrustning. Skulle jag 
skjuta fl er grova vapen så kan-
ske det skulle vara värt, men jag 
köper hellre ammunitionen.

Ställer du upp igen under 2018?
– Absolut, ingen tvekan om 
det, säger Veronica glatt. Just 
nu längtar jag till säsongen 
kommer igång igen. Vi har 
tillgång till en inomhusskjut-
bana, men jag föredrar att 
skjuta utomhus, det är myck-
et trevligare.
– Jag tycker att alla damer 
som har tillgång att skjuta 
B-vapen skall vara med. En 
tävling är bättre än ingen täv-
ling att skicka in resultat på, 
säger hon uppmanande.

I början på förra året introducerades tävlingen Ladies Cup av tre engagerade 
initiativtagare, Monica Hjertqvist, Linda Svensson och Amie Blomér. De 
hade under många år tidigare pratat om att fl er damer borde börja skjuta 
vapengrupp B, dels för att höja konkurrenskraften på Nordiska Mästerskapen, 
men även för att utveckla skyttet genom att tävla mer.

Är ni nöjda med 
deltagarantalet för 2017?
– Ja med tanke på att det är 
första året.

Har ni sett någon ökning av 
kvinnliga B-skyttar generellt 
sedan Ladies Cup startade?
– Svårt att säga men vi föl-
jer utvecklingen med statis-
tik. Damerna som tävlade i 
Ladies Cup, startade i 82 täv-
lingar med totalt 183 starter.
Totalt antal B-starter på dessa 
tävlingar var 1935 stycken, 
damerna som deltog i Ladies 
Cup var 9,5 % av dessa. Det 
vi kunde se var att antal da-
mer som startade på SM i B 
har ökat, men om det beror 
på Ladies Cup är svårt att säga. 
På ett år kan det vara svårt att 
se ett resultat utan vi får nog 
ge det ett par år innan vi kan 
se det.

Hur kommer ni att locka ännu 
fl er skyttar till 2018?
Genom att tipsa varandra, 
prata med damer ute på täv-
lingar, inbjudan i NP, att kret-
sarna sprider inbjudan ut till 
klubbarna.

Vinnaren!
Vinnaren!
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P11
Toppmodern luftpistol för tävling/träning
Finns som kort eller lång luftpistol 4,5
Går att göra tyngre med extra vikter.
Universalkolv (höger/vänster)
Ställbar kolvvinkel
Ställbart tryck
Ställbar kolv finns som tillval

•
•
•
•
•
•
•

Vi tar andra vapen i byte. Även delbetalning.

Vi provar ut det bästa 
partiet ammunition 
- helt kostnadsfritt!

Du betalar enbart för de skott du köper - minsta 
mängd: 10 askar (5 000 skott)

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°, vrid-
bar 9°) med ställbart handstöd. Finns i flera 
olika storlekar.

•
•
•
•
•
•
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Syftet med sammankomsten 
var att kretsen ville dela med 
sig av kunskaper och erfaren-
heter när det gäller tävlings-
planering och banläggning. 
Daniel berättade på ett öppet 
och pedagogiskt sätt om vil-
ka med- och motgångar man 
kan stöta på i dessa samman-
hang och vilka regler som 
gäller. Framför allt betona-
de han hur viktigt det är att 
läsa skjuthandboken och Säk 
B innan tävling och även ha 
dessa till hands under tävling-
en, om frågor och problem 
dyker upp.
– Det är viktigt att inte för-
lita sig helt på vad andra säger, 
utan kolla upp detaljer själv, 
betonar Daniel.

Det finns ca 130 tävlingar 
som ska bokas in på årets ca 

100 helgdagar. Ansökan om 
att få arrangera en kretstävling 
eller en nationell tävling ska 
vara kretsens tävlingssekre-
terare tillhanda senast den 1 
september, året innan tävling-
en är planerad. Vid nationell 
tävling vidarebefordras ansö-
kan från kretsen till förbundet 
för godkännande. Inbjudan 
skall skickas in till förbundet 
för kännedom. Vid fältskjut-
ning ska även förutsättning-
ar och stationsbeskrivningar 
skickas in till kretsen för god-
kännande.
 Helst ska inga stora och 
viktiga tävlingar krocka, det är 
en utmaning att få ihop hela 
skjutprogrammet. När tävling-
sunderlagen är inskickade och 
fastslagna, är det ganska up-
penbart att det blir svårt att få 
in ytterligare en nationell täv-

ling i programmet. Klubbtäv-
lingar kan i princip hållas när 
föreningen själv vill, då behö-
ver man bara kontrollera att de 
inte konkurrerar med andra 
grenar eller större tävlingar.
 Daniel berättar att ar-

rangörsbidragen till klub-
barna har ökat från 90 000 
kr till 138 000 kr under året 
2017, vilket tyder på en posi-
tiv trend, då man kan anta att 
det är tävlingsantalet som har 
ökat. För banskjutning, militär 

Tävlingsinformation 
från Kretsen

Text: Anna S. Törnqvist
Foto: Peter Carlsson

Stockholms 
Pistolskyttekrets 
bjöd i januari in till 
en informationsträff 
för tävlingsledare, 
banläggare och 
banansvariga 
mm. Styrelsens 
tävlingssekreterare 
Daniel Kron höll i 
trådarna. Många 
intresserade skyttar 
hade tagit sig till 
kretsens lokal i Årsta.

Stockholmskretsen med 
tävlingssekreteraren 
Daniel Kron bjöd in till 
informationsträff för 
tävlingsarrangörer under 
en söndag.
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snabbmatch och PPC är ar-
rangörsbidraget 1 500 kr per 
tävling och för fältskjutning 
5 000 kr per tävling.

Vad är då viktigt att tänka på 
när man arrangerar en tävling?
– Först och främst fi nns det 
regler att läsa i skjuthandbo-
ken, men det fi nns även infor-
mation för tävlingsarrangörer 
på kretsens hemsida, berättar 
Daniel.

Om det är första gången du 
håller i en tävling, tänk på 
att alltid ha en backup i allt 
du gör. Det kan vara lätt att 
kopiera tävlingsupplägg från 
andra klubbar och tro att det 
är det enda rätta, men så be-
höver det inte vara. Ta reda 
på fakta och ta hjälp av an-
dra erfarna skyttar. Sök inte 
hjälp och stöd för sent. Det 
kan vara lätt att hamna i ”jag 
gör allt själv så blir det bäst” 

syndromet, gör inte det, utan 
delegera istället. Se till att du 
har dina föreningsmedlem-
mar med dig i teamet, att ni 
gör tävlingen tillsammans, att 
alla kan känna sig lika viktiga. 
Sprid positivitet och engage-
mang, det smittar.
 Gör det lätt för dig redan 
från början genom att på ett 
tydligt sätt förankra i klubben 
att ni ska anordna en större 
tävling. När det gäller funk-
tionärer bör man rekrytera i 
god tid och räkna med dubbel 
bemanning för säkerhets skull. 
Är du ute för sent kan det bli 
svårt att få tag i funktionärer 
till de olika arbetsuppgifter-
na. Ta gärna med nybörjare 
i tävlingsförberedelserna och 
ge dem uppgifter, det skapar 
förtroende, god gemenskap 
och teamkänsla.
 Se till att alltid ha en plan 
B och försök att hitta even-
tuella problem som kan fö-
rekomma och lös dem innan 
de dyker upp. Du kan alltid få 
stöd av kretsen inför en täv-
ling, ta vara på deras hjälp.

Tävlingsplanering
När det gäller banskjutning 
som t.ex. militär snabbmatch 
och PPC, är regler och kom-
mandon i princip lika vid 
varje tävling i varje individu-
ell gren. Det krävs dessutom 

ingen banläggare och inte lika 
mycket funktionärer som för 
fältskjutning.
– Vid en tävling i fältskjut-
ning kanske man bör ställa sig 
frågorna: Varför har vi en täv-
ling? Vad vill vi uppnå? Vilken 
nivå ska vi lägga oss på? Hur 
utslagsgivande ska den vara? 
De här frågorna måste täv-
lingsledaren och banläggaren 
komma överens om, betonar 
Daniel.

Bestäm redan innan banlägg-
ningen vilken typ av fältskjut-
ning ni vill ha, traditionell 
eller poängfältskjutning. Det 
krävs 6 stationer för en stan-
dardmedaljgrundande tävling 
och 8 stationer för en mäster-
skapstävling.
 Vid en poängfältskjutning 
kan man som banläggare t.ex. 
tänka på att en eller fl era fi gu-
rer per station är lättare eller 
svårare att träffa än de övriga. 
Då anpassas tävlingen till fl er 
skyttar, som då ges möjlighet 
att välja vilka fi gurer de vill 
skjuta på. Den här typen av 
fältskjutningar ger skyttarna 
en möjlighet att göra ett val 
och förhoppningsvis känna 
sig nöjda med sina presta-
tioner. Bortvalda fi gurer ger 
dock inte skytten maximal 
poäng.
– Diskussioner om vilken 
modell av fältskyttetävling 
som är bäst eller mest rättvis 
kan lätt bli en ”het potatis”, 
tillägger Daniel.

Du som tävlingsledare är an-
svarig för tävlingen och säker-
heten. Det viktigaste är att alla 
stationer har ett första hjälpen 
kit och en fungerande telefon. 
Andra viktiga saker är att sta-
tionerna har en uppdaterad 
skjuthandbok och rätt tolk-
sats på plats.
 Se till att skjutledarna an-
vänder sig av samma kom-
mandon och framför allt rätt 
kommandon under tävling-
en. Många skyttar tävlar fl era 
gånger under en tävlingsdag 
och funktionärerna byts ut. 
Då är det viktigt att skjut-
ledarna håller sig till samma 
kommandon, för att inte stö-
ra eller förvirra skyttarna. Du 
som tävlingsledare eller ban-
läggare kan lätt skriva ner de 

Deltagarna fi ck med hjälp av skjuthandboken räkna ut om fl era 
exempel på fältskyttestationer var godkända eller inte.

Flera av Stockholms pistolskytteklubbar fanns representerade under informationsträffen.
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kommandon och tider som 
krävs vid varje skjutning. La-
minera sedan in underlaget så 
det håller för alla väder. En-
kelt.
 Om du som tävlingsleda-
re själv ska skjuta, tänk då på 
att ha en backup. Komihåg att 
frigöra dig själv och delegera, 
det är du som är ledare och 
som ska ha koll på allt, inte 
göra allt. Var inte ensam i ar-
betet.
 Den jury som utses på 
tävlingsdagen ska bestå av tre 
opartiska personer som kan 
regelboken.

Banläggning
En del tycker att banlägg-
ning är svårt och komplice-
rat medans andra tycker att 
det bara är kul. Vad ska man 
tänka på? – Utslagsgivande 
och rolig, svarar de fl esta på 
den frågan.
 Men hur gör man, und-
rar vi som inte varit med om 
det. Daniel berättar om egna 
erfarenheter och upplevelser.
– Roliga stationer är kul, 
men strukna stationer är inte 
roliga, säger han leende. Var 
inte beroende av rörliga mål 
på en tävling, fortsätter han. 
Ibland kan en tävling med 
större marginaler gällande tid 
och avstånd vara lättare, men 
upplevas svåra, och därmed 
resultera i att ingen skjuter 
fullt. Färger på fi gurer kan 

också upplevas olika för skyt-
ten beroende på kontraster 
och färgseende.

Minsta tillåtna avstånd när 
det gäller metallfi gurer är 15 
meter, med kaliber .22. Na-
tionella skyttar har inga krav 
på skyddsglasögon i dagslä-
get, men det bör användas när 
man skjuter på metallfi gurer 
på mellan 15–25 meter.
 Om du ska anordna en 
mörkerfälttävling kan du an-
vända större fi gurer eller ha 
kortare avstånd, samt lägga på 
ca 30% på skjuttiden.
 Det är banläggaren som 
är ansvarig för att banans alla 
mått stämmer. Ett tips är att 
låta terrängen bestämma hur 
stationerna ska se ut, som att 
t.ex. utnyttja långhåll på rätt 
plats. Välj fi gurer och avstånd 
så det passar för alla vapen-
grupper. Om du har en stor 
fi gur, kan du minska tiden re-
jält. Tänk på att om du fl yttar 
fram skyttarna mot fi gurerna 
blir riskområdet för skyttet 

Att hitta en bra kombination av fi gurer, 
avstånd och skjutställningar kan göra 

en tävling svår, utan att ställa allting 
på maximalt avstånd på minimal tid.

Förutom att själva tävlingen skall gå bra måste samtliga hjälpas åt 
med både för- och efterarbetet.

Utnyttja terrängens möjligheter när du lägger en fältbana. En 
förfl yttning i djupled kan ibland vara svårare än att tiderna är korta.

Avståndet mellan fi gurerna fi nns 
reglerade i skjuthandboken.

förändrat. Läs Säk B! Använd 
numrerad läkt på marken för 
skyttarnas placeringar, det 
hjälper skyttarna att fokusera 
på skyttet och inte fundera på 
vart de ska stå.
 Markera fältstigen och 
spärra av ordentligt där ingen 
får gå eller passera. Se till att 
ha tillräckligt med reservmål 
vid stationerna. Gör gärna 
kopior på målen och ställ vid 
haltpålen till skyttarna. Kom-
munikation med sekretariatet 
är en viktig del för säkerheten.
 Se till att plats för en even-
tuell särskjutning med tillhö-

rande fi gurer är förberett i 
god tid innan tävlingen.
 Efter avslutad tävling skall 
resultatlistor skickas in till 
kretsen för medaljkontroll, 
senast 14 dagar efter tävlings-
dagen. Kretsen kontrollerar 
endast standardmedaljer, inte 
prispengar.
 I Stockholmskretsen ut-
går prispengar till alla vinna-
re i respektive klass, 40% av 
startavgifterna ska gå tillba-
ka till 25% av skyttarna. Pris-
pengarna skall alltid redovisas 
i resultatlistan, avslutar Daniel 
Kron.
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Vad tycker ni om informationen idag?
Björn: Det är alltid bra med information och diskussion, så 
man kan reda ut frågor. Ibland får man höra olika versioner.
Kaj: Det är bra att det blir enhetligt, lika på alla tävlingar.

Hur länge har ni varit banläggare?
Kaj: Länge. Nu har vi en fältskyttegrupp i klubben på ca 20 
skyttar där alla ingår i olika grupper som ansvarar för en var-
sin station vid våra tävlingar.
Björn: De är inte med i själva banläggningen, utan det är vi 
som är i bakgrunden, men vi hjälper dem om de vill lägga 
en bana, ställer in tidgivare och gör förutsättningslappar och 
annat praktiskt.
Kaj: Kruxet nu är att få ut alla skyttar på tävlingar.
Björn: Ja, jag vet inte hur deras tankar går, det räcker ju inte 
att köpa en ny pistol och tänka att man ska bli bra, man mås-
te komma ut och tävla också.

Lärde ni er något nytt idag?
Björn: Jag håller med om att man ska räkna med lite mar-
ginaler på fältskjutningar, det ska kännas kul och inte vara 
omöjligt att skjuta. Vi brukar ha lite sekunder tillgodo på våra 

banor, sen är det skyttens upplevelse som spelar in, men det 
är en annan femma.

Har ni något bra minne av en perfekt fältbana?
Kaj: För min del var det en revolverfälttävling i Enköping för 
5–6 år sedan. Jag hade skjutit hyfsat bra, men jag hade egent-
ligen ingen anledning att känna mig så glad för det som jag 
gjorde. Banläggaren hade gjort en perfekt bra bana och tänkt 
hela vägen.
– Sen är ju även en del av våra egna fältbanor bra förstås, 
tillägger Kaj med ett leende.
Björn: Jag har svårt att komma på någon specifi kt bra bana 
så här på rak arm, men det fi nns många banor som varit bra. 
Det är kul när banan ”skruvas åt ” lite på slutet.
Kaj: Jag upplever att det är fl er skyttar som är ute och skju-
ter fält nu under den senaste tiden. Jag vet inte om det beror 
på polisens ökade krav på aktivitet eller om det bara är så att 
intresset har ökat.
Björn: Vi kanske har blivit bättre på att ta med oss skyttar ut 
också. Vi försöker i alla fall uppmuntra och ta med dem så 
mycket vi kan.

Vad har du lärt dig idag?
- Jag har lärt mig jättemycket. Framför allt så tycker jag det 
är roligt när klubbkompisarna bjuder med mig på sådana här 
informationsträffar, det ger mig mycket. Ju mer man lär sig 
om skytte och olika delar inom sporten, ju roligare blir det.

Hur länge har du varit aktiv pistolskytt?
– Jag har varit med i ca 1,5 år. Det var en kollega som fi ck 
med mig till skjutbanan. Jag tyckte det var roligt och anmäl-
de mig sedan till en nybörjarkurs.

Hur viktigt är det för dig att ha en bra relation med dina 
klubbkamrater?
- Det är jätteviktigt. Oftast är det lätt att anmäla sig och gå 
nybörjarkursen, men sen kanske man känner sig osäker och 
inte vet hur man ska gå vidare. Jag har det bra, eftersom mina 

Anna Salmela,
Roslagens PK

Kaj Sjöberg och Björn Holm,
Upplands Väsby PK

klubbkompisar uppmuntrar mig att följa med på tävlingar, då 
är det bara att hänga på. Alla runtomkring är så hjälpsamma 
och stöttande när man är nybörjare, det är bra.

Vilken skyttegren gillar du mest?
– Det är fältskytte. Det är socialt och det är kul med olika 
skjutmoment.

Vad tänker du om framtiden inom skytte?
– Jag vill gärna lära mig mer om banläggning, hur man ska 
tänka, säkerhet och vad som är viktigt. Helst vill jag vara med 
och lägga en bana i framtiden, åtminstone på en klubbtävling.

Röster från utbildningen
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Av: Peter Siegel

Pk Svea Ing 1 
hedrades på 
Stockholms Stadion
Stockholms Idrottshistoriska Förening bildades 1998 på initiativ av 
Stockholms Idrottsförbund, samma år som förbundet fyllde 100 år. 
Föreningen ska bl.a. dokumentera Stockholmsidrottens historia och 
främja det idrottshistoriska intresset.

Ett sätt att främja det idrotts-
historiska intresset är att visa 
upp landets äldsta föreningar. 
Av det skälet startade styrel-
sen för Stockholms Idrottshis-
toriska Förening, vars förste 
ordförande var Björn Persson, 
aktiviteten ”Årets Hundraår-
ing” 2017. Ambitionen är att 

samtliga föreningar som har 
fyllt 100 år ska fi nnas förteck-
nade på en stor tavla i Stock-
holms Stadions eget museum. 
Avsikten är att fortsätta att he-
dra andra 100-åringa fören-
ingar de kommande åren och 
fylla tavlan med blanketter av 
alla Sveriges över hundra år 

gamla idrottsklubbar, oavsett 
idrottsgren.

Stockholms Stadion, där hund-
raåringarna hedrades har en 
särskild ställning i Stock-
holmsidrottens historia. Där 
arrangerades bl.a. de olym-
piska spelen sommaren 1912. 

Det strålande vädret den som-
maren gjorde att man kallade 
denna olympiad, Sveriges för-
sta, för ”Solskensolympiaden”.

Det var ett trevligt och myck-
et uppskattat möte som först 
började i Stockholms Stadions
museum där man avtäckte 

Stockholms vackra stadion lyser 
upp i mörkret.
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den stora tavlan med de för-
sta 14 hundraåriga förening-
arna. Föreningar som lottades 
som vinnare av 5000 kronor 
blev i år Pk Svea Ing 1, Vax-
holms Roddförening och GK 
Hermes. Därefter gick alla till 
GIH:s lokaler bakom Stadion 
där det hölls anföranden och 
presentationer av föreningarna 
Pk Svea Ing 1 och Vaxholms 
Roddförening. De fi ck sina 
klubbnamn, samt årtal, ingra-
verade på skinande mässing-
planketter och uppsatta på en 
stor tavla i museet. Meningen 
är att alla Sveriges 100-åriga 
idrottsföreningar så småning-
om ska fi nnas med på denna 
tavla. Pk Svea grundades redan 
1894 och passar därmed som 
124-åring in med råge bland 
alla andra 100-plussare.

Leif Yttergren, fi l. dr. och hög-
skolelektor vid GIH, tidigare 
basketspelare i landslaget, höll 
t.ex. ett intressant föredrag i 
GIH:s aula och berättade om 
Stockholmsidrottens tidiga 
år. Hans doktorsavhandling 
”Täfl an är lifvet” handlar bl.a. 
om föreningarnas utveckling, 
om medlemmarna och bil-
dandet av Stockholms Idrotts-
förbund.

Lars Liljegren, Stockholms 
Idrottshistoriska Förenings 
nuvarande ordförande berät-
tade att Stockholms stadion 
är en av världens vackraste 
och mest använda idrottsan-
läggningar. Alltsedan 1912 

Lars Liljegren, ordförande i 
Stockholms Idrottshistoriska 
Förening med mega- och 
mikrofon.

Stockholm arrangerade de 
olympiska spelen 1912.

Jan Palmér och Lars Eliasson visar platsen för PK Sveas plakett.

Arkivbild från PK Sveas Nyårssalut anno 1949.

dallrar luften av idrottshisto-
ria. Minns skrönorna om det 
svenska dragkampslaget, som 
drog upp åtta engelska bob-
bies (engelska poliser, reds. 
anm.) ur leran och vann guld-
medaljen. Minns Jim Thorpe, 
en av de främsta idrottspro-
fi lerna genom alla tider. Här 
tävlade Kanaguri, japanen som 
försvann från maratonloppet 
1912 och här fi ck favoriten 
Sigge Jacobsson linka in som 
sjätte man i samma lopp, se-
dan skoskavet knäckt honom.

Skytteklubbens ordförande Jan 
Palmér och vice ordf., tillika 
presstalesman Lars Eliasson re-
presenterade Pk Svea Ing1 och 
bjöd de ca 90 klubbrepresen-
tanter och mötesdeltagarna på 
en intressant fotoshow om sin 

ärorika klubb. Detta framfö-
rande ägde också rum i GIH:s 
aula bakom Stockholms Stadi-
on som Stockholms Idrottshis-
toriska Förening fi ck låna. Jan 
och Lars fi ck mycket bra re-
spons av de andra klubbars re-
presentanter och applåder för 
den fi na presentationen av sin 
gamla skytteförening. En an-
nan förening av de två som 
presenterade sig med ord och 
bilder var Vaxholms Rodd-
förening, bildad 1883. Även 
de gav deltagarna en bra in-
blick i forna dagars idrottsliga 
verksamhet.

Lars Eliassons kommentar var 
följande: – En stor ära att vi 
blir uppmärksammade på det-
ta vis och får en skylt uppsatt 
på hundraåringarnas tavla till-
sammans med andra välmeri-
terade föreningar. Sist vi blev 
uppmärksammade på liknande 
vis var 1994 då vi fyllde 100 år. 

Då vi fi ck ta emot en svensk 
fana ur HM Konungens hand 
vid nationaldagsfirandet på 
Skansen. Ett väldigt trevligt ar-
rangemang väl utfört av eldsjä-
lar och engagerade människor.

Ordf. Jan Palmér lade till:
– Priset på 5 000 kronor kan 
komma väl till pass för juri-
diskt stöd om vi inte kommer 
överens med vår kommun. 
Södertälje kommun har un-
der många år försökt tvinga 
bort oss från Almnäs. Lyckas 
de med det är vi åtminstone 
kvar på Stockholms Olym-
piastadion. Den lär de nog 
inte riva i första taget.

Eftersnack med gemytlig sam-
varo, goda smörgåsar med öl 
och vatten i GIH:s matsal 
blev en trevlig avslutning av 
fi randet för en del av Sveri-
ges 100-åriga idrottsfören-
ingar 2018.
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ö
Vinterfält
Vinterfältskjutningar är jättekul, speciellt den på Faxan i Uppsala. 
Stationerna ligger nära varandra och det enda man behöver är varma 
kläder och skor, samt ett gott humör. Kanske även en egen handvärmare.

Upsala Sportskytteklubb och 
Uppsalapolisens Pistolskytte-
klubb arrangerar alltid en av 
årets och landets första och 
av många efterlängtade vin-
terfältskjutningar. På 2018 års 
VINTERFÄLT på Faxan i 
Uppsala den 11 februari 2018 
registrerades hela 351 star-
ter. Skyttarna ville helt klart 
komma ut igen och lufta sina 
vapen efter jul- och nyårsup-
pehållet.

Deltagarantalet var som van-
ligt stort. Även många skyttar 
från närliggande kretsar som 
t.ex. Stockholm och Dalarna 
kom och ville vara med. Ty-
värr kunde man bara ha 7 sta-
tioner även denna gång, den 
”översta” stationen på banan 
var tyvärr inte godkänd. Svå-
righetsgraden var lagom, 19 
skyttar totalt klarade att skjuta 
fullt. Resterande 332 av 351 
skyttar bommade lite här och 

var. Gungan på station 6 var 
något besvärlig om man inte 
var riktigt på hugget. Svårig-
hetsgraden på den stationen 
syntes sedan tydligt i resul-
tatlistan. Men det fi nns, trots 
svårighetsgraden, alltid en 
vinnare i alla vapengrupper 
och skytteklasser.

Hans Granath från Västerås var 
den skytten som utmärkte sig 
speciellt. Hans sköt fullt och 

vann både C3 och R3, samt 
kom med en bom på sjätte 
plats i A3. 125 träffar på 126 
skott man nog beteckna som 
en utmärkt prestation. En 
annan skytt som också vann 
två vapengrupper var Ro-
sersbergs ”fi rst lady”, Lena 
Mickelsson, hon vann både 
C2 och R2.

Uppsalakretsens store pistol-
skytteentusiast Bertil Olsson 

En handvärmare modell större skadar inte på VINTERFÄLT. Av: Peter Siegel
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Årets segrare i olika klasser och vapengrupper:
 Namn klubb Resultat  Poäng
A3 Mikael Bergner Forsa Pk 42/21 31
A2 Anders Staaf Håtuna Pistol & Ssk 38/21  15
A1 Peter Neretnieks  Roslagens Ps 40/21 20
B1 Kajsa Lindblad F 16 SF 26/15 10
B2 Michael Jelseus Uppsala Handeldvapenförening 38/21  25
B3 Roger Björkman Råsbo Psk 42/21  32
C3 Hans Granath  Västerås Pistolskyttar 42/21 31
C2 Lena Mickelsson  Rosersberg Pk 40/21 29
C1 Jaan Joandi Salems Pk 41/21 13
DC1 Nina Kohlén  Eskilstuna Psk 36/20 18
DC2  Anita Abrahamsson  Smedsbo Pk Västerås 36/17 20
Jun Leopold Joandi Salems Pk 39/20 14
Vy Peter Åberg Lunda Skf 41/21 24
Vä Curt Johansson  Hallstavik Psk 41/21 21
R3 Hans Granath  Västerås Pistolskyttar 42/21 32
R2 Lena Mickelsson  Rosersberg Pk 35/21 13
R1 Rolf Olsson Smedsbo Pk Västerås 36/17 20

På upprop och sekretariat arbetade 
Jan Vängelin och Gunilla Björklund.

Tävlingsledare 
Mattias Brännvall.

Monica Hjertqvist, Råsbo Pk, 
fanns självklart på plats. Har 
jakten i Ladies Cup börjat 
månne?

Trots kylan höll funktionärerna 
på station 3 både glädjen och 
värmen uppe. 

Lena Kröckel, Salems Pk, klistrar den blåa diamanten på gungan.

Den beryktade station 6 med 
en gunga gjorde sina avtryck i 
resultatlistan.

var förstås på plats och arbeta-
de bl.a. som stationschef. Den 
f.d. förbundskaptenen och 
landslags-coachen i Sport-
skytte är lika entusiastisk som 
alltid. Jag skulle vilja veta hur 

många tävlingar, mästerskap 
och SM han varit med och 
arrangerat genom åren. Han 
vet det nog inte själv, men sä-
kert innehar han det svenska 
rekordet i den grenen.

Tävlingsledaren Mattias 
Brännvall berättar.
– Vi i USK är glada över 
att deltagarna hade roligt på 
vår Vinterfält, men för oss i 
USK var det dock en myck-
et tung helg. Lars-Erik Rang, 
en mycket aktiv senior i vår 

Hans Granath, Västerås 
Pistolskyttar, var tävlingens 
bästa skytt.

förening, gick bort i cancer i 
fredags. LE Rang var anmäld 
och skulle ha gått i patrull 1 i 
morse. Han betydde mycket 
för klubben, har hjälpt till och 
varit avgörande i bygget av 
ställningarna till våra elektro-
niska tavlor. Han har avhjälpt 
problem med vridmålen, varit 
en fl itig både funktionär och 
skytt. En ovärderlig person i 
vårt föreningsliv. Det var nog 
ingen medlem i USK som 
inte hade honom i tankarna 
idag. Vi saknar Lars-Erik och 

tillägnar denna tävling i år till 
hans minne.

Under tidigare år var det all-
tid prisutdelning av heders-
priser efter tävlingen, men 
arrangören Upsala Sportskyt-
teklubb och Uppsalapolisens 
Pistolskytteklubb hade tydli-
gen ändrat sig och skickar nu 
penningpriser till pristagarnas 
föreningar. Det är väl lika bra, 
på det viset får man ihop till 
startavgifter för nästa tävling. 
Kanske blir det lite över till 
ammo också.

Det var bra ljus hela dagen, 
temperaturen var runt noll 
grader och någon blåst märk-
tes inte av alls. Perfekta för-
hållanden för en spännande 
vinterfältskjutning. Det stod 
även en stor handvärmare upp-
ställd på ett ställe där man 
kunde värma fi ngrarna. Alla 
var glada och det fanns i alla 
fall inget bättre att göra denna 
fi na fältskyttesöndag i februari.
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Besök vår hemsida: www.sportec.se

Haendler & Natermann
precisionsblykulor

– fettade –
– plastade –

– förkopprade –

Vihtavuori krut,
Magtech kulor
Magtech hylsor,

Magtech tändhattar

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

DILLONS LADDPRESSAR
– fl era olika utföranden –

Allt fi nns för det 
mesta i lager!

Modell: Labradar - Noggrannhet 99.9%

Enkel användning
-Riktas mot tavlan
-Skjut

Fungerar i alla
väder

Pris: 7 490 kr

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

TRÅDLÖS HASTIGHETSMÄTARE

NY KIKARE - 10x30x50

VAPENAUKTION!

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

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

Inlämning Inlämning 
pågår till pågår till 
vårens vårens 
auktion.auktion.

Nästa auktion, söndag 13 maj!

Vi är återförsäljare av Heckler & Koch och Double Alpha Academy.

www.caliber44.se
info@caliber44.se

0340-20 55 44

Under 2018 händer det mycket hos oss och först ut är butiken. 
Fler nyheter kommer under året. Välkomna!
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GESAB skyttetjanst.se

Gör din beställning på www.skyttetjanst.se

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

Du får fraktfri leverans om du beställer tavlor eller fi gurer för minst 2 400 kr + moms

Tel: 0176-20 82 80 • Fax: 0176-20 82 81 • e-mail: gesab@skyttetjanst.se

Shoot N-C självmarkerande tavla

Metric nålad

Classic nålad

OBS! Ny markering 
på bildäcken!
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Umeå Pistolskytteklubb är 
lyckligt lottad som, mitt i cen-
trala stan, har tillgång till en 
skyttehall med 15 skjutplatser 
för precisionsskytte upp till 
50 meter och 40 platser för 
luftskytte. Dagtid tränar po-
lisen skytte i hallen med sina 
aspiranter och under kvällar 
och på helgerna får pistol- 
och gevärsskyttar möjlighet 
att träna och tävla i sina res-
pektive grenar.

Utmaningen med att anordna 
en inomhusfältskyttetävling
Att anordna en fältskyttetäv-
ling inomhus ställer stora krav 
på planeringen, då både ut-
rymmet i sidled och avstån-
den till målen är begränsade 
faktorer. Åsa Edvinsson och 
Marcus Karström, grenledare 
för fältskyttet i Umeå PK, har 
löst det på följande sätt:
 Alla fi gurer står på sam-
ma avstånd från skjutlinjen, 
16 meter för A- och R-va-
pen och 18 meter för C- och 
B-vapen, men varierar i stor-
lek och antal, beroende på vil-
ken station de tillhör och även 
beroende på med vilket vapen 
de ska beskjutas. De fl esta fi -
gurer är fasta, men några är 
rörliga.
 När tävlingen startar så 
ordnas skyttarna i tvåmanna-
patruller. Den första patrullen 
skjuter station ett och förfl yt-
tar sig sedan i sidled till station 
två varvid en ny patrull om två 
skyttar tar plats på station ett. 
Allt eftersom skyttarna förfl yt-

tar sig i sida så fylls linjen på. 
Skyttarna i tvåmannapatrul-
lerna visiterar varandras vapen 
efter varje avklarad skjutstation 
och sköter själva markeringen 
och protokollför träffarna.
 På golvet vid skjutlinjen, 
framför varje station, finns 
skriftliga anvisningar för hur 
respektive stations fi gurer skall 

beskjutas och vilken skjutställ-
ning som gäller. Alla stationer 
för respektive vapengrupp 
skjuts på samma tider, 15 s för 
A- och R-vapen och 13 s för 
C- och B-vapen, men skjut-
ställningarna varierar från stå-
ende, stående 45o, med eller 
utan stödhand eller sittande.
 När den första patrullen 

har skjutit färdigt sina åtta sta-
tioner kliver de av linjen och 
lämnar in sina resultat till se-
kretariatet. De kan därefter 
göra sig redo för att, om de 
så önskar, starta ett nytt varv 
med att annat vapen, och kan-
ske med en annan patrull-
kamrat.
 Skjutledarens arbete be-

Inomhusfältskytte 
i norr

Av: Lars Edvinsson

Vad gör man när man vill anordna en tävling i 
fältskytte i Umeå, i mörkaste februari, när det är 
isande kallt och meterdjup snö? Man ordnar en 
fältskyttetävling inomhus så klart, komplett med 
kluriga målväxlingar, fallmål och svängande gunga.

Några segrare från vänster: Marcus Karström, Tobias Warg, Anton 
Grafström, Sven Berglund, Jimmy Ruljeff, Håkan Lindgren och Göran 
Selstedt.

Skjuthallen i Umeå där civilt skytte och polisen samsas.

Åsa Edvinsson banläggare och 
gungkonstruktör.

Gungan som Åsa konstruerade 
drivs av ett bilbatteri som 
aktiverar en vindrutetorkarmotor.
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står i att ge skjutkomman-
don, sköta målspel, fi nnas till 
hands vid vapenfel och ordna 
omskjutningar, samt vara be-
hjälplig vid eventuella tolk-
ningar av kantträffar. En enda 
skjutledare kan därmed sköta 
hela tävlingen. Flera skjutle-
dare turas emellertid om så att 
alla som vill ska kunna vara 
med och skjuta själva.

Effektiv skjutning
– Metoden med rullande 
start gör att det går fort att 
skjuta och skyttarna hinner 
med både tre och fyra varv 
med olika vapen under täv-

Fakta om tävlingen
Tävlingsdag: 10 februari 2018
Totalt antal deltagande skyttar 51
Antal A-starter 34
Antal B-starter 9
Antal C-starter 48
Antal R-starter 27

Marcus Karström var dagens 
tävlingsledare.

Till vänster K-G Johansson Övik PK och till höger Ulf 
Eriksson Nysätra PK. Bakom Olov Danielsson och 
Dennis Andersson, båda Umeå PK.

Erik Lorentzson och Peder 
Johansson i vapenkontrollen.

Jan Hägglund, Umeå Pk, 
förklarar för sin klubbkamrat 
Carl Bergling hur han ska skjuta.

lingsdagen, säjer Åsa Ed-
vinsson, grenledare fält och 
banläggare i Umeå PK. Det 
behövs inte heller så många 
skjutledare, vilket gör att alla 
får skjuta så mycket som de 
vill och orkar.
 Åsa har även byggt den 
mekaniska gunga som använ-
des för första gången denna 
dag.

Berätta lite om gungan Åsa, hur 
är den konstruerad?
– Gungan är byggd helt i 
trä, har vissa metallbeslag, och 
den drivs av en vindrutetor-
karmotor från en personbil. 
Strömkällan är ett bilbatteri. 
Det luriga var att få till över-
föringen av motorns varv 

till de rörliga delarna i själva 
gungan så att den inte skul-
le gå vare sig för fort eller för 
långsamt, berättar Åsa. Många 
kvällar gick åt till att pröva 
fram bästa modellen.

Vad tycker skyttarna om att 
skjuta en fullskalig fälttävling 
inomhus, mitt i vintern?
Ulf Eriksson, Nysätra PK, 
tycker att det är roligt att 
Umeå PK har fått igång så 
mycket skytteaktivitet de se-
naste åren inom det nationella 
skyttet och han kommer gär-
na och skjuter fl er tävlingar 
i Umeå.
K-G Johansson, Örnsköldsviks 
PK, tyckte att banan var rolig 
och varierande och han kom-
mer gärna tillbaka till Umeå 
och skjuter fl er inomhusfält-
tävlingar.
Anton Grafström, Vännäs PSK, 
tyckte att tävlingen var rolig 
att skjuta och han var nöjd 
med sitt revolvervarv, men 
mindre nöjd med C-varvet.

Carl Bergling, Umeå PK:s 
15-årige junior som tidigare 
mest tränat och tävlat i luft-
gevärsskytte och som sköt sin 
första fältskyttetävling någon-
sin, tyckte att banan var svår, 
men rolig att skjuta.

Avslutningsvis, Marcus 
Karström, tävlingsledare, hur 
vill du sammanfatta dagen?
– Det har gått mycket bra, 
alla skyttar verkar vara nöjda. 
Banan var omväxlande och 
ganska svår, men det ska den 
vara, det är ju en riktig krets-
tävling där standardmedaljer 
delas ut. Det är roligt att vi 
kan anordna fältskyttetävling-
ar här uppe i norra Sverige 
även mitt i vintern. Nu ser 
vi fram emot våren och ut-
omhussäsongen. Den 28 april 
anordnar vi den nationella 
fältskyttetävlingen Björkskot-
tet utomhus här i Umeå och 
vi hälsar skyttar från hela lan-
det varmt välkomna till den 
tävlingen!

Anton Grafström, Vännäs Psk, fokuserar under fältskjutning.
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De vanligaste frågorna
2005 tecknade jag ett avtal 
med Skytteorganisationernas 
samarbetsdelegation angåen-
de biträde i miljöfrågor. Hit-
tills har jag svarat på kortare 
frågor från ca 400 klubbar 
och föreningar när det gäller 
skottbuller, bullerdämpning, 
bullerutredningar, tillsyn och 
tillsynsavgifter, sanering och 
efterbehandling, MIFO-me-

toden (metodik för invente-
ring av förorenade områden), 
PAH (polycykliska aromatiska 
kolväten), krav på egenkon-
troll, avveckling av skjutbanor, 
blyad ammunition, kontroll av 
läckage från kulfång krav vid 
utbyggnad eller nybyggnad av 
bana, ventilation vid inom-
husbanor m.m.
 Dessutom har jag biträtt ca 
150 skjutbanor med konsult-

stöd när det gäller planering 
och anläggande av ny bana 
eller skyttecenter, förbudsta-
lan i miljödomstol, sanering 
av banor, bullerutredning-
ar, överklagande när det gäl-
ler tillsynsavgifter, buller och 
tidsbegränsningar, åtgärder 
vid nedläggning, arrendeavtal, 
plan för egenkontroll m.m.

Jag har regelbundet skrivit 

krönikor enligt nedan som 
publicerats i skytteförbun-
dens tidningar om de vanli-
gaste miljöfrågorna. Texten 
ligger nu även på förbundens 
hemsidor.
• Tillsyn och avgifter för 
tillsyn
• Skyttet och miljöbalken
• Plan för egenkontroll av 
skjutbanor med förslag till 
mall, förslag till text och för-

Skyttet miljön
Det Janne Kjellsson inte vet om miljöfrågor kopplade till skjutbanor är 
knappast värt att veta. Nu lämnar han uppdraget som SPSFs konsult 
och i sin sista krönika här betonar han bland annat vikten av att 
klubbarna utser en miljöansvarig person i styrelsen.

Janne Kjellsson har var it 
SPSFs konsult i miljöfrågor 
sedan 2005. När han nu läm-
nar uppdraget vill han dela 
med sig av sina erfarenhet-
er till förbund, kretsar och 
skytteklubbar. En fråga som 
är högintressant är frågan om 
bly i ammunitionen som dis-

kuteras både inom EU och 
nationellt. Janne tycker att det 
tyvärr inte ser ljust ut.
– Ska jag spekulera tror jag att 
blyad ammunition kommer att 
vara förbjuden om tio år, säger 
Janne, så det gäller att förbun-
den och ammunitionstillver-
karna förbereder sig för detta.

Här hemma propagerar Jan-
ne också för att klubbarna ska 
utse en miljöansvarig i klubb-
styrelserna som sätter sig in 
i de viktigaste kapitlen och 
förordningarna i Miljöbalken.
En positiv kontakt och dialog 
med kommunen är också vik-
tig. Klubbarna måste hålla sig 

väl informerade om vad som 
händer så inte till exempel 
byggplaner eller miljöprojekt 
som kan påverka skjutbanan 
kommer som en överraskning 
och man inte hinner yttra sig 
i sakfrågan eller – i värsta fall 
– överklaga.

Janne Kjellssons krönika

Janne Kjellsson 
fyllde 77 förra året 
och lämnar nu sitt 
uppdrag som SPSFs 
miljökonsult. Han 
slutar inte helt, men 
kommer att begränsa 
sina åtaganden 
beroende på 
dagsläget.
– Nu kan jag ägna 
mig mer åt fl ugfi ske 
och jakt, säger han.

Av: Ulf Hansson
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fattningar inom miljöområdet 
m.m.
• Buller från skjutbanor
• Bullerdämpning av skjut-
banor
• Risker vid bullerdämpade 
skjuthallar
• Miljötekniska undersök-
ningar
• Efterbehandling och sane-
ring
• Hantering av avfall
• Skyttet och miljöbalken
• Ventilation inomhusskjut-
banor

Jag har försökt propagera för 
att föreningen/klubben ut-
ser en miljöansvarig i sty-
relsen precis som man utser 
banchefer m.fl . som försöker 
sätta sig in i de viktigaste ka-
pitlen och förordningar i MB 
(Miljöbalken) när det gäller 
skjutbanor bl.a. Kap 2:all-
männa hänsynsregler, Kap 
9-10: miljö-och hälsoskydd, 
Förordningen 1998:899 om 
miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd, Miljöprövnings-
förordningen 2013: 251 kap 
30 gällande tillstånds-och an-
mälningsplikt för skjutfält och 
skjutbanor samt underlaget i 
mina krönikor som fi nns på 
förbundens hemsidor.
 En sak som är viktigt är 
att följa upp vad som händer 
i kommunen med planerad 
nybyggnation m.m. När en 
kommun gör en ny översikts-
plan skall man dra öronen åt 
sig och kolla om klubben kan 
påverkas och i så fall yttra sig 
som sakägare i frågan eller i 
värsta fall överklaga. Det är 

många banor som fått pro-
blem med buller och kortare 
verksamhetstider därför att 
kommunen tillåtit byggnation 
inom bullerstört område.
Proaktivt arbete i förhållande 
till kommunpolitiker med an-
svar för planfrågor och fritids-
frågor är här väsentligt för att 
säkerställa fortsatt verksamhet.

Utvecklingen på miljöområdet
När det gäller MB med för-
ordningar har det skett några 
förändringar som är koppla-
de till skjutbanor. Det tänk-
ta förbudet gällande all blyad 
ammunition vid jakt och 
skytte undanröjdes genom 
blykonsekvensutredningen 
2006. Den kompromiss som 
beslutades innebär att det 
normalt inte är tillåtet att 
använda blyhagel vid skytte 
på skjutbanor. Vad som gäl-
ler framgår av §§ 14 a-d om 
ammunition som innehåller 
bly i Förordningen 1998:944 
om förbud m.m. i samband 
med hantering av kemiska 
produkter.
 2013 kom det en ny för-
ordning, miljöprövningsför-

ordningen (2013: 251), som 
reglerar tillstånds - och an-
mälningsplikt för olika typer 
av miljöfarlig verksamhet. 
Vad som gäller för skjutbanor 
framgår av kap 30.
 Alla civila skjutbanor räk-
nas sedan några år som an-
mälningspliktiga om de är 
stadigvarande inrättade och 
det skjuts mer än 5 000 skott 
per år. Tidigare var en ci-
vil skjutbana tillståndspliktig 
om det sköts mer än 200 000 
skott och anmälningsplik-
tig om skottantalet var läg-
re men högre än 5000 skott. 
Anmälan sker till kommunen 
medan tillstånd söks hos läns-
styrelsen. Vid nyanläggning 
eller en större förändring av 
verksamheten på en skjutba-
na kan tillsynsmyndigheten 
kommunen dock under vissa 
förutsättningar förelägga en 
verksamhetsutövare att till-
ståndspröva anläggningen.
 Enligt min uppfattning 
är det fortfarande skottbuller, 
bullerutredningar och buller-
dämpning som är de domine-
rande frågorna. Skjuttiderna 
har ofta avgörande betydel-
se för störningsupplevelser i 
närområdet. Plan för egen-
kontroll och efterbehandling/
sanering av kulfång är också 
aktuella frågor.
 När det gäller skottbuller 

Regelverkets
tillämpning präglas av 
okunskap och godtycke.

Blir det förbud mot bly i ammunition? Frågan är i högsta grad aktuell 
och diskuteras både inom EU och nationellt. Detta trots att den av 
regeringen tillsatta utredningen 2005 konstaterade att kulfång sällan 
läcker bly om pH-värdet är över 5. Detsamma gäller fältskytte där 
målen ställs så att det fi nns naturliga kulfång.

Bullermätning på Lövsta 
skjutbana för några år sedan. 
Janne Kjellsson tycker att både 
Kommuner, Länsstyrelser och 
Mark och Miljödomstolen har 
börjat tolka Naturvårdsverkets 
allmänna råd för skottbuller 
striktare/annorlunda än vad 
som var tänkt. En myndighet 
kan påstå att visserligen 
håller man riktvärdet för 
buller, men att bullret ändå är 
störande, vilket gör att man 
till exempel uppmanas minska 
verksamhetstiderna på banan.
– Domstolar och 
myndigheter har förbisett att 
Naturvårdsverket redan beaktat 
detta vid utformningen av de 
allmänna råden, säger Janne.

tycker jag att både kommu-
ner, länsstyrelser och MMD 
(Mark och Miljö Domsto-
len) börjat tolka NV (Natur-
vårdsverket) allmänna råd för 
skottbuller (NFS 2005:15) 
striktare/annorlunda än vad 
som var tänkt. Nu kan en 
myndighet/domstol påstå att 
visserligen innehålls riktvär-
det för buller enligt NV all-
männa råd men buller är ändå 
störande vilket gör att banan 
bör minska verksamhetsti-
derna. Då har både domstolar 
och tillsynsmyndigheter för-
bisett att detta har NV redan 
beaktat vid utformningen av 
de allmänna råden. Det vet 
jag eftersom jag var med vid 
framtagningen av de allmän-
na råden. Jag har heller aldrig 
varit med om att beslutande 
myndighet begärt tillsynsväg-
ledning av NV.
 Även förändringar på en 
skjutbana bedöms hårdare än 
tidigare. Det fi nns exempel 
där en skjutbana utökat skyt-
tet på en trap- och skeetbana 
med några ytterligare lerdu-
vekastare för sporting för att 
få mer varierat skytte inom 
samma riskområde som tidi-
gare dock utan att anmäla det-
ta till tillsynsmyndigheten. I 
samband med ett överklagan-
de har då en MMD bedömt 
det ändrade skyttet som nyan-
läggning och beslutat om nya 
och lägre riktvärden för buller 
på hela banan med hänsyn till 
detta.
 Att göra förändringar av 
skyttet på en befi ntlig bana 
utan att diskutera detta med 
tillsynsmyndigheten kan såle-
des få stora konsekvenser för 
verksamheten.
 Överklagande av tillsyns-
beslut i kommunerna avgörs 
numera ofta i domstolar, som 
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I expertpanelen ingick Gunnar Jacks (markkemi), 
Per Leffl er (miljömedicin), Sven Larsson (kemi) 
och Ulf Qvarfort (föroreningar i mark och 
grundvatten). I intervjuer för NP menade man 
sammanfattningsvis att den miljöpåverkan som bly 
i pistolammunition hade var försumbar och att 
frågan snarare var politisk än miljömässig.
 De samlade skytteförbunden gav året efter 
(2006) ut en vitbok om bly i ammunition.

SPSF:s miljövetenskapliga rådi stort saknar kompetens inom 
området, i stället för hos den 
myndighet som har ansvaret.
Personligen tycker jag att vi i 
vissa fall lever med ett regel-
verk som vid sin tillämpning 
präglas av ett visst godtycke 
när det gäller miljöfrågor och 
skjutbanor.
 Beslut fattas av enskilda 
miljöinspektörer, som i många 
fall saknar kunskap om skytte 
och dess förutsättningar och 
inte heller är beredd att lyss-
na på sakkunskapen.
 Det kan räcka med att 
boende eller ägare på en fast-
ighet klagar på buller så kom-
mer tillsynsmyndigheten med 
krav på förändrad verksamhet 
på skjutbanan som berör 100-
tals personer.
 Ovanstående exempel är 
avarter när det gäller hand-
läggning av frågor rörande 
skjutbanor men avarterna 
har ökat med åren. Jag har 
alltid förespråkat att skjutba-
nor skall ha en nära och bra 
kontakt med den lokala till-
synsmyndigheten och vid be-
hov begära råd när det behövs 
men tyvärr förekommer det 
att företrädare för skjutbanan 
tycker att de själva vet bäst. 
En sådan inställning är inte 
till fördel för verksamheten.
Enligt min uppfattning bor-
de skytteförbunden ta initiativ 
till en omarbetning av NFS 
2005:15 (Naturvårdsverkets 
föreskrifter) med klarare reg-
ler som inte kan tolkas god-
tyckligt. En sådan utredning 
borde från förbundens sida 
ledas av en erfaren miljöjurist.

Övrigt
Den sista mars 2018 upphör 
mitt avtal med skytteförbun-
den även om jag kan tänka 
mig ställa upp som biträde 
i enskilda fall. Ovanstående 
text är ett försök att samman-
fatta mina erfarenheter under 
de 12 år jag biträtt förbunden. 
Min uppmaning till skytteför-
eningarna är att lägga ner lite 
tid på studier av de viktigaste 
delarna i MB. Det fi nns här 
också anledning att vara nog-
grann med tider för skjutning 
med särskild uppmärksam-
het på tider som av närboen-
de kan uppfattas som särskilt 
störande.

VITBOK– Om bly i kulfång

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

När frågan om förbud av bly i ammunition aktualiserades 
år 2005 tillsatte Svenska Pistolskytteförbundet med fl era 
ett miljövetenskapligt råd för att bringa reda i allt tyckande. 
Det viktiga var att blyets miljöpåverkan bedömdes ur en strikt 
vetenskaplig synvinkel.

Ulf Qvarfort menade att det var bra att 
skytteorganisationerna försökte få lite 
”vetenskaplig stuns” i blyfrågan och sa att 
problemet snarare var politiskt än miljömässigt.

Många beslutsfattare har – ofta på ovetenskapliga 
grunder – bringats tro att skyttet är skadligt för 
miljön. Sven Larssons enda kommentar till detta 
var kort och gott: ”Tro kan man göra i kyrkan. 
Det här är vetenskap”.

Per Leffl er tyckte att den grundläggande 
kunskapsnivån i livsavgörande ämnesfält som 
miljötoxikologi och miljökemi var förvånande 
låg hos politiker i allmänhet och allmänheten i 
synnerhet. Med hänsyftning till denna okunskap 
tillade han: ”När kunskapen sviktar är det lätt att 
bli vilseledd”.

Gunnar Jacks menade att det torde höra till 
undantagen att bly i ammunition skulle ha någon 
hälsoeffekt på miljö och människor.

Sven Larsson

Gunnar 
Jacks

Per 
Leffl er

Ulf 
Qvarfort
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Kalmar läns norra Pistolskytte-
krets hade fått in önskemål om 
och därmed även ett behov av 
att utbilda Föreningsinstruktö-
rer. Kretsen gick därför ut med 
en intresseanmälan till fören-
ingarna under hösten. Till ut-
bildningen anmälde sig åtta 
personer från fyra föreningar.

Utbildningen genomfördes i 
luftvapenhallen i Västervik 
med deltagare från Ankars-
rum, Vimmerby, Västervik 
och Överum. Första utbild-
ningstillfället var i slutet på 
november under en heldag. 
Under julferien fi ck deltagar-
na hemläxa i form av självstu-
dier som skulle redovisas vid 
den sista träffen.

Träffen hölls den 27 januari där 

samtliga kursdeltagare efter 
avklarad utbildning och redo-
visning, numera kan titulera 
sig som Föreningsinstruktör.
 Varje förening i kretsen 
har därmed minst två instruk-
törer som nu kan leda utbild-
ning för Pistolskyttekort och 
även hjälpa till att instruera 
vid träningsskjutningar i sina 
föreningar.

Utbildningen leddes av Riks-
instruktör John-Åke Anders-
son samt Kretsinstruktörerna 
Bengt Carlsson och Guy Pers-
son.

Närmast efter utbildningen 
av föreningsinstruktörer an-
ordnade kretsen en utbild-
ning för stationschefer och 
stationspersonal. Denna ut-

bildning genomfördes i Vim-
merby den 10 februari. Även 
denna utbildning hölls av 
trion John-Åke, Bengt och 
Guy. Till utbildningen hade 
21 personer anmält sig vilken 
det blev en intressant och gi-
vande dag, med många frågor 
och diskussioner.
 Regler och kommandon 

för de olika uppgifterna på 
en fältskyttestation ventilera-
des. Även vad som gäller för 
varningar, diskvalifi kation och 
avstängning gicks igenom. 
Vidare fi ck deltagarna infor-
mation om de ändringar som 
gäller i nya SHB (Skjuthand-
boken upplaga 17).

Kanske och mest troligt kom-
mer det att anordnas en ut-
bildning för stationschefer 
och personal längre fram ge-
mensamt eller ute i respektive 
klubb. Det fi nns alltid ett stort 
behov av att ha utbildade sta-
tionschefer i alla föreningar.

Till hösten planeras även en ut-
bildning för vapenkontroll. Tid 
och plats är ännu inte bestämd.

Nya förenings-
instruktörer
Av: Ing-Marie Åkerö och Guy Persson

Kalmar läns norra Pistolskyttekrets har under 
vintermånaderna utbildat åtta nya föreningsinstruktörer.

Kursdeltagare sittande från vänster Niklas Isaksson, Tommy Eklöv, Tony Karlsson, Thomas Lindsköld, Roger Andersson, 
Andreas Ege och Rolf Burman. Stående kursledare från vänster; Bengt Carlsson, Guy Persson och John-Åke Andersson.

Ej närvarande vid 
fotograferingen 
Ingemar Lundgren.
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Hur stöldskyddar 
du dina vapen?
Text: Anna S. Törnqvist • Foto: Peter Carlsson

Stöldskyddsföreningen, SSF, är både 
oberoende och ideella, det har de varit sedan 
1934 och märkning är inget nytt för dem.

Att få inbrott i sitt hem är inget 
som någon vill vara med om. 
Det är både fruktansvärt, sår-
bart, obehagligt och respekt-
löst. Hur gör man då för att 
försöka förhindra inbrott? Går 
det att skrämma bort tjuven? 
Vi inom skyttesporten som 
kanske har annat än värdefulla 
datorer och kameror hemma, 
är skyldiga enligt lag, att tänka 
extra noga på hur och vart vi 
förvarar våra vapen.
 Vi besökte SSF och träf-
fade Lina Nilsson som är råd-
givningsexpert.

Vad rekommenderar ni för bra 
skydd i hemmet?
– Det fi nns vapenlagar och 
föreskrifter från Rikspolissty-
relsen för hur allt ska vara, plus 
alla normer. När det gäller 
vapenskåp så har de olika an-
ordningar för hur de ska sättas 
fast på ett säkert sätt. Vi brukar 
rekommendera att man bultar 
fast vapenskåpen ordentligt i 
både väggen och golvet, vilket 
försvårar att få loss vapenskå-
pet, berättar Lina.

– Det kan man tänka på 
även när det gäller värdeskåp 
där annat värdefullt kan för-
varas, tillägger hon.
– Det är viktigt att ha cer-
tifi erade lås på dörrar, fönster 
och altandörrar. Vi ser i vår 
statistik att de fl esta inbrot-
ten sker just genom fönster 
och altandörrar. Det gäller att 
tänka på alla tänkbara ingång-
ar och att försvåra för inkräk-
tarna att ta sig både in och ut.
– Inbrottstjuvar kollar ofta 
upp området innan de slår 
till så ett enkelt tips är att ha 
intervallstyrd belysning, så att 
bostaden inte är helt nedsläckt 
när man är borta. Brevlådan 
bör också vara insynsskyddad 
och låst, för att man inte ska 
bli av med viktig post.
– Många skaffar hemlarm 
till sin bostad. Förhoppnings-
vis kan det förhindra inbrott 
eller skrämma bort objudna 
gäster.

För ni statistik över vapenbrott?
– Jag använder mig av den 
offentliga brottsstatistiken från 

Brå (Brottsförebyggande rå-
det), det är enkelt för alla att 
gå in och titta där, säger Lina.
 Snabbt tar Lina fram sta-
tistiken och vi har nu ett un-
derlag framför oss. Där kan vi 
utläsa statistik för åren 2010–
2017 i hela landet. Statisti-
ken avser då samtliga stölder 
av vapen, ammunition och 
sprängämnen. Under åren 
2011 och 2012 skedde det 
fl est stölder i bostäder (villa/
lägenheter), totalt 286 anmäl-
da i landet. Vi kan också utlä-
sa att det anmäldes 49 stölder 
i fritidshus och 30 stölder ur 
motorfordon.

Hur många av dessa stulna 
vapen är enhandsvapen 
kontra jaktvapen?
– Generellt är det mest jakt-
vapen som stjäls uppåt i landet, 

där många jagar. Det går inte 
att utläsa av den här statistiken 
vilken typ av vapen som har 
stulits, utan då får man kontak-
ta BRÅ eller polisen i det om-
rådet man är intresserad av, för 
att se om de kan hjälpa till och 
få fram mer specifi ka data. Från 
och med år 2015 gjorde man 
om statistiken till kommunni-
vå, vilket innebär att man inte 
längre kan söka på länet utan 
man måste gå in och söka på 
alla de kommuner som man är 
intresserad av att se.

Hur anser ni att man ska 
stöldskyddsmärka sina vapen?
– Vi rekommenderar att an-
vända DNA-märkning till va-
pen och värdefulla ägodelar. 
Det är ett enkelt och iden-
titetsstyrt sätt att märka vem 
som är ägare till föremålet.

Lina Nilsson, rådgivningsexpert på SSF.

DNA-vätskan levereras i en liten 
plastfl aska. Varningsdekaler i olika 

storlekar följer med.



NP1 ’18 29

Hur märker man sitt vapen 
med DNA?
– Det är en liten fl aska med 
en genomskinlig DNA- väts-
ka som innehåller en unik 
sifferkod och hundratals mik-
roskopiska punkter. På varje 
punkt fi nns en präglad unik 
kod.
– Du penslar på vätskan på 
de rengjorda ägodelarna du 
vill märka. När det gäller va-
pen kan man lägga lite vätska 
på ytor som inte är så utsat-
ta, t.ex. bakom avtryckaren, 
i skarvar och liknande. Väts-
kan blir genomskinlig när den 
torkat.
– Märkningen ska ske i plus-
grader. Viktigt är att man ock-
så sätter fast varningsdekalen 
på allt som märks, den är dess-
utom svår att ta peta bort.
– Vi har lite större dekaler 
att sätta vid t.ex. entrédörrar. 
Sen kanske inte märkningen 
i sig resulterar i att det inte 
blir inbrott, men det signale-
rar i bästa fall till inbrottstju-
ven att här bor det någon som 
har ett säkerhetstänk, då kan 
det kan bli problem även när 
man kommer in i bostaden.

Hur kan polisen se vem som 
är ägare till de upphittade 
föremålen?
– Polisen kan se din DNA-
märkning genom att lysa på 
föremålet med en UV-lam-
pa, då framträder märkningen 
med en klarblå färg. Den uni-
ka koden som de små punk-

Den gråaktiga DNA-vätskan är lätt att 
pensla på med den lilla borsten som 
följer med.

Självhäftande 
varningsdekaler som 
placeras på t.ex. entrédörr, 
visar att här fi nns det 
märkta föremål. 

DNA-vätskan syns lite svagt 
innan den torkat, sen blir 
den transparent.

terna består av, kan polisen lätt 
läsa av på plats med hjälp av 
ett handmikroskop.
– Det här underlättar och 
påskyndar för polisen att här-
leda de upphittade föremålen 
till ett inbrott och även hitta 
rätt ägare.
– När det gäller vapen med 
tillstånd, är dessa registrerade 
hos polisen med sitt unika se-
rienummer och går alltså lätt 
att spåra till rätt ägare. Men 
om den som stulit ett vapen 

eller kommit över det 
på annat sätt, har slipat 
bort serienumret, fi nns 
inte mycket annat än 
en DNA-märkning att 
söka på, för polisen. Då 
kommer föremålet till-
baka till rätt ägare.

Hur gör man om man 
säljer ett DNA-märkt 
föremål?
– Köparen kan gå in i 
den internationella da-
tabasen och kostnadsfritt 
skapa ett användarkonto. 
Säljaren överlåter då fö-

remålet i databasen till köpa-
rens konto. Du som säljare ska 
också skriva ett kvitto där du 
anger att föremålet är DNA-
märkt och samt ange num-
ret på din märksats. Behåll en 
kopia på kvittot, det är enkelt, 
avslutar Lina Nilsson.

Sammanfattningsvis låter det 
som ett ganska enkelt och 
säkert sätt att stöldmärka sina 
ägodelar. SSF har en förpack-
ning som kostar ca 499 kr 
och innehåller 1 liten behål-
lare med DNA-vätska, totalt 
28 varningsdekaler i fyra oli-
ka storlekar. Du får även med 

en blankett som du använder 
för att registrera dig i den in-
ternationella databasen ge-
nom att skapa ett konto med 
kontaktuppgifter. Du kan 
ange vilka föremål du märkt 
och även ladda upp bilder på 
dem. Allt överskott från SS-
F:s DNA-försäljning bidrar 
till att fi nansiera den ideella 
verksamheten hos SSF.

För mer information, se SSF 
Stöldskyddsföreningens hemsida, 
www.stoldskyddsforeningen.se.

Statistiken över hur många vapen som stjäls per år är kontroversiell.
Bl.a. visar forskning gjord av dr. Erik Lakomaa vid Kungliga Handelshög-
skolan att antalet verkliga stölder är betydligt lägre än siffrorna visar.
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Jag är på väg via de ödsliga 
vägarna sydväst om Jönkö-
ping till AmmoCenter i orten 
Okome ca 4 mil öster om Var-
berg. Det är en vacker natur 
som springer förbi bilens si-
dofönster, ända tills den tjocka 
dimman tätnar över fälten. 
Efter 50 mils resa är jag äntli-
gen framme och AmmoCen-
ters affärslokal ligger framför 
mig i den lilla byn. I butiken 
möter jag Jenny och Per-Ola 
(P-O) Andersson.

Mitt ärende var egentligen att 
få en närmare titt på upp-
stickaren Kimber, ett vapen vi 
gjorde en recension av i förra 
utgåvan av Nationellt Pistol-
skytte, men jag är även nyfi ken 
på AmmoCenter som företag. 
Vad fi ck dem att starta företa-
get och hur gick de tillväga?
– Jag hade det som ett hob-
byföretag till en början, be-
rättar P-O. Då skötte jag 

affärerna på kvällar och hel-
ger. Skytte, jakt och vapen lig-
ger mig varmt om hjärtat och 
är något jag älskar att hålla på 
med. Men allt eftersom före-
taget växte blev det också ett 
växande lager. Vi hade kar-
tonger och prylar överallt i 
huset, säger P-O och skrattar.
– Det blev ohållbart att ha 
allt hemma, berättar Jenny. 
Nog för att vi har ett hus, 
men det är inte trevligt att 
leva bland alla kartonger.

Runt 2014 bestämde sig P-O 
och Jenny för att satsa helhjär-
tat på företaget, som då fi ck 
namnet AmmoCenter. Nästa 
steg var att leta en lokal, nå-
gonting lagom stort och rela-
tivt nära hem.
– Vi fi ck tips om ett gam-
malt bankkontor i Okome, 
som då stått övergivet i någ-
ra år, berättar P-O. När vi se-
dan fi ck titta på lokalen insåg 

vi ganska snart att den skulle 
passa oss perfekt. Den bestod 
av två våningar, där övervå-
ningen hade utrymme för 
kontor och affärsyta och un-
dervåningen kunde agera la-
ger. Då det tidigare varit ett 
bankkontor fanns där även ett 
ordentligt valv i byggnaden.

Nu var planen igång och pro-
jektet i rullning. Processen att 
registrera sig som vapenhand-
lare var inga större problem. 
Den största utmaningen be-
stod i att säkra upp lokalen 
vad gäller lås, larm, fönster 
och andra skyddsåtgärder.
– Vi har lagt ner en hel del 
arbete på att få lokalen god-
känd. Polismyndigheten är 
numera väldigt detaljerade i 
sina krav på en lokal för va-
penhandel, berättar P-O. 
– Vi har öppet butiken fem 
dagar i veckan, året runt, men 
jag arbetar ibland vissa helger 
på extrajobb, för att få det att 
gå runt.
– Jag varvar mitt arbete på 
Ammo Center med att jobba 
på en livsmedelsaffär i trakten, 
berättar Jenny. När jag är här i 
butiken arbetar jag mest med 
ekonomi, fotografering av 
varor, webshopen och sociala 
medier förstås.

Butikslokalen på Ammo Center 
är stor och rymlig. Förut-
om skyttetillbehör fi nns det 
mängder av jakttillbehör som 
kommunikationsradioappara-
ter, knivar och mycket mer. I 
anslutning till butiken ligger 
kontoret och lunchrummet. 
På kontoret pryds väggen 
av verkstadshandböcker för 
ett fl ertal olika vapen, skriv-
na av Jerry Kuhnhausen, en 
professionell vapensmed från 
USA som specialiserade sig 
på reparationer. Förutom att 
innehållet hjälper till vid va-
penreparationer, tycker jag att 
de pryder kontoret med sina 
dekorativa omslag.
– Vi behövde kvalitetsmär-
ken för att komma igång or-
dentligt, berättar P-O och 
Jenny. När vi letade kom vi 
i kontakt med Kimber. För-
utom att de tillverkar en-
handsvapen producerar de 
även jaktvapen av allra hög-
sta kvalitet. Det fi nns många 
fi na grovkalibriga pistoler på 
marknaden, men just Kimber 
är en uppstickare. Nu står det 
högt på vår önskelista att be-
söka fabriken i amerikanska 
delstaten New York.
– Dasta är ett annat märke 
vi arbetar med. De tillverkar 
hölster, tillbehör och mun-

En hobby 
som tar 
över
Av: Peter Carlsson

Pistolskytteintresserade som ges tillfälle 
att arbeta med sin hobby. Visst låter det 
som en saga, men för paret P-O och Jenny 
Andersson blev det till verklighet. Följ med till 
Okome och ett besök hos AmmoCenter. 

Det blev 
ohållbart att ha 
allt hemma.

Jenny och P-O Andersson gjorde slag i saken 
och startade AmmoCenter.
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deringar där man kan kom-
binera de olika delarna till 
komplette kit, berättar Jenny. 
Vi har tagit fram en proto-
typ på förstahjälpen väska till 
RO:s (PPC range officers, 
reds. anm.), där de kan ha väs-
kan på benet med den vikti-
gaste utrustningen.

En av AmmoCenters affärsidé-
er är att erbjuda den bästa ser-
vicen. Under mitt besök hos 
P-O och Jenny vittnar jag hur 
hela deras arbete genomsyras 
av just denna idé, god service. 
En pistolskytt som just kla-
rat av sina guldfodringar är i 
butiken och får hjälp av P-O. 
De diskuterar länge vilket 
vapen som denne pistolskytt 
skall köpa som sitt första va-
pen. Många olika fi nkalibriga 
vapen hämtas från lagret och 
pistolskytten får känna på fl era 

Vi behövde 
kvalitets-
märken.

AmmoCenter marknadsför bl.a. Geco Hexagon som P-O talar varmt 
om när han visar ammunitionsskåpet.

Sortimentet på Dasta-produkter är stort. AmmoCenter har satsat på 
kvalitetsprodukter.

AmmoCenter är 
återförsäljare av jaktvapen 

och pistoler från Kimber. Ett märke 
med mycket bra rykte och kvalitet.

av dem. Till slut faller valet 
på en Benelli. 

Snart är P-O och skytten på 
väg till den lokala skjut-
banan för att låta honom 
pröva Benellin. Efter att ha 
skjutit några serier frågar 
skytten, ”Kan jag skjuta 
en serie till?”. Svaret från 
P-O blir ett tydligt ”Du 
får skjuta till ammunitio-
nen är slut. Du ska känna 
dig bekväm med valet av ditt 
första vapen.”
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Ett skyttecenter i vä
Av: Peter Carlsson och Anna S. Törnqvist

Vi har tidigare skrivit om Linköpingsskyttarnas långa kamp 
om deras skyttecenter. Turerna runt detta har varit många och 
långa. Men vad är egentligen dagen status på deras planerade 
skyttecenter och hur fungerar det idag?

Vi begav oss till Linköping för 
att möta ordföranden i Linkö-
pings Skytteförening, Thomas 
Persson. När vi anländer till 
en mycket anonym byggnad 
i utkanterna av Linköping 

öppnas plötsligt dörrarna au-
tomatiskt och Thomas hälsar 
oss välkomna.
 Dörröppnare, ståldörr och 
larm på klubblokalen, det 
skulle göra vår egna skytte-
förenings klubbstuga grön av 
avund. Men det slutar inte 

där. När vi kommer in i en-
trén hänger vi av oss i kapp-
rummet och Thomas visar in 
oss i den stora samlingsloka-
len med café där han bjuder 
på kaffe innan vi sätter oss.
 Linköpings Skyttefören-
ing bildades år 2006 genom 

en sammanslagning av gevärs- 
pistol- och bågskytteklubbar 
från Linköping. Föreningen 
växer kraftigt och från star-
tens ca 200 medlemmar har 
de nu 390 medlemmar. Samt-
liga sektioner har förutom en 
organiserad nybörjarverksam-

Thomas Persson, eldsjäl 
tillika ordförande i Linköpings 
Skytteförening.

Skyttecentrum i Trädgårdstorp är en anonym lokal från utsidan.
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ärldsklass

het även medlemmar som är 
svenska mästare samt inter-
nationellt meriterade i så väl 
EM, VM och OS.

Det tidigare skyttecentrum som 
ligger mellan Lambohov och 
det gamla garnisonsområdet 
hade hela 100 pistolbanor för 
25 meter, 30 banor för gevär 
50 meter, 10 banor för pistol 
50 meter samt en bra fältskyt-
teterräng. År 2003 fick de 
föreningarna på Linköpings 
Skyttecentrum besked från 
politikerna att det skulle läg-
gas ner på grund av planerad 
bebyggelse.
 Efter beslutet om ned-
läggning begärdes det från 
skyttarnas sida att kommu-

Den stora lokalen har plats för 30 st. 10-metersbanor för luftskytte 
och 7 st. 50-metersbanor för gevär.

Pistolbanan har 12 platser för skytte på 25-meter. Det är lyxigt att 
kunna ligga ner i februari och skjuta PPC, utan att varken frysa eller 
bli blöt.

Vid dörren till pistolbanan kan man trycka på en knapp för att se vad 
som händer inne på banan.

nen skulle ordna ett nytt 
skyttecentrum, vilket upp-
fördes 2009 i form av en in-
omhusanläggning i området 
Trädgårdstorp, nära Malmens 
fl ygbas. Men det är långt ifrån 
anpassat för att klara den stora 
mängd skyttar som det gamla 
skyttecentret kunde hantera. 
Dessutom stoppades bygget 
av utomhusbanorna för både 

25- och 50-meter för pistol, 
då bullerberäkningarna visade 
på störande ljud för de närlig-
gande bostäderna.

Anläggningen i Trädgårdstorp 
är något i världsklass. Här 
fi nns 30 banor för luftpistol 
på 10 meter, varav 20 banor 
har elektroniska tavlor med 
Mega Link. En 25 meters pi-

Georg Ekström, svensk mästare 
inom PPC, väntar på att bli 
visiterad.
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Det fi nns många lokaler på skyttecentrat som används fl itigt.
Här genomförs en kurs i handladdning.

Junioren Elias Olsson övar på avfyrningstekniken.
Inom Linköpings Skf hjälps alla sektioner åt.

Thomas Persson lät instifta ett 
vandringspris till pistolsektionen, 
i form av en JAS 39 Gripen. Det 
tilldelas en medlem varje år ”för 
ett gott kamratskap och genuint 
engagemang för sektionens 
verksamhet och utveckling”.

Bredvid det befi ntliga skyttecentret i Trädgårdstorp fi nns halvklara vallar, takstolar under presenningar. 
Förhoppningsvis kommer detta område att bestå av en pistolbana och en gevärsbana i slutet på 2019.

stolbana med 12 platser, en 
bågskyttehall, samlingslokal, 
konferensrum, café, sekreta-
riat samt även duschar och 
omklädningsrum.

Medan vi sitter i samlingsrum-
met och dricker kaffe hörs 
svaga smällar inifrån lokalen. 
Det är PPC-skyttarna som 
tränar, förklarar Thomas. Han 
visar oss runt i lokalerna och 
berättar hur allting fungerar 
och tankarna bakom bygget.
– Här i sekretariatet har vi 
tre uttag för att koppla in 
Mega Link till alla projekto-
rer i samlingslokalen, berättar 
Thomas. Det är klart man vill 
följa skyttarnas framfart utan 
att störa dem.

I ett konferensrum håller en 
av våra svenska världsmästare 
i PPC, Thomas Svensson, en 

utbildning i handladdning. 
Hela skyttecentrumet är ljust 
och fi nt vilket skapar en väl-
komnande känsla vart man 
än befi nner sig. Vi närmar oss 
pistolbanan, utanför dörren 
sitter en TV-monitor. Thomas 
trycker på en knapp intill mo-
nitorn, varpå den inom kort 
visar rörliga bilder inifrån pi-
stolbanan. På så vis undviker 
man att störa skyttarna, men 
man undviker även att öppna 
dörren när det smäller, vilket 
skonar öronen på andra per-
soner som rör sig utanför pi-
stolbanan.

Pistolbanan har 12 platser med 
vändställ och kulfånget är av 
gummigranulat. Här övas alla 
typer av pistolgrenar under 
hela året. Just när vi är där trä-
nar ytterligare en världsmäs-
tare i PPC, Georg Ekström, 

med ytterligare medlemmar 
i föreningen.
– Ventilationen är enormt 
viktig på en inomhusskjut-
bana för krut, berättar Tho-
mas. Här gjorde kommunen 
en missbedömning först varpå 
ventilationen var tvungen att 
byggas ut för ca 1 miljon kro-
nor. Men nu fi nns det utsug 
överallt och vi har en stor re-

ningsanläggning som tar hand 
om krutgaserna innan de går 
ut i luften utanför.

”Här måste ni ta av er skorna”, 
hör vi Thomas röst bakom oss 
när vi är på väg in i bågskyt-
tarnas lokal. Filtmattan som 
täcker ytan är enorm och här 
tränar bl.a. junioren Elias Ols-
son på avfyrningstekniken. 
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Kulfånget på pistolbanan består av gummigranulat. Konstruktionen gör att anslagsenergin reduceras 
och kulan blir kvar bland gummit.

En planskiss över det tilltänkta skyttecentret i Trädgårdstorp. En översiktsbild på skyttecentrats lokaler.

Inom Linköpings Skf sam-
sas många olika skyttegrenar 
och varje sektion har en re-
presentant i styrelsen. Här ges 
alla sektioner de bästa förut-
sättningarna för att träna och 
bli bäst. Men det saknas ändå 
plats för att föreningens ca 
400 medlemmar ska kunna 
utöva alla skyttegrenar.
– Inom Linköpings Skytte-
förening samarbetar vi mellan 
de olika sektionerna. Bågskyt-
tar, gevärsskyttar och pistol-
skyttar hjälper varandra att 
arrangera tävlingar och det 
utbyts många erfarenheter 
över de olika skyttegrenarna, 
berättar Thomas.

Det gamla skyttecentrumet fi ck 
dispens att existera, men när 
kommunen sedan byggde en 
bussgata rakt igenom centret 
återstår endast 40 st 25-me-
tersbanor för pistol och 14 
st 50-metersbanor för gevär.
– Vi har ingen lust att skju-
ta där när bussar, cyklister och 
gångtrafi kanter rör sig nära 
skjutbanan. Det skapar inte 
ett bra rykte för sporten när 
det smäller så nära inpå inne-
vånarna som rör sig i området, 
säger Thomas bekymrat.

Så vad är då lösningen på pro-
blemet? Jo, det är att skapa två 
nya byggnader på Trädgårds-
torp. En skjuthall för utom-
husskytte på 50 meter med 
gevär kaliber .22, samt en in-
omhusbana för pistolskytte 
med både 25- och 50-meters 
banor. Denna lösning gör att 
bullernivåerna i kringom-
rådet i princip försvinner 

helt, vad gäller pistolskyttar-
nas bana.
– Den nya inomhushallen 
för pistol är tänkt att inne-
hålla 60 st banor för pistol-
skytte på 25 meter samt 15 
st banor för pistolskytte på 
50 meter, berättar Thomas. 
Hallen kommer inte att vara 
uppvärmd men den kommer 
att vara väderskyddad vilket 
är bra för miljön, då skjutval-
len inte är väderutsatt och kan 
rensas på bly för återvinning. 
Självklart kommer tävlingar 
för korthållsgevär och bågs-
kytte även kunna arrangeras 
i den nya hallen.
– Här ser vi även att polis 
och militär kan använda hal-
len. En kortsida kommer att 

vara öppningsbar för att kun-
na köra in fordon för underhåll 
och då kan t.ex. polisen köra in 
bilar för att öva sina egna mo-
ment realistiskt. Med en sådan 
fi n pistolbana på Trädgårdstorp 
ges möjligheterna att arrangera 
internationella tävlingar som 
NM, EM och VM i framtiden.

Men hela projektet brådskar 
då det gamla skyttecentrum i 
stort sett är oanvändbart, som 
får till följd att många skytte-
grenar inte längre går att utöva. 
Kommunen har tillsammans 
med Linköpings Skyttefören-
ing tagit fram detta kompro-
missförslag vilket ger dem en 
möjlighet att bibehålla och ex-
pandera verksamheten.

 Just nu fi nns en miljöan-
sökan inlämnad för gevärsba-
nan vilken även kommunen 
har godkänt. Men nio med-
borgare överklagade till läns-
styrelsen, där ärendet nu 
ligger, i väntan på dom. Pro-
jektet för den nya pistol-
hallen har givits bygglov 
av kommunen vilka även 
kommer att ta in anbud på 
totalentreprenad. Samhälls-
byggnadsnämnden kommer 
att bekosta skjuthallarna för 
att sedan hyra ut dem till 
skytte föreningen.
– Vi hoppas att allting går i 
lås nu, säger Thomas. En san-
nolikt färdigställd skjutbana 
kan förhoppningsvis väntas 
under 2019.
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Syftet med vapenamnestin är att mins-
ka förekomsten av illegala vapen i sam-
hället. Den som har ett skjutvapen eller 
ammunition utan att ha tillstånd kan 
under den här tiden lämna in dessa till 
Polismyndigheten på polishus eller po-
lisstation. Det kan t.ex. gälla vapen som 
kommit på avvägar genom arv eller va-
pen utan giltig licens.

Amnestin omfattar även ljuddämpare, 
slutstycken, trummor, pipor och mant-
lar till skjutvapen m.m. Även obrukbara 
vapen som i brukbart skick skulle räknas 
som skjutvapen, kan lämnas in. Personer 
kan under den här tiden lämna in ille-
gala vapen och ammunition helt ano-
nymt till polisen och kommer inte att 
åtalas för detta.

Amnestin gäller inte för knivar eller andra 
farliga föremål. Inte heller för sprängme-
del och andra explosiva ämnen, dessa får 
du absolut inte ta in på en polisstation. I 
dessa fall måste du kontakta en polissta-
tion för vidare information. Det går att 
läsa mer detaljer på polisens webbsida.

Om du ska lämna in ett vapen måste du 
kontrollera att det är oladdat när du trans-
porterar det till polisen, du måste även 
förvara det väl dolt i en väska eller lik-
nande. Om du åker kommunalt till en 
polisstation, tänk då på att det är viktigt 
att ha ständig uppsikt över vapnet, så att 

det inte kommer i orätta händer. Om du 
av någon anledning har svårt att ta dig till 
närmsta polisstation för inlämning av va-
pen, kan du ringa polisen och fråga om 
de har möjlighet att hämta det. Om du 
inte vet hur du ska hantera ett vapen, be-
håll det inlåst tills du får stöd av polisen.

Under amnestin behöver du inte upp-
ge varifrån du fått ditt vapen eller din 
ammunition.
 Om du innehar ett vapen utan till-
stånd och polisen hittar det under am-
nestin, gäller inte amnestin, eftersom det 
inte räknas som frivillig inlämning. Om 
du lämnar in ett skjutvapen utan tillstånd 
efter amnestin begår du ett brott mot va-
penlagen.
 Detta framgår av 9 kap. 7 § vapen-
lagen, där man kan läsa att det bara får 
väckas åtal mot någon som frivilligt läm-
nar in skjutvapen eller ammunition till 
Polismyndigheten om det är motiverat 
från allmän synpunkt.

Alla vapen som lämnas in till polisen 
kontrolleras mot polisens vapenregister 
för att se om det fi nns någon registrerad 
tillståndsinnehavare till vapnet. Om po-
lisen identifi erar en tillståndsinnehavare 
skickas en underrättelse till personen, 
som sedan har en månad på sig att göra 
anspråk på vapnet. Om ingen tillstånds-
innehavare hör av sig, tillfaller vapnet 
staten och då är grundregeln att inläm-

nade objekt skrotas. I vissa fall kan det 
vara befogat att bevara egendomen för 
musealt eller militärt ändamål. Vapnen 
bjuds inte ut till försäljning.

Det fi nns ingen begränsning i vem som 
kan lämna in ett vapen under amnestin, 
man behöver inte var myndig, vara bosatt 
i landet eller vara svensk medborgare. Att 
lämna in vapen är kostnadsfritt och någon 
ersättning betalas heller inte ut.

Vapen som du har tillstånd för kan du, om 
du så önskar, alltid lämna in för skrotning, 
vare sig det är amnesti eller inte. Du har 
rätt att behålla ditt vapen så länge du har 
ett beviljat tillstånd från Polismyndighe-
ten, även om du tappat bort din licens.

Under förra amnestin, år 2013, lämnades 
det in 15 132 vapen och vapendelar samt 
36 ton ammunition.
 Under vapenamnestin år 2007, läm-
nades det in 13 835 vapen och vapen-
delar, samt 14 ton ammunition.
 Under vapenamnestin år 1993, läm-
nades 17 000 vapen och vapendelar in, 
samt 15 ton ammunition.

Polisen vill öka tryggheten, minska brottslig-
heten och få bort illegala vapen i samhäl-
let. Förra året skedde det 320 skjutningar 
i Sverige, varav 43 personer dog som följd 
av detta. Ett sätt att försöka minska våldet 
är genom vapenamnestin.

Illegala

Vapenamnestin 
denna gång gäller 
under perioden 1 
februari till 30 april 
2018. Redan under 
första veckan hade 
792 vapen lämnats in 
till Polismyndigheten i 
landet.

Foto: Polismyndigheten

Av: Anna S. Törnqvist

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

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

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

•
•
•
•
•

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

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

•
•
•
•

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

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

•
•
•
•
•

MANURHIN
SM Guld Bana B 2017, 2016 och 2015!

OBS, kommer nu med
ny och bättre träkolv!

OBS, kommer nu med 
ny och bättre träkolv!



38 NP1 ’18

DVC Open
Piplängd: 5” 
Kaliberalternativ: 9 mm, .38 Super
 

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

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

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

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

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

STI International  
distribueras i 
Sverige av 

Sportshooter. Se 
hela sortimentet på 

sportshooter.se. 
Kontakta oss om du 
är intresserad av att 

bli återförsäljare. 

9

8

7

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

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

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

STI International - originalet från USA

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

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

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

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

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

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

Marauder
Piplängd: 5”
Kaliberalternativ: 9 mm 

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

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

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

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

Sentinel premier
Piplängd: 5” 
Kaliberalternativ: .45 ACP, 9 mm
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Kvalitet.
Driftsäkerhet.
Mångsidighet.

CZ Shadow 2
Kaliber: 9 mm
Piplängd: 120 mm
Patronantal: 17+2

Välj CZ du också!
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Hur kommer då detta sig? 
Under senhösten 2016 fi ck 
”Kungligt Värmlands re-
gementes skytteförening” 
(I2 SKF) frågan från Skyt-
tesportsförbundet att arrange-
ra det nordiska mästerskapet i 
sportskytte för veteraner som-
maren 2017 i Karlstad. Förut-
om de nordiska länderna var 
även Estland inbjuden. Detta 
är en tävling som alternerar 
bland de nordiska länderna 
och som avser de traditionel-
la skyttesportgrenarna; luftpi-

stol, standardpistol, sportpistol 
och grovpistol. Men även yt-
terligare en gren som kan va-
riera år för år. Detta år hade 
det beslutats att även tävla i 
militär snabbmatch, en gren 
som tillhörs SPSF skyttegre-
nar. En uppdelning som vi är 
ensamma om i norden.

Detta faktum gjorde att täv-
lingsledaren Lars Palmgren 
kontaktade Pistolskytteför-
bundet för frågan hur förbun-
det såg på situationen. Kunde 

Pistolskytteförbundet tänkas 
vara medarrangör till NVM 
i tävlingen i Milsnabb eller 
skulle I2 SKF tacka nej till 
tävlingen?
 Frågan behandlades av 
SPSF verkställande utskott 
under hösten där det konsta-
terades att självklart skulle vi 
medverka till att tävlingen blev 
av. Resultatet blev att Pistol-
skytteförbundet blev arrang-
ör den aktuella dagen medan 
Skyttesportförbundet arrang-
erade resten av tävlingarna.

Nu kommer vi till nästa knäck-
fråga, vilka regler skulle gäl-
la? De svenska som avviker i 
några hänseenden från de in-
ternationella eller de interna-

Nordiskt mästerskap i 
Milsnabb, för veteraner
Av: Claes-Håkan Carlsson

Nordiskt mästerskap i Milsnabb, fi nns det? Jo bevisligen för 
veteraner. Hur detta kommer sig beskriver jag i denna artikel. 
Läs också hur man 2017 kunde delta utan speciell kvalifi cering 
eller andra krav i tävlingen.

Skjutledaren Marcus 
Wilhelmsson fi ck möjlighet att 
briljera med sin engelska under 
tävlingarna. Alla kommandon 
skedde på engelska.

Alla svenska lagskyttar, med medaljer, tillsammans med lagledarna Lars-Göran Liljergren, SvSF, och Claes-Håkan Carlsson, SPSF.
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tionella? Och vad gäller som 
representationskrav? En sak 
som stod klart tidigt var att 
alla kommandon måste ske 
på engelska eftersom några 
av de startande inte förstod 
svenska. Tävlingen kom ock-
så enbart att omfatta C-vapen 
(fi npistol) och B-vapen (grov-
pistol). Eftersom det handlar 
om veteraner och det fi nns 
en tydlig klassindelning i ål-
dersklasser var det även natur-
ligt att följa den. Indelningen 
börjar med M45 för att för-
sätta med M55, M65, M70 
och M75. Samma gäller även 
kvinnor. Sammanlagt blev det 
i denna tävlingen totalt 9 klas-
ser i C-vapen.

En liten sidokommentar är att 
undertecknad hade förmånen 
att vara vapenkontrollant på 
tävlingen och senare under 
Europacupfi nalen i Grovpi-
stol. Där konstaterade jag att Tävlingsledare Lars Palmgren testar prispallen.

Tävlingsledaren Lars Palmgren, två från höger, under en av de 
välbesökta arbetsdagarna.

Kommunalrådet Marléne Lund Kopparklint, själv aktiv nationell 
pistolskytt, inviger Nordiskt Mästerskap för Veteraner 2017 i Karlstad.

En av de utmärkt duktiga 
skyttarna Jan Jorsäter, 
Örebro PSSK, i aktion en av 
tävlingsdagarna.

i princip inget B-vapen var i 
närheten till att bli underkän-
da vid kontroll av avtryck-
arvikten. Jag är van att vid 
våra nationella tävlingar höra 
”Detta har inte hänt förut”, 
”Den vägde in hemma”, ”Jag 
har aldrig skruvat på denna”. 
Därför frågade jag frågade 
några av Europas bästa skyttar 
varför de hade så mycket till-
godo på trycket och fi ck sva-
ren, ”Några gram extra spelar 
ingen roll” och ”Jag vill inte 
åka till en stor tävling och ris-
kera att bli diskad”. Här fi nns 
det mycket att lära som skytt.
Eftersom tävlingen kom att 
genomföras med internatio-
nella regler gällde inte hel-
ler de nationella reglerna om 
stödhand för veteraner, detta 
är inte tillåtet i andra länderna. 

Nästa problem blev att fast-
ställa vem som var behörig 
att delta och hur lagen skul-

le tas ut. Lagen löstes enkelt 
på plats. Det blev en ad-hoc 
lösning, de skyttar som var 
på plats togs också ut i laget. 
Nu fanns det inte tillräckligt 
många skyttar i varje klass för 
att få ihop lag så totalt ställde 
Sverige upp med 5 lag i C-va-
pen och 3 i lag i B-vapen.
 Vilka som var behöriga 
blev däremot en knäckfrå-
ga. Här kunde vi inte utgå 
från de svenska reglerna om 
att vara riksmästare efter-
som detta inte motsvaras i 
de andra deltagande länder-
na. Det andra var att kravet 
på att ha en sportskyttelicens 
inte heller var tillämpbart ef-
tersom Pistolskytteförbun-
det var arrangör. Alltså, inget 
behörighetskrav från Pistol-
skytteförbundet och inget 
licenskrav från Skyttesport-
förbundet.

Men hur gick då tävlingar-
na? En av deltagarna som 
tog chansen till efteranmälan 
var den nyblivne nationelle 
svenske mästaren i C-vapen 
Pelle Carlsson, Lövsta Skf, 
som ”råkade” ha vägen förbi. 
Han parkerade sin motorcy-
kel, lånade en pistol och sköt 
bäst av alla i C-vapen. Resul-
tatet 587 poäng med 18 st. 
innertior innebar också nytt 
nordiskt rekord i M45. Tyvärr 
hade den svenske lagledaren, 
undertecknad, komponerat 
lagen fel så Pelles lag blev trea 
efter Sverige lag 1 där Mikael 
Andersson, tvåa individuellt 
efter Pelle och Mats Friberg 
trea ingick. Hade dessa tre 

skyttar deltagit i samma lag 
hade det inneburit nordiskt 
rekord i lag också. Noteras 
ska att både Mats och Mikael 
sköt en serie var på 99 poäng.

Slutligen kan konstateras att 
förutom det rent sportsli-
ga detta är ett bra exempel 
på hur SPSF och SvSF kan 
samarbeta för skyttarnas bäs-
ta. I år (2018) går tävlingen 
i Danmark vilket gör förut-
sättningarna för deltagande 
blir lite annorlunda. Vad som 
då gäller för de svenska del-
tagarna kommer att redovisas 
av SPSF Tävlingskommitté 
under våren.
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Tusentals utställare i de elva 
utställningshallarna slogs om 
besökarna uppmärksamhet. 
På samma sätt som Oscarsga-
lan är en fi rmafest för fi lmin-
dustrin, brukar SHOT Show 
vara årets tillställning i den-
na bransch. I år var festde-
len nedtonad. Som Steve 
Sanetti, VD i NSSF (Natio-
nal Shooting Sports Founda-
tion) uttryckte det vid mässan 
öppnade, möttes man detta år 
”...  respektfullt i skuggan av 
den nyss inträffade tragedin 
på Hotell Mandalay Bay, med 
alla de speciella utmaning-
ar som denna fruktansvärda 
händelse ger mässan. Med-
vetna om dessa utmaningar, 
men med ett erkännande av 
den rättmätiga plats den le-
gala vapenhandeln för lag-
lydiga nedborgare har i 
vår amerikanska demo-
krati, är vi fast beslutna 
att börja det nya året 
genom att visa fram-
fötterna.”

Mässan är ”b2b”, och 
bara öppen för branschen, 
d.v.s. tillverkare, grossister 
och handlare, skjutbaneägare, 
myndigheter, organisationer 
och media inom friluftsliv, 
polis och militär. Det före-
kommer ingen direktförsälj-
ning.
 Förutom produktdelen ar-
rangerade NSSF också ”Shot 
Show University”, med ut-
bildningar för sina medlemmar 
i branschen”. Många interna-
tionella organisationer passar 
också på att mötas, exempelvis 
WFSA, AFEMS och IPSC.

Att trendspana på årets mässa 
var ganska svårt. Det finns 
fortfarande ändlösa mängder 
av AR-15 i olika konfi guratio-
ner och med tillbehör till dessa. 
Några av dessa tillverkare ni-
schade sig på leverera vapnen 
konfi gurerade med olika axel-
stöd, kolvar och magasin för att 
passa vapenlagarna i de olika 
delstaterna. Rörmokerikonst 
i världsklass. En annan trend 

SHOT Show
Av: Nils-Anders Ekberg

1979 hölls SHOT (Shooting, Hunting, Outdoor Trade) Show 
för första gången, då i St. Louis och hade 5 600 besökare. 
Årets mässa gick, liksom under senare år, i Las Vegas och 
besökarantalet bedöms ha legat på cirka 65 000.

årår

var att mäng-
den ISSF-pistoler 

(grov- och sport-
pistoler) nu var nära 

0. Ett tråkigt tecken är 
också att Colts monter 
blir mindre för varje år. 
Nya färger på vapen 
verkar hett – liksom 
gänga för ljuddämpare. Mest 
trängsel var det i CZs sto-
ra monter, liksom hos NRA 
(National Rifl e Association). 
SIG och hos korvförsäljarna. 
Smith & Wesson, Heckler & 
Koch, och Glock verkade ock-
så ha bra tryck.

Sverige sätter inget jättestort 
avtryck efter sig bland utstäl-

larna. Aimpoint fi nns förstås 
på plats, liksom Norma och 
Spuhr. Bland framtidshoppen 
hittades också Kalix Teknik 
AB, som designat och tillver-
kar justerbara kolvkammar för 
gevär. Några nämnda, men 
förmodligen någon glömd. 
Från handels- och myndig-
hetssverige sågs däremot fl era 
bekanta ansikten.

Foton: ©Shot Show
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Förutom att ladda händerna med värme 
kan du även ladda din mobiltelefon, 
kamera eller surfplatta. Du ser lätt 
status på batteriet via en grön eller röd 
LED. Batterier är uppladdningsbara på 
1900 mah vilka värmer dina kalla händer i 
upp till två timmar.

Den 19 januari 2017 annonserades 
att den nya versionen av SIG 
Sauer P320 kampen om att bli den 
nya amerikanska armépistolen. 
M17 ersätter då den tidigare 
armépistolen M9 som var en 
Beretta 92. Men M17 har redan 
fått mycket kritik vad gäller 
tillförlitlighet enligt ett reportage i 
armétidningen Army Times. Enligt 
artikeln förväntas den amerikanska 
armén att köpa hela 238 000 pistoler 
och kontraktet med SIG Sauer löper 
över 10 års tid.

En nyhet från förra året 
som fortfarande väcker 
viss uppmärksamhet är en 

specialbyggd 10 mm-pistol från 
Kimber med det något oväntade namnet 

Super Jägare. Jo, den heter så, och är 
tillverkad med portad pipa och rödpunktssikte, 

för de situationer där det kan vara rimligt (och i 
t ex USA tillåtet) att jaga mindre och mellanstort 
vilt på nära håll. Varför pistolen gavs ett namn 

på korrekt svenska var dock oklart efter fl era 
diskussioner med Kimbers personal på plats. Men 

efter att redaktionen pratat med pressavdelningen 
på Kimber USA, fi ck vi reda på läget. De ville ha 

ett namn baserat på engelskans jägare (hunter) 
och de fastnade för det coola svenska ordet 
”Jägare”.

Heckler & Koch visade upp MP7, 
en kompakt och lättviktad modell 
som i princip är rekylfri. Den är 
framtagen som ett försvarsvapen 
för att användas i begränsade 
utrymmen.

Ett vapenskåp måste 
inte se ut som det 
gjorde på plåtfi rman 
1979. Detta har 
Lokaway safe tagit 
vara på och visade 
upp vackra vapenskåp, 
bland annat i form av 
produktserien LCH. 
Skåpen L12CH och 
L18CH fi nns även att 
köpa som SS-3492 
certifi erade.

FAVORITER
Förbundets utsända, Mike Winnerstig och Nils-Anders Ekberg, presenterar sina favoritnyheter.

Smidiga arbetsredskap för yrkesfolk

Även FN visade på ett smidigt försvarsvapen i form av P90. Karbinen 
var framtagen för NATO i slutet på 80-talet och fi nns för närvarande 
utplacerat hos över 40 länder runt om i världen.

Vinterglädje med Zippo 
uppladdningsbara handvärmare

Kimber Lokaway safe

SIG Sauer M17



44 NP1 ’18

Det forna Pliktsverket heter 
numera Totalförsvarets re-
kryteringsmyndighet. Ett fö-
rekommande missförstånd är 
att Rekryteringsmyndigheten 
ansvarar för rekryteringen, 
men det är fel då Försvars-
makten själva ansvarar för 
detta. Under de 10 år av fri-
villigtid vi haft, har Rekryte-
ringsmyndigheten anlitats av 
bl.a. Försvarsmakten för att 
bistå med kompetens för att 
göra prövningar av personer 
som sökt.
 Vi träffar Christina Malm 
under hennes dagsbesök i hu-
vudstaden. Normalt är hon 
stationerad i Karlstad där hon 
tillsammans med sin stab och 
sina centrala avdelningar ar-
betar för högtryck med alla 
frågor som rör den återakti-
verade värnplikten. 

Hur har arbetet med den första 
årskullen framskridit?
– Vi har haft en otroligt 
sportig tidsplan. Beslutet om 
återaktiverad värnplikt togs 
den 2 mars 2017 och redan 
den 7 april började vi skicka 
ut breven med inloggnings-
uppgifter till mönstringsun-
derlaget till alla ungdomar 
födda 1999. Det hade aldrig 
gått om vi inte hade börjat 
förbereda oss innan. Normalt 
ska man inte föregripa beslut 

men i detta fall var vi tvungna 
för att hinna med allt arbete.

Vilka vägar fi nns det in i 
värnplikten framöver?
– Vi kommer att ha två 
vägar in. Först pliktvägen 
där kvinnor och män uti-
från uppgifterna i mönst-
ringsunderlaget blir kallade 
till mönstring hos oss. Det 
går även att söka sig till För-
svarsmakten frivilligt och då 
kommer man också till oss för 
prövning. Prövningarna be-
står av bl.a. fysiologiska och 
medicinska tester men även 
begåvningstester och psyko-
logsamtal. Försvarsmakten 
är en stor verksamhet inne-
hållande många olika befatt-
ningar. Varje befattning har 
sin kravprofi l och det är den 
kravprofi len vi prövar perso-
ner mot, berättar Christina.

Hur fungerar den frivilliga 
ansökan?
– De som kommer in frivil-
ligt nu kommer även de göra 
grundutbildningen med plikt. 
Det är en nyhet från 1 januari 
2018. Jag satt själv med i ut-
redningen som låg till grund 
för regeringens beslut och 
detta var en principiellt viktig 
fråga. De som är pliktade att 
göra utbildningen är där med 
tvång och får inte avvika. Ska 

då frivilliga som kanske trött-
nat bara kunna lämna? Det är 
något vi i utredningen inte 
tyckte var bra, utan alla skall 
vara där på samma premisser. 
Alla som nu gör grundutbild-
ningen gör det med plikt.

Hur många personer planerar 
Försvarsmakten att genomföra 
grundutbildning för i år?
– Försvarsmakten har en 
plan på 4000 utbildningsplat-
ser per år just nu. Dessa plat-
ser har dessvärre inte kunnat 
fyllas med hjälp av frivilligre-
krytering tidigare. Nu kom-
mer vi från 2018 att fylla dessa 
platser. Sen är det en politisk 
diskussion hur detta skall öka 
genom åren.
– För varje utbildningsplats 

behöver vi pröva 2–3 perso-
ner. Ungdomarna födda 1999 
är en årskull på ca 95 000 per-
soner på bara 4 000 utbild-
ningsplatser, så det är inte på 
fråga att alla behöver blir be-
rörda. Eftersom staten ingri-
per i enskilda medborgares liv 
ska vi sköta detta på ett vårdat 
och rättssäkert sätt och inte gå 
in i en människas liv om vi 
inte måste.

Hur väljer ni ut vilka som skall 
mönstra?
– Alla i årskullen får år ett 
brev från oss med inlogg-
ningsuppgifter till mönstring-
sunderlaget det år de fyller 18. 
Att svara på frågorna är obli-
gatoriskt. Frågorna handlar 
om bland annat hälsa, fysik 
och skolgång. Det fi nns ock-
så frågor om vilken inställning 
man har till grundutbildning 
med värnplikt. Svarar man 
inte på frågorna har vi rätt 
att utdöma vita. Vi hade ca 93 
procents svarsgrad på mönst-
ringsunderlaget förra året vil-
ket är bra.
– Utifrån uppgifterna i 
mönstr ingsunderlaget gör 
vi sedan en bedömning. De 
som har bäst förutsättningar 
att klara utbildningen kallar 
vi till mönstring. Av de ung-
domar som är födda år 1999 
kallade vi drygt 6 000.

Återinförd värnplikt
Av: Anna S. Törnqvist och Peter Carlsson

Den 2 mars 2017 beslutade regeringen att återaktivera 
värnplikten för svenska kvinnor och män vilka då är 
skyldiga att genomgå mönstring, något som varit avskaffat 
sedan 2010. Återaktiveringen har varit en utmaning för 
rekryteringsmyndigeten där Christina Malm är generaldirektör.

Christina Malm,
Generaldirektör för Rekryteringsmyndigheten.

Vi har haft
en otroligt
sportig
tidsplan.

h ff
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– Jag får ofta frågan om var-
för vi inte plockade ut hälften 
kvinnor nu när det är köns-
neutralt. Men vi ska välja ut 
de som är bäst lämpade en-
ligt gällande lagstiftning. För 
att hitta de bäst lämpade tit-
tar vi då på Försvarsmaktens 
kravprofi l för respektive be-
fattning men även motivation 
och intresse. Vi skall absolut 
inte tvinga folk om vi inte 
måste. Det är klart det fi nns 
lika många dugliga kvinnor 
som det finns män, därför 
måste vi jobba mer med in-
tresset för att få dessa dugliga 
kvinnor inse att det är något 
värdefullt och intressant även 
för dem. Jag tror dock inte 
att det blir 25 procent kvin-
nor som går vidare då många 
inte klarar muskeltesterna.
– Pliktlagstiftningen är in-
tressant. Det kan verka lite 

elitistiskt att man väljer ut 
de som är bäst lämpade, men 
det är även en skyddslag-
stiftning. Det handlar även 
om att skydda den enskilde 
medborgaren för att de inte 
ska förorsakas skada under en 
utbildning. En person kanske 
har en känd eller okänd skada 
sedan tidigare och staten ska 
inte medverka till ytterligare 
skada för personen.

Ser testerna ut på samma sätt 
för kvinnor och män?
– Ja, det är samma tester. Det 
är kravprofi len för varje be-
fattning som bestämmer vad 
personen anses vara lämplig 
för. Det fi nns en diskussion 
om genusfrågan och fram-
förallt muskelstyrkan vilket 
är ett moment i prövningen. 
Det är ju faktiskt skillnad rent 
fysiologiskt, vilket inte går att 

En pulsmätare fästs vid bröstkorgen inför ett konditionstest.
Foto: Rekryteringsmyndigheten/Malin Lauterbach

Muskelstyrketestet Isokai genomförs på mönstringskontoret för att se hur väl personen matchar 
kravprofi len. Foto: Rekryteringsmyndigheten/Malin Lauterbach

bortse från. Vår chefsläkare 
brukar beskriva det som att 
kvinnor och män faktiskt har 
samma muskelmassa från föt-
terna till midjan, men ovanför 
midjan har männen mer mus-
kelmassa, vilket påverkar. Nu 
har ju Försvarsmakten väldigt 
många befattningar och man 
behöver inte vara Hulken för 
varje befattning, säger Chris-
tina och ler.

Är det många som har 
önskemål på befattningar?
– Ja, det förekommer. De 
som kommer till oss för att 
pröva är vanligtvis pålästa och 
har önskemål på befattningar. 
De som kommer in pliktvä-
gen uppmanar vi också att läsa 
på innan de mönstrar. Tanken 
är att vi ska ta hänsyn till mo-
tivation och intresse, så myck-
et som möjligt, även för de 
som är ”pliktade” då de fak-
tiskt är tvångsmässigt infösta i 
detta. Sen klarar man inte all-
tid den kravprofi l som krävs 
för en viss befattning. Jägare 
t.ex. är en attraktiv befattning 
men den är också väldigt hårt 
kravställd vilket inte alla kla-
rar. Då fi nns det många an-
dra viktiga befattningar man 
för resonemang kring tillsam-
mans med en inskrivnings-
handläggar och som man kan 
välja istället, för en framtida 
krigsplacering.
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Pris från:
95 öre/patron

Pris från:
93,5 öre/patron

Kvalitet för 
vinnare!

Vad menas med att bli 
krigsplacerad?
– Poängen är inte att bara 
göra en utbildning hos För-
svarsmakten under fyra till 
elva månader, utan tanken är 
att de som gjort utbildning-
en blir en resurs. Oavsett om 
man är kock, sambandssol-
dat eller jägare kommer man 
att bli krigsplacerad i ett för-
band där ens utbildning passar 
in. Att bli krigsplacerad som 
värnpliktig innebär att du kan 
fortsätta att arbeta eller stude-
ra efter grundutbildningen, 
men i händelse av höjd be-
redskap eller krig kan du då 
bli inkallad till det förband du 
är krigsplacerad i. En krigspla-
cering skickas ut en gång om 
året till samtliga värnpliktiga. 
Efter utbildningen kan du 
söka jobb i Försvarsmakten, 
oavsett om du sökt frivilligt 
eller blivit kallad till mönst-
ring med plikt.
– I och med att en person är 
krigsplacerad kan man även 
bli inkallad till repetitions-
utbildning. Försvarsmakten 
kontaktar oss för att berätta 

vilket förband som skall re-
petera, varpå vi kallar in de 
personer det gäller.

Vart i landet genomförs mönst-
ringarna?
- Vi har just nu två mönst-
ringsenheter, en i Malmö och 
en i Stockholm. Historiskt har 
det funnits mönstringsenheter 
där Försvarsmakten hade mi-
lostaber (militärområdesstab 
red. anm.), men nu mot bak-
grunden av de volymer det 
handlar om är det inte moti-
verat att ha många små enhe-
ter.
- Vi har valt att lägga mönst-
ringsenheterna nära allmänna 
kommunikationer. I t.ex. 
Malmö har vi kontoret bara 
10 minuters promenad från 
centralstationen. Vi tvingar 
faktiskt folk att mönstra så det 
är viktigt att göra det enkelt 
för dem. En mönstring får ta 
maximalt en dag, antingen 
en heldag eller två halvdagar 
med övernattning. Vi inser att 
folk inte har tid att vara borta 
länge från arbete och utbild-
ning mer än så.

Vilka fl er myndigheter bistår ni 
med prövningar för?
– Enligt vår instruktion 
får vi ta uppdrag från andra 
myndigheter inom totalför-
svaret. För Försvarsmaktens 
räkning gör vi fl era olika ur-
val. De stora volymerna är 
för grundutbildningen men 
det sker även kompletterande 
prövningar för jägare, strids-
båtsförare, tolkar och andra 
specialbefattningar. Vi sköter 
också prövningarna av alla 
som söker till offi cersutbild-
ningen. 
– Sedan är Polisen en stor 
uppdragsgivare men vi har 
även uppdrag från Kustbevak-
ningen, Tullverkets personal 
för gränsskydd, Sjöfartsverkets 
lotsar och MSB. Dessa är inte 
lika stora som Försvarsmakten 
men ändå viktiga funktioner 
inom totalförsvaret som vi 
stöttar.

Hur kan vi som frivillig-
organisation hjälpa till?
– Det kommer att finnas 
personer som är intresserade 
av en grundutbildning men 

som inte kommer in för att 
alla platser redan är tagna el-
ler för att de inte klarat pröv-
ningen. Då rekommenderar 
vi att de tar kontakt med fri-
villigorganisationerna för att 
se vilka utbildningar de kan 
erbjuda. Detta är något vi 
även informerar om via vår 
webbplats.
– Vi ska också bli bättre på 
att informera om frivilligor-
ganisationerna i våra lokaler. 
Kanske Nationellt Pistol-
skytte skulle vara en utmärkt 
tidning att läsa medans man 
väntar mellan olika moment 
i mönstringen, säger Christi-
na och ger oss en vink med 
ett leende.
- Vi samverkar med FOS 
(Frivilliga försvarsorganisa-
tionernas samarbetskommit-
té) kring de här frågorna och 
har upparbetade kontakter.

Mer om rekryteringsmyndig-
hetens arbete och infor-
mation om mönstring och 
värnplikten fi nns att läsa på 
www.rekryteringsmyndig-
heten.se.
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Vi tar andra vapen i byte. Även delbetalning.

Nu även som kort modell!
Mycket hög kvalitet och precision!
Inställbar avtryckare (3D)
4 flyttbara vikter för optimal 
balans
Ställbar Matchkolv (svängbar 200, 
vridbar 90) i flera storlekar
Ställbart avtryck.
Lufttub med manometer
Levereras i specialväska

•
•
•
•

•

•
•
•

P8X - Tysk toppkvalitet när den är som bäst!

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

•
•

•

•
•
•

•
•

SM Guld 2017, 2016, 2014, 2013, 2012, 2011..
Modell AW93 - Kaliber .22 LR
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Nedläggningshotade klub-
bar får i bästa fall fortsätta 
verksamheten i eget namn 
hos annan förening eller så 
läggs klubben ned och med-
lemmarna utan skjutbana får 
söka sig till en annan klubb. 
Alternativt slår förening-
ar ihop sina påsar och byter 
namn. Så är fallet med Lövsta 
Skytteförening nordväst om 
Stockholm.

Vi tar det från början. År 1943 
bildades Spånga Pistolklubb 
som var en sektion ur Spånga 
Skytteförening. Det gick någ-
ra år utan att något hände 
men 1945 kom verksamheten 
igång och det beslöts att pis-
tolklubben skulle inköpa föl-
jande materiel:
 Protokollbok, skjutbok, 
kassabok, medlemsmatrikel, 
medlemskort, 10 pistoltavlor, 
5 helfi gurer samt klisterlap-
par. 1945 var medlemsavgif-
ten fem kronor.
 Det var ont om ammu-
nition och styrelsen förkla-
rade att övningsskjutning 
skulle börja så snart ammu-
nitionstillgången gjorde det 
möjligt.

Ordförande var under en följd 
av år poliskommissarie Gustav 
Antonsson i Spånga. Skjutba-

Från Spånga, Hässelby
och Sundbyberg till
Skjutbane- och klubbhistorik: Björn Nehl
Artikel ”Kvinnofri zon” ur Hässelby Hembygdsblad av Berndt Sehlstedt
Redigering och sammanställning: Ulf Hansson

De fl esta pistolskytteklubbar har kvar sina ursprungliga namn 
och skjutbanor men när det handlar om större städer händer det 
saker med åren. Nya vägar ska dras, bostadsområden ska byggas 
och skjutbanor fl yttas – eller tyvärr ännu oftare – läggs ned. 
Det här är historien om hur fyra klubbar blev en.

NP:s AntikrundaNP:s Antikrunda

Hässelby på 1920-talet. Lantbruk, växthus och drivbänkar. Framför allt drev man upp blommor 
som såldes på Hötorget i Stockholm. På 1940-talet och längre fram sköt man skarpt med 
instickspipor i växthusen på vintern. Foto: Hässelby Museum

Lövsta Skf
Lövsta Skf



NP1 ’18 49

Spånga PKs skjutbana låg nordöst om Spånga kyrka. Måltavlorna 
hängdes upp i den överliggande regeln. Foton: Åke Bergroth

Skytte på 50 meter. Till höger syns en 50-talsklassiker, en Volvo Duett.

Spånga PKs medalj med motiv från 
hällristning i Spånga. Hässelby PKs 
medalj pryddes av en typisk produkt 
från blomsterodlingarna, en Dahlia. 
Lövstamedaljen har dekor som 
härrör från både Spånga-Hässelby 
och Sundbyberg. Spånga- 
Hässelby Pk tog aldrig fram en 
egen medalj.

När Spånga-Hässelby Pk och Sundbybergs Pk gick samman 
och bytte namn till Lövsta Skf år 2002 ville man ha kvar delar 

från båda klubbarna i märket. Hällristningsdekoren härrör från 
Spånga-Hässelby och Skölden i mitten fanns i Sundbybergs 

klubbmärke. I mönsterteckningen på ”ormen” kan man utläsa 
årtalet då Lövsta Skf bildades, år 2002.

Här skjuter man vid en provisorisk skjutbänk för det nya avståndet 25 
meter. I bakgrunden den gamla 30-metersbänken. Notera skyttarnas 
tidstypiska väskor, ”bagen”, en 50-talsklassiker som var allmänt 
förekommande.

I bakgrunden syns klubbhuset som har fått hänga med under alla år 
och nu fi nns (utbyggd med veranda) på Lövstabanan.

Spånga-Hässelby PKs standar.

N
o

frå
Spå

klubb
årtalet d
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Sundbybergs Pk:s trivsamma bana på Järva några år innan grävmaskinerna jämnade allt med marken. 
Bilden från 1997.

Åke Bergroth, Salems Pk, vid sitt prisskåp. Åke var med 
i Spånga-Hässelby Pk en gång i tiden och visar klubbens 
tygdekal.

Spånga-Hässelby PKs första bana på Lövsta som låg till höger om koloniområdet. Foto: Karl-Erik Lexne

Pär-Mikael är faktiskt en 
rikskändis, det är han som 
visar hur man väger in vapen i 
skjuthandboken.

P-M Odsäter har kvar jacka och 
T-shirt från Spånga-Hässelby 
Pk. Han kretade till och med 
in klubbmärket i kolven på sin 
Hämmerli.

P-M tog också fram detta
förslag på klubbdekal.



NP1 ’18 51

Det blev 50 platser totalt. Dock är bana 1 numera avstängd på grund av bestämmelserna i SäkB.

Byggstarten på Järva närmade sig och allt skytte skulle bort. Brandkåren fi ck öva på att bränna ned 
Luftvärnsföreningens gamla hus. Bilden från 1998.

Farväl till Järva. Många 
klubbar och föreningar hade 
sin verksamhet på denna 
stora skytteanläggning i 
Stockholm. Bilden togs 2001, 
strax innan allt jämnades 
med marken.

nan låg nordöst om Spånga 
kyrka där det även fanns en 
gevärsskyttebana som försva-
ret ställt till förfogande. Troligt 
är att polisen, både i Spånga 
och Hässelby, använde denna 
bana för övningsskjutning. 
Skjutbanan lades ned 1966 på 
grund av att nya vägar (E18) 
skulle anläggas.

1946 var medlemsantalet 12 st, 
varav 9 aktiva. En pistol in-
köptes för 23 kronor.
 Från 1946 till 1954 var 
medlemsantalet cirka tolv till 
femton medlemmar. 1955-56 
var riktiga krisår för klubben. 
1957 blev det dock en klar 
uppgång och årsmötet ställde 
hela 50 kronor till förfogande 
för inköp av priser. Året efter 
kom dessutom en upprust-
ning av banan till stånd, med 
bland annat ett nytt tavelställ 
och dispositionsrätten till en 
större förläggningsbarack.

Till sekreterare 1959 valdes en 
för Spånga Hässelby Pk väl-
känd person, nämligen skytte-
profi len Karl-Erik Lexne, som 
även drev företaget Vapen-
tjänst. Årsavgiften höjdes till 
10 kronor. 1960 hade klubben 
30 medlemmar varav 13 ak-
tiva. Karl-Erik Lexne och G. 
Lundgren valdes att utarbeta 
förslag till klubbmedalj; ”den 
vackra Spångamedaljen med 
runskriften på”. Hällristning-
en som åsyftas fi nns i Sundby, 
Spånga. Medaljen utdelades 
första gången 1962. Samma år 
blev klubben också medlem 
i Riksidrottsförbundet och 
Sportskytteförbundet.

År 1964 började man skju-
ta luftpistol och några år 
senare, 1967, fi ck man bra 
träningsmöjligheter i Åkes-
hovshallen.

Under 1966 började Järvafäl-
tet exploateras och Spångas 
skjutbana utplånades. Klub-
ben tvingades söka efter en 
ny bana vilket resulterade i 
Hässelby PKs bana vid Lövsta.
 När nu Spånga och Häs-
selby hamnat under samma 
tak beslöt man att de båda 
skulle gå samman och bildade 
Spånga-Hässelby Pistolklubb. 
Året var 1967.

Den första banan på Lövsta låg 
på höger sida om kolonilot-
terna vid Lövsta koloniväg. 
Arrendet blev uppsagt till 1 
januari 1972 då det nya bo-
stadsområdet Backlura skul-
le byggas.
 Under 1972 påbörjades 
arbetet med den nya banan. 
Detta år deltog en av klub-
bens skickliga skyttar, Kjell 
Jakobsson, för första gången i 
olympiska spelen. Det var OS 

i München och Kjell tog en 
hedersam 10:e plats (554 p) 
med fripistolen. Han deltog 
också i OS i Montreal 1976 
och blev då 14:e man (552 p).
 1974 kunde den nya ba-
nan, som ligger i anslutning 
till gevärsbanan, tas i bruk.

1976-77 blev det tillfälligt 
skjutförbud på banan. Orsa-
ken var att Järfälla kommun 
inte ville förlänga byggnads-

lovet. Verksamheten kunde 
dock fortsätta medan den till-
satta kommittén klurade på en 
lösning. 1979 skrevs ett nytt 
arrendekontrakt och verk-
samheten var säkrad några år 
framåt. Under 1980 planera-
de man att bygga en skjuthall 
och Idrotts- och Friluftstyrel-
sen lovade att ställa upp med 
materiel om medlemmarna 
själva stod för arbetet.
 Materielen anlände inte 
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Tidiga söndagsmorgnar för 
drygt 75 år sedan hördes 
skottsalvor vida över Hässel-
by Villastad. Det var nystarta-
de Hässelby Pistolskytteklubb 
som var i farten och sköt från 
idylliska Tempeludden där 
klubben hade sin första bana. 
En som minns dessa sönda-
gar är Bengt Velander, numera 
bosatt i Upplands Väsby, men 
född och uppvuxen i Hässel-
by. Som sjuttonåring 1953 fi ck 
han följa med sin pappa Si-
mon till skjutbanan som efter 
Tempeludden fl yttat till Löv-
sta. Simon Velander var en av 
pistolskytteklubbens veteraner 
och tillika legendarisk folk-
skollärare i Villastadens skola.
– Det var roligt att skjuta 
pistol, minns Bengt, bäst var 
jag nog på fältskjutning, men 
ibland sköt man även ”du-
ell” mot en tvärställd måltav-
la som under begränsad tid 
vändes mot skytten. Man sköt 
mest Walther och Parabellum 
08, även kallad Luger.

Bengt minns att säkerheten 
var rigorös. Med skjutleda-
rens ”patron ur” inleddes 
kontrollen. Inga patroner i 
loppet. Blindavfyring. Vapnen 
måste ligga på bänken innan 
skyttarna fi ck gå fram till tav-
lorna för att syna resultatet.
 Man sköt även vintertid, 
men då i växthusens pack-
hallar, som det fanns gott om 
i Hässelby. Bengt berättar att 
det var i handelsträdgårdsmäs-
tare Sigge Wadlunds packhall 
som måltavlorna sattes upp. 
Skjutavståndet varierade mel-
lan 7,5 och 10 meter. Man 
använde då instickspipor för 
4mm ammunition i pistoler-

na. Det var ungefär som att 
skjuta med luftpistoler, minns 
han.

Bengt har sparat en klubbhis-
torisk raritet åt eftervärlden, 
nämligen Hässelby Pistolskyt-
teklubbs första protokollsbok. 
Mellan de svarta pärmarna 
berättar den om en lite udda 
föreningsaktivitet bland träd-
gårdsodlarna i Hässelby. Inne-
hållet ska förstås ses i ljuset av 
tiden då pistolskytteklubben 
bildades.
– Klubben bildades den 1 
april 1940, berättar Bengt. 
Drygt en vecka senare hade 
tyskarna ockuperat Norge och 
Danmark och frivilligt skytte 
uppmuntrades av statsmakter-
na. Ammunition subventione-
rades och skytteföreningarna 
sågs som en del av den samla-
de försvarsförmågan.

Initiativtagare till pistolskytte-
klubben var polisman Allan 
Andersson. Den 1 april 1940 
kallade han till konstituerande 
möte efter att ha lyckats väcka 
intresse för en skytteklubb 
hos en handfull Hässelbybor. 
”Beslutades att en pistolklubb 
skulle bildas och att dess 
namn skulle vara Hässelby 
Pistolskytteklubb (H.P.K.)”, 
upplyser protokollsboken. 
Några paragrafer längre fram 
meddelas att beslut togs ”att 
inköpa två Waltherpistoler för 
träningsskjutning samt erfor-
derligt skjutmateriel samt an-
skaffa ammunition som till 
inköpspris ska tillhandahållas 
medlemmarna å skjutbanan”.
 Årsavgiften fastställdes till 
fem kronor, en summa som 
gällde många år framöver. 

Kvinnofri zon och 
annan Hässelbyhistoria

Den första protokollsboken skrevs av polisman Allan Andersson.

Björn Nehl 
började som 
medlem i Spånga-
Hässelby Pk 1985. 
Han har skrivit 
klubbhistoriken och 
letat fram bilder till 
artikeln.

Spånga-Hässelbys 
Kjell Jakobsson 
deltog i två 
olympiska spel 
med fripistolen. I 
München 1972 blev 
det en hedrande 
10:e plats och på 
OS i Montreal 1976 
blev han 14:e man.

förrän sent 1982, varför bygg-
arbetet inte kunde börja förrän 
året därpå då ny skjuthall bygg-
des och duellställ installerades. 
Ett 5-årigt kontrakt skrevs med 
Stockholms Stad 1984 och 
framtiden blev lite lugnare.

Bebyggelsen runt Lövsta öka-
de och i slutet på 1980-talet 
började man gnälla på bullret 
från framför allt gevärsbanan.
Flera kommunala bolag var 
intresserade av marken, men 
som tur var blev det inget av 
planerna.
 Runt hela skytteanlägg-
ningen har vi en fältskytteba-
na om åtta stationer och 1991 
startade vår egen fältskjutning 
på Lövsta som en kretsfält-
skjutning. Kretsmästerskapet 
i revolverfält tog vi hand om 
1992 och har arrangerat detta 
sedan dess.

I dagsläget har Lövsta skjut-
bana 49 platser med vänd-
ställ. Efter att 25-metersvallen 
byggdes om 2017 har vi dess-
utom en B-bana för 50 me-
ters skytte där man kan skjuta 
fripistol, IPSC, fält och PPC. 
Luftpistol skjuter vi tillsam-
mans med Stockholmspoli-
sen på SJ:s bana i Hagalund, 
där man nyligen installerat 
Sius elektroniska markerings-
system.

Det skulle bli ytterligare ett 
namnbyte för Spånga och 
Hässelbys gamla klubbar. När 
Järvafältet skulle exploateras 
för bebyggelse stod Sund-
bybergs Pk plötsligt utan 
skjutbana. Man sökte sig till 
Spånga-Hässelby Pk och år 
2002 beslöt man att slå sam-
man klubbarna under namnet 
Lövsta Skytteförening.



NP1 ’18 53NP1 ’18 538

förbundet godkände inte 
klubbnamnet utan uppmana-
de Hässelbyklubben att namn-
ändra till ”Hässelby Polismäns 
Pistolskytteklubb”. Polisklub-
bar var relativt vanliga, som till 
exempel Sundbybergspolisens 
Pistolskytteklubb och Spång-
apolisens d:o. I oktober 1940 
intogs fyra polismän i Hässel-
byklubben samt en tandläkare 
och en länsnotarie. Men redan 
till årsmötet 1941 framlade 
styrelsen ändå förslaget att hos 
förbundsstyrelsen ansöka om 
att få återgå till ursprungsnam-
net Hässelby Pistolskytteklubb. 
Formuleringen i årsmötespro-
tokollet är: ”Beslutades att sna-
rast anmäla klubbens namn till 
förbundsstyrelsen”.
 Därefter hittar man inte 
ordet ”polisklubb” längre i 
anteckningarna. Om Svens-
ka Pistolskytteförbundet till-
mötesgick Hässelbyklubbens 
begäran eller om klubben ig-
norerat riksförbundet fram-
går inte. Otvivelaktigt var det 
en polis som uppmuntrat till 
att starta pistolskytteklubben 
i Hässelby, och en polis hade 
från begynnelsen suttit som 

ordförande. Man kan bara 
spekulera kring den ”polisiä-
ra” närvaron. Kanske var grun-
dandet av pistolskytteklubbar 
initierat från högre ort, det vill 
säga polisledning och Svenska 
Pistolskytteförbundet, för att 
ge lokala polismän möjlighet 
att öva med sina vapen.

Av protokollsboken kan man 
också se att kontakten mellan 
Hässelbyklubben och Svenska 
Pistolskytteförbundet sträck-
te sig till andra områden än 
enbart synpunkter gällande 
klubbnamnet. ”Genusfrågor” 
skulle vi säga idag. Protokolls-
boken vittnar om att Hässelby 
Pistolskytteklubb skulle låta 
sig representeras vid Svenska 
Pistolskytteförbundets årsmö-
te i november 1940. Klubbens 
representant var sekreteraren 
Allan Andersson. Han skul-
le bara ”sitta av” årsstämman, 
men hade också Hässelby-
klubbens tydliga mandat att, 
som det står i boken, ”... i 
största möjliga utsträckning 
verka för att kvinnor icke 
skulle vinna möjligheter att 
erövra pistolskyttemärket”.

Herrklubb förblev Hässelby 
Pistolskytteklubb så långt 
som Bengt Velanders spara-

Till ordförande valdes po-
lismannen Manne Göthson, 
som innehade posten fram till 
1945. Andra i den nya styrel-
sen var handelsträdgårdsmästa-
re Sven Rosenberg, polisman 
Allan Andersson och kommu-
nalanställde Atle Langö. Till 
revisorssuppleant valdes folk-
skollärare Simon Velander.

Pistolskytteklubben växte (även 
om några uteslöts på grund 
av obetalda medlemsavgif-
ter) och bland medlemmarna 
återfanns välkända Hässelby-
profi ler som Torsten Genitz, 
Olle Sivander och Bror Ryd-
stedt. Övningsskjutningarna 
vid Tempeludden varvades 
med tävlingsskjutningar. Inte 
sällan bekostades prispoka-
lerna av Hässelbys företagare. 
Bland andra skänkte åkaren J 
V A Eriksson ett vandrings-
pris och klubben beslutade att 
priset skulle gå under namnet 
”Åkarkannan”.

Hässelby Pistolskytteklubb
anslöt sig omgående till riks-
organisationen Svenska Pi-
stolskytteförbundet. Men 

En ung Bengt Velander i kostym, skjorta och 
slips vid skjutbänken.

Bengt Velander har sparat både 
Hässelby PKs första protokollsbok 
och ammunitionsbok från 1940-talet.

Bengt Velanders medaljer från Hässelby Pk. 
Bronsmedaljen avser en 5:e placering i KM 
prec. 1953. Silvermedaljen KM 1961. Medaljen 
är troligen framtagen av konstnären Ture Dahlö 
på 1950-talet. Blomman i medaljen är en Dahlia, 
symbolen för trädgårdsstaden Hässelby Villastad.

de protokollsbok räcker, till 
och med 27 januari 1946. 
”Kvinnofritt”, eller rättare 
”frufritt”, var det också på 
årsmötessupén 1945: ”Supén 
beslöts ske utan damer”.

Förutom protokollsboken har 
Bengt Velander sparat en 
liknande bok med rubri-
ken ”Ammunitionsbok för 
Hässelby Pistolskytteklubb”. 
Söndag för söndag fördes 
noggranna anteckningar om 
ammunitionsköp vid skjutba-
nan, exempelvis: ”A Langö 50 
st 9mm à 25 öre”. Söndagen 
den 11 oktober 1953 före-
kommer en ung Bengt Ve-
lander själv för första gången 
i anteckningarna: ”Velander 
med son 50 st 7,65mm”. En 
ask (50 patroner) i kaliber .22 
lr. kostade 4:25.

Premiärskjutningen för folk-
skollärarsonen Bengt Velander 
från Hässelby blev ordentligt 
dokumenterad.
– Jag sköt mest med Walther 
.22 lr., men även med pappas 
grövre pistoler, Parabellum 
08 och en Neuhausen med 
två pipor; 7,65 och 9mm. Jag 
tyckte det var väldigt roligt att 
skjuta pistol, särskilt fältskyt-
tet, där jag bland annat er-
övrade ett vandringspris tre 
gånger, säger Bengt med ett 
leende och slår ihop den gam-
la ammunitionsboken.

o
sp
ra

Pk. 
M 
aljen 
Dahlö 

Dahlia,
Villastad.
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Krysset

Av: Ulf Hansson

Lösenordet består av slumpmässiga bokstäver som du får fram 
genom de blå numrerade rutorna.
Skicka lösningen senast den 2 maj 2018 med e-post till 
npkryss@liteolika.se eller som postbrev till Svenska 
Pistolskytteförbundet, Box 27001, 102 51 Stockholm. 
Märk kuvertet ”Korsord NP18/1”.
Glöm inte att ange er postadress tillsammans med svaret.
En vinnare lottas ut av de rätta inkomna svaren och presenteras 
i nästa nummer tillsammans med lösningen. Vinsten denna 
gång är knivset från Royalty Line med förbundets logotyp.
Lösenordet i NP4/17 var: IÅGUM

Grattis till Nicklas Anehall i Forsheda, som får både olivoljepump samt salt- och pepparkar 
med förbundets logotyp skickat till sig. Lösning NP4/17.
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SM Guld Precision
2017, 2016, 2015, 2014

SM Guld Fält: 2016, 2014
SM Guld PPC P1500:
 2017, 2016, 2015

VM Guld PPC P1500:
2017, 2015

EM Guld PPC P1500: 2016

Amerikanska 1911-pistoler.
 Hög kvalitet. 9 mm eller .45.

Köp en Colt du också!

Mer info hittar du på www.sportec.se
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Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa

Ragge på idrottsgalan
Av: Peter Siegel

Ragnar Skanåker, samt många 
andra olympiamästare, kändisar 
och idrottshjältar samlades under 
måndagen den 15 januari i Glo-
ben i Stockholm för den årliga 
och storslagna Idrottsgalan. På 
röda mattan syntes bland andra 
prins Carl Philip arm i arm med 
prinsessan Sofi a men också Sarah 
Sjöström och Anja Pärson.

Stockholm Globe Arena som 
byggnaden kallades i början 
är uppförd 1986–88 och fyller 
idag 29 år. Den kallas nu Erics-
son Globe. Det är arenan där alla 
stora evenemang ägt rum, en 
symbol för Stockholm och Sveri-

Ur Mauritz Widforss katalog från 1927.
Miniatyrpistol att hänga på klockkedjan, för små stiftpatroner. 
Lyxmodellen hade pärlemorkolv och kostade 3:50.

Åke Bergroth, Salems Pk, har under åren samlat på sig en del 
utsökta berlockvapen, 3–5 cm långa. Alla är mycket välgjorda 
miniatyrkopior av riktiga pistoler och revolvrar. Ett praktexemplar är 
Feinwerkbau luftpistolklassiker modell 65 längst upp till höger.

När förre NP-redaktören Ulf Hansson 
besökte London 1980 kunde han 
inte motstå att inhandla denna 
miniatyrkopia/kavajmärke av en 
High Standard Supermatic Citation, 
som var hans första pistol.

ge. Nelson Mandela, Dalai Lama 
och till och med Påven Johannes 
Paulus II har varit där, liksom 25 
miljoner andra. Den unika for-
men gjorde snabbt att Globen 
blev en symbol för Stockholm.
 Prins Bertil klippte bandet den 
19 februari 1989 till denna värl-
dens största sfäriska byggnad 
och en nationalklenod var invigd. 
Med ett skott av en startpistol 
hjälpte Ragnar Skanåker till att 
inviga denna enorma arena för 
sport och kultur i Johanneshov, 
Stockholm. Ett stort fyrverkeri 
gjorde hela staden uppmärk-
sam på att Globen nu var redo 
att ta emot besökare till olika 

idrottsarrangemang och stora 
musikshower. Artister som t.ex. 
Metallica, Dolly Parton, Britney 
Spears, Lady Gaga, och Beyonce 
har uppträtt där. Även Disney Ho-
liday on Ice, fi nalen i Eurovision 
Song Contest och inte minst den 

årliga Idrottsgalan har haft sina 
arrangemang där.

Ni såg väl den stora årliga Idrotts-
galan som även visades på TV?
Såg ni Ragge & Birgitta vid bord 
nr 2?

KuriosaKuriosa
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Det har kommit in ytterligare en specialare av skjutväska till redaktio-
nen. Den här tillhör P-M Odsäter i Lövsta Skf. En gedigen sak i metall 
som varit med på åtskilliga tävlingar både i Sverige och utomlands 
utan att ta stryk. Utbyggbar på höjden. Den här varianten har två 
våningar där det mesta får plats.

Redaktionen tar gärna emot fl er bilder på lite udda skjutväskor. Fotogra-
fera väskan i fl era vinklar samt öppnad. Glöm inte att beskriva väskan 
lite, var du köpt den, funktionen och varför du gillar väskan.

Skjutväska 
special
Av: Ulf Hansson

Under perioden 5 maj – 6 juni genomförs rikstävlingen Hemortens 
Banor. Genom denna tävling kan du tävla mot hela rikets deltagande 
pistolskyttar och ändå inte lämna din egen skjutbana.

Din skytteklubb anmäler hur många starter de önskar till Svenska Pistol-
skytteförbundet och får sedan skjutkort, klisterlappar (kontrollappar) 
och information skickat till sig. Kontrollapparna klistras på baksidan 
av varje spegel och identifi erar just din spegel.

Tävlingen omfattar en provserie som skjuts på separat tavelspegel 
utan klisterlapp. Därefter skjuts sex tävlingsserier precision på tavel-
speglarna med de påklistrade lapparna.

Resultatet samlas in av klubben och rapporteras till förbundet för sam-
manställning av resultatlistor. Viktigt är att klubben måste spara tavel-
speglarna efter tävlingen för att eventuellt kunna skickas in för kontroll.

När tävlingen genomförs har förhoppningsvis värmen börjat
återkomma till vårt avlånga land.

Rikstävlingen 
Hemortens Banor

Metallmål

Metallmål har blivit populärt att an-
vända i fältskyttet. Leaf Supply i Västra 
Frölunda säljer metallmål i många olika 
storlekar och varianter.

Den runda stålplattan står på fot och fi nns att tillgå i tre olika storlekar.
Priset för 20 cm plattan är 415 kr, 25 cm plattan 595 kr och för 
30 cm plattan 775 kr.

Tänk på att metallmål har speciella regler i SäkB. Det gäller både av-
ståndet till målet och hur man skall säkra upp runt metallmålet för 
att undvika splitter.

För mer information, se https://shop.leafsupplyab.se.

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

JACKMÄRKE 30:-
65 x 90 mm

BLAZERMÄRKE 125:-
70 x 90 mm

p
per låda: 400:per låda: 400:-
aka tolkar: 75:-/styck

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

340:-

KEPS 90:-
En storlek (inställbar)

BÄLTE 300:-

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

Frakt tillkommer

Profi lprodukter, trycksak
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Skjutträning och Träningslära 50:-

SkjutställningarSkjutställningar

Svenska PistolskytteförbundetSvenska Pistolskytteförbundet

Skjutställningar 50:-

SKYTTELOGGBOK 
100:-

VITBOK
– Om bly i kulfång

Ulf Qvarfort, Per Leffler, Jan Sjöström

Fo
to

: U
lf 

H
an

ss
on

FOI CBRN-skydd och säkerhet, Umeå

VITBOK 50:-KONTROLLPROGRAM 50:-

Fo
to

: U
lf 

H
an

ss
onKontroll- 

program
– för kulfång

SKYTTESPORT
FÖRBUNDET

Svenska 

Pistolskytteförbundet

PISTOLSKYTTEKORTET

Pistolskyttekortet

Registreringsnummer
SVENSKA

PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Grundutbildning

Uppdaterad 2016

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

SKJUTHANDBOK
Upplaga 17
200:-

er och utbildningsmateriel

SK
JU

T
H

A
N

D
B

O
K

 
Svenska P

istolskytteförbundet

SKJUT-
HANDBOK

SvenskaPistolskytteförbundet
Upplaga 17

2018-01-01

Skytteloggbok för:

Planering och Tävling: 50:-

Planering ochPlanering och
TävlingTävlin

Svenska PistolskytteförbundetSvenska Pistolskytteförbundet

Skjutteknik: 50:-

Skjutteknik

Svenska Pistolskytteförbundet
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Försvarsinformation

Folk och Försvars 
Rikskonferens
– årets händelse i försvarssvängen
Text: Nils-Anders Ekberg
Foto: Ulf Palm, Folk och Försvar

Visst fi nns det organisatio-
ner för att främja försvaret, 
men FoF syfte är att främ-
ja försvarsdebatten och öka 
kunskapen om försvars- och 

Det debatteras ofta vad som är typiskt svenskt. En organisation 
som Folk och Försvar (FoF), och företeelsen ”Rikskonferensen” är 
förmodligen exempel på det typiskt konsensus-svenska. I alla fall 
kunde inte besökare från övriga Norden eller från Storbritannien 
erinra sig att det fanns något likande i deras länder. 

säkerhetspolitik – utan att ta 
ställning i sakfrågorna.
 ”Alla” var där – konung-
en, riksdagspartierna och deras 
ungdomsförbund, arbetsgivar- 

och arbetstagarorganisationer, 
myndigheter, intresseorganisa-
tioner, frivilliga försvarsorga-
nisationer och allt annat från 
Svenska Atlantkommittén till 

Freds- och Skiljedomsfören-
ingen. Och så media förstås, 
TV som direktsänder, ”drakar-
na” som skriver och de sociala 
medierna som glöder. Själva 
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miljön, ett avsides fjällhotell 
omringat av ständigt dåligt vä-
der, bidrar till internatkänslan.
 Det fanns, som sagt, även 
ett internationellt inslag. NA-
TO:s generalsekreterare Jens 
Stoltenberg var på plats. Själv 
hade jag Storbritanniens am-
bassadör som bänkgranne. 
Mest uppmärksammat var 

olika riktningar. Efter en all-
män inledning med referenser 
till terrorattentatet på Drott-
ninggatan och till Franklin D. 
Roosevelt skjuter han i väg 
några oneliners, som att ”ett 
enskilt militärt angrepp mot 
Sverige är osannolikt” (ur 
gällande försvarsbeslut), ”Den 
militära alliansfriheten har tjä-
nats oss väl” (motiv att inte gå 
med i NATO), ”Försvaret är 
inget särintresse” (riktat till 
företrädaren, Reinfeldt, och 
moderaterna), ”Kärnvapen-
hotet är det enskilt största ho-
tet mot vår framtid – vi ska 
fortsätta verka för en kärnva-
penfri värld” (varför man bör 
tycka att FN-konventionen 
om kärnvapenförbud är fi n), 
att ”vi aldrig kommer att ingå 
ett avtal som äventyrar Sveri-
ges säkerhet, det stöd vi hopp-
as påräkna från andra länder 
om vi blir angripna eller de 
allianser vi verkar i eller med” 

(vilket gör det problematiskt 
att kunna skriva på detta av-
tal), och att en ”utredning 
därför pågår”. Han presen-
terade också nyheten om in-
stiftandet av en ny myndighet 
för psykologiskt försvar som 
ska förhindra att utomståen-
de påverkar hur Sverige fattar 
sina beslut.
 Natos generalsekretera-
re, Norges förre statsminis-
ter Jens Stoltenberg, inledde 
med ”si vis pacem, para bel-
lum” (om du vill fred, förbe-
red krig). Det menade han är 
grunden för NATO. Ned-
monteringens tid är förbi – nu 
bygger vi upp NATO:s för-
mågor igen. Samtidigt tryckte 
han på vikten av dialog med 
Ryssland, det är inte att visa 
svaghet. Vi behöver samarbe-
ta om Ukraina, Östersjön och 
Afghanistan. Naturligtvis fi ck 
han också den obligatoriska 
frågan om NATO kommer 
att försvara Sverige om vi an-
grips, trots att vi inte är med-
lemmar. Svaret var förstås det 
självklara, ”det fi nns inga ga-
rantier”.
 Utrikesminister Margot 
Wallström talade om Sve-
riges insatser i världen, om 
nyttan med platsen i FN:s 
säkerhetsråd, fredspriset till 
ICAN och kärnvapenför-
budsavtalet. Även hon hän-
visade där till den pågående 
utredningen, men verkade 
mindre tveksam än Löfven. 
Hon tryckte också hårt på att 
regeringen betraktar ett mili-

Natos general sekreterare 
Jens Stoltenberg var 
en uppskattad talare 
på Folk och Försvars 
Rikskonferens. Hans 
inledande ord i talet 
var ”si vis pacem, para 
bellum” (om du vill fred, 
förbered krig).

Statsminister Stefan 
Löfven skickade genom 
sitt tal många pilar i alla 
riktningar.

Överbefälhavare Micael Bydén beskrev säkerhetsläget som oförutsägbart och komplext 
under sitt anförande.

Utrikesminister 
Margot 
Wallström 
välkomnas 
till Sälen och 
Folk Försvars 
Rikskonferens 
2018 av 
ordförande 
Göran Arrius.

nog att vår SÄPO-chef fl an-
kerades på podiet av sina 
motsvarigheter från Norge, 
Danmark och Finland.

Vad formar vår säkerhet?
Första dagen ägnades åt detta 
tema. Här hördes bland an-
dra statsminister Stefan Löf-
ven skicka iväg lite pilar i 
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Försvarsminister 
Peter Hultqvist 
läser en tidig 
utgåva av ”Om 
kriget kommer”. 
Liberalernas 
partiledare Jan 
Björklund ser 
roat på.

tärt angrepp på Sverige som 
osannolikt, och att det är den 
gällande planeringsförutsätt-
ningen. Försvarsberedning-
en har i politisk enighet i sin 
rapport strukit sannolikhets-
bedömningen, och Wallström 
angreps för att hon ändå hän-
visar till den. Hon stod på 
sig och menar att försvars-
beslutstexten är styrande tills 
ett nytt försvarsbeslut fattats. 
Många var vi i salen som för-
sökte avläsa försvarsbered-
ningens ordförandes, Björn 
von Sydow, anletsdrag, men 
han var lika outgrundlig som 
sfi nxen utanför Kairo.
 Moderatledaren Ulf Kris-
tersson deklarerade sitt partis 
inställning; mer pengar till 
försvaret nu, och att verka för 
NATO-medlemskap. Kärnva-
penförbudsavtal – nej tack.

Att bygga ett totalförsvar
Lördagen inleddes med för-
svarsminister Peter Hultqvist, 
som var kritisk till försvars-
politiken sedan kalla krigets 
slut. Sveriges handlande har 
präglats av ”felbedömningar 
och naivitet. Nedrustning-
en gick för långt.” ”Priori-
teten för Försvarsmakten nu 
är personalförsörjningen och 
övningsverksamheten.” Vidare 
att ”vi är stolta, men inte nöj-
da, över vad vi åstadkommit i 
frågan. Vi får inte nu hemfalla 
åt skönmålningar”.
 Även Hultqvist markerade 
i kärnvapenavtalsdebatten, ef-
ter att naturligtvis ha tagit av-
stånd från dessa vapen; ”Våra 

Lördagen inleddes med 
försvarsminister Peter Hultqvist 
som talare.

SPSF:s Höge Beskyddare,
H.M. Konung Carl XVI Gustaf 
var på plats.

(internationella) samarbeten 
får inte på något sätt riske-
ras.” Utrikesministern hade 
vid den tidpunkten åkt hem.
Försvarsberedningens ord-
förande, Björn von Sydow, 
talade om den första delrap-
porten ”Det nya totalförsva-
ret”, och hur omvärldsläget 
försämrats kontinuerligt sedan 
2009. Inte heller han tvekan-
de att peka ut Ryssland som 
”the bad guy”. Övriga partier 
instämde, med viss reservation 
för (v). De senare hade velat 
ha kvar sannolikhetsbedöm-
ningen för ett angrepp.
 ÖB Micael Bydén tala-
de om tröskeleffekten – att 
försvaret ska få en presumtiv 
angripare att avstå – det ska 
kosta för mycket. Säkerhets-
läget beskrev han som oför-
utsägbart och komplext, med 
snabba växlingar, framtiden 
som svårbedömd.
 Nils Svartz, tillförordnad 
generaldirektör för MSB, be-
skrev begreppet ”totalförsvar” 
som ”krisberedskap dimensi-
onerad för krig”. Han påtala-
de även vikten att involvera 
de Frivilliga Försvarsorgani-
sationerna.
 Under temat ”hur upp-
når vi försvarsvilja?” höll An-
nika Nordgren Christensen 
ett smärre brandtal. Malin 
Dreifaldt, ordförande i FOS, 
bidrog lika engagerat med 
organisationens slogan ”Fri-
villiga på riktigt” och hur 
frivilligheten bidrar till folk-
förankringen.

Att skydda demokratin
Sista dagen inleddes med en 
debatt mellan justitieminister 
Morgan Johansson och libe-
ralernas ledare Jan Björklund. 
Ministerns menade att vi är 
duktiga på inrikes säkerhet, 
men att vi skulle kunna vara 
ännu duktigare. Man debat-
terade bland annat hemliga 
tvångsmedel och hemliga vitt-
nen. Björklunds oneliner var 
att IS-återvändare inte ska få 

egen lägenhet vid hemkom-
sten, de ska sitta på Kumla.
 De fyra cheferna för de 
nordiska säkerhetstjänsterna 
talade om terrorhoten och 
motåtgärderna i respektive 
land. SÄPO-chefen Anders 
Thornberg oroades över till-
växten i extremistmiljöerna i 
Sverige. Antalet personer har 
gått från 100-tals till 1000-tals. 
Det kommer in attentatshot i 
snitt varannan dag.
 Magnus Ranstorp och 
Beatrice Ask m fl  talade ock-
så om hemvändare (från IS) 
och radikalisering. 267 perso-
ner känner man till som rest 
för att strida med IS i Syrien 
och Irak. Ett trettiotal av dessa 
har stupat. Av totalantalet är 
72 kvinnor. 34 % är födda i 
Sverige.
 Chefen för den Militä-
ra Underrättelse- och Sä-
kerhetstjänsten (MUST), 
Gunnar Karlsson, Lars Ni-
cander från Försvarshögskolan 
och Cecilia Laurén, Försvarets 
Radioanstalt, talade om cy-
berkrigföring och hoten mot 
IT-infrastrukturen. IT-säker-
het handlar inter bara om att 
skydda data, även om det är 
viktigt. Det är också viktigt att 
säkerställa den kontinuerliga 
tillgången till data under alla 
förhållanden. Molnlagring av 
information är ett modernt fe-
nomen som måste ägnas extra 
uppmärksamhet. Var fi nns din 
server? På företaget/i myndig-
heten, i Sverige, inom EU eller 
någon helt annan stans?

 Nästa punkt på dagord-
ningen var informations-
påverkan, d.v.s. främmande 
aktörers försök att få en mål-
grupp att fatta, eller inte fatta, 
ett visst beslut. Infodirektören 
för fi nska försvarsministeriet 
beskrev extern påverkan för 
att förvirra det fi nska folket 
om NATO. Säkerhetschefen 
vid Sveriges Television talade 
om förberedelser inför årets 
val och hur man söker säker-
ställa att inte bli ett verktyg 
för någon annan.
 Det avslutande temat var 
”Film som terrorismens nya 
vapen”. Här modererade vd 
för Filminstitutet, Anna Ser-
ner, en diskussion med Stefan 
Hector från Polisen, norska 
säkerhetspolischefen Bene-
dicte Björnland och forsk-
ningschefen vid FHS Magnus 
Ranstorp. Ranstorp beskrev 
bland annat fattigdomen, vål-
det och gängkulturen i ”or-
ten” som grogrunden för 
radikalisering. Hector visade 
på fi lmen som teambyggare 
för gängen – som i Stockholm 
består av cirka 1 000 perso-
ner. Björnland menade att si-
tuationen i Norge inte är lika 
allvarlig som i Sverige; ”någ-
ra no-go-zoner som i Sveri-
ge vill vi inte ha i Norge”. 
Hector bestred att det fanns 
sådana zoner i Sverige, men 
onekligen områden med stora 
problem.

Sedan skottade vi alla fram våra 
bilar och åkte hem.
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ROMBEN

För mer information och priser

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

In Memoriam

Lennart Carle

Foto: Privat

Den 15:e oktober 2017 för-
lorade Dalakretsen sin nestor. 
Lennart Carle har avlidit i en 
ålder av 89 år.

Lennart valdes in i dalakretsens 
styrelse 1966 där han tog 

positionen som 
kretssekreterare. 
Inför kretsårsmö-

tet 2008 hade han 
avsagt sig omval efter 

att ha verkat som krets-
sekreterare i hela 42 år!

Lennart var en god källa
till en lång erfarenhet 
av styrelsearbete och 
som av skytteverk-

samhet. Vi var många som 
vände oss till Lennart med 
vårt sökande efter svar.

Hans goda arbete har inte gått 
någon förbi och han har till-
delats:
Pistolskytteförbundets för-
tjänstmedalj i silver (1970)
Kretsmedaljen i guld (1982)
Som enda dalaskytt någon-
sin förärades Lennart med 
förbundets förtjänstmedalj i 
guld 1990.

I ett så långt skytteliv finns 
många meriter. Lennart hann 
skjuta till sig samtliga valö-
rer av:

– Mästarmärket (1977)
– Pistolskyttemärket (1999)
– Rikstävlingsmedaljen 
(2008)

Som representation för de 
sportsliga meriterna kan näm-
nas 8 kretsmästerskapstitlar i 
precisionsskytte, vapengrupp 
A. Därtill kan räknas ytterli-
gare 6 pallplatser. Med det är 
Lennart den mest vinstrika 
dalaskytten i precision A.

Kretsen har satt in en gåva 
till förmån för Cancerfonden.

Dalarnas Pistolskyttekrets
genom Lena Sjögren, ordförande
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Förbundsnytt
Bo Walger
Tfn: 08-553 401 62
Mail: bo.walger@pistolskytteforbundet.se

Leif I Ohlsson, Hedemora PK, 
har avlidit i en ålder av 75 år.

Vi minns Leif som en av kret-
sens eldsjälar. Pistolskytte var 
ett av hans allra största intres-
sen och det märkte många av 
oss; han gav tillbaka så mycket 

till vår idrott. Leif var den som 
lärde många skyttar grunden 
i skytte och det var han som 
höll igång nya skyttar genom 
att ta med dem ut på tävlingar.
 2004 förärades han med 
kretsens förtjänstmedalj i guld 
som ett tecken på kretsens 
uppskattning för allt arbete 
han lagt ner.

Bland många uttryck som 

Foto: Ulla Tilus Thelin

Årets Förbundsmöte äger rum 
den 17 juni och föregås av en 
kretskonferens den 16 juni. 
Platsen är återigen Skogshem 
& Wijk, Lidingö.

Landslagsuttagning till 
Nordiska Mästerskapen
Sker i år 11–12 augusti i Dö-
derhult. Inbjudan fi nns publ-
icerad på förbundets hemsida 
under tävlingsverksamhet/
aktuella tävlingar. Liksom ti-
digare skjuter damerna både 
C- och B-vapen. Skyttarna 
kommer därför att inbjudas 
till uttagningen utifrån föl-
jande kriterier:
• Damer: Samtliga damer in-
klusive föregående års lands-
lagsskyttar
• Seniorer: Alla skyttar som 
erhållit minst en Stormästar-
poäng i fältskytte samt före-
gående års landslagsskyttar.
• Juniorer: Tas ut vid SM 
fältskytte. Juniorlandslaget är 
sedan välkommet att delta i 
ordinarie landslagsuttagning.

I år står Danmark (DGI Skyd-
ning) som värd för mästerska-
pen som äger rum lördagen 
den 15 september. Tävlings-
plats är Dall strax söder om 
Aalborg.

Fältskyttemål
De fältskyttemål som förbun-
det godkänner är godkända 
avseende storlek, form och 
färg, inte en viss tillverkares 
kvalité och utförande såsom 
tjocklek på papp etc. Här 
gäller SHB D.7.1 respektive 
E.7.1. Kravet på att minst 10 
mm papp ska fi nnas utanför 
det egentliga målet gäller all-
tid. Kontrollera leverantörens 
uppgifter för detaljer.

Shop
På förbundets hemsida fi nns 
en ”Shop” där försäljning av 
bl.a. säkerhetsproppar och 
brickor sker. Det kommer in 
många beställningar på en-
staka proppar och brickor 
och arbetsbelastningen för att 
hantera dessa är lika stor som 
en beställning på exempelvis 
10 st. proppar. Fortsättnings-
vis kommer därför en expedi-
tionsavgift på 30: - att påföras 
beställningar under 100 kr. 
Föreningar som beställer 
proppar och brickor debite-
ras, liksom tidigare, inte porto.

Föreningarna uppmanas att 
lagerhålla proppar och brick-
or för försäljning till med-
lemmarna.

Rikstävling med pistol på 
hemortens banor
Kansliet tar tacksamt emot 
förslag på nya priser. Om ni 
har förslag på nya priser kon-
takta Tessi eller Yvonne, tessi.
lindberg@pistolskytteforbun-
det.se eller yvonne.ericsson@
pistolskytteforbundet.se

Hemsidan
Lösenord till Köp/byt/sälj är 
Slutstycke.

myntades av Leif kan nämnas 
”små höger”. Det kom sig av 
att han råkade säga ”sväng hö-
ger” när vi egentligen skulle 
svänga vänster - då kom det 
raskt: ”jag menade små höger”.
 Vi i kretsen har fått så 
mycket av Leif och vi kom-
mer att sakna honom. Vila i 
frid Leif.

Kretsen har satt in en gåva till 

SKJUT-
HANDBOK

Svenska
Pistolskytteförbundet

Upplaga 17
2018-01-01

förmån för Leif I Ohlssons 
Parkinsonfond.

Dalarnas Pistolskyttekrets
genom Lena Sjögren, ordförande

Militärt snabb-
matchmärke
Förbunds-
styrelsen har 
instiftat ett 
märke för att 
öka intresset 
för tävling i mi-
litär snabbmatch. 
Märket finns i valörerna 
brons, silver och guld, och 
högst ett märke per år kan er-
övras. Märkesprov får avläggas 
vid riks- landsdels- nationella 
och kretstävlingar. Fodringar-
na kan uppfyllas från och med 
2018. För att erhålla märket 
krävs att skytten vid tre oli-
ka tävlingar uppfyller kraven 
enligt nedan:’

Valör A B C R
Brons 377 391 404 388
Silver 454 472 481 467
Guld 515 543 550 532

Skjuthandboken
17:e omarbetade upplagan av 
Skjuthandboken har fastställts 
av Förbundsstyrelsen. Den 
gäller från och med 2018-
01-01. Produktionen är något 
försenad, men den distribue-
ras så snart som möjligt.

Riksmästarförteckningen
Förteckningen över Riks-
mästare samt skyttar kvalifi -
cerade för SM ur klass 1 och 
i klasserna Dam och Veteraner 
Yngre publiceras på förbun-
dets hemsida, under rubriken 
”Tävlingsverksamhet”.

In Memoriam

Leif I Ohlsson



PATRONER

BESKRIVNING Pris/ask 50 st Pris/1000 st

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

190 kr
120 kr
170 kr
170 kr

3 400 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 

3 950 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
280 kr/ask med 20 st 

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

TÄNDHATTAR

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

HYLSOR
Alla kalibrar.

KULOR
I alla kalibrar.

Generalagent för Sverige:

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

Kaliber

.32 (314/100 WC)

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

.44 (429/240 HP)

.45 (452/230 RN)

Fettade

104 kr

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

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

Förkopprade
(HS)

83 kr

100,50 kr
124,00 kr
124,00 kr

190 kr
182 kr

Sortimentet är större.
Hör av er!

Komplett prislista med 
samtliga kalibrar fi nns på 
vår hemsida!

Med reservation för prisändringar.

Med reservation för prisändringar.

Alla priser inkl. moms.
Pris per 100 från:



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

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

Vi erbjuder räntefri avbetalning via Wasa Kredit AB

Ny generalagent i Sverige

1 1 0 3 3 1 2 0 0

Posttidning B
Svenska Pistolskytte-
förbundet
Box 27001
102 51 Stockholm


