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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

I år är det valår. Det innebär att det 
politiska systemet nu går upp på 
högvarv, och de fl esta partier kom-
mer att försöka hitta positioner som 
tilltalar så många väljare som möj-
ligt. Vi har redan sett hur även stora 
politiska partier har bytt fot i viktiga 
frågor där man uppfattat att opinio-
nen förändrats. Detta är i regel bra 
för den svenska skytterörelsen, ef-
tersom vi – om vi arbetar effektivt 
– kan få partierna att avge vallöften 
i olika frågor som gynnar oss.
 Och det saknas inte frågor att be-
vaka. Förutom den nu aktuella pro-
cessen med implementeringen av 
EU:s nya vapendirektiv och andra 
vapenlagstiftningsrelaterade frågor, 
har vi blyfrågan, skjutfältstillgången 
och hotet från olika former av va-
penfi entliga aktörer – både nationellt 
och internationellt. Från Svenska Pi-
stolskytteförbundets sida kommer 
vi att arbeta hårt med dessa frågor 
under de kommande månaderna. 
Vår verksamhet åtnjuter just nu ett 
betydande förtroende både från po-
litiskt håll och i media. Vår roll som 
frivillig försvarsorganisation blir allt 
viktigare givet ett skärpt internatio-
nellt säkerhetsläge och ett ökat fokus 
på det nationella försvaret.

Men det fi nns givetvis aktörer som 
ser annorlunda på oss. På senare tid 
har ett besvärande inslag dykt upp i 
samhällsapparaten: tjänstemannaak-
tivismen. Med detta menas att en-
skilda aktörer inom en myndighet 
eller ett departement driver egna 
politiska agendor, frikopplade från 
demokratiskt fattade beslut.

En statlig tjänsteman utan central 
chefsposition har som enskild med-
borgare en betydande yttrande-
frihet. Det vi sett under senare år 
är dock företrädare på lägre nivåer 
inom olika myndigheter som pu-
blikt för fram vissa – i regel mycket 
restriktivt orienterade – uppfatt-
ningar om t.ex. vapenfrågor, utan att 
det klart framgår om det är myndig-
hetens uppfattning eller endast den 
enskilde tjänstemannens. Dessutom 
har vi – t.ex. i blyfrågan – kunnat 
observera individuella tjänstemän 
som under många år arbetat inom 
regeringskansliet för ett blyförbud, 
men misslyckats – inte minst efter 
effektiv lobbying från skytterörelsen. 
Efter några år dyker sedan samma 
tjänstemän upp i ledande ställning 
i myndigheter som då omgående 
också börjar arbeta för ett blyför-
bud – trots att denna fråga avgjor-
des politiskt, till blyammunitionens 
fördel, redan 2008!

re skrivs mer på annan plats i detta 
nummer av NP.

Den demokratiska risk som fi nns med 
denna aktivism är att tjänstemän, na-
tionellt och på internationell nivå 
med likasinnade från andra länder, 
rundar den politiska processen och 
driver agendor som kan gå stick i 
stäv med vad som beslutats i demo-
kratisk ordning i respektive lands 
parlament. Detta är ett problem som 
vi inom skytterörelsen måste lära oss 
att motarbeta effektivt genom att ha 
örat mot rälsen och direkt reagera 
genom våra politiska kontakter.

Inom SPSF:s ledning kommer vi ock-
så att förändra våra arbetsformer en 
del under året, inte minst för att bli 
bättre på att möta och mota politis-
ka hot innan de blivit övermäktiga.

Men allt är inte politik, som tur är. Vår 
egen tävlingsverksamhet för året har 

Sir Humphrey 
Appleby, 
statssekreterare i 
serien ”Javisst, herr 
premiärminister”. 
I serien får man 
följa ministerns 
kamp mot 
tjänstemännen 
på departementet 
om hur de olika 
ärendena skall 
behandlas.

 Och detta är inte heller endast 
ett nationellt problem. Eftersom 
mycket av lagstiftningsarbetet idag 
är EU-relaterat, har det utvecklats 
en betydande skicklighet hos den-
na mer aktivistiska del av den svens-
ka tjänstemannakadern vad gäller 
att arbeta internationellt, särskilt i 
EU-strukturerna i Bryssel. Både 
processen avseende vapendirektivet 
och den avseende ett potentiellt bly-
förbud som just nu pågår i Bryssel 
har haft ett betydande svenskt inslag 
på tjänstemannanivå. Om det sena-

nu kommit igång på allvar, och jag 
ser fram mot att under säsongen 
personligen kunna besöka och del-
ta i allt från våra stora mästerskap 
över hela landet – glädjande nog 
även Gotland i år – till lokala täv-
lingar. Det ska bli väldigt roligt och 
jag hoppas få träffa så många av er 
medlemmar som möjligt!

Med skyttehälsningar

Mike Winnerstig
Styrelseordförande, SPSF
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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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SM och Swedish Open 
i PPC 2018
På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet inbjuder Hagfors Uddeholms PK till 
SM och Swedish Open i PPC 2018

Information: www.ppc1500sm.se

DATUM
Tävlingen startar på torsdag 26 Juli och pågår till och med 
söndag 29 Juli.

MATCHER
Revolver 1500
7-50 yards, 150 tävlingsskott.
Inskjutning på 50 och 25 yards (valfri).
Pistol 1500
7-50 yards, 150 tävlingsskott.
Inskjutning på 50 och 25 yards (valfri).
Distinguished Revolver
7-50 yards, 60 tävlingsskott.
Inskjutning på 50 yards (valfri).
Distinguished Pistol
7-50 yards, 60 tävlingsskott.
Inskjutning på 50 yards (valfri).
Open
7-50 yards, 60 tävlingsskott.
Inskjutning på 50 yards (valfri).
Standard Revolver 4”
3-25 yards, 48 tävlingsskott. Ingen inskjutning.
Standard Revolver 2,75”
3-25 yards, 48 tävlingsskott. Ingen inskjutning.
Standard Semi-Automatic Pistol
3-25 yards, 48 tävlingsskott. Ingen inskjutning.

LAGMATCHER
Team Match Revolver, Match 5 från Revolver 1500.
Team Match Pistol, Match 5 från Pistol 1500.

STARTAVGIFTER
Revolver 1500 och Pistol 1500: 250 SEK.
Distinguished Revolver, Distinguished Pistol och Open 
150 SEK.
Standard Revolver 4”, Standard Revolver 2,75” och 
Standard Semi-Automatic Pistol: 100 SEK.
Lag: 200 SEK/lag.

BETALNING
Förskottsbetalning i samband med anmälan. Betalning 
arrangören tillhanda senast 2018-06-20.
Plusgiro 57 14 53-0. Mottagare Hagfors Uddeholms PK. 
Uppge namn och WA-ID på inbetalningen.

KLASSER
Svenska mästerskapen: 1 klass.
Swedish Open: High Master, Master, Expert, Sharpshooter, 
Marksman. Ej klassifi cerade skyttar placeras som Master.

PRISER
Svenska mästerskapen:
Priser till de tre första svenska skyttarna i respektive 
vapengrupp.
Lagpriser till de tre första lagen i R1500 och P1500

Swedish Open:
Priser till de tre första skyttarna i sin klass och vapengrupp.
Lagpris till de tre första lagen i sin klass och vapengrupp 
R1500 och P1500.
Utlottning av hederspriser och sponsorpriser (dragning av 
skjutkort – närvaro krävs).

ANMÄLAN
Anmälan sker individuellt på www.ppc1500.se. Anmälan 
kräver inloggning. För mer information se sida ”anmälan”. 
Anmälan öppen 20180515 – 20180615.
Vid anmälan godkänner skytt att resultat och bilder kan 
publiceras på internet.

VAPENKONTROLL
Alla vapen ska kontrolleras och godkännas i vapenkontroll 
före start i tävlingen. Skjutledare kommer att kontrollera att 
vapenkontroll utförts i samband med att matchen startar.
Det är varje enskilds skytt ansvar att säkerställa att den 
utrustning som används är godkänd för den match som 
skjuts.

REGLER
Svenska Pistolskytteförbundets Skjuthandbok Del N, 
Upplaga 17, 2018-01-01 med rättelser och ändringar av 
upplaga 17.

SCHEMA
För att kunna se matchschema för samtliga matcher och 
matchdagar samt boka dina starter måste du vara inloggad 
på www.ppc1500.se.
Prisutdelning kommer att ske på söndag eftermiddag.
Middag lördag 28 juli ca kl. 19.00. Middagen är på Hotell 
Monica i Hagfors, anmälan till mat och dryck görs i samma 
system som du anmäler dina starter till tävlingen.
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Svenskt Mästerskap i 
Magnumfältskjutning
Tävlingsdagar:
Lördag 18 augusti och söndag 19 augusti 2018.

Plats:
Bollnäs Pistolskytteklubbs banor i Eriknäsbo. Skyltat 
från Bollnäs Centrum. Lat. 61.35787, long. 16.29101.

Anmälan:
Föranmälan senast 15 juli 2018. Anmälningslista 
fi nns på www.bollnaspistolskytteklubb.se. 
Efteranmälan i mån av plats och till förhöjd 
startavgift.

Startavgifter:
Individuellt 250 kr/start samt 250 kr/tremannalag. 
Startavgifter betalas föreningsvis på bg 433-
8711 i samband med anmälan. Märk betalning 
med Magnum SM 2018 och förening. Inbetalda 
startavgifter återbetalas ej.

Lagtävling:
Föreningsvis föranmälda tremannalag i 
vapengrupperna M1-M7. Föreningen får anmäla fl er 
än ett lag/vapengrupp. En reserv/lag får anmälas. 
Skytt får deltaga i fl era lag, men inte i mer än ett lag 
per vapengrupp.

Vapengrupper:
Lördag 18 augusti 
M3. SA revolver .357 Magnum
M4. DA revolver .357 Magnum
M6. Pistol 9mm-.455
M7. Revolver, max 6,5”

Söndag 19 augusti
M1. SA revolver .41-.44 Magnum
M2. DA revolver .41-.44 Magnum
M5. Frigrupp pistol o revolver 9mm-.455

Prisutdelning dagligen snarast efter att sista patrull 
gått i mål.

Kontaktpersoner:
Birgitta och Jan Kjellberg, kjellberg_jan@tele2.se
Mobil: Birgitta 073-088 05 22, Jan 0706-64 76 47.

Övrigt:
Servering av lunch m.m. under tävlingsdagarna.
För boende se www.bollnas.se/turism

Välkomna till SM i Magnumfält 2018!

#24

På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet och Gävleborgs 
Pistolskyttekrets inbjuder Bollnäs Pistolskytteklubb till
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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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Idag har jag absolut
ingenting att klaga på
Att kliva upp klockan halv åtta 
denna vackra söndagsmorgon var 
ganska perfekt. En 13 976 stegs pro-
menad i ”småbruten terräng” i den 
vackra Upplandsnaturen är både 
nyttigt och härligt. Att möta nya och 
gamla skyttekamrater är en höjdare. 
En banläggare som ser den välbe-
kanta terrängens möjligheter med 
nya ögon är häftigt. Och ett eget 
resultat som motsvarar träningsin-
satsen (0 skott) är rättvist. Därtill en 
eftermiddag med klubbkamraterna 
på station 4, korv på grillen, trevliga 
patruller samt en effektiv rivnings-
procedur. Ett helt vanligt kretsmäs-
terskap Fält C i Stockholm, alltså. 
Det vill säga, inte ett enda litet fl äsk-
ben att koka en textsoppa på. Jag får 
välja något annat.

Man kan skriva om sådant som fak-
tiskt inte har hänt. Den tanken har 
grott ett tag. Det handlar om sådant 
som på modern svenska kallas ”fake 
news”. På lite äldre språk ”råttan i 
pizzan” efter Bengt af Klintbergs 
bok med samma namn.
 I mitt arbete ingår att hålla lite 
koll på Facebook och vad som skrivs 
om vapen och skytte i allmänhet 
och Pistolskytteförbundet i synner-
het. Ett återkommande påstående 
är att förbundet låg bakom 5-årsli-
censerna. Förslaget dök upp i 1995 
års vapenutredning. Den utmynna-
de i propositionen 1999/2000:27 
”En skärpt vapenlagstiftning”. Av 
denna (kap 6.1.3) framgår att Pi-
stolskytteförbundet, liksom Svart-
krutsskyttefederationen, SVEVAP 
och Samlarförbundet Nordstjärnan, 
avstyrkte förslaget om tidsbegränsa-
de tillstånd. Däremot fanns det nog 
tidigare hos en del företrädare upp-
fattningen att skyttar kom till fören-
ingarna, var med i 6 månader, köpte 
pistol och försvann. Det kan man 
spåra i 1987 års utredning (SOU 
1989:44, kap 6.1), men det rörde 
endast kontroll av fortsatt medlem-
skap och utmynnade inte i något 
förslag från utredaren.

Ett annat vanligt påstående är att de 
olika organisationerna inte samar-

betar, utan snarare motarbetar var-
andra. Naturligtvis fi nns det en grad 
av sund konkurrens mellan olika 
grenar, och alla hoppas att skyttar-
na helst ska satsa sin tid och sina 
pengar just i den egna disciplinen. 
Samtidigt är alla centralt inblanda-
de väl medvetna om att enade vi stå, 
söndrade vi falla.

Det senaste exemplet på samarbe-
te är kring EU-direktivet och im-
plementeringsutredningen. Här 
har vi delat information, jämfört 
analyser och samverkat inför mö-
ten och om formuleringar för att 
inte skada andra organisationers 
intressen. I implementeringsskedet 
har samverkan och möten främst 
skett med de intresseorganisatio-
ner som utredaren hade i uppdrag 
att träffa. Utöver oss var det Skyt-
tesportförbundet, Dynamiska Sport-
skytteförbundet, Jägareförbundet, 
Jägarnas Riksförbund, Skidskytte-
förbundet, Vapenhandlareförening-
en och Vapensamlareföreningen. 
Svartkrutsskyttefederationen och 
Westernskytteförbundet är också 
”vänner i familjen”, men hade inte 
kallats till utredaren. Med ett sådant 
arbetssätt kan vi undvika att våra 
motståndare slår in kilar mellan or-

ganisationerna, samtidigt som vi alla 
behåller vår organisatoriska frihet.
 ”Vapenägarna skulle vara star-
kare i en organisation” lyder ett 
närliggande påstående. Det kan vi 
inte betrakta som en råtta i pizzan, 
men inte heller som ett faktum. 
Våra organisationer är demokratiskt 
uppbyggda, med mandat från med-
lemmarna till respektive årsmöten, 
styrelser och tjänstemän. Det gör 
organisationerna stabila, men också 
mer trögrörliga. När en sådan orga-
nisation verkar i en ”organisation av 
organisationer” måste beslutsformen 
där vara konsensus, annars uppstår 
ett demokratiunderskott (typ i EU). 
Man ska inte heller helt bortse från 
att man vid redovisning av inkom-
na remissyttranden räknar antalet 
instanser som tyckte si eller så.

Den minnesgode erinrar sig säkert 
”Svenskt Forum för Jakt, Skytte och 
Vapenfrågor”. Den fi nns fortfarande, 
men har ombildats, och Pistolskyt-
teförbundet, Skyttesportförbundet 
och de båda jägareförbunden står 
utanför. Svenskt Forum var vik-
tigt för att få alla organisationerna 
att tala med varandra, och har gjort 
viktiga insatser, exempelvis för upp-
hävandet förbudet mot blyammu-
nition och för att få PostNord att 
transportera vapen. Det fi nns dä-
remot skilda uppfattningar om be-
sluts- och arbetsformerna som gör 
att de största ideella organisationer-
na inte är med.

En annan organisation som verkar 
inom området är Sveriges Vapenäga-
res Förbund. Det är också en viktig 
aktör, och gör mycket för att hjäl-
pa enskilda vapenägare i frågor som 
faller utanför organisationerna, att 
ta tillvara sin rätt. Vapenägarna har, 
liksom Svenskt Forum, ett bredare 
anslag än skytte- och jägarorganisa-
tionerna, och kanske också en mer 
libertariansk inställning i en del 
frågor. SPSF uppskattar dessa båda 
organisationer, och den personliga 
kontakten är god. Förbundet vill 
även fortsättningsvis samverka i frå-
gor av gemensamt intresse.

En helt vanlig dag i Kungsängen under 
Stockholms kretsmästerskap i fält-
skjutning C. Absolut inget att klaga på.
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Årets ÖSM gick i strålande 
sommarväder. Vapengrupper-
na C och B arrangerades på 
lördagen och vapengrupp A 
och R på söndagen. Under 
lördagens tävlingar kämpade 
96 skyttar i vapengrupp C 
och 39 skyttar i vapengrupp 
B. Totalt anmäldes 22 lag un-
der lördagen. Tyvärr hade 
många klubbar missat att man 
fr.o.m. 2018 i mästerskapstäv-
lingar även kan anmäla lag i 
veteran äldre. Vi får se hur det 
blir på SM i Skövde. Man får 
hoppas att den informationen 
har spridits i hela riket då.

Östsvensk mästare i klassen 
öppen C blev en av favo-
riterna, nämligen Jan-Olov 
Danielsson från Älvdalens PK 
med 577 poäng. Det var även 
ÖSM:s högsta resultat totalt 
under dessa två dagar. Silve-
ret gick till Pelle Carlsson från 
Lövsta Skf som hade en poäng 
mindre. Brons erhöll Håkan 
Sjöberg från Livgardets Skf 
med två poäng mindre. Väl-
digt tätt i toppen alltså.

Liselott Såmark från Stock-
holmspolisen vann damklas-
sen med 567 poäng, bara en 

ÖSM
– Militär snabbmatch

Av: Peter Siegel

Upplands Väsby Psk arrangerade östsvenska mästerskap i militär 
snabbmatch den 12 och 13 maj 2018. En skytt utmärkte sig speciellt, 
nämligen Robert Råsbo. Han erövrade som enda SM-deltagare i historien 
hela fyra individuella guldmedaljer på ett och samma Pistol-SM 2017.

Vapenkontrollen arbetade för högtryck i vårens överraskande hetta.
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Det gick alldeles utmärkt 
att skjuta 50 poäng på sex 
sekunder med revolver, för 
Roger Björkman.

Liselott Såmark tar emot guldmedaljen i öppen dam C av tävlingsledare Magnus Malmlund. 
Ordföranden i Upplands Väsby Psk, Johan Forsström serverade medaljerna på bricka.

Björn Hellström, 
Stockholmspolisens Sf, 
guldmedaljör i veteran yngre C.

Curt Ögren, Saab Pk, 
guldmedaljör i veteran äldre C.

Roger Björkman, Råsbo Psk, 
guldmedaljör i öppen B.

Jan-Olov Danielsson, Älvdalens 
Pk, guldmedaljör i öppen C.

Robert Råsbo, Råsbo Psk, guld-
medaljör i både öppen A och R. 
Foto: Peter Carlsson

Hahn från Ballongbergets Skf 
som var den enda i sin klass. 
Var gjorde alla andra juniorer 
från hela östra Sverige denna 
vackra helg i maj? Som junior 
får man dock sin guldmedalj, 
även om man är ensam.

Björn Hellström, Stockholms-
polisen, blev östsvensk mäs-
tare i veteran yngre och Curt 
Ögren, SAAB Pk, i veteran 
äldre.

Roger Björkman, Råsbo Pk, 
segrade i vapengrupp B med 
568 poäng. Silver tog Daniel 
Wallander, F16 Pistol, och 
bronset knep Curt Ögren, 
SAAB PK.

På söndagen tävlade man i 
vapengrupperna A och R. 
Där visade den fyrfaldige 
SM-guldmedaljören Robert 
Råsbo återigen sin klass ge-

poäng från hennes eget svens-
ka rekord på 568. Silver gick 
Ann-Kristin Jansson, Löv-
sta Skf och brons till Sofi a 
Frisk, Östhammar. Synd var 
det dock om junioren Viktor 

nom att bli östsvensk mästa-
re i båda dessa vapengrupper. 
Silver i vapengrupp A tog till 
Mikael Larsson, F16 Pistol, 
och bronset tog Lars Almgren, 
Uppsala Handeldvapenfören-
ing. I revolver gick silvret till 
Roger Björkman, Råsbo Psk, 
och bronset till Göran Wad-
man, F16 Pistol.

De svenska rekorden i de olika 
vapengrupperna är i skrivande 
stund:
A 573
B 582
C 588
C vy 577
C vet äldre 581
Dam 568
Junior 568

Vi får se om någon kan slå 
det på SM i militär snabb-
match i Skövde den 10 och 
11 juli 2018.
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Tävlingsdag:
Lördagen den 25 augusti med första start kl. 12.00.

Plats:
Sanna skjutbana, Våxnäs Karlstad.
Koordinater WGS84 DD (lat, long) 59.39551, 13.46403. 
Vägvisning från Tingvalla Isstadion.

Anmälan:
Skriftlig anmälan med namn, födelsetid, klass, förening 
samt uppgift om ev. lag och stafettdeltagande ska vara 
oss tillhanda på adress: ingeborg.palmgren@telia.com 
senast den 1 augusti 2018.

Startavgift:
Individuellt 150 kr/start, (junior 100 kr) lag 150 kr/lag 
och stafett 150 kr/lag.
Avgifterna inbetalas till I 2 SKF pg 393578-0 i samband 
med anmälan. Ange SM i Springskytte 2018.

Individuell tävling:
Dam/herr junior dam/herr 21–60 löpning 6 km. Dam/
herr 65–70 löpning ca 3 km.
6 skjutstationer mot fallmål typ kurvinen. 5 patroner per 
station, totalt 30 patroner. 1 min tillägg per bom.
Skjutavstånd 17,5 m. 3 skjutningar stående med 
stödhand och 3 skjutningar utan stödhand. Fr.o.m. D/H 
65 får stödhand användas vid alla stationerna.

Lagtävling:
Mellan föreningarnas namneligen föranmälda lag. Dam/
herr junior, dam/herr 21–60 tävlar i tremannalag. Dam/
herr 65–70 tävlar i tvåmannalag.

Stafettävling:
Löpning 1500 m per sträcka. Skjutning på två 
skjutstationer per sträcka. 5 patroner per skjuttillfälle, 
totalt 10 patroner per deltagare.
Skjutavstånd 17,5 m. Stående med stödhand tillåten.
För varje bom, efter att alla 5 patroner avfyrats löps en 
straffrunda för varje ej träffat mål.
Straffrundan är ca 75 m. Löparen svarar själv för att rätt 
antal straffrundor löps.
Vid för få löpta rundor blir det tidstillägg på 2 min per 
missad runda.

Klassindelning:
Individuellt
Hjun 15–20 år Djun 15–20 år
H 21 21–34 år D 21 21–34 år
H 35 35–49 år D 35 35–49 år
H 50 50–59 år D 50 50–59 år
H 60 60–64 år D 60 60–64 år
H 65 65–69 år D 65 65–69 år
H 70 70– år D 70– 70– år

Stafett:
Djun – 2 delt, D 21 – 2 delt, och D 50 2 delt.
Hjun – 2 delt, H 21 – 3 delt, och H 50 2 delt.

Vapen:
Endast vapen i kal. 22 med blykula får användas. 
Vapnet skall vara proppat och bäras i någon form av 
hölster.

Tävlingsbestämmelser i övrigt:
SPSF skjuthandbok, upplaga 17.

Vapenkontroll:
Skall vara utförd i god tid före start.

Tävlingsjury:
Anslås på tävlingsdagen.

Priser:
Svenska Pistolskytteförbundets mästerskapstecken 
samt hederspriser till bästa fjärdedelen.

Servering och omklädning:
Enklare servering kommer att fi nnas på 
tävlingsområdet. Omklädning vid Tingvalla isstadion, 
ingång Racket Center.

Logi:
Exempelvis på First Camp Skutberget 054-53 51 20, 
Swecamp Bomstad baden 054-53 50 68, STF Karlstad 
vandrarhem 054-56 68 40.

Upplysningar:
Tävlingsledare Hans Törnevik, mobil 076-100 41 65, 
hans.tornevik@telia.com.
Tävlingssekreterare Ingeborg Palmgren, mobil 070-516 
34 60 ingeborg.palmgren@telia.com.
Information om banor, startlistor och resultat kommer 
efterhand att läggas upp på hemsidan www.i2skf.se

I 2 SKF hälsar alla 
varmt välkomna till 
Karlstad!

I 2 skytteförening har på uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet 
och Värmlands Pistolskyttekrets glädjen att inbjuda Er till

SM i Springskytte 2018
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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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Att förbereda sig som täv-
lande inför ett svenskt mäs-
terskap i pistolskytte är en 
viktig del av tävlingen. Hur 
ser tävlingsområdet ut, vilket 
faciliteter fi nns på plats, vart 
parkerar jag? Detta kanske 
verkar som obetydliga frå-
gor, men för de som verkli-
gen vill fokusera på skyttet 
är detta något man vill veta 
innan tävlingen. Vi träffa-
de Susanne Svensson, Tomas 

 Ånhed och Per Holm från 
SM- organisationen för att få 
svar på våra frågor.

När fi ck ni uppdraget att 
arrangera årets SM?
Vi fi ck uppdraget innan SM 
förra sommaren, berättar Su-
sanne Svensson. Egentligen 
skulle Uppsalakretsen ta upp-
draget men de har problem 
med skjutbanan, då den inte 
var godkänd för allt skytte. 

Förhandstitt på SM 
i Skövde 2018
Av: Anna S. Törnqvist och Peter Carlsson

Svenska mästerskapen i militär snabbmatch, precision och 
fältskjutning genomförs detta år i Skövde. Vi mötte upp delar 
av SM-organisationen för att ta pulsen inför det stundande 
arrangemanget.

Susanne Svensson, 
ordförande, 
och Per Holm, 
vapenhantering, från 
organisationskommittén 
visade oss runt på 
Lövsjötorps skjutbana 
där tävlingscentrum 
kommer att förläggas.

Fältskytteterrängen bjuder på vacker natur.
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Skövde var planerat till först 
2019, men när vi fi ck frå-
gan tackade vi självklart ja. 
Landsdel öst kommer att få 
uppdraget att genomföra SM 
2019 istället.

Hur många personer är ni i 
SM-organisationen?
Organisationskommittén be-
står av fyra personer och täv-
lingsledningen 5 personer, 
men det är många fl er som är 
involverade i arrangemang-
et, berättar Susanne. Totalt 
kommer det att behövas 153 
funktionärer vilket delas upp 
mellan föreningarna i Ska-
raborgs- och Älvsborgs pi-
stolskyttekretsar. Nästan alla 
föreningar, stora som små, är 
med och hjälper till för att 
skapa ett bra SM, berättar To-
mas Ånhed.

Vilka erfarenheter har ni av 
SM sedan tidigare?
Då vi arrangerade svenska 
mästerskapen både år 2003 
och år 2009, så har vi en gan-

Tomas Ånhed medverkar i 
organisationskommittén och 
hanterar ekonomin.

Fältskjutningsbanan består mest av lättframkomlig terräng. Här 
används en av 300-metersbanorna för ett långhåll.

De uppmärksamma kommer upp-
täcka intressanta träskulpturer 
runt om i terrängen.

Skjuthallarna på Lövsjötorps skjutbana är rymliga.

Tävlingscentrum kommer att placeras på Lövsjötorps skjutbana. I 
anslutning fi nns en stor grusplan för parkering.

ska gedigen kunskap om hur 
detta skall genomföras. Vi an-
vänder samma koncept som 
har fungerat sedan tidigare, 
men vi gör förbättringar för 
varje gång. Inför varje arrang-
emang börjar vi med att skapa 
en organisationsstruktur där 
ansvarsområden fördelas till 
personer med rätt kunskap. 
Vi hade t.ex. en utmaning att 
hitta någon som kunde an-
svara för busstransporter, vil-
ket brukar vara svårt, men det 
uppdagades senare att en av 
kretsarnas skyttar hade kon-
takter och körde buss själv. 
Därmed löstes det problemet 
på ett enkelt sätt. Det gäller 
att veta vilka kompetenser 
som fi nns att ta vara på, be-
rättar Tomas.

Vem eller vilka är banläggare 
för fältskjutningarna?
Det är Sören Rehn och Len-
nart Gustafsson som lägger 
banorna. Fältskjutningarna 
kommer att genomföras som 
både poäng- och traditio-
nell fältskjutning, beroende 
på vapengrupp. För att för-
bereda funktionärerna inför 
fältskjutningarna har det ge-
nomförts grundläggande och 
specialiserade utbildningar 
för bl.a. stationschefer. Sö-
ren Rehn har tagit fram ett 
omfattande utbildningsma-
terial för funktionärerna. Vid 
grundutbildningen deltog ca. 
100 funktionärer, vilket visar 
på ett stort intresse och en-
gagemang.

Vad kan skyttarna förvänta sig 
gällande fältskytteterrängen?
Uppropet för fältskjutning-
arna kommer att ske på 
tävlingscentrum. Därefter 
kommer skyttarna att trans-
porteras med buss till Kavlås 
skjutfält. Det fi nns ingen möj-
lighet för skyttarna att ta egen 
bil dit då det saknas parkering.
 Fältskyttebanan kommer 
att vara 1,9 kilometer lång 
i en relativt jämn terräng 
med någon backe upp och 
ner. Eftersom vi har beställt 
varmt och vackert väder till 
SM-veckan, kommer det även 
fi nnas möjlighet att fylla på 
vattenfl askorna mellan station 
5 och 6, berättar Susanne och 
Tomas.

Hur kommer tävlingscentrum 
att se ut?
Tävlingscentrum kommer att 
vara placerat på Lövsjötorps 
skjutbana, där även banskyttet 
och eventuella särskjutning-
ar i fältskjutning kommer att 
äga rum. I anslutning till täv-
lingscentrum fi nns även en 
stor grusplan för parkering. 
Vi kommer inte kunna ta 
emot husvagnar och husbilar 
på denna parkering då det är 
militärt område.
 Här kommer det även fi n-

nas servering med mat och 
dryck av olika slag. Vill man 
äta på restaurang, är det nära 
till Skövde centrum för en bit 
mat.
 När det gäller vapenför-
varing kommer skyttarna att 
erbjudas möjlighet att för-
vara vapen och ammunition 
under dagtid i vår kassun på 
tävlingscentrum.
 I sedvanlig ordning kom-
mer även handlarna att fi nnas 
på plats i sina tält.
 Vapenkontrollen kommer 
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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!

att öppna redan den 9 juli 
mellan klockan 16.00– 21.00. 
Under tävlingsdagarna öpp-
nar vapenkontrollen 1 timme 
innan första start.

Hur kommer resultat och 
information från tävlingarna 
att presenteras?
Resultat och dagsfärsk in-
formation kommer att publ-
iceras på vår hemsida, men 
även i vår Facebookgrupp 
”Pistol-SM 2018”. Förutom 
detta kommer resultaten även 

att publiceras via skärm och 
i pappersform på tävlings-
centrum.

Vad erbjuder närområdet 
i övrigt för aktiviteter för 
familjer och semesterliv?
För barnfamiljer fi nns såklart 
Skara Sommarland och upp-
levelsebadet Arena Skövde. 
För de barn som är intresse-
rade av teknik och vetenskap 
fi nns även Balthazar Science 
Center, där både barn och 
vuxna kan skapa, uppfi nna 
och bygga saker. På Ekha-
gens forntidsby kan man pro-
va att leva som på Hedenhös 
tid. Skaraborgs län har en rik 
kulturskatt och ett vackert 
landskap. Vid den välkända 
Hornborgasjön fi nns förut-
om Café Doppingen även 
Naturum och vackra vand-
ringsleder.

Vi ser med glädje fram emot 
dessa kommande svenska 
mästerskap. Skaraborgs- och 
Älvsborgs pistolskyttekretsar 
hälsar alla skyttar varmt väl-
komna till Skövde.

ROMBEN

För mer information och priser

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

Fältmålen som redan i maj 
månad var skruvade och klara, 
förvaras i tryggt och dolt förvar.
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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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Boråsknallen

Av: Anna S. Törnqvist och Peter Carlsson

Boråsknallen är en precisionstävling som traditionsenligt 
arrangeras varje vår av FOK Borås. Skjutbanan ligger ganska 
centralt i Borås, nära Tullamotets trafi kplats.

Klas Ernbert var en av 
skjutledarna under Boråsknallen.

Pär Hansson, Björn Lundberg och Christos Lappas skötte 
sekretariatet. Björn har utvecklat FOKUS, det anmälnings och 
resultatsystem som även skall användas på SM i Skövde.

Esko Nyysti, FOK Borås, en 
erfaren och glad tävlingsledare.

Framför tavelstället fanns praktiskt nog en blindering, vilken fi ck 
agera bänk för skyttar som väntade på att få sin tavla markerad.
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Årets tävling genomfördes i 
en skön vårvärme den 10 
maj. Det var inte bara de 
blommande träden och 
naturen som signalerade 
att våren var här, även de 
motorcykelburna skyt-
tarna hade hittat ut till 
skjutbanan.

Namn Förening Klass Poäng
Jeanette Svensson Ulricehamns Pk D1 C 265
Klara Albertsson FOK Borås D2 C 268
Annika Almstrand Sandhems Psk D3 C 278
Lars Evaldsson Starrkärrs Sf VY C 261
Gunnar Samuelsson Vårgårda Psk VÄ C 269
Allan Bergman Borås Ps C1 272
Scott Dance Ulricehamns Pk C2 280
Fredrik Pherson Eksjö Skyttegille C3 290
Allan Bergman Borås Ps B1 264
Scott Dance Ulricehamns Pk B2 276
Fredrik Pherson Eksjö Skyttegille B3 292
Jonas Bring Alingsås Ksf A1 256
Håkan Hedby Marks Pk A2 270
Kenneth Eriksson Sandhems Psk A3 284Effektiva markörer och skrivare på plats.

Vissa sköt vapengrupp B 
med revolver.

Fredrik Pherson, Eksjö 
Skyttegille, lyckades vinna två 
vapengrupper med dagens 
högsta poäng.

En glad ”förebild”. Att spegeln är 
upp och ner spelar mindre roll.

Tävlingsledare var Esko Nyysti, 
en rutinerad och erfaren skytt 
som har haft uppgiften ett 
fl ertal gånger. Uppslutningen 
var mycket bra denna dag och 
totalt registrerades 146 starter 
under tävlingsdagen.

I precisionsskjutning är det vik-
tigt för skyttarna att plocka 
varje möjlig poäng. Många 
skyttar ville därför tolka sina 
kulhål i hopp om en positiv 
utgång. Vissa fi ck dock nöja 
sig med poängen på den an-
dra sidan linjen.

Efter tävlingen delades det ut 
både prispengar och inteck-
ningar i vandringspriser. Vissa 
skyttar hade denna dag lyckan 
med sig och knep förstapla-
ceringar i två vapengrupper. 
Scott Dance, Ulricehamns Pk, 

vann C2 och B2. Fredrik Ph-
erson, Eksjö Skyttegille, vann 
C3 med hela 290 poäng och 
B3 med 292 poäng.
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Sandvikens placering, någor-
lunda mitt i Sverige, i kom-
bination med många års vana 
att anordna tävlingar i Mag-
numcupen gjorde att klubben 
fi ck det hedersamma uppdra-
get att stå som värd för cup-
fi nalen 2017. Tävlingen, med 
101 starter, gick av stapeln 
23 september i lätt duggregn. 
Skyttarna bjöds på en varie-
rad bana med både papp och 
plåtmål på avstånd mellan 15 
och 150 meter. Slutsegrarna i 

respektive klass står att se un-
der bilden.

Noterbart är framgångarna för 
Kalix PS vars skyttar tog hem 
slutsegrarna i inte mindre än 
fem av de åtta klasserna samt 
titeln Mr. Mycket Magnum. 
Grattis!
 Topp tre 2017 i respektive 
klass står att se i resultaten här 
intill.

I samband med prisutdelning-

en förärades Pia Mikaj med 
en förtjänstfull medalj från 
Magnumcupen för sina insat-
ser som fotograf på våra cup-
tävlingar och stora mästerskap.

Årets fi nal, 2018, kommer även 
den att arrangeras av Sandvi-
kens PSK. Nytt för i år är att 
skyttarna ges möjlighet att 
putsa sina placeringar dagen 
före fi nalen, då söndagens fi -
nal föregås av en magnum-
fälttävling på lördagen. Det är 

Av: Markel Andersson

Lika traditionellt som Kalle Anka på julafton har fi nalen i Magnumcupen 
varit ett stående inslag i Gagnef. 2017 tog dock Sandvikens PSK över 
stafettpinnen då Gagnef Mockfjärds PSK bett att få vila.

Från vänster: M7 6½" Per Erik Söderberg Kristinehamn PK. M2 44 DA och M6 Auto Jano Mikaj Katrineholm PK. M1 44 SA, M5 Friklass och
Mr. Mycket Magnum Jörgen Rosén Kalix PS. M3 357 SA och M4 357 DA Mikael Eriksson Kalix PS. M8 38/44 Special Per-Erik Säker Kalix PS.

2017 års fi nal i2017 års fi nal i

MAGNUMCUPEN

Mr. 
Mycket 
Magnum
Grattis Kalix PS
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Skjutprogram för 2018
Datum Tävling Arrangör Plats

17 juni Vargsskottet Vargön PK Grustaget mellan Lilla Edet & Backamo

30 juni Kristinesmällen Kristinehanm Psk Kristinehamn

? juli MAGNUMBAN Luleå PK Knöppelåsen, Luleå

28 juli Magnumhedsmällen Kalix Pistolskyttar Vitheden

29 juli Vithedssmällen Kalix Pistolskyttar Vitheden

18 augusti SM MAGNUM Bollnäs Bollnäs

19 augusti SM MAGNUM Bollnäs Bollnäs

26 augusti Golden Trail Töreboda Pk Fimmersta Grusgrop

1 september Issesmällen Grovskyttarna Knöppelåsen, Luleå

2 september Käftsmällen Grovskyttarna Knöppelåsen, Luleå

8 september Höstsmällen Kristinehanm Psk Kristinehamn

9 september Storfors Smällen Storfors PK Kristinehamn

22 september Sista Chansen Sandviken PK Stigen

23 september Finalträffen Sandviken PK Stigen

Åke ”Mr Magnumcupen” Johansson och Pia Mikaj.

Slutställning i Magnumcupen 
2017, topp tre
44 SA

1 Jörgen Rosen Kalix PS

2 Rolf Hallman Borås PS

3 Mikael Erikssson Kalix PS

44 DA

1 Jano Mikaj Katrineholm PK

2 Pierre Löfqvist Hallsberg PK

3 Robert Wirius Hallsberg PK

357 SA

1 Mikael Eriksson Kalix PS

2 Rolf Hallman Borås PS

3 Pierre Löfqvist Hallsberg PK

357 DA

1 Mikael Eriksson Kalix PS

2 Jano Mikaj Katrineholm PK

3 Markel Andersson Sandvikens PSK

Friklassen

1 Jörgen Rosén Kalix PS

2 Markel Andersson Sandvikens PSK

3 Ante Persson Torsby PSK

Auto

1 Jano Mikaj Katrineholm PK

2 Rickard Hallin Motala PK

3 Peter Piscator Storfors PK

Max 6,5 tum

1 Per-Erik Söderberg Kristinehamn PK

2 Marko Parkkila Kalix PS

3 Persson Torsby PSK

38/44 Special

1 Per-Erik Säker Kalix PS

2 Pierre Löfqvist Hallsberg PK

3 Rymuszka Kalix PS

alltså en 2-dagars lika som i Gagnef, men där lördagens pre-
cisionstävling som Gagnef traditionell haft är utbytt mot en 
vanlig magnumfälttävling som också den ingår i cupen.

Med andra ord är det bäddat för en raffl ande avslutning på årets 
Magnumcup 2018, där det fi nns möjlighet att klättra i place-
ringar eller förlora placeringar dagen före fi nalen.

Självklart är skyttar som inte skjutit deltävlingar i cupen tidi-
gare under året också välkommen, då båda tävlingarna är fri-
stående. Komplett skjutprogram 2018 här intill samt på www.
magnumcupen.com

Väl mött i Sandviken 22 och 23 september för två dagar med 
magnumfältskytte.
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I år anordnas nordiska mäs-
terskapen av Danmark. Täv-
lingen roterar mellan de tre 
deltagande länderna, då täv-
lingen i fjol genomfördes i 
Sverige och året dessförinnan 
i Norge. Reglerna skiljer sig 
en hel del mellan de olika län-
derna. I Danmark skjuter man 
exempelvis 5 skott på var-
je station. I både Norge och 
Danmark används skjutställ-
ningar som vi i Sverige inte 

har, eller mycket sällan använ-
der. Arrangerande lands regler 
gäller, med några tillägg.

Nordiska Mästerskapen an-
ordnades första gången 2005. 
Året innan genomfördes en 
”trenationers landskamp” 
mellan de tre länderna. Ett 
damlandslag deltog då också 
för första gången. Dessförin-
nan har vi haft landskamps-
utbyte med våra grannländer 

separat. I NP nr 3/81 läser 
jag att det året arrangerades 
landskampen mellan Nor-
ge och Sverige för fjorton-
de gången, vilket byter att vi 
första gången mötte norr-
männen år 1968. Efter en in-
bjudan från Danmark tävlade 
vi mot dem första gången 
1982, vilket jag läser i NP nr 
3/82. Mot norrmännen har 
vi tävlat i vapengrupp B och 
mot danskarna i vapengrupp 

C. Sedan 1992 har vi också 
haft ett lag med Juniorer med 
mot Danmark. Det svenska 
deltagandet har växlat mellan 
länderna. När vi tävlade mot 
det ena landet på hemmaplan 
mötte vi sedan det andra lan-
det på bortaplan. Två separata 
landslag togs då ut.

Numera tävlar vi i Nordiska 
Mästerskapen i båda vapen-
grupperna. Första gången en 
tävling genomfördes på det 
sättet var i landskampen mot 
Norge 2001. Först skjuter 
man ett varv med vapengrupp 
C och sedan ett varv med va-
pengrupp B. Juniorer skjuter 
två varv med vapengrupp C. 
I lagtävlingen räknas den skytt 
bort som har det sämsta resul-
tatet på respektive varv. I den 
individuella tävlingen sum-
meras resultaten.

Fram till och med 2002 togs 
landslagen ut av förbundet 
baserat på resultaten vid SM 
och andra större tävlingar. Ef-
ter att vi förlorat mot Dan-
mark det året, förvisso bara 
med en poäng, kom diskus-
sionen igång om att vi borde 

Häng Häng 
med till med till 
DanmarkDanmark
Av: Åke Nordin

I skrivande stund genomförs på många ställen runt om i landet 
kretsmästerskapen i fältskjutning. I kretsmästerskapen kan 
man erövra poäng för stormästarmärket. Poäng erövrade i 
vapengrupperna B och C kvalifi cerar för att få delta i herrarnas 
landslagsuttagning. Poäng för stormästarmärket erövras också vid 
landsdelsmästerskapen och på svenska mästerskapen. Poäng erövras 
enligt bestämmelserna i skjuthandboken, del O 5.3. Damerna har det 
lite lättare, då det räcker med att man själv känner sig motiverad att 
delta i en landslagsuttagning.

De eftertraktade medaljerna. 
Det är stora och tunga medaljer 
vilket också symboliserar vikten 
av vinsten. Foto: Peter Carlsson

En genomgång av tävlingens bestämmelser och kommandon genomförs kvällen innan mästerskapen.
Här är det viktigt att alla är med då våra länders regler kan skilja sig åt. Foto: Peter Carlsson
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göra på ett annat sätt. Flera ti-
digare landslagsskyttar tyckte 
att det landslag som då togs 
ut inte var tillräckligt jämnt 
och starkt. På banketten efter 
tävlingen frågades danskarna 
hur de gjorde när de tog ut 
sitt landslag, varpå de berät-
tade att de hade en särskild 
uttagningstävling. 2003 bjöds 
således de skyttar som eröv-
rat poäng för stormästarmär-
ket under det året in till en 
uttagningstävling i Bollnäs. 
Förbundet stod då för hela 
kostnaden. Resultatet från 
den tävlingen visade att det 
var rätt väg att gå. Båda våra 
landslag segrade i respektive 
landskamp, mot Norge med 

bara en poäng, men mot Dan-
mark med hela 11 träff. Tre av 
skyttarna deltog i båda lands-
kamperna.

Under åren har uttagnings-
tävlingarna arrangerats på ett 
fl ertal platser, först i Bollnäs, 
sedan i Borlänge, i Salem, i 
Överum och senast i Kavlås. 
I år arrangerar Döderhults Pk 
tävlingarna.

Fram till och med 2013 har la-
gen bestått av sex seniorer, 
fyra damer och fyra juniorer. 
Norrmännen ville av kost-
nadsskäl dra ner på antalet 
deltagare, därför består varje 
lag av fyra skyttar sedan 2014.

Föregående års landslagsskyt-
tar är med automatik kvalifi -
cerade till uttagningarna. Till 
uttagningstävlingarna som ar-
rangeras i mitten av augusti 
brukar ett fyrtiotal deltagare 
anmäla sig. Damerna brukar 
vara ett tiotal och herrarna 
omkring trettio. Juniorerna 
tas ut vid SM, men de är väl-
komna att delta i tävlingen 
som träning. Uttagningstäv-
lingarna löper över två dagar. 
På lördagen skjuter alla ett 
varv i vapengrupp C och ett 
varv i vapengrupp B. På sön-
dagen upprepas proceduren 
och de fyra som ligger högst 
upp i resultatlistan efter fyra 
varv tas ut till landslagen. Om 

Under träningen inför NM i Danmark 2015 genomfördes en utmanartävling hos FOK Borås. 
Landslaget fi ck en tuff utmaning men stod pall och vann. Foto: Peter Carlsson

fältskyttebanorna varit lite för 
lätta och inte tillräckligt ut-
slagsgivande, vilket har hänt 
några gånger, har lagdeltagar-
na tagits ut efter särskjutning. 
Men även om banorna varit 
utslagsgivande har särskjut-
ning nästan alltid fått tillgripas 
för att plocka fram den siste 
lagmedlemmen. Även om de 
två reservplatserna sker det en 
särskjutning. De är backup på 
hemmaplan om någon av de 
ordinarie skyttarna får för-
hinder. Från och med 2017 är 
också förste reserven med au-
tomatik kvalifi cerad till nästa 
års uttagningstävling.

Tävlingen om nordiska mäster-
skapen ska normalt genom-
föras innan september månads 
utgång. Undantagsvis har den 
även genomförts i början av 
oktober. Reglerna stadgar 
också att den ska genomföras 
över 10 stationer.

På onsdagen innan tävlingen 
samlas landslagen för att träna 
tillsammans och fi nslipa for-
men. Oftast hinner man med 
lite skytte på onsdagens efter-
middag, men huvudsakligen 
används torsdagen till träning. 
John-Åke Andersson tränar 
Seniorerna, Marie Brunsson 
tränar Damerna och Bo Wal-

Damlaget under nordiska mästerskapen 2011 på danska Jylland.
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I Norge är det många små fi gurer på långa avstånd. Under mästerskapen i norska Haugesund förkom även stålmål 
som vid träff visade två pappersfi gurer. Foto: Anna S. Törnqvist

Att träna på fl era skjutställningar är viktigt. I Norge 2016 sköts en station liggande vilket inte är helt 
ovanligt. Foto: Anna S. Törnqvist

ger tränar Juniorerna. Nya lag-
medlemmar får ett kamratligt 
mottagande, men ofta känner 
man varandra sedan tidigare. 
Här gäller det att verkligen 
bygga kamratskap, för det är 
laget som tillsammans ska pre-
stera ett fi nt resultat.

Under träningarna pratas det 
taktik, hur man bäst ska läg-
ga upp sin plan, hur man ska 
kommunicera sinsemellan för 
att undvika taktiska misstag 
och hur man bäst ska stöt-
ta varandra om något går fel. 
Man pratar också lite psyko-
logi. Självförtroendet måste 
stärkas till max. ”Vi är inte här 
av någon slump! Vi är bäst! Vi 
är oslagbara!” Ödmjukhet är 
måhända en dygd, men inte 
så användbart då det gäller att 
maxa självförtroendet inför en 
viktig tävling.

Många gånger avslutas torsda-
gens träning med en utma-
nartävling. Ett lag sammansatt 
av lokala skyttar kommer och 
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Danmark är kända för sina långa avstånd, varför det är viktigt att träna in rätt typ av bana innan.
Extra träning med vapengrupp B på långhåll är att rekommendera.

då genomförs en tävling i ter-
rängen man tränat i under 
dagen, eller på en skjutbana 
i närområdet. Jag har aldrig 
varit med om att landslaget 
har förlorat en sådan tävling.

Fredagen är vigd för att resa. 
Om laget är på hemmaplan 
används förmiddagen för mer 
träning. Om man åker utrikes 
anländer man på eftermid-
dagen till destinationen och 
hälsas välkommen av arrang-
erande förbund. På en när-
belägen skjutbana ges lagen 
möjlighet till att göra en sista 
funktionskontroll av vapnen 
och att höra de kommandon 
som används på arrangerande 
lands språk. Efter middagen 
samlas alla och arrangerande 
land har en genomgång av 
bestämmelserna för tävling-
en. Kommandon repeteras 
och gås igenom en sista gång.

På lördagen genomförs täv-
lingen. Vapnen kontrolleras 
innan tävlingen i vederbörlig 

ordning. Nu ska allt klaffa. I 
patrullerna skjuter totalt sex 
skyttar, två skyttar från varje 
land. Med patrullerna följer 
också en lagledare från någon 
av länderna. Först C-varvet 
och efter en lätt lunch följer 
B-varvet, eller ett C-varv till 
för juniorerna. Därefter följer 
en spännande väntan på re-
sultatet. När det är klart är det 
dags för särskjutning om de in-
dividuella medaljerna, om nu 
några hamnat på samma po-
äng. Särskjutningen genom-
förs med vapengrupp C enligt 
det arrangerande lands regler.

Vid ett fl ertal tillfällen har det 
genomförts besök på sevärd-
heter i området omedelbart 
efter tävlingen. Särskilt min-
nesvärd är tävlingen i Norge 
2009 då landslagen åkte upp 
längs Trollstigen i buss. I fjol 
bjöds de tävlande på en rund-
vandring i Rödbergsfortet i 
Boden.

Sedan blir det att åka tillbaka till 

förläggningen, ta sig en dusch 
och därefter sätta på sig fi n-
kläderna. Till aftonens bankett 
med prisutdelning ska man 
vara så snygg som man bara 
kan. De svenska lagen brukar 
samlas lite innan för att gå ige-
nom dagens resultat och för att 
fi ra lite, för det är oftast någon 
svensk skytt eller svenskt lag 
som vunnit. Man passar också 
på att få en snygg bild med la-
gen uppklädda och uppställda, 
att ge till vår tidning.

På banketten brukar glädjen stå 
högt i tak och skratten avlöser 
varandra. Vid prisutdelning-
en jublas och hurras det. Nu 
gäller det att vinna banketten 
också. Man får inte ge upp för 
tidigt. Fram på småtimmarna 
är det dags att lägga sig och 
på söndagens morgon är det 
hemresa. När man skiljs tackar 
man varandra för en väl ge-
nomförd insats.

En gammal landslagskam-
rat är en vän för alltid. Även 

om man är konkurrenter på 
tävlingsbanorna är man ändå 
vänner.

Själv har jag deltagit i 16 lands-
kamper/Nordiska Mäster-
skap, den första gången i 
Danmark 1992 och den se-
naste i Danmark 2015 och det 
är lika roligt varje gång.

Den 11 och 12 augusti genom-
förs årets landslagsuttagning-
ar i Oskarshamn. Du som har 
kvalifi cerat dig, känn ditt an-
svar, visa vad du kan och an-
mäl dig till tävlingen. Vi måste 
få fram de bästa fältskyttar-
na för att försvara de svens-
ka färgerna vid de nordiska 
mästerskapen. Själv har jag 
kvalificerat mig genom att 
vinna vapengrupp B och 
komma tvåa i vapengrupp C 
vid kretsmästerskapet i min 
krets. Fler chanser fi nns att 
kvalifi cera sig. Landsdelsmäs-
terskapen och svenska mäs-
terskapen närmar sig. Väl mött 
i Oskarshamn i augusti!

Väl mött i 
Oskarshamn 
i augusti
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PPC är en riktigt rolig täv-
lingsform och den ger också 
bra träning inför tävlingar i 
fältskytte och militär snabb-
match. Tävlingarna är myck-
et enkla att anordna då 5–6 
personer driver runt en cup-
match utan problem med god 
service till alla skyttar.
 Skjutbanan bör vara an-
passad för skytte på 50 me-
ter och det skall även fi nnas 
plats för minst 10 skyttar per 
skjutlag i cupen. Man kan 
utan problem be om hjälp 
från tillresta skyttar då nästan 
alla ställer upp om man frågar.

 För att börja med PPC 
behöver du gå en grundkurs. 
På www.ppc1500.se hittar du 
klubbar som har kvalifi cerade 
utbildare för PPC och även 
PPC-cupens tävlingsprogram 
fi nns i kalendern. PPC cupen 
har 60 deltävlingar fördelade 
över hela landet. Tävlingsåret 
i cupen är från 1 juli till 30 
juni året efter. Prisutdenling-
en kombineras med de svens-
ka mästerskapen i PPC.

Hur kommer jag då igång?
Åk och titta på en PPC-täv-
ling i cupen. Den ger myck-

et information om vad PPC 
verkligen är. Många kan tycka 
och tänka, men det är en 
gren där man hjälps åt väldigt 

mycket för att lyfta varandra i 
skyttet. I PPC förfl yttar man 
sig i djupled över en 25/50 
meters bana. Att åka och tit-

Dags att testa PPC
Text: Thomas Svensson
Foto: Peter Carlsson och Anna S. Törnqvist

En av förbundets grenar är PPC och det är en utpräglad 
precisionsgren med aktiva inslag som ställer krav på både god 
precision, snabbhet, fysiks- och psykisk uthålighet. En utmaning på 
högre nivå för både hjärna och kropp.

Här skjuter 
artikelförfattaren 
Thomas Svensson 
i sittande 
skjutställning. Här 
får man ta stöd 
mot benet, men 
tavlan står då 
också 50 meter 
bort.
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Under VM i PPC 2015 samlades mängder av åskådare för att se alla 
deltagande länder tävla mot varandra.

ta ger en bra förståelse för 
vad grenen går ut på, nämli-
gen att få ihop en helhet med 
god precision ur många olika 
skjutpostitioner.
 Reglerna för PPC fi nns 
under kapitel N i skjuthand-
boken och där finns även 
några nyheter, som t.ex. att 
2,75” och 4” klasserna inte 
längre behöver hålla en upp-
haksvikt på 1153gram på SA 
(single action). Avtrycksvik-
ten ska kontrolleras på DA 
(double action). Logiskt ef-
tersom SA inte alls används i 
dessa klasser.

När jag vill gå kurs
För er som är blivande PPC 
skyttar, fi nns det en hel del 
att tänka på.
 I PPC hanterar man va-
pen och ammunition separat. 
Det fi nns en säkeretszon som i 
IPSC, där man hanterar vapen 
men ingen ammuntion eller 
magasin/snabbladdare. Ut-
anför denna zon är det tilllå-
tet att hantera sina magasin 
och snabbladdare för att fylla 
på med ammunition. Vapnen 
hanteras endast på angivna 
platser eller efter kommandon 
på skyttelinjen.

 Skynda långsamt när du 
tänker träna lite inför den 
stundande kursen, torrträna 
att dra från hölster men lägg 
inte fokus på att dra snabbt, 
utan se till att du kommer 
upp rakt mot tavlan med rätt 
grepp istället. Det gör man 
enklast med att dra långsamt 
för att lära sig hur kolven ska 
kännas i handen när det är 
rätt.
 Magasinsbyten på pistolen 
och omladdning med revolver 
behöver också tränas långsamt 
för att rörelsen ska sitta. Det 
fi nns två videos på YouTube 
där man kan studera hur jag 
själv gör.
 En från EM PPC i Norge 
2014 och en från en cupmatch 
på hacksjön i Stockholm som 
heter slowmotion reload fi l-
mad av Niklas Sjögren. Sök på 
”Thomas Svensson PPC” och 
”Niklas Sjögren” så kommer 
de upp på YouTube.

Vad behöver man för att börja 
då?
”Det går åt för mycket utrust-
ning”, hör jag ofta från många 
skyttar, men i stort sett alla har 
ett redskap som går att börja 
med. Den pistol eller revolver 

Skyttarna skjuter från 7-yardslinjen. Det är nära tavlorna, men då skall det 
skjutas 12 skott med en omladdning inom 20 sekunder.
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PPC erbjuder 
många 
varierande 
moment där 
skjuttekniken 
måste behärskas. 
Förutom 
knästående 
förekommer 
skjutställningarna 
liggande, 
sittande, stående 
samt barrikad.

Under en kurs i Eskilstuna visar Thomas Svensson sina elever hur 
man går till väga för att skjuta med barrikad.

I PPC skjuter du barrikadstöd. Då skall fötterna stå på t.ex. vänster sida av stolpen medans du skjuter med 
vapnet på stolpens högra sida.

 Ett par skyddsglasögon 
behövs också. Man behöver 
även en trasmatta som inför-
skaffas på närmsta loppis. En 
enkel kökstimer kan också 
vara bra att ha för att hålla 
redan på tiden från tjugofem 
och femtio yards.
 Att det duger med vad 
man har, är just att det är 
mycket nytt som man ska lära 
sig.
 Då är det bättre att ha det 

vapen man är van vid istället 
för att köpa nått annat och 
lära sig både det och det nya 
inom PPC.
 Allt annat får man skaffa 
sig under vägen när man bör-
jar få koll på 1500 matcherna. 
För det är där man börjar för 
att bli rankad enligt den po-
äng man skjuter.

Hur bra är då Sverige i PPC?
Sverige har visat framfötter-
na länge inom PPC och vi är 
duktiga i skyttegrenen. Det 
beror till stor del på att vi blir 
bra skolade när man börjar 
med skytte. Vi har fl est ”high 
masters” i förhållande till ut-
bildade skyttar i hela världen. 

En ”high master” blir man om 
man skjuter 1476 eller bättre 
på 1500 matcherna).
 Europamästerskapen i 
PPC kommer att genomför-
as i St. Olof på skånska Ös-
terlen. Har du som intresserad 
tid kan du åka dit för att se på 
ännu ett internationellt mäs-
terskap som går i Sverige. Är 
du utbildad tar du självklart 
chansen själv att tävla. Hack-
sjöns skjutbana i Stockholm 
har tidigare haft förmånen att 
få arrangera två världsmäster-
skap. Dessa genomfördes med 
mycket positiv kritik runt ar-
rangemangen, vilket gör att vi 
har ett gott rykte i världen när 
det kommer till PPC.

Träna inte hölsterdrag med skarpladdat vapen innan du 
genomgått en PPC-utbildning. Det fi nns risk för olyckor 
om ett drag från hölster inte sker på ett kontrollerat och 
säkert sätt.

du skjuter fältskjutning med 
är allt du behöver i vapenväg 
för att komma igång.
 Ett hölster som täcker 
varbygeln har redan de fl esta 
i dag, varpå enkla hållare för 
snabbladdarna och magasinen 
är vad man behöver skaffa. 
Man behöver 4 magasin och 
4 snabbladdare för att kunna 
gå en kurs. Dessa fi nns oftast 
att låna så länge man använ-
der de vanligaste märkena.
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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. 
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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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För ca 10 år sedan började 
Rosersbergs pistolsektion lite 
försiktigt med att arrangera 
en grovfältskjutning som på 
kort tid blev mycket populär. 
Kunskapen och intresset för 
tävlingar med grovkalibriga 
vapen har funnits en längre 
tid i klubben, bland annat har 
man tidigare arrangerat två 
magnumfältskjutningar. Som 
framgår av tävlingens namn 
handlar det om en fältskjut-
ning för endast grova kalibrar. 
I år registrerades det hela 235 
starter, trots att man inte till-
låter den stora vapengruppen 
C eller den nuförtiden ”lite 
mindre” vapengruppen B.

Tack vare många av eldsjälar-
na i Rosersberg Pk förmår 
klubben, trots sitt låga med-
lemsantal, att arrangera den-

na fältskjutning. Det är ingen 
lätt uppgift att driva runt en 
fältskjutning och många med-
lemmar lägger många timmar 
på att andra skall få en trevlig 
och utmanande tävling.

Grovfälten är upplagd som po-
ängfältskjutning och Mag-
numklasserna är avsedda för 
alla som har en magnum-

revolver och som vill kun-
na ”vädra” den med de heta 
magnumladdningar som dessa 
revolvrar är konstruerade för. 
Någon ”hands-up-station” 
förekommer dock inte och 
endast öppna riktmedel är 
tillåtna. Eftersom det inte fö-
rekommer ”magnumavstånd” 
på denna grovfältskjutning är 
inga skjutstöd, typ ”magnum-
rulle” tillåtna, men man be-
höver bra hörselskydd för det 

smäller ordentligt. Nationella 
A och R är standardmedalj-
grundande vapengrupper, 
andra vapengrupper är .357 
Magnum revolver/pistol och 
.44 Magnum revolver/ pistol.

Jim Forsberg, förra höstens 
kretsmästare i R, vann årets re-
volverklass på Grovfälten. Men 
han var inte ensam, utan fi ck 
i hård konkurrens dela första 
platsen med Robert Råsbo,

Rosersberg Pistolsektion startades så sent som 1993 och ingår i anrika 
Rosersbergs Skytteförening som grundades redan år 1900. Pistolklubben 
är ansluten till SPSF, SSF och Svenska Svartkrutsskytte Federation, samt 
I.P.S.C. Sverige.
Sedan 1966 har Rosersbergs SF haft sin verksamhet på nuvarande plats 
norr om Stockholm, nära Arlanda fl ygplats. Skjutbanan ligger geografi skt 
bra till för skyttar från både Stockholms- och Uppsalakretsen. Klubben 
förfogar över ett stort och trevligt klubbhus med luftpistolbanor i källaren, 
fi na gevärs- och pistolbanor, samt en kringliggande, plan fältskytteterräng. 
Tillsammans bildar detta en imponerande skytteanläggning, bara ca fyra 
mil från Stockholms City.

Rosersberg Pk ligger väldigt 
nära Arlanda fl ygplats, 
vilket märktes av när man 
markerade med handsignaler 
istället för att försöka 
överrösta en Airbus A330.

Jim Forsberg, Rosersberg Pk, 
vann revolver i klass 3. Jim 
har tidigare varit ordförande i 
Rosersberg Pk.

GROVFÄLTENEN
i Rosersberg
Av: Peter Siegel

Rosersberg Pk, norr om Stockholm, har en fi n anläggning 
där man till all lycka också disponerar något så sällsynt inom 
Stockholmskretsen som en bra fältskytteterräng. För några 
år sedan satsade klubben på en helt ny fältskyttetävling, 
”GROVFÄLTEN”, som blev en stor framgång.
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Skyttarna som deltar i Grovfälten 
kommer från både när och 
fjärran. Här skjuter Robert 
Busk från Älvkarleby station 5 i 
vapengrupp A.

Många fältskjutningar har en gunga, vilket även Grovfälten erbjöd. 
Små fi gurer men gungan var snäll mot skyttarna och gjorde inte allt 
för stora sidorörelser.

En vacker Ruger Blackhawk 
i kaliber .357 magnum. Dock 
räckte det inte att ha längst pipa 
för att vinna.

En Super Redhawk i 
kaliber .44 magnum.

Anna Törnqvist 
och Peter 
Carlsson hjälps 
åt att markera 
och klistra 
träffarna på 
station 2.

Station 7 erbjöd ett rörligt mål på rådjursbanan där det dessutom var 
poängräkning.

En jordnötsplockare fungerar 
även som en utmärkt 

hylsplockare. Stationschefen 
tyckte inte att hylsguldet behövde 

plockas upp av skyttarna.

Station 8 var ett långhåll och även här var det poängräkning. 
Robert Tennisberg var stationschef.

Förväntansfulla skyttar inför den sista stationen. På bilden syns även 
poängtavlan på den ena målgruppen som ingick i långhållet.

Råsbo Pk, som också sköt fullt 
och hade exakt samma sär-
skiljning på 112 poäng. Ro-
bert erövrade förra året, som 
enda skytt i SM-historien hit-
tills, hela fyra individuella SM 
GULD. Tre guldmedaljer hade 

några få skyttar klarat så långt, 
men aldrig fyra. En eloge för 
den prestationen.

Björn Segendorff, Salems Pk, 
sköt bäst i vgrp A och hade 
hela 121 särskiljningspoäng.

Marcus Junevall från Uppsala 
Handeldvapenförening vann 
den öppna .44 Magnumklas-
sen och den öppna .357 Mag-
numklassen vanns av Lasse 
Abrahamsson från Eskilstuna 
Handeldvapenförening.

Rosersberg Pk:s förhoppning 
från början var att tävlingen 
skulle bli lyckad och man vill 
självklart att så många skyt-
tar som möjligt återkommer. 
Om man inte kan få ihop 
tillräckligt med egna funk-
tionärer får man kanske sam-
arbeta med någon eller några 
andra klubbar. Men jag tyck-

er förhoppningarna infriades 
mer än väl och förutspår att 
”GROV FÄLTEN” i Rosersberg 
har kommit för att stanna.
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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 
höstens höstens 
auktion.auktion.

Nästa auktion, söndag 28 oktober!

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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Kvalitet.
Driftsäkerhet.
Mångsidighet.

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

Välj CZ du också!
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Rapport från IWA 
Outdoor 2018
Av: Peter Carlsson

Årets IWA-mässa var som vanligt sprängfylld med både 
utställare och besökare på de 104 000 kvadratmeter som 
mässan tar i anspråk. Det är en utmaning att hinna med allt 
och leta upp det mest intressanta för NP:s läsare.
Nästan 50 000 besökare från 119 län-
der hade mellan den 15–18 mars letat 
sig till den tyska staden Nürnberg för 
att besöka den gigantiska mässan. Över 
1500 utställare fi ck chansen att visa upp 
deras produkter för Europa och världen. 

Här visar utställarna inte bara vapen utan 
även skor, knivar, kläder, ryggsäckar och 
mycket mer.

Utställarna har väldigt varierande storle-
kar på deras montrar. SIG-SAUER och 

RUAG har ett helt landskap uppställt 
medans många uppstickande nykomling-
ar har ett enkelt bord. När man vandrar 
förbi montrarna för Blaser och Sauer, 
känns det mer som ett köpcentrum med 
caféhörnor.

Foto:  NuernbergMesse Thomas Geiger
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Tjeckiska FK Brno lanserade sin ”7.5 FK Field Pistol SS” hårt 
under IWA 2017, men även i år stod den på piedestal i deras 
monter. Designen är helt unik och skall enligt dem själva inte 
bygga på någon annan produkt eller modell. Pistolen är byggd 
för banskytte och jakt men går även att använda för säkerhets-
personal, då även med en utfällbar kolv.
SS betyder ”Short Slide”.
 Pistolen är byggd för att passa 
kalibern 7.5 FK (7,5x27 mm). De 
tog först fram patronen för att 
sedan designa pistolen. Has-
tigheten på kulan i ammu-
nitionen är ca 610 m/s och 
har en anslagsenergi på ca 
1181 joule, vilket är i tuffaste 
laget för någon av Svenska Pistol-
skytteförbundets skyttegrenar.
 Kostnaden för en FK Brno i 
Sverige är okänt, men märkligt nog 
kostar den $7.500 USD i staterna. 
En slump eller ett PR-trick. Det får 
någon annan avgöra. Det är oklart 
hur mycket ammunitionen kostar 
då man behöver be om en offert 
från tillverkaren, men det ryktas om 
ca $1 USD per patron.

ällbar kolv.

passa 
De
tt 

tol-
r.
rno i 

gt nog 
terna. 
et får 

oklart 
kostar 
offert 

7.5 FK Field Pistol i 
genomskärning.

FK 7.5 kan i skrivande stund endast köpas från FK 
Brno. Om pistolen skall få säljkraft behöver nog FK 
Brno tillåta fl era tillverkare att ge sig in i leken och 

även släppa på patentet för ammunitionen.

Tjeckiska FK Brno

Pardini Qsight

” hårt 
deras 
a inte 
byggd 
rhets-

Pardini har sedan tidigare sina pistoler i modellerna SP, SP RF 
och HP. Nu kan de lägga till beteckningen ”BE” till både 
SP och HP. BE står för Bulls Eye vilket är den amerikanska 
skytteorganisationen NRA:s svar på vårt precisionsskytte, fast 
på 50 meter och med optiska riktmedel tillåtna.
 Bullseyeversionen har utfrästa spår i manteln för att kun-
na montera optiska riktmedel. Det går även att välja mellan 
5” eller 6” pipa för både kaliber .22 och .32.

En Pardini SP Bullseye 
med och utan optik 
monterad.

Qsight är en produkt från företaget TAW. De har tillverkat 
en prototyp av ett sexpunktssikte där siktbladet är utbyt-
bart. Detta är än så länge bara en prototyp men helt klart 
värt att bevaka.

Sexpunktssiktet 
monterat på en 
Smith & Wesson 
revolver.

Qsight kommer ha 
utbytbara siktblad.
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T-Trace Mark V
Företaget Sax är kända för 
sin ammunition som håller 
mycket hög precision. För att 
kunna mäta detta har de själ-
va tagit fram en dopplerra-
dar som heter ”Sax T-Trace”. 
Tekniken och grunden byg-
ger på LabRadar som Sax själ-
va använde för att kontrollera 
sin egen ammunition. Då de 
ställde mycket högre krav på 
mätningarna var de tvungna 
att vidareutveckla tekniken 
varpå Sax Trace togs fram.

Priset kommer att vara högt 
och kanske inte något för 
hemmaladdaren. Processorn 
i SaxTrace är på 64-bitar vil-
ket gör att den kan ha mycket 
hög upplösning på ”spår-

ningen”. Den känner av fl era 
miljoner punkter per sekund 
från projektilen, men den lag-
rar inte alla dessa spårnings-
punkter då detta skulle kräva 
en enormt stor lagringsyta i 
produkten.
 Radarn kan hantera ku-
lor på upp till 300 meter och 
hastigheter över 1650 m/s.
 T-Trace Mark V är en 
genomtänkt plug-and-play 
enhet med integrerad webb-
server. Den har stöd för både 
blåtand, WIFI, och LAN med 
PoE. Anslut systemet till ett 
lokalt nätverk och kör.
 I gränssnittet kan man 
namnge olika serier för att 
sedan spara dessa. Detta är ut-
omordentligt användbart vid 

Systemet är 
armerat och klart 
för skott. Här får 
man en tydlig 
överblick över 
läget.

Programvaran visar 
en tydlig grafi sk bild 
av skottet.

Förutom att spara 
den ballistiska 
datan sparas även 
väderförhållandet, 
skottvinkeln och 
vilken höjd du 
befann dig på.

Sax Digital

Taurus Ruger Redhawk

en större tävling där kontroller på anslagsenergin genom-
förs, eller om du testar många olika typer av laddningar där 
du behöver föra bok över serierna.
 Sax Digital erbjuder produkten både som såld- och hyrd 
produkt. Hur prisbilden och hyresfunktionen fungerar kun-
de vi inte få svar på under årets IWA-mässa.

Raging Hunter
Taurus visade upp deras nya revolver Raging Hunter i kali-
ber .44 magnum. Modellen fi nns i två varianter där den ena 
är mattsvart och den andra ”two tone”. En riktig godbit att 
hålla i och ett trycke som kändes otroligt rent och fi nt. Jag 
vet inte om trycket på detta exemplar var fabriksoriginal el-
ler om det fått sig en omgång av vapensmeden, men skönt 
var det i alla fall. Jag ser fram emot att provskjuta en Raging 
Hunter i framtiden.

Maxad Ruger Redhawk
Ruger Redhawk i kaliber .357 magnum med en trumma som 
rymmer hela åtta patroner lockade min nyfi kenhet. Modellen 
kanske är mer intressant för IPSC-skyttar i revolverklassen.

d Ruger Redhawk

Ruger Redhawk i kaliber .357 
magnum med en trumma som 
rymmer 8 patroner.
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Kimber visade upp sina många alster på 1911-sidan där bl.a. 
Super Jägare fanns på display. Den nya intressanta pistolen 
för 2018 heter Stainless Target LS (long slide) som levere-
ras i kalibrarna .45 ACP och 10 mm. Stainless Target känns 
otroligt skön i handen och under den korta stund jag fi ck 
fi ngra på vapnet fi ck jag i alla fall en mycket bra känsla för 
trycket. Grepplattorna är gjorda i rosenträ vilket ger denna 
1911 den klassiska känslan. Både stommen och manteln är 
i rostfritt stål och har en fi n silver-fi nish. Även vikten på ca 
1200 g känns mycket bekväm.

Kimber visade 
upp sina många 
gedigna alster 
och det fanns 
gott om nyfi kna 
besökare.

Kimber Stainless Target 
– En rostfri skönhet.

Walther LP500Kimber

Morini CM 200EI

å 1911Kimber ir ade upp sina många alster på
å display. Den ny

LS (lo

i d i å l t å

Kimber Stainless Target 
– En rostfri skönhet.

Den nya luftpistolen LP500 från Walther visades stolt upp 
i montern. Luftpistolen fi nns nu både med den mekaniska 
avtryckaren och den nya elektroniska avtryckaren i vissa av 
modellerna. Man kan utan problem skifta mellan de olika 
avtryckarna själv om man vill.

LP500 fi nns i fyra olika utföranden.
Economy-modellen är en enklare variant och kan inte byggas 
på med Walthers modulsystem. Den är tänkt för nybörjare 
och som klubbvapen.

Competition och Expert-modellerna har WMS (Walther Mo-
dular System), vilket gör att pistolen kan byggas ut med till-
behör så som avtryckare, färgade pipsidor, vikter och mycket 
mer.

Meister-modellen är Rolls-Roysen levereras som standard 
med 5D-grepp, elektronisk avtryckare, valbar design och 
dessutom en ryggsäck.

Walther LP500

Kan en luftpistol bli bättre än så här?
Vikten på 985 gram känns fjäderlätt i handen medans den ge-
digna konstruktionen andas professionalism. Lufttuben laddas 
som vanligt med 200 bar och klarar ungefär 180 skott. Den 
digitala tryckmätaren frampå tuben hjälper dig att ha koll på 

kvarvarande luft. Pipan har förutom en ny kompensator även 
”EDM ventilerad pipa” för att minska rekylen.

CM 200EI har inte någon mikrobrytare för avtrycket utan tek-
niken för avtryckaren är hämtad från Morinis berömda trycke 
från fripistolen CM84. Kolvvinkeln är ställbar precis som på 
den mekaniska luftpistolen.
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M-Arms

M-Arms tillverkar grepplattor och bottnar för magasin till 
många olika vapen. Dessa går dessutom att få i olika färger 
och med gravyr. Grepplattorna är väldigt sköna och sitter bra 
i handen utan att skära in för mycket. Det är precis lagom för 
att få det där lilla extra greppet.
 Det slovenska företaget har en 400-årig tradition av smi-
de i familjen, vilket märks på den stolthet företagets VD Žiga 
Mandelj utstrålar när jag pratar med honom. Han började 
producera delarna för eget bruk innan han insåg att det även 
kunde vara kommersiellt gångbart.
 Förutom en tradition av smide verkar även familjen ha fått 
en ådra av känsla för design. Det är stilrena produkter utan en 
massa onödigt ”trassel” i utseendet.
 Jag känner plötsligt ett starkt behov av att beställa grave-
rade kolvplattor i guld till min Tanfoglio.

Företagets produkter fi nner ni på https://www.m-arms.eu.

M-arms VD 
Žiga Mandelj visar 

stolt upp sina 
produkter i den 

lilla men välfyllda 
montern på årets 

IWA-mässa.

Kolvplattorna fi nns att beställa 
i många olika färger och även 
dessa går att få med gravyr.

Designade bottnar till 
magasinen är både 
snygga och praktiska.

LOKAWAY

LOKAWAY är ett australiensiskt företag som tillverkar vack-
ra vapenskåp. Till skillnad från många andra tillverkare fi nns 
många av deras skåp även certifi erade för Sverige enligt stan-
darden EN 1143/SS 3492.
 De mest intressanta modellerna i mina ögon var LD20 
och LFDD. Inredningarna i skåpen känns väldigt amerikan-
ska där enhandsvapen hängs i små hölster på skåpsdörren. Jag 
tror det fl esta pistolskyttar är mest intresserade av hyllor där 
man kan skaffa ett formgjuten rack för pistolerna och även 
packa in ammunitionen på ett vettigt sätt. Nu är det kanske 
många pistolskyttar som både jagar och tävlar med gevär, då 
är det smartast att dela upp skåpet i två sektioner.
 Vi fi ck en bra presentation av deras representant på plats. 
När vi började prata om inredningarna var de inte helt omöj-

Joshua Collard från 
LOKAWAY guidade 
oss mellan alla 
vapenskåp.

Ett lagom stort 
prydnads... 
förlåt, 
vapenskåp 
för vardags-
rummet.

För de som behöver 
separat skåp för gevär 
och enhandsvapen kan 
jag rekommendera LFDD.

Om du har extra 
plats bredvid 
fi nsoffan vill jag 
tipsa om LF32S.

liga till att anpassa det för en specifi k marknad. De vill gärna 
få in tips och idéer på hur vi i Sverige skulle tänka oss inred-
ningen i ett vapenskåp, för att kunna erbjuda sina kunder en 
mer skräddarsydd lösning.
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STP lanserade Sparta 6.0. En version av Sparta med 6”-pipa i 
kalibrarna 9x19 och .45 ACP. Pistolen är av 1911-konstruk-
tion och levereras med Bomar-sikte.
 ”STP by Karl Prommersberger” hette tidigare ”STI-Euro-
pe”. Men efter en tvist med STI bestämde sig STP för att 
själva börja tillverka 1911- och 2011-pistoler.

Sparta 6.0 i 
kaliber .45 ACP.

STP

Česká Zbrojovka (CZ)

Česká Zbrojovka (CZ) visa-
de upp sin senaste version 
av CZ Shadow 2 med plats 
för montage av optiska sik-
ten. Mest troligt görs detta 
för att tillfredsställa skyttar-
na som skjuter ”carry op-
tics” divisionen inom IPSC. 
På den vanliga CZ Shadow 
2 fi nns det vinklade tandningar, men detta är för smalt för 
optiken. Därför har den nya versionen av Shadow 2 inte 
dessa tandningar.

En annan nyhet från CZ var deras .22 växelsats, Shadow 2 
 Kadet. Nu kan den som äger en Shadow 2 byta från 9mm 
till .22 och på så sätt kunna träna billigare fast med samma 
känsla i övrigt. Växelsatsen består av en ny mantel och ma-
gasin. Magasinet kan fyllas med 10 patroner i kaliber .22.

CZ Shadow 2 OR (optics ready).

CZ Shadow 2 med monterad 
växelsats. Växelsatsen har 
även den karaktäristiska tvåan 
ingraverad på manteln.

Medefence Venom fi nns i både 
115- och 124 grain.

Venom är en ny patron från 
den turkiska tillverkaren 
Medefence. Patronen fi nns 
att köpas med kulor i vikter-
na 115 grain eller 124 grain. 
Kulorna är av typen FMJ 
(helmantlade) och skall en-
ligt tillverkaren hålla en ut-
gångshastighet på 370 m/s.
 Förutom patroner säljer 
även Medefence kulorna se-
parat. Någon återförsäljare i 
Sverige för Medefence har 
jag tyvärr inte kunnat fi nna.

Venom

Thomas Spohr, Fine Guns

FineGuns tillverkar otroligt vackra custom vapen, både gevär, 
pistoler och revolvrar. De är medlemmar i ”Club 30 S&W” 
vilket är en tysk förening av vapensmeder som specialiserar 
sig på vapensmide för enhandsvapen. Deras revolvrar är ba-
serade på Smith & Wessons standardmodeller och bland pi-
stolerna är 1911-modeller en stor favorit. Tyvärr kunde vi 
inte få en längre pratstund med FineGuns, då deras monter 
var välbesökt. Håll därför till godo med dessa vackra bilder.
Mer information fi nns på https://www.fi neguns.de.
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GDPR 
berör oss

GDPR reglerar hanteringen 
av personuppgifter. En per-
sonuppgift är en uppgift som 
kan identifi era en fysisk, le-
vande person. Föreningen/
kretsen är personuppgiftsan-
svarig för sin verksamhet. Den 
personuppgiftsansvarige ska 
ansvara för och kunna visa att 
punkterna 1–5 efterlevs.
1. Uppgifterna ska behandlas 
på ett lagligt, korrekt och öp-
pet sätt i förhållande till den 
registrerade.
2. De ska samlas in för sär-
skilda, uttryckliga och berätti-
gade ändamål och inte senare 
behandlas på ett sätt som är 
oförenliga med dessa ända-
mål. Ytterligare behandling 
för arkivändamål av allmänt 
intresse, vetenskapligt eller 
historiska forskningsändamål 
eller statistiska ändamål (i en-
lighet med artikel 89.1) ska 
inte anses oförenliga med de 
ursprungliga ändamålen.
3. De ska vara korrekta och 
om nödvändigt uppdatera-

de. Alla rimliga åtgärder mås-
te vidtas för att säkerställa att 
personuppgifter som är fel-
aktiga i förhållande till de än-
damål för vilka de behandlas 
raderas eller rättas utan dröjs-
mål.
4. De får inte förvaras i en 
form som möjliggör iden-
tifiering av den registrera-
de under en längre tid än 
vad som är nödvändigt för 
de ändamål för vilka person-
uppgifterna behandlas. Per-
sonuppgifter får lagras under 
längre perioder i den mån 
som personuppgifterna en-
bart behandlas för arkivän-
damål av allmänt intresse, 
vetenskapliga eller historiska 
forskningsändamål eller statis-
tiska ändamål (i enlighet med 
artikel 89.1) under förutsätt-
ning att de lämpliga tekniska 
och organisatoriska åtgärder 
som krävs enligt denna för-
ordning genomförs för att sä-
kerställa att den registrerades 
rättigheter och friheter.

5. De ska behandlas på ett 
sätt som säkerställer lämplig 
säkerhet för personuppgif-
terna, inbegripet skydd mot 
obehörig eller otillåten be-
handling och mot förlust, 
förstöring eller skada genom 
olyckshändelse, med använd-
ning av lämpliga tekniska eller 
organisatoriska åtgärder.

GDPR ska inte tillämpas på 
personuppgiftsbehandling 
som en fysisk person utför 
som ett led i verksamhet av 
rent privat natur. Inte heller 
ska GDPR användas för be-
handling som avser journalis-
tiskt ändamål (att informera, 
utöva kritik och väcka debatt 
i samhällsfrågor som är av be-
tydelse för allmänheten) – det 
senare gäller tryckt material i 
de fl esta fall, och material på 
webbplats/sociala medier bl.a. 
när det fi nns ”frivilligt utgiv-
ningsbevis”. Regler vid jour-
nalistiskt ändamål beskrivs 
inte i detta dokument. 

Vad innebär nu detta i 
praktiken?
Vi kommer att behandla 
MAP (medlemsadministrativt 
program) längre ner i artikeln.
1. Identifiera och förteckna 
vilka personuppgifter fören-
ingen/kretsen hanterar. Det 
avser såväl register som fritext, 
och oavsett om uppgifter-
na är lagrade på elektroniskt 
sätt (data) eller i pappersform. 
Glöm inte webbplatser eller 
lagrad e-post till er offi ciella 
e-postadress. 
2. Gallra det som inte får 
sparas (för att det inte längre 
behövs eller av annan orsak). 
Med ”gallra” menas att ta bort 
uppgiften så att den inte kan 
återskapas. 
3. Informera de registrera-
de lämpligen skriftligt. Det-
ta är ett krav enligt GDPR. 
I samband med utskick till 
medlemmarna kan man ex-
empelvis skriva: ”Föreningen 
X behandlar alla personupp-
gifter i enlighet med Da-
taskyddsförordningen. På 
Datainspektionens hemsida 
kan du läsa mer om Data-
skyddsförordningen.”
4. Inhämta samtycke från, eller 
avtala med den registrerade, 
om det är grunden för regist-
reringen (se nedan).
5. Ni behöver skapa rutiner 
för hur den registrerade:
a. Lämnar samtycke (om det 
är grunden för registreringen)
b. Får tillgång till sina per-
sonuppgifter

Från och med den 25 maj 2018 gäller en 
ny Dataskyddsförordning, även kallad 
GDPR (General Data Protection Regulation). 
Förordningen kommer att gälla som lag i 
Sverige och ersätta Personuppgiftslagen (PUL).

Ni behöver 
skapa 
rutiner

Av: Nils-Anders Ekberg
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c. Får felaktiga uppgifter rät-
tade
d. Får sina personuppgifter 
raderade
e. Invänder mot att per-
sonuppgifterna används för 
direktmarknadsföring (om 
detta, mot förmodan, är till-
lämpligt)
f. Invänder mot att person-
uppgifterna används för auto-
matiserat beslutsfattande och 
profilering (om detta, mot 
förmodan, är tillämpligt)
6. Publicerar ni bilder på barn 
på er hemsida/sociala medier? 
Detta kräver i så fall ett särskilt 
övervägande. Samtycke från 
vårdnadshavare (barn under 
16 år) eller barnet självt är en 
grund.

Legala grunder för 
personuppgiftsbehandling
Behandling av personuppgif-
ter får göras på olika grunder, 
där avtal eller allmänt intres-
se är de mest aktuella i SPSF 
verksamhet.

Uppgift av allmänt intresse – 
såväl främjande av totalförsva-
ret som främjande av idrott är 
uppgifter av allmänt intresse. 
I detta främjande kan man 
bland annat ta stöd för att 
förteckna rekord och bevara 
sportsliga resultat samt mär-
keshantering.

 Uppgifter för redovisning 
av deltagande i SISU:s folk-
bildningsverksamhet hänförs 
också till denna grund.

Avtal är en annan grund för 
personuppgiftsbehandling, 
och den för organisationen 
kanske mest lämpliga. Behand-
ling av personuppgifter är en för-
utsättning för aktivt medlemskap 
i en förening ansluten till SPSF, 
och medlemskapet bör ut-
formas som ett avtal mellan 
föreningen och medlemmen. 
 Eventuell framtida regist-
rering av disciplinärenden bör 
stödjas med avtal som grund.
 Ett avtal kan utformas så 
att avtalet anses ingånget när 
medlemsavgiften betalas, un-
der förutsättning att informa-
tionen om detta är tillräckligt 
tydlig.

Rättslig förpliktelse är en grund 
för personuppgiftsbehandling 
som kan bli aktuell när det ex-
empelvis rör återredovisning 
av statligt stöd.
 Ett annat område som 
berör rättsliga förpliktelser är 
föreningarnas intygande av 
föreningsmedlemskap, aktivi-
tet och skjutskicklighet. Här 
måste intygsgivandet bygga 
på en säker identifi kation av 
medlemmen/sökanden. 
 Ovanstående rättsliga för-

pliktelser motiverar behand-
ling av personnummer.

Samtycke innebär just att den 
registrerade uttryckligen sam-
tycker till behandlingen, efter 
att ha fått en begriplig infor-
mation om vad det innebär. 
Denna begripliga informa-
tion kan bestå av: vem som 
behandlar, vad som behandlas, 
för vilket ändamål informa-
tionsbehandlingen sker, hur 
länge uppgiften sparas etc. 
Detta kan göras separat, eller 
tillsammans med en uttrycklig 
information i samband med 
att medlemsavgiften betalas. 
Den registrerade kan alltid 
återkalla sitt samtycke. Sam-
tycket behöver också doku-
menteras, varför denna grund 
är tämligen arbetskrävande 
och därför mindre lämplig.

Intresseavvägning innebär att 
föreningens/kretsens/förbun-
dets intresse att behandla en 
uppgift väger tyngre än med-
lemmens intresse att inte bli 
behandlad. Exempelvis kan 
föreningens intresse av att veta 
vem som har nycklar till för-
eningslokalen anses vara stör-
re än medlemmens intresse att 
skydda alla sina personuppgif-
ter.   Vems intresse som övervä-
ger kan slutligen komma att 
avgöras i domstol, varför den-

na grund för behandling om 
möjligt bör undvikas.

Hur ni inhämtar samtycke
Är registreringsgrunden sam-
tycke ska den personuppgifts-
ansvarige kunna visa att den 
registrerade samtycket till be-
handlingen av dennes person-
uppgifter. En skriftligt eller 
elektronisk bekräftelse är att 
rekommendera.

Exempel på avtalstext i 
samband med betalning av 
medlemsavgift.
I och med att jag betalar med-
lemsavgiften godkänner jag att 
föreningen X (och kretsen X) och 
Svenska Pistolskytteförbundet 
behandlar mina personuppgifter 
i erforderlig utsträckning för att 
fullgöra sina åtaganden mot mig 
som medlem.
 För ytterligare information, se 
www.pistolskytteforbundet.se

Personuppgifter om barn
För att behandla personupp-
gifter om barn under 16 år 
krävs vårdnadshavarens ut-
tryckliga samtycke. För barn 
16–17 år krävs deras eget 
samtycke.

Vad göra vid personuppgifts-
incidenter?
En personuppgiftsincident är 
en säkerhetsincident som le-

Ett medlemsregister måste hanteras med försiktighet så det inte kommer i orätta händer.
OBS! Bilden ovan är ett fi ktivt medlemsregister för att illustrera personuppgifter.
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Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) hämtar in person-
uppgifter från föreningarna som genom pistolskyttekret-
sarna är anslutna till förbundet, från kretsarna eller direkt 
från medlemmen själv. SPSF behöver uppgifter om namn, 
personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer, 
pistolskyttekortsnummer, guldmärkesnummer, instruktör-
slicensnummer, plus-/bankgironummer och wa-id. Per-
sonnumret är en förutsättning för att kunna säkerställa rätt 
identitet. SPSF lagrar dina uppgifter så länge du är medlem 
i någon av våra föreningar, har uppdrag i vår verksamhet, 
är prenumerant eller annat. Har du erövrat förbundets 
guldmärke (numrerat) eller tagit ”Pistolskyttekortet” (num-
rerat) lagras dina uppgifter tills vidare. SPSF använder dina 
personuppgifter för att kunna hantera dina kopplingar till 
organisationen, såsom märkes- och utbildningshantering, 
medlemsavgifter, prenumerationer, klassindelning, täv-
lingsadministration inklusive publika start- och resultatlistor, 
kommunikation och statistik. Informationen kan komma 
att användas för informationsutskick från föreningar, kret-
sar och förbundet centralt. SPSF kommer inte att lämna ut 
dina uppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.

Har du frågor som rör dina personuppgifter är du väl-
kommen att höra av dig till SPSF:s kansli. Vill du begära 
rättelse vänder du dig i första hand till din förenings admi-
nistratör eller till styrelsen. I andra hand kan du vända dig 
till SPSF:s kansli, där du också kan begära att dina person-
uppgifter raderas. Du har rätt att stoppa SPSF:s lagring av 
och behandling av dina personuppgifter om inte SPSF:s 
intressen väger tyngre än din önskan om radering. En så-
dan begäran ska vara personligt undertecknad och insän-
das per post till: Svenska Pistolskytteförbundet, Box 27001, 
102 51 Stockholm.

Källor
Dataskyddsförordningen GDPR 2016/679, 
Datainspektionen
Förberedelser inför EU:s dataskyddsförordning, 
Datainspektionen
GDPR – personuppgifter, Arbetsgivaralliansen
Behandling av Personuppgifter, Riksidrottsförbundet
Vägledning för upprättande av registerförteckning, 
Svenska Kennelklubben
Muntliga redovisningar, Everdon Security
Regler för utgivningsbevis, Myndigheten för press, radio 
och tv

Informera de 
registrerade

Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) hämtar in persont

der till oavsiktlig eller olaglig 
förstöring, förlust eller änd-
ring av de personuppgifter 
som behandlas. Det kan också 
vara fråga om en personupp-
giftsincident om en säkerhets-
incident leder till obehörigt 
röjande av eller obehörig åt-
komst till de behandlade per-
sonuppgifterna.
 Den personuppgiftsan-

svarige ska inom 72 timmar 
från att man upptäckt vad 
som hänt, rapportera till 
Datainspektionen. Någon 

anmälan behöver dock 
inte göras om det är 

osannolikt att in-
cidenten leder till 
några risker för 
enskildas fri- och 

rättigheter. Rappor-
ten ska innehålla uppgifter 

om:
• Vilken typ av incident det 
är fråga om,
• Vilka kategorier av perso-
ner som kan komma att be-
röras,
• Hur många personer det 
berör,
• Vilka konsekvenser inci-
denten kan få samt
• Vilka åtgärder man vidta-
git för att motverka ev. nega-
tiva konsekvenser.

MAP (medlemsadministrativt 
program)
För MAP är SPSF person-
uppgiftsansvarigt.
 SPSF avser att ta fram ett 
personuppgiftsbiträdesavtal 
med kretsar, föreningar och 
IT-leverantörer. Till avtalet 
kommer att fogas behövliga 
anvisningar.
 MAP innehåller endast 
uppgifter som SPSF, kretsar-
na och föreningarna behöver 

för att kunna administrera en 
persons medlemskap (kon-
taktuppgifter, genomgångna 
utbildningar, utmärkelser, täv-
lingsklassindelning). 
 MAP innehåller person-
nummer för att på ett säkert 
sätt kunna identifi era en per-
son, bland annat vid utfärdade 
av föreningsintyg.

Övrigt
• Möjligheten att behålla 
f.d. medlemmar i register för 
att dokumentera utbildningar 
och utmärkelser samt för ar-
kivändamål och forskning ska 
ytterligare utredas, men den 
preliminära bedömningen är 
att detta är uppgifter av allmänt 
intresse (SPSF har register över 
alla guldmärkestagare sedan 
1934 och över alla utfärdade 
Pistolskyttekort).
• Avlidna personer omfattas 
inte av GDPR.
• SPSF avser att ta fram ett 
förslag/rutin för avtal om 
personuppgiftsbehandling.
• Det är generellt belagt 
med höga böter om GDPR 
inte följs. Dock väntas det ha 
stor betydelse om den person-
uppgiftsansvarige försökt följa 
reglerna, men tolkat dem på 
ett sätt som inte godtogs, jäm-
fört med om avvikelsen sker 
avsiktligt eller genom vårds-
löshet.
• Ingen vet idag exakt hur 
GDPR kommer att tillämpas 
i Sverige. Det avgörs först när 
ett antal ärenden avgjorts i 
domstol.

Ytterligare information hittar 
ni blad annat på Datainspek-
tionens hemsida
https://www.datainspektio-
nen.se/dataskyddsreformen/
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Förfrågan och beställning 
info@w2gab.se

Facebook: W2G Bullets

KKulaa Viktt .diaa >10000 >50000 >10000 
32 WC 98gr .314 0,80 kr 0,75 kr 0,70 kr
32 RN 100gr .314 0,95 kr 0,90 kr 0,85 kr
38 SWC 100gr .357 0,80 kr 0,75 kr 0,70 kr
9mm RN NLG 135gr .356 0,80 kr 0,75 kr 0,70 kr
9mm FP NLG 147gr .356 0,85 kr 0,80 kr 0,75 kr
38 RN 158gr .357 0,85 kr 0,80 kr 0,75 kr
40 RNFP NLG 180gr .401 0,90 kr 0,85 kr 0,80 kr
44 RNFP 240gr .431 1,30 kr 1,25 kr 1,20 kr
45 ACP RN NLG 230gr .452 1,25 kr 1,20 kr 1,15 kr
45 LC RNFP 225gr .454 1,25 kr 1,20 kr 1,15 kr

W2G tillverkar gjutna blykulor som coatas med hi-tek bullet coating från australien. Bhn 17-
18, dvs metallen är hård. Kulorna presterar normalt ngt högre hastigheter än motsvarande 

pläterade eller mantlade, minskar nedsmutsning i pipa och skjuter mycket bra. 

*NLG no lube groove
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30-skottaren från 30-skottaren från 
LefaucheuxLefaucheux
Av: Ulf Hansson

Då stiftpatronen hade sin storhetstid fanns det ingen ände på alla 
varianter av revolvrar som producerades. Vapenfabrikanterna 
försökte överträffa varandra med snillrika konstruktioner som 
ibland resulterade i kuriösa skrytbyggen.

NP:s AntikrundaNP:s Antikrunda

Janne Eriksson, SAPK, gav 
ett tips till NP:s Antikrunda 
om en kuriös revolver som 
fanns hos en av hans bekan-
ta, vapensamlaren Jan-Olof 
Israelsson i Norrtälje. Det lät 
spännande och i våras hälsade 
vi på hos honom för att titta 
på rariteten.

 Är man vapensamlare är 
det oftast vapenauktioner som 
gäller, även om tips då och då 
kommer från bekanta. Nume-
ra kan man även hitta saker på 
Facebook och en vän till J-O 
tipsade om en bild på en ovan-
lig revolver som Mauritz Wid-
forss lagt upp. Det var en fransk 

stiftrevolver med trumma för 
30 skott, en märklig konstruk-
tion som J-O inte sett tidigare 
och han slog till direkt.
– Det gick inte att låta bli, 
säger J-O, revolvern är ju 
helt unik, jag hade aldrig sett 
en tvåpipig 30-skottsrevolver 
tidigare. Verkligen kul att jag 

lyckades köpa den. Det är bra 
med goda vänner!

Revolvern tillverkades år 1860, 
möjligen några år senare, har 
kaliber 7 mm och är av mär-
ket Lefaucheux, den största 
tillverkaren av revolvrar för 
patroner med stiftantändning.

Janne Eriksson 
provade både 

klackringsrevolver 
och 30-skottare.
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Originalammunition 
till 30-skottaren.
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Janne undrar om förbundskansliet har en säkerhetsbricka som 
passar för 30-skottaren?

J-O Israelsson blir glad varje gång han håller i sitt fynd.

– Trots att det rörde sig om 
en väldigt kort period hän-
de det väldigt mycket på 
revolverfronten just de där 
åren från 1860 och ett antal 
år framåt, förklarar J-O, man 
var verkligen innovativ. Nya 
modeller, olika utformning-
ar och tekniska lösningar såg 
dagens ljus. Stiftpatronen var 
som störst under en period av 
femton – tjugo år, sedan kom 
ju centralantändningen.

J-O har forskat på nätet men 
inte hittat några uppgifter om 
30-skottaren.
– Jag har själv sett några 
20-skottare här och där i värl-
den, berättar J-O, men ingen 
30-skottare. Himla kul grej.

Det ligger nära till hands att 
tro att 30-skottaren var fram-
tagen för militärt, eller polisi-
ärt bruk, men så var det inte.
– Nej, det var en rent civil 
produkt, förklarar J-O, man 
ville nog bara visa hur inn-
ovativ man var och vad man 
förmådde att tillverka, ett 
”skrytbygge” helt enkelt.

J-O förklarar mekanismen och 
trummans rörelse som är väl-
digt speciell.
– Revolvern skjuter två 
skott genom den övre pi-
pan för att sedan växla till ett 
skott i den undre, sedan tillba-
ka med två skott i övre o.s.v. 
Hanen rör sig automatiskt 
mellan de två lägena, man 
behöver alltså inte ställa om 
något under skjutningen, det 
är bara att elda på. En märklig 

revolver, jag har gammal ori-
ginalammunition till den men 
har inte provskjutit något, det 
känns för osäkert.

Samlandet är en stor del av 
J-O:s liv, något han sysslar 
med för att det är roligt.
– Det är en hobby helt en-
kelt, säger J-O, men jag har 
också vapenhandel ”JO:s Va-
pen” sedan 1986.

När det gäller samlandet bru-
kar det vara själva sökandet 
som ger spänning i tillva-
ron. Tills man hittar det 
eftertraktade föremålet. 
När man till slut håller 
dyrgripen man letat 
efter i sin hand och 
lyckats köpa den in-
fi nner sig en viss tom-
het. Jättekul… men 
då var det klart.

Så var inte fallet med 30-skot-
taren.
– Just den här revolvern be-
tyder något alldeles extra, sä-
ger J-O, varje gång jag ser den 
känner jag mig glad på nytt 
över att jag fi ck tag på den. 
Självklart blir man glad även 
när man kommer över andra 
vapen man sökt efter, men of-
tast lägger man in dem i sam-
lingen och så är det dags att 
leta nya rariteter.

Jan-Olof har mycket att gläd-
jas åt i vapensamlingen, men 
det fi nns fortfarande objekt 
han längtar efter att få lägga 
vantarna på.
– Ja, ett revolvergevär för 

Klackrings-
revolver i 

originalask för 
stiftammunition 

i kaliber 3 mm.

Janne testar 
klackrings-
revolvern.
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Pris från:
95 öre/patron

Pris från:
93,5 öre/patron

Kvalitet för 
vinnare!

stiftpatroner, säger J-O, såda-
na har faktiskt tillverkats, ett 
sådant skulle jag gärna vilja 
komma över. Gjordes av fl era 
tillverkare, men Lefaucheux 
modell var riktigt bra, den vill 
jag ha. Dessutom vill jag ha en 
LeMat revolver, den som har 
en hagelpatron i mitten, gjord 
även som percussion och cen-
tralantändning men även för 
stiftpatroner. Just varianten för 
stiftpatroner står etta på öns-
kelistan.

Innan vi tackar för oss tycker 
Janne vi ska ha med ytterli-
gare en stiftrevolver ur J-O:s 
samling och han plockar fram 
en liten vacker originalask 
som påminner om en smyck-
esask. När J-O vänder upp 
locket visar den sig innehålla 
en pytteliten klackringsrevol-
ver för stiftpatroner i kaliber 3 
mm från juveleraren Mathers 
& Son i Cambridge i England. 
Här fi nns till och med några 
extra tillbehör och original-
patroner kvar. Fantastiskt, vad 
har man INTE hittat på när 
det gäller revolvrar?

Den franske vapensmeden Casimir
Lefaucheux tog år 1832 ut patent 
på en enhetspatron som bestod av 
kula, krut, hylsa och en invändigt 
placerad tändhatt. Ett stift, radiellt 
placerad vid hylsans botten, stack 
ut ett par millimeter och slog mot 
tändsatsen vid avfyring.

Tändhatten var av samma typ som 
användes till mynningsladdade pi-
stoler och gevär. Den placerades 
radiellt invändigt vid hylsbotten. I 
ett hål i hylsans sida placerades ett 
stift ned mot tändsatsen i tändhat-
ten. Stiftet stack ut några millime-
ter på hylsans utsida och utgjorde 
samtidigt styrning för patronen då 
den infördes i pipan eller revolver-
cylinderns kammare som hade ett 
spår avsett för stiftet.
 Vid avfyrning slog hanen på 
det utstickande stiftet och överförde 
slaget via stiftet till tändhatten som 
sedan antände krutladdningen. Hyl-
san bestod av en hylsbotten i kop-
parlegering och en pappcylinder. 
Jämför hagelpatronhylsa. Patronen 
var ingalunda helt gastät.

Stiftpatronen förbättrades av frans-
mannen Bejjamin Houllier som år 
1846 patenterade en förbättrad 

Stiftpatronen
Av: Jan Eriksson

Stiftantänd-
ningspatron.

konstruktion. Nu med hel metallhylsa 
som gjorde den mer gastät och avse-
värt förbättrade precisionen.
 Det utstickande stiftet gjorde det 
även lätt att se om vapnet var laddat. 
Idag har vi den röda proppen som 
visar att vapnet är oladdat!

Efter Casimir Lefaucheux död 1852 
fortsatte hans son Eugene tillverk-
ningen av stiftantända vapen. De var 
otroligt populära i Europa och ett stort 
antal hagelgevär och revolvrar tillver-
kades mellan mitten av 1850-talet 
fram till 1890.
 Oavsett vem som tillverkat 
stiftantändare kallas de ofta för Le-
aucheux efter uppfi nnaren.
 De var avsevärt mycket snabb-
are att ladda om en stiftantändare en 

än samtida mynningsladdare med 
löst krut, kula och tändhatt.

Speciellt stiftantända revolvrar var 
mycket populära och antogs av fl era 
länder som armévapen. Till Sverige 
inköptes år 1863 ett parti Lefaucheux 
revolvrar m/1858 av militärtyp i 11 
mm kaliber avsedda för beväpning 
av artilleriet. Kom att kallas m/1863.
 Mellan åren 1861–1863 in-
köpte US Government 11 781 Le-
faucheux revolvrar m/1858 av mi-
litärtyp och dessa användes under 
inbördeskriget. De var dock inte 
lika populära som Colt och andra 
slaglåsrevolvrar som kunde laddads 
betydligt kraftigare mes löskrut och 
kula. Stiftpatronen ansågs vara för 
svagt laddad.

Billiga stiftrevolvrar tillverkades i 
stort antal under 1870-talet vid sidan 
av de få stora etablerade tillverkarna. 
Hundratals “köksbords-vapen-tillver-
kare” producerade revolvrar i skiftan-
de kvalité utan tillverkarnamn för att 
slippa betala royalty till Lefaucheux.
 De fl esta har dock provstämplar 
som respektive tillverkarland kräver 
för att produkten ska kunna säjas 
på öppna marknaden. Merparten 
tillverkades i Belgien.
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Jag har skrivit om Swedish 
Masters tidigare i NP och ska 
försöka att inte idissla gamla 
texter för mycket, men be-
skedet att Lennart Jelbe gått 
bort fi ck mig att minnas till-
baka på NP:s satsning att visa 
pistolskytte i tv. Det var tjugo 
år sedan och förhoppningsvis 
kan artikeln vara intressant för 
nytillkomna skyttar.

Lennart Jelbe började arbe-
ta på Sveriges Televison på 
1960-talet och blev kvar där 
i tjugosju år. Han blev så små-
ningom en av branschens 
mest respekterade bildpro-
ducenter. Han producerade 
allt från Vasaloppet, OS och 
VM till Hylands hörna, men 
för det mesta handlade det 
om sport.
 Lennart har en speciell 
plats i mitt hjärta. Redan på 
den gamla svart/vita tiden såg 
jag många av hans sportpro-
gram. Bland annat uppmärk-
sammade han sporter som 
sällan gavs något utrymme i 
tv.

Ett av programmen handlade 
om pistolskytte och blev sär-
skilt intressant för en pisto-
lentusiast som jag. Jelbe hade 
sammankallat två av Sveriges 
skickligaste skyttar, Ragnar 
Skanåker och Ove Gunnars-
son, för att tävla mot varandra 
i snabbpistol. Lennart hade 
insett potentialen i nervspor-

ten pistolskytte och förstod 
att det skulle gå att göra det 
till spännande sportunder-
hållning.
 Tekniken, med grafi k där 
man numera med hjälp av fl er-
talet kameror och avancerad 
bildteknik visar träffarna direkt 
i rutan var ännu inte utvecklad, 
det var analog fi lmteknik som 
gällde, men jag kommer ihåg 
att det ändå blev en spännan-
de match mellan två giganter 
(jag vill minnas att Gunnarsson 
avgick med segern).

Detta låg till grund då jag långt 
senare, år 1998, under min tid 
som redaktör för NP tog kon-
takt med Lennart för att höra 
om han var intresserad av att 
ta upp tråden med pistolskyt-
te igen. Lennart drev då sedan 
tio år sitt eget företag ”Team 
Jelbe” som i huvudsak pro-
ducerade hästsport för TV4. 
Team Jelbe hade ett fl ertal 
OB-bussar (Outdoor Broad-
casting) som åkte runt till oli-
ka travbanor och just sådana 
mobila produktionsenheter 

skulle passa för inspelning av 
pistolskytte.

Tanken var att arrangera en 
specialtävling i precision med 
C-vapen mellan Sveriges bäs-
ta precisionsskyttar, damer 
och herrar på samma vill-
kor. Tävlingen skulle heta 
”Swedish Masters”, med till-
lägget ”Pistol” för att inte 
ihopblandas med andra sport-
evenemang. Tävlingen skulle 
anpassas helt till tv för att in-
tressera en bredare publik. Ef-

Lennart Jelbe och 
Swedish Masters
Av: Ulf Hansson
Foto: Peter Siegel och Team Jelbe

Lennart Jelbe, en av världens främsta 
sportproducenter, avled den 26 april i år. 
Vi som drömt om att se pistolskytte i tv har 
anledning att minnas honom. Värdet på hans 
pilotinspelning av ”Swedish Masters” uppgick 
till en miljon kronor.

Till vänster projektledaren Göran Öberg med ett nummer av NP i famnen samt Lennart Jelbe själv framför 
några av OB-bussarna. Lennart Jelbe blev utsedd till världsmästare i tv-produktion av Expressen 1978. 
SVT:s sportchef Åsa Edlund sa: ”Han tog oss närmare den idrottsliga upplevelsen och ville att tittarna 
skulle sitta på första parkett”. Foto: Ulf Hansson
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tersom arrangemanget krävde 
ett upplägg som inte återfi nns 
i Skjuthandboken (utslagstur-
nering med snabbare tempo) 
stod denna tidning som ar-
rangör.
 När jag kontaktade Len-
nart och berättade om min 
idé lyssnade han noga. Han 
hade klart för sig att den täv-
lingsform jag föreslog inte var 
något som normalt förekom 
inom Svenska Pistolskytte-
förbundet, varför han frågade: 
”Går de med på det då?”.

Jag förklarade att tävlingen 
skulle arrangeras i förbunds-
tidningens namn som en spe-
cialtävling. Lennart – rapp i 
vändningarna – svarade direkt:
– Gör ett utkast till tävling-
en så kan vi diskutera saken.

Bara det faktum att Jelbe inte 
avfärdade det hela direkt kän-
des inspirerande. Med glada 
tillrop och stöd från min va-
pendragare Basti Naumann 
i Lidingö SSK satte vi igång 
med utkastet.

serna på lördagen. Alla skulle 
få möjlighet att träna under 
lördagen fram till dess att kva-
lifi ceringsomgångarna skulle 
starta.

Var skulle vi spela in? Eskil-
stuna Pistolskytteklubbs in-
omhusbana i Munktellarenan 
skulle vara perfekt. Hyfsat av-
stånd från Team Jelbe i Stock-
holm och anläggningen var 
försedd med dåtida nymo-
digheter som Sius Ascor elek-
troniska markeringssystem, 
läktare för publik, bra lokaler 
i övrigt med matservering etc.
 Ove Granberg, fl erfaldig 
svensk mästare och känd pro-
fi l i Eskilstuna, var med på no-
terna. Munktellarenan skulle 
kunna användas och klubben 
ställde upp med funktionärer.

Matchupplägget:
Kvalomgång på lördagen: 
Fyra serier à fem skott, 2½ 
minut/serie.
Kvarts- och semifi naler: Tre 
serier, 2½ minut/serie.
Match om tredje pris: Tio 

Dick Lindgren Ragnar Skanåker

Monica Rundqvist Sture Larsson

Snart dags för 
start. Skyttarna 
hade fått 
T-shirts med 
sina namn på 
ryggtavlan.

Dröm fi nalen blev
en rysare

Match om tredje pris

Final

Junioren Mikael Ersson hängde 
med till kvartsfi nal.

lyckokast, Göran hade nämli-
gen provat på att skjuta pistol 
tidigare och förstod att man 
kunde göra något spännande 
av det.

Jag presenterade utkastet.
Lennart och Göran lyssna-
de, hade några frågor, varef-
ter Lennart lutade sig bakåt i 
stolen och sa:
– Kul! Då kan vi tänka oss 
en halvtimmes pilotprogram, 
så får vi se hur det blir.

Fantastiskt. Skulle vi verkli-
gen få möjlighet att visa upp 
en pistolskyttetävling i tv? Jag 
vandrade hemåt med ett lyck-
ligt leende på läpparna.

Nu vidtog det tunga arbetet 
med att sy ihop alltsammans.

Fem månader gick innan Team 
Jelbe lämnade klartecken till 
att inspelningen över huvud 
taget skulle bli av, deras kom-
mersiella uppdrag med hästs-
port prioriterades givetvis.
 Kanske hade de hoppats 
att jag skulle krokna och läg-
ga ned, men här gällde det att 
vara uthållig. Efter ytterligare 
några månader fi ck jag svaret 
att de kunde spela in första 
adventhelgen, söndagen den 
28 november.

Det skulle bli för långrandigt att 
berätta om alla förberedelser 

som sedan följde, men inspel-
ningsdatum stod fast och ar-
betet med att organisera det 
hela löpte på.
 Vi måste räkna med att 
någon eller några skyttar läm-
nade återbud i sista minuten 
och bjöd därför in ett antal 
reserver (även dessa var givet-
vis skickliga skyttar) som fi ck 
kvala om de fyra återstående 
platserna i huvudtävlingen.

Så här såg deltagarlistan ut:
Direktkvalifi cerade
1. Ragnar Skanåker, Växjö
2. Bibbi Ullman, Uppsala
3.  Katarina Garbman, Mora
4. Dick Lindgren, Magnus 
Stenbock
5. Sture Larsson, Jokkmokk
6. Lisbeth Johansson, Hus-
kvarna
7. Tomas Hämäläinen, Atlas 
Copco
8. Mon i c a  Rundqv i s t ,
Vårgårda
9. Peter Nordgren, Visby-
polisen

Vi insåg att det behövdes en 
helg för att genomföra täv-
lingen. Huvudtävlingen och 
inspelningen skulle göras på 
söndagen. Då skulle sexton 
skyttar vara klara att göra 
upp om mästartiteln framför 
tv-kamerorna.
 Tolv skyttar skulle direkt-
kvalifi ceras till söndagen, öv-
riga tio inbjudna skulle tävla 
om de kvarvarande fyra plat-

skott, tio sekunder per skott, 
skyttarna skjuter skott för 
skott växelvis.
Final: Bäst av tre femskotts-
serier, 10 sekunder per skott, 
växelvis skott för skott.

Nytt möte med Lennart Jelbe. 
Han hade kallat in en av pro-
jektledarna, Göran Öberg, för 
att delta i mötet.
 Detta visade sig vara ett 
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10. Kjell Olsson, Katarina
11. Patrik Eriksson, Kramfors
12. Mikael Ersson, Atlas
Copco

Reserver
Inom parentes de som kvalade 
in till huvudtävlingen.
(13) Lennart Andersson, 
Uppsala
(14) Torben Rundqvist, Vår-
gårda
(15) Gert Larsson, Eskilstuna
(16) Leif Pettersson, Eskil-
stuna
Johnny Schödin, Stöde
Åke Persson, Ystad
Anders Bonander, Göteborg
Fredrik Wansheim, Stock-
holm
Per-Åke Lasson, Hammenhög
Anna-Karin Bonander, Vara

Tävlingshelgen närmade sig. 
En vecka tidigare åkte Team 
Jelbes projektledare Göran 
Öberg till Eskilstuna för att 
kolla upp skjuthallen och 
planera för teknik och ka-
beldragningar till inspelnings-
bussen.
 För att en kameraman 
skulle kunna fi lma skyttarna 
snett framifrån under match-
erna krävdes ett pansarvärn 
med hål för kameralinsen. 
Detta blev givetvis en utma-
ning, men Ove Granberg fi x-
ade ett skyddsvärn i stål, en 
bedrift i sig.

Lördag
Nu började det dra ihop sig. 
Skyttarna anlände. En viss 
nervositet infann sig bland oss 
som jobbade med förberedel-
serna i skjuthallen.
 Vad kunde gå snett? I 
princip allt. Kommer alla 
funktionärer? Fungerar mar-
keringssystemet?
 Måltavlorna i markerings-
systemet strulade, men skyt-
tarna i Eskilstuna Pk fick 
ordning på det efter lite pil-
lande i maskineriet.
 Men det var en sak till; för 
att publiken skulle kunna föl-
ja med i matcherna hade jag 
lånat in fyra projektorer som 
på stora fi lmdukar skulle visa 
samma bild som skyttarna 
hade i sina monitorer. Det var 
en tidig version av Sius Ascor 
i hallen och kopplingen till 
projektorerna blev inte helt 

Publiken trivdes och hade full koll på träffarna.

Två matcher kunde skjutas samtidigt. Tavlorna projicerades på 
fi lmduk framför publiken som såg träffarna direkt.

lätt. En av deltagarna som var 
kunnig på området ryckte in 
och löste problemet.

Efter att träning och kvalom-
gångar löpt på som planerat 
och fyra skyttar gått vidare till 
huvudtävlingen på söndagen 
kunde vi pusta ut. Men bara 
lite, i morgon var det dags för 
inspelning.

Söndag
En lättnadens suck när Team 
Jelbe dök upp som planerat 
på morgonen och började dra 

kablar och installera utrust-
ning. Medan funktionärerna 
samlades för genomgång in-
formerade jag inspelningsle-
daren och bildproducent om 
dagens tävlingsupplägg.
 När kameramannen bak-
om skyddsvärnet var på plats 
gjordes slutligen bild- och 
ljudcheck innan det var dags 
att välkomna skyttarna. På ut-
satt tid började startomgång-
en (åttondelsfi nalerna) smälla 
i hallen.

Det blir för mycket att beskriva 

alla matcher som följde, men 
det bjöds på mycket spän-
ning hela tiden. Skyttarna 
sköt koncentrerat och ver-
kade ha förvånansvärt lätt att 
bortse från kameramännen 
som rörde sig runt dem och 
fi lmade både före, under och 
efter matcherna.

Drömscenariot för både Team 
Jelbe och vi som arrangörer 
var att vi skulle få se en kille 
och en tjej i fi nalen. I semifi -
nalerna började vi ana att det-
ta skulle kunna bli verklighet.

Det blev en nagelbitare. Efter 
att ha skjutit samma poäng 
(143–143) avgjordes match-
en mellan Monica Rundqvist 
och Dick Lindgren i ”sudden 
death”, skott för skott växelvis 
tills de skiljde sig åt.
 Lottningen utföll så att 
Dick sköt första skottet, en 
nia. Nu gällde det… Monica 
måste svara med en nia för att 
matchen skulle leva. En tia var 
lika med fi nal. Hon såg sam-
lad ut. När hon lyft pistolen, 
låg stilla och bara hade någon 
sekund kvar av tiden small 
skottet. En tia! Finalplatsen 
var säkrad!
 I den andra semifi nalen 
knäckte Sture Larsson Ragnar 
Skanåker med siffrorna 147 – 
144.

Finalen mellan Sture Larsson 
och Monica Rundqvist gick 
i bäst av tre femskottsserier. 
Efter att ha vunnit varsin 
match var det dags för den av-
görande serien. Monica sköt 
tre tior. Från och med andra 
matchen hade Monica skju-
tit åtta tior i följd och verka-
de sakna nerver. En i publiken 
som spänt iakttagit måltavlor-

Ove Granberg och hans 
klubbkamrater i Eskilstuna 
Pk gjorde en jätteinsats 
på Swedish Masters. Ove 
minns tillbaka på de hektiska 
dagarna i Munktellarenan: 
”Visst var det mycket jobb 
med tävlingen även för oss i 
klubben, men jag tycker det 
var värt mödan, en jättekul 
och spännande upplevelse!”.
Foto: Ulf Hansson
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SVT:s 
sportchef 
Kjell 
Andersson 
tittade på 
Swedish 
Masters och 
gillade det 
han såg.

Team Jelbe i action.

Monica 
Rundqvist med 
segerbucklan, 
fl ankerad av 
tvåan Sture 
Larsson och Dick 
Lindgren som 
blev trea.

na framför sig väste: ”Herre-
gud, hon skjuter ju bara tior!”
 Sture sköt 10 – 8 – 10. 
Skulle åttan bli ödesdiger? 
Bägge sköt varsin nia. Ett 
skott kvar. Vi höll andan. Ing-
en av oss hade kunnat dröm-
ma om att fi nalen skulle bli 
en sådan rysare.

Dödstyst i hallen. Sture sköt 
sitt sista skott, en nia. Nu 
hade Monica avgörandet i sin 

hand. Höll hon åttan skulle 
hon vinna. Men skulle hon 
stå pall? Direktreferatet lå-
ter så här:
 Hon lyfter pistolen… de 
tio sekunderna tickar obön-
hörligt mot slutet, nu mås-
te hon lossa skottet… våra 
blickar rör sig mellan måltav-
lan framför oss på fi lmduken 
och Monica vid skjutbänken. 
Så smäller det. En nia! Hon 
hade gjort det!
 Applåder och visslingar 
från publiken och Sture gra-
tulerar Monica till segern, han 
hade verkligen gett henne en 
match att minnas.
 Tredjeplatsen (tio skott) 
gick till Dick Lindgren som 
vann över OS-guldmedaljö-
ren Ragnar Skanåker med 
98-96.
 Prisutdelning och seger-
intervju. Alla kunde andas ut.

Ingen smolk i bägaren? Jo, lite 
grand. När Team Jelbe skul-

le redigera ihop program-
met visade det sig att den 
monitorbild som Sius As-
cor producerade hade för låg 
upplösning för att fungera i 

bildrutan som det var tänkt. 
Träffarna fi ck i stället redo-
visas i siffror i underkant på 
bilden. Men det var också den 
enda missräkningen.

När videon (VHS) var klar fi ck 
alla deltagare och funktionä-
rer varsin kopia och jag häl-
sade på hos SVT:s sportchef 
Kjell Andersson och visade 
den. Han tittade intresserat 
på fi nalsekvensen och sa ”kan 
ni ha det här upplägget på pi-
stolskytte är vi intresserade”.

Vad hände sedan? I princip 
ingenting. Vi fi ck glada till-
rop från de deltagande skyt-
tarna och några klubbar som 
beställt videon för att visa den 
på årsmötet, men i övrigt var 
tävlingen snart glömd. Ett an-
tal VHS-kopior värmde hyl-
lorna på Förbundet och själva 
hade vi uttömt våra krafter.
 Team Jelbe hade satsat re-
surser och arbetsinsatser till en 
kostnad av en miljon kronor 
på pilotprojektet, men lycka-
des inte intressera TV4.

Låter jag bitter? Det är jag inte. 
Även om Swedish Masters 
inte blev ett återkommande 
arrangemang och ett tv-pro-
gram är jag glad att vi lyck-
ades genomföra tävlingen. 
Med glädje minns jag delta-
garnas positiva inställning och 
Eskilstuna Pk:s stora engage-
mang i försöket att föra upp 
pistolskyttet till en plats bland 
andra sporter i tv.
 Tävlingen blev också ett 
bevis för att damer och her-
rar kan tävla i pistolskytte på 
lika villkor.

Jag avslutar med att sända ett 
postumt varmt tack till Len-
nart Jelbe som trodde på oss.

En av kameramännen hade sin 
plats bakom det specialbyggda 
skyddsvärnet.

Herregud, 
hon skjuter
ju bara tior!
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Under vårens IWA-mässa 
hamnade vi i Nikons mon-
ter. Detta berodde till största 
delen på att förbundets ge-
neralsekreterare Nils-Anders 
Ekberg har en förkärlek till 
Nikon. Båda är vi intresse-
rade av tekniska hjälpmedel 
varpå vi fastnade på avdel-
ningen avståndsmätare. Av-
ståndsmätare är ingen nyhet 
i sig men som allt annat ut-
vecklas dessa i snabb takt med 
nya smarta fi nesser som t.ex. 
trepunktsmätning och hori-
sontellt avstånd.

De senaste åren har jag med-
verkat vid banläggningen av 
vår förenings fältskjutning. Då 
vi inte har några fasta skjut-

Nikon Forestry Pro

Text: Peter Carlsson
Foto: Anna S. Törnqvist

Att vara banläggare för en fältskjutning kan ibland vara 
utmanande. Förutom att välja rätt fi gurer till rätt tider, skall även 
målen stå på korrekt avstånd. Istället för att springa omkring med 
två långa måttband fi nns det hjälpmedel, avståndsmätare.

Avståndsmätaren gör det enkelt att mäta upp en 
fältskjutningsstation eller kontrollmäta ett kulfång.

Produkttest
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Nikon Forestry Pro är en lättviktare som är väldigt enkelt att använda. 
Den levereras även med ett fodral att sätta i bältet.

Den stora displayen med tydliga siffror gör det enkelt att läsa av mätvärden.

platser i terrängen behöver 
dessa mätas ut och markeras 
inför varje tävling. Vårt lång-
håll är en extra utmaning när 
måttbanden bara är 50 meter 
långa och det längsta skjutav-
ståndet är ca 85 meter. När vi 
använder tre målgrupper på 
långhållet är dessa även för-
skjutna i sidled vilket gör det 
svårt att få alla målgrupper pa-
rallella med skjutlinjen.

När vi testade Nikon Forestry 
Pro för denna artikeln åkte 
vi ut till vår fältterräng för att 
mäta upp avstånden på en av 
stationerna. Detta visade sig 
vara en dans på rosor. Inget 
krångel med måttband eller 
tillfälliga markeringar under 
mätningen. Vi ställde oss på 
skjutlinjens första plats och 
mätte avståndet till första fi -
guren i varje målgrupp, för att 
sedan upprepa proceduren på 
skjutlinjens sista plats. Voilà, 
klart på 5 minuter.

Säkerhetsbestämmelserna 
för civilt skytte (Säk B) har 
många krav som bl.a. inne-
fattar riskvinklar och krav på 
kulfångshöjder. Att räkna ut 
dessa med hjälp av funktio-
nerna som Nikon Forestry 
Pro erbjuder underlättar väl-
digt mycket. När du mäter 
avståndet till ett objekt får du 
även vinkeln från horison-
talplanet i displayen på sidan 
för t.ex. ett kulfång.

Nikon Forestry Pro är väl-
digt enkel att hantera då den 
endast har två knappar på 

ovansidan. Den ena knap-
pen startar en mätning och 
den andra knappen bestäm-
mer vilket läge du vill an-
vända. Sökaren är monokulär 
med 6x förstoring och har en 
tydlig och ljus bild. På sidan 
av enheten fi nns en stor och 
lättläst display vilken visar det 
senast mätvärdet. Enheten är 
aktiv i upp till 30 sekunder 
efter den senaste mätningen, 
innan den automatiskt stäng-
er av sig för att spara på batte-
riet. Enheten är även vattentät 
upp till 1 meter i 10 minuter, 
men är inte avsedd att använ-
das under vatten.
 Det fi nns fl era olika mät-
lägen. ”ACT” som mäter lin-
järt/faktiskt avstånd, ”HOR” 
som mäter ett horisontellt 
avstånd, ”HGT” mäter höj-

den från horisontalplanet 
och ”ANG” mäter vinkeln 
i grader från horisontalpla-
net. Höjdmätning (HGT) går 
även att aktivera för att mäta 
höjden mellan två punkter is-
tället för att mäta höjden från 
horisontalplanet. Horisontell 
mätning (HOR) kan aktiveras 
för trepunktsmätning, då ob-
jektets höjd beräknas baserat 
på det horisontella avståndet 
och vinkeln till objektets topp 
och bas.
 Oavsett läge (förutom 
trepunktsmätningen) visas 
samtliga värden med avstånd, 
vinklar och höjder på enhe-
tens sidodisplay. Detta anser 
jag är en av styrkorna för att 
snabbt kunna skriva ner sina 
mätvärden utan att behöva 
titta i monokuläret.

Jag känner en stor tillförlitlig-
het till Nikon Forestry Pro. 
De avstånden vi mätte upp 
och testade felade inte en 
enda gång. Mätområdet är 
enligt specifi kationen 10–500 
meter och precisionen skall 
vara +/- 1 meter för distan-
ser på under 300 meter och 
+/- 0,6% på avstånd över 
300 meter.
 Den visar faktiskt avstånd 
med intervaller om 0,5 meter 
på avstånd under 100 meter 
och 1 meter på avstånd över 
100 meter. Vinklar visas med 
intervaller av 0,1 grader.

Priset för Nikon Forestry Pro 
är ca 3 900 kronor. En slant 
som kommer att bespara dig 
mycket huvudvärk och trassel 
med måttband.

En skiss över en 
av våra stationer 

på föreningens 
fältskjutnings-
bana. Att placera 

skjutlinjen och 
målgrupperna 

parallellt utan en 
avståndsmätare är 
en mödosam och 

tidskrävande uppgift.Skjutplatser

Målgrupp A

Målgrupp B

Målgrupp C~ 85 m

~ 45 m

~ 20 m

0 m

Må

p



52 NP2 ’18

FINNA
KRISTEN GREPPA

INGET 
EX-

KLUDERAT

INSTANS
I 

SOLNA

KÄNSLA

BRÖD

50 
SOM 12

ATT GÅ PÅ

SJÄLV-
KLARHET OSCHYSST

REPLIKERAD
MILJÖ

UDD

GRANNAR PROMEN-
ERAR

KUNSKAP GÖRA PLAGGET INTE
PASSANDE

SENT I 
ENGLAND

KAN
LINJER
VARA

TA SLUT

SJÖSVÄNG

FÖRSTA & 
SISTA

LUKT SOLDAT-
ÄMNE

SELFIE
SLÄKTING

SPRING!

CHEF-
TJÄNSTE-

MAN

PÅ AXEL

VISSA
OMRÅDEN

VÅTT
MÅTT

KAN MAN 
GÅ

GRUND
ÄMNE

LAND PÅ GÅNG POPBAND

ÄLDRE
KVINNA

MYSIGA I
VÄST

FÖRE 
ESSET

P
R
O
N
O
M
E
N

KALLT 1

2

3

4

5

Krysset

Av: Ulf Hansson

Lösenordet består av slumpmässiga bokstäver som du får fram genom de 
blå numrerade rutorna.
Skicka lösningen senast den 5 augusti 2018 med e-post till npkryss@
liteolika.se eller som postbrev till Svenska Pistolskytteförbundet, 
Box 27001, 102 51 Stockholm. Märk kuvertet ”Korsord NP2/18”.
Glöm inte att ange er postadress tillsammans med svaret.
En vinnare lottas ut av de rätta inkomna svaren och presenteras i nästa 
nummer tillsammans med lösningen. Vinsten denna gång är en shaker med 
förbundets logotyp.
Lösenordet i NP1/18 var: NOIÅU
Grattis till Elisabeth Eriksson i Linköping, som får ett knivset från Royalty 
Line med förbundets logotyp skickat till sig.

Lösning NP1/18.

Konstruktörer: Anna S Törnqvist, Peter Carlsson. © Liteolika Mediaproduktion i Stockholm, 2018
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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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I NP 3/2017 testade vi produkten MantisX som består av en sensor 
för vapnet och en applikation för telefonen. MantisX har släppt ett 
antal versionsuppdateringar av applikationen sedan dess med både 
nya funktioner och buggfi xar.
 En av de nya funktionerna är att din användare nu kan ingå i en 
grupp. I gruppen kan man sedan jämföra sig poängmässigt med andra 
skyttar. Det fi nns även möjligheten att följa enstaka skyttar istället för 
en hel grupp. Detta kanske kan vara en idé till en föreningstävling.
 Med den nya uppdateringen får man även en inbyggd felsökning 
av systemet. Programmet kan då föreslå fl era olika typer av åtgärder 
användarna kan vidta vid eventuella fel.

Uppdatering för MantisX

Införande av förberedelsetid 
vid banskjutning
Av: Anders Khemi

En nyhet i årets utgåva av skjuthandboken är införande av förberedelsetid 
vid banskjutning. Hur det skall gå till framgår tyvärr inte i klartext i 
skjuthandboken. Men det hänförs till två ändringar i reglerna.

B.1.2.1 Allmänt
Vid skjutning på bana får skytt 
inte hantera sitt vapen (lyfta, 
justera o dyl.) förrän skjutle-
daren givit sin tillåtelse eller 
kommenderat ”LADDA”.

X.6.6.1 Förberedelsetid
Tävling skall föregås av en 
förberedelsetid om 5 minuter.
I förra utgåvan av skjuthand-
boken stod det bara att man 
inte fi ck hantera sitt vapen 
när markering pågick, men 
detta är nu ändrat till att man 
skall få tillstånd till att hantera 
det. Tillståndet är antingen att 
man får ladda eller att förbe-
redelsetiden börjar.

Hur går det då till?
• När skytten kommer till 
sin skjutplats får denne packa 
upp allt utom sitt vapen.
• När skjutledaren anser att 
tävlingen skall starta och att 
det inte förekommer någon 
verksamhet mellan skjutplats 
och kulfång, kommenderar 
skjutledaren ”FÖRBEREDELSE-
TID BÖRJAR”.
• Förberedelsetiden är 5 el-
ler 3 minuter när den är slut 
kommenderar skjutledaren 
”FÖRBEREDELSETID SLUT”.
• Under förberedelsetiden 
får man packa upp vapnet 
samt provrikta och blind-
avfyra.

• Därefter kom-
menderas ”PROV-
SERIE LADDA”
• Efter sista serien 
görs som vanligt en 
visitation där vap-
nen kontrolleras 
som därefter får 
packas ner av skytten.

Sommarstängning 
av kansliet
Kansliet kommer ha 
sommarstängt från 
och med 19 juli och 
öppnar igen den 
21 augusti.
Vi önskar er en trevlig sommar med goda skytteresultat.
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Ryktet om det ”nya” förbudet från MSB

Startpistoler

Forum och Facebook har 
uppmärksammat att MSB 
med Dan Eliasson i spetsen 
vill stoppa skytteklubbarnas 
försäljning av ammunition 
till deras medlemmar. Detta 
är något som MSB har haft 
som regel sedan långt tillbaka.

MSB förtydligar i ett press-
meddelande det uppkomna 
ryktet bland diskussionsforum 
på sin hemsida enligt nedan.
”MSB har inte genomfört någ-
ra ändringar av bestämmelserna 
för överlåtelse eller försäljning av 
ammunition. Det är fortfarande 
fullt möjligt för skytteförening-
ar att sälja ammunition till alla 
som har giltig vapenlicens, såväl 
klubbmedlemmar som andra, men 
det krävs då att föreningen har 
tillstånd till handel med ammuni-
tion, något som gäller sedan länge.
 De skytteföreningar som 
innehar egna vapen, s.k. klubb-
vapen, har beviljats licens för 
innehav av dessa från Polismyn-
digheten enligt 2 kap. vapen-
lagen (1996:67). En sådan 

vapenlicens gäller även för inne-
hav av ammunition till vapnen. 
Föreningen får alltså köpa in 
ammunition och använda den 
till skjutning med klubbvapnen 
inom föreningens verksamhet 
men inte överlåta den till någon 
för användning i andra vapen än 
klubbvapnen om inte föreningen 
också har tillstånd från kommu-
nen till handel med ammunition. 
Det fi nns redan idag ett fl ertal 
föreningar som har sådana till-
stånd och som då kan fortsätta 
tillhandahålla ammunition till 
medlemmar och andra.
 Skälet till att det krävs ett 
särskilt tillstånd för att överlå-
ta eller sälja ammunition är att 
vapenlagen inte gäller för han-
del med ammunition. Då gäller 
i stället lagen (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor. 

Denna uppdelning mellan 
lagstiftningarna är inte alls 
ny, den gäller i sin nuvaran-
de form sedan vapenlagen in-
fördes 1996 och är inte något 
som MSB har beslutat. La-
gar beslutas av riksdagen och 

inte av myndigheterna. Även de 
som har tillstånd till handel med 
skjutvapen måste söka ett separat 
tillstånd till handel med ammu-
nition om de vill tillhandahålla 
sina kunder det också.
 Det är kommunen som är 
tillståndsmyndighet för handel 
med ammunition. Skytteförening-
ar som vill bedriva försäljning av 
ammunition behöver alltså söka 
tillstånd för det hos den kommun 
där verksamheten bedrivs.”

Som det skrivs i pressmedde-
lande är det möjligt för fören-
ingar att ansöka om tillstånd 
för handel med ammunition 
från kommunen. Detta är en 
enkel ansökan via sin kom-
mun och kostar inte mycket 
alls. Att hitta en ansökan på 
kommunernas hemsidor kos-

tar mer i tid än att ringa dem 
och fråga.
 Att man behöver tillstånd 
i varje kommun där försälj-
ning skall ske, är något hand-
larna på tävlingsarrangemang 
märkt av. En handlare som 
åker runt på fl era tävlingsar-
rangemang som t.ex. SM eller 
landsdelsmästerskap, behöver 
därför ansöka om tillstånd 
från den kommun där täv-
lingscentrumet med försälj-
ningsplatser placeras. Det går 
dock enligt lagen om brand-
farliga och explosiva varor att 
ansöka om förvarning i fl ytt-
bart förråd där man i skrivan-
de stund kan utläsa:
”Frågor om tillstånd till hante-
ring och överföring av explosiva 
varor i övriga fall ska prövas av 
den kommun där varorna ska 
hanteras. Gäller frågan förvaring 
i fl yttbart förråd och ska förva-
ringen ske i mer än en kommun, 
ska frågan prövas av den kom-
mun där sökanden är bosatt eller 
där verksamheten huvudsakligen 
ska bedrivas. Lag (2016:379).”

Av: Peter Carlsson

Licens eller ej?
En kvinna i Stockholmsområde 
hade ärvt en liten tysk startpistol 
efter sin avlidna man och und-
rade nu om det krävdes licens 
för denna pistol eller ej. Mannen 
hade köpt startpistolen före 1987 
och då behövdes ingen vapen-
licens. Men när den övergick 
i hennes ägo så blev läget ett 
annat. Efter 1987 krävdes licens 
även för denna typ av ”vapen”. 
För att vara på den säkra sidan 
kontaktade jag Tillståndsenhe-
ten i Stockholm och bad om ett 
svar i frågan.

Polisinspektören Mikael Gustavs-
son i Rättsavdelningen/Förvalt-
ningsrätt Stockholm gav följande 
glasklara svar:
– Enligt 2 kap. 1 § punkten a i 
vapenlagen (1996:67) krävs till-

stånd att inneha skjutvapen eller 
ammunition.
– Av 1 kap. 3 § punkten c i va-
penlagen framgår att vad som 
sägs om skjutvapen också gäller 
start- och signalvapen som laddas 
med patroner.
– Av övergångsbestämmelserna 
i vapenlagen framgår att den som 
före 1987 utan tillstånd innehar 
ett start- och signalvapen även 
fortsättningsvis får inneha detta 
utan tillstånd.

– I det här fallet kommer det 
dock att krävas tillstånd för att 
inneha vapnet.

Med det svaret i handen var det 
alltså bara att lämna denna fi na 
lilla startpistol till polisen.

Av: Peter Siegel

Tack vare vapenamnestin blev 
kvinnan igen en laglydig person 
i det svenska samhället!
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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
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to

: U
lf 

H
an

ss
on

FOI CBRN-skydd och säkerhet, Umeå

VITBOK 50:-KONTROLLPROGRAM 50:-
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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:-

ker och utbildningsmateriel
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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

Mali
– fi nns förutsättningar för 
fred och säkerhet?

Av: Brigadgeneral 
Stefan Andersson, Chef Sektor 
Väst, MINUSMA, Mali

Stefan Andersson 
är Svenska 
Pistolskytteförbundets 
kontaktperson hos 
Försvarsmakten. Han 
befi nner sig just nu 
på uppdrag i Mali 
och rapporterar 
här om läget i det 
konfl iktdrabbade 
landet.

Bakgrund
Sedan januari 2018 tjänstgör 
jag i FN:s insats i Mali – Uni-
ted Nations Multidimensio-
nal, Integrated, Stabilization 
Mission in Mali – MINUS-
MA (Mission multidimen-
sionnelle intégrée des Nations 
Unies pour la stabilisation au 
Mali). Mali är ett av Afrikas 
största länder, nästan tre gång-
er så stort som Sverige. An-
gränsande länder är Algeriet, 
Niger, Burkina Faso, Elfen-
benskusten, Guinea, Senegal 
och Mauretanien.
 MINUSMA har indelat 
landet i tre sektorer, sektor 
Norr, Öst och Väst. Jag är chef 

Sektor Väst, ett område stör-
re än Sverige. MINUSMA’s 
mandat och uppgift är bland 
annat att stödja Malis regering 
och de väpnade gruppernas 
implementering av fredsavta-
let, skydda civila och stabili-
sera befolkningscentra, skydda 
FN:s personal och egendom 
samt främja och skydda res-
pekten för mänskliga rättig-
heter.
 Sverige har deltagit och 
bidragit med stabsoffi cerare 
sedan våren 2013 och med 
förband sedan oktober 2014. 
Sverige har hittills bidra-
git med 7 kontingenter med 
ISR-förmåga (Intelligence, 

Surveillance and Reconnais-
sance). I maj månad byter vi 
till nästa kontingent – Mali 
08. Förbandet består av ca 
250 soldater och offi cerare 
och många förband ur För-
svarsmakten bidrar med olika 
förmågor. Utöver detta har vi 
ett Nationellt Logistik Ele-
ment baserat i Malis huvud-
stad Bamako. Deras uppgift är 
att stödja med logistik, mot-
ta och leverera inkomman-
de samt utgående gods och 
personal. December 2017 till 
maj 2018 har Sverige bidra-
git med ett värdefullt bidrag 
i form av en transportfl ygen-
het, C 130 Hercules. Vidare 

bidrar Sverige med stabsoffi -
cerare i MINUSMA:s Force 
Headquarters i Bamako samt 
stabsoffi cerare i sektorhög-
kvarteret i Timbuktu – mitt 
högkvarter.

Konfl ikten
Det är många faktorer som 
bidrar till konfl ikten – men 
den korta versionen är att is-
lamist- och rebellgrupper i 
landets norra delar strävar ef-
ter självständighet, Azawad. 
Andra grupper har som mål 
att behålla kontrollen över 
smuggling av vapen, dro-
ger och människor, som är 
en stor inkomstkälla. Utöver 

Foto: Privat/Stefan Andersson
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Stefan Andersson tog befälet över sektor väst under en 
överlämningsceremoni i Mali.
Foto: Michael Alestedt Finta/Försvarsmakten.

detta råder en utbredd kri-
minalitet. Frånvaron av ma-
liska myndighetsstrukturer 
och försvars- och säkerhets-
styrkor bidrar till stor del att 
olika aktörer tar för sig och 
bidrar med sin egen säker-
het – allt i syfte att säkerställa 
egna inkomster. Olika etni-
siteter bidrar också mycket 
till konfl ikter där kamp om 
markområden, fiskevatten, 
boskapsuppfödning etc. för att 
nämna några. Sedan fi nns det 
naturligtvis ideologiskt moti-
verade grupper. Att kortfattat 
beskriva konfl iktens art och 
karaktär är svårt – då den är 
väldigt komplex.
 I oktober 2015 under-
tecknades ett fredsavtal med 
Tuaregrebeller och regerings-
trogna grupper – en viktig 
milstolpe för MINUSMA:s 
fortsatta arbete. Därmed fanns 
både ett undertecknat avtal att 
utgå ifrån samt aktörer att föra 
dialoger med.

Resurser
Sektor Väst har en förbands-
styrka på ca 4 000 man. Tre 
infanteribataljoner samt yt-
terligare förband inom funk-
tionerna samband, IED/
minröjning, ingenjörer, fält-
sjukhus, militärpolis, at-
tackhelikoptrar, skydd- och 
bevakningsförband, för att 
nämna några.
 Min stab, sektorhögkvar-
teret, består av ca 80 stabsof-
fi cerare från 17 olika nationer. 
Utmaningen med att lösa 
denna gemensamma uppgift 
med olika språk, stabsmeto-
der etc. är en stor utmaning i 
sig, men på något sätt fungerar 
det. Tålamod är en egenskap 
som är bra att ha.
 Lösningen på konfl ikten 
är inte enbart med militära 
resurser – de civila kompo-
nenterna är helt avgörande 
– utveckling och stöd inom 
många områden sker. Plane-
ring och genomförande av 
militära operationer och civila 

insatser sker på ett samordnat 
och koordinerat sätt, även om 
det stundtals kan upplevas att 
mycket tar väldigt lång tid att 
effektuera.

Utmaningar
Sektor Väst är till ytan större 
än Sverige – förbanden fi nns 
över ett stort område och 9 
militära baser ska skyddas och 
bevakas. Utöver detta skall 
förbanden genomföra patrul-
lering inom befolkningscen-
tra på minst 30 km avstånd. 
Vi har 7 större städer/byar 
som skall ges ”protections of 
civilians”. Till detta skall läg-
gas skydd och eskort av lo-
gistikkonvojer, en aktivitet 
som sker kontinuerligt. Utö-
ver detta skall militära opera-
tioner genomföras i syfte att 
skapa förutsättningar för att 
dels möjliggöra för att Malis 
säkerhetsstrukturer ska kunna 
återvända samt att säkerställa 
egen handlings- och rörel-
sefrihet.
 Utmaningar fi nns verk-
ligen – många är de som vill 
störa fredsprocessen och det 
kommande presidentvalet i 
juli. Attacker har genomförts 
genom åren och successivt 
har dessa blivit mer kom-
plexa och avancerade. I april 
utsattes MINUSMA:s camp i 
Timbuktu, ”Integrated Super 
Camp”, ISC, för en komplex 
attack. Inledningsvis indirekt 
eld från granatkastare, följt av 
fordon med självmordsbom-
bare. I kombination med detta 
och som efterföljande attack, 
angrep angriparna från fl era 
håll. Vi hade strid under lång 
tid och vi förlorade dessvärre 
även soldater, men angriparna 
neutraliserades.
 Jag är både tacksam som 
ödmjuk mot att jag fått möj-
ligheten till denna befattning. 
Det är otroligt lärorikt och 
jag får erfarenheter för livet. 
Mina erfarenheter som bri-
gadchef, Force Commander 
EU-stridsgrupp samt Armé-

”Jag är stolt över att vara en liten del i ett större sammanhang och 
stolt över att få bidra till fredsprocessen”, sa Stefan Andersson under 
sitt tal. Foto: Michael Alestedt Finta/Försvarsmakten.

taktisk Chef har verkligen 
kommit väl till pass.
 Finns det då förutsätt-
ningar för fred och säkerhet 
i Mali? Under mina första 5 
månader som Chef Sektor 
Väst så har fl era viktiga steg 
tagits i fredsprocessen. De 
som förbundit sig till freds-
processen deltar i processen 
och även om det stundtals kan 
gå trögt, är det ändå små steg 
framåt. Avgörande är att in-
ternationella samfundet fi nns 
kvar och skapar förutsättning-
ar för de maliska försvars- och 
säkerhetsstyrkorna. Vidare 
är det avgörande att maliska 
administrationen successivt 

återkommer och börjar ver-
ka. Det är här utmaningrna 
ligger – att få ambitionen att 
harmonisera med verklighe-
ten och tillgängliga resurser.
 Under mitt uppdrag i 
Mali har jag svårt att fullgöra 
mitt uppdrag som Försvars-
maktens kontaktperson mot 
Svenska Pistolskytteförbun-
det. Jag saknar den goda dialo-
gen med förbundet, men även 
att kunna besöka era tävlingar 
och arrengagemang. Men jag 
tar tag i detta när jag är åter 
Sverige.

Passar även på att önska er alla 
en härlig sommar.
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EU fastställde 2017 ett antal 
ändringar (skärpningar) till 
Vapendirektivet. Direktivet är 
i sig inte giltigt som lag i de 
olika medlemsländerna, utan 
ska implementeras i länder-
nas nationella lagstiftning. Då 
EU:s sätt att skriva lag alltid är 
ordrikt och ofta, som en följd 
av allt kompromissande, opre-
cist, sysselsätter implemente-
ring och tolkning jurister och 
politiker över hela unionen.
 Uppdraget att utreda vad 
som behöver ändras i svensk 
lagstiftning gick till regering-
ens favoritvapenlagsutredare 
(3:e gången), hovrättsrådet Ka-
zimir Åberg. Han skulle också 
utreda en del andra relaterade 
frågor som ”synnerliga skäl”, 
men det ska han inte vara klar 
med förrän i sommar.
 Den första delen, ”Ge-
nomförande av 2017 års 
ändringsdirektiv till EU:s 
vapendirektiv”, Ds 2018:1, 
kom från trycket strax efter 
årsskiftet. SPSF har analyse-
rat förslagen både enskilt och 
tillsammans med Sportskytte-
förbundet, Skidskytteförbun-
det, Jägareförbundet, Jägarnas 
Riksförbund, Vapensamlare-
föreningen och Vapenhand-
lareföreningen. Svaren har vi 
lämnat var och en för sig.

SPSF avstyrkte i sitt förslag att:
• Alla magasin skall vara till-
ståndspliktiga.
• Avfyrningsanordningar 
skall vara tillståndspliktiga.

SPSF anförde vidare att:
• Utredarens förslag att 
göra avfyrningsmekanismer 
och magasin som rymmer 
maximalt 10/20 patroner 
tillståndspliktiga strider mot 
utredningsdirektivet, som ut-
talade att förslagen inte skul-
le vara mer långtgående än 
EU-direktivet.
• Reglerna utformas så att 
inte ett vapen hänförs till en 
viss kategori bara för att ett 
magasin om mer än 10/20 
patroner får föras in i vapnet, 
utan bara när ett sådant ma-
gasin är infört. Detta är viktigt 
för att kunna resa med vapnet.
• Sverige i första hand bör 
låta bli att införa tillståndsplikt 
för magasin över huvud taget.
• I andra hand bör det ges 
ett generellt tillstånd för den 
som har tillstånd att inneha 
vapen för målskytte.
• Direktivets regler för 
EU-vapenpasset är tvingan-
de för Sverige, och att Sverige 
därför omedelbart ska godta 
detta dokument när skyttar 
och jägare från andra EU-län-
der besöker landet.
• Direktivet medger att sta-
ter har mer restriktiv lagstift-
ning än direktivet kräver, men 
att dagens nationella krav på 
5-årslicens för enhandsva-
pen är oproportionellt och 
onödigt betungande för såväl 
skyttarna som Polismyndig-
heten.
• Det är oroväckande om 
Polismyndigheten ges alltför 

fria händer att utforma de-
taljbestämmelser, då den har 
för vana att ställa onödigt be-
tungande krav.
• Konsekvensanalysen bort-
ser från det betungande i att
– tillståndspliktiga magasin, 
som en tävlingsskytt kan inne-
ha i stort antal, måste förvaras, 
överlåtas och transporteras en-
ligt samma regler som vapen.
– Tillståndsplikten kan ge 
problem vid överlåtelse, då 
vapnet byts ut men magasi-
nen behålls. Magasin till t.ex. 
1911 och Glock är aktuella i 
årtionden. I den vapenlösa ti-
den mellan att det gamla vap-
net sålts och det nya köps får 
magasinen inte innehas.
 – Om ett vapen klassas (ka-
tegori A) särskilt för att ett 
stort magasin får sättas i vap-
net kan detta omöjliggöra att 

vapnet tas med på fl ygresor 
eller medförs på tävling i ett 
annat land – där ett identiskt 
vapen där stort magasin inte 
får sättas i kan tas med.

SPSF bejakade att:
• Den som innehar ett va-
pen också får inneha ljuddäm-
pare för vapnet.

Positivt i utredningsrapporten 
är bland annat att utredaren i 
vissa fall själv skriver att hans 
förslag är mer långtgående än 
vad som krävs, samt att han 
också redovisar de invänd-
ningar vi framfört mot hans 
”testballonger” under vårt 
möte med honom i höstas.

Förbundets fullständiga remissvar 
fi nns på www.pistolskytteforbun-
det.se/nyheter/

Implementerings-
utredningen
Av: Nils-Anders Ekberg

Svenska Pistolskytteförbundet har länge arbetat 
med det förslag på vapendirektiv som EU-
kommissionen lade fram redan år 2013. Den 
svenska implementeringen av direktivet som 
EU röstade fram den 14 mars 2017 är starkt 
ifrågasatt.
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3. MpDV k-pist Carl Gustaf 
M/45, (submachine guns). 
Provserie 5 skott 2 min.
Tre tävlingsserier.
10 skott, liggande på tiden 90 
sekunder.
10 skott, sittande på tiden 120 
sekunder
10 skott, knästående på tiden 
120 sekunder.

Sverige erhöll ett hedrande 
andra pris i lag totalt för alla 
tre disciplinerna.
 På fredagskvällen in-
bjöds det till bankett och 
förbrödringen var stor över 
nationsgränserna. Det fanns 
mycket att prata om och eng-
elska förstod så gott som alla.

Lördag 3/3
Under lördag förmiddag ge-
nomfördes skytte med letter-
nas ungdomar. Kl. 15.00 var 
det så dags med prisceremoni 
och avslutande av tävlingen.

Svenska Pistolskytte Förbun-
det fi ck via Jan Kjellberg in-
bjudan till den 25:e upplagan 
av Kalpaks Cup och ställde 
upp med ett tremannalag och 
en lagkapen samt en represen-
tant för SPSF.
 I det svenska laget ingick 
Lars Hagman Hedemora Pk, 
Jonas Hübner Salem Psk och 
Åke Nordin FOK Borås och 
med Jan Kjellberg som lag-
kapten samt jag själv Jim Er-
iksson representerande SPSF 
och var även chaufför.
 Inför avresan hade det bli-
vit tillåtet att deltagarna skul-
le få skjuta med egna vapen, 
även kaliber .22.
 Samling skedde på för-
bundets kansli den 28/2 vid 
13.00 tiden där började ”upp-
snacket” inför tävlingarna. 
Efter en mycket smidig om-
bordkörning, kunde vi inta 
våra hytter.

Torsdag 1/3
Ankom vi till ett gråkallt Riga 
vid elvatiden för att direkt åka 
till skjutbanan och anmäla vår 
ankomst. Därefter bar färden 
av till hotellet och en väl-

förtjänt lunch. Under efter-
middagen var det skjutbanan 
som gällde för information 
om kommande tävlingar och 
dess förutsättningar samt trä-
ningsskytte.
 Deltagande nationer i år 
11 nationer: Estland, Italien, 
Lettland, Nederländerna, Po-
len, Storbritannien, Sverige, 
Schweiz, Frankrike, Tyskland 
och Belgien. Den hårda dagen 
avslutades med en god mid-
dag och en skön natts sömn.

Fredag 2/3
Avfärd till skjutbanan kl. 
08.00, incheckning för da-
gens skytte. Viss oklarhet i 
upplägget av tävlingarna, men 
kl. 9.00 hölls invigningstal av 
brigadgeneral Ainars Qzolins, 
Commander of National Gu-
ard och avslutades med Lett-
lands nationalsång. Därefter 
tog tävlingsskytte vid och 
det tävlades i följande tre dis-
cipliner:

1. Skytte med 9 mm pistol SIG 
P210, fasta riktmedel, enligt 
IPSC regler.
Fyra tävlingsserier.

Svenska skytte-
framgångar i Riga
Av: Jim Eriksson

I år arrangerades 25:e upplagan av den internationella 
skyttetävlingen ”Kalpaks Cup”, vilken genomförs till 
minnet av överste Oskars Kalpaks.

Svenska resultat
Individuellt:
MpDV 1: Lars Hagman (internationella tävlande)
IPSC 1: Jonas Hübner (internationella tävlande)
DPV 2: Åke Nordin (internationella tävlande)
DPV 3: Åke Nordin (totalt i tävlingen)

Den svenska coachen, 
Jim Eriksson, bakom målkikaren.

Första serien 8 skott mot 2 
IPSC mål
Andra serien 8 skott mot 2 
IPSC mål max 8 träff i res-
pektive tavla
Tredje serien 8 skott mot 2 
IPSC mål med en strafftav-
la framför
Fjärde serien 8 skott mot 2 
IPSC mål med en strafftav-
la framför
Tidtagning från startsignal till 
sista skottet avfyrat. Straffpo-
äng vid träff utanför målet 
och i strafftavlan, och felaktigt 
uppträdande.

2. DPV, tjänstevapen cal. 7,62 
mm upp till 11,4 mm. Prov-
serie 5 skott 2 min stående fri 
skjutställning.
Två tävlingsserier.
Första serien 8 skott 60 sek. 
stående med stödhand.
Andra serien 8 skott 60 sek. 
sittande.

Träning med tjänstevapen.

Det svenska laget. Från vänster: 
Lars Hagman, Jan Kjellberg, 
Jonas Hübner, Åke Nordin och 
Jim Eriksson.
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Ni som varit med ett tag i 
skytte minns blyförbudet – 
ett förbud som skulle ha trätt i 
kraft 1 januari 2008. Tack vare 
ett framgångsrikt påverkansar-
bete från såväl Pistolskytteför-
bundet som andra närstående 
organisationer upphävde re-
geringen Reinfeldt detta för-
bud sommaren 2007.
 Att vinna en strid inne-
bär också att någon förlorar. 
Mer än en tå trampades på 
Miljödepartementet och Ke-
mikalieinspektionen (KemI). 
Aktiva tjänstemän låter sig 
emellertid inte nedslås så lätt. 
Den här gången är medlet 
inte regeringen och riksda-
gen, utan EU. Deras mål är 
detsamma.

2016 klassade EU:s kemikalie-
myndighet ECHA (European 
Chemicals Agency) metalliskt 
bly som ett ämne som är giftig 
för fortplantningen. 22 febru-
ari i år föreslog svenska KemI 
i ett brev till EU att metalliskt 
bly tas upp på REACH-listan 
över ”mycket oroande äm-
nen” (substances of Very High 

Concern). Detta är något som 
KemI gjort inom ramen för 
sina myndighetsuppgifter, 
d.v.s. det ligger inget reger-
ingsbeslut bakom.
 ECHA skickade i mars 
via sin hemsida ut förslaget 
på ”public consultation” (re-
miss till allmänheten). SPSF 
svarade förstås, och ansåg att 
konsekvenserna av en skarpa-
re giftklassning av metalliskt 
bly får orimliga konsekvenser 
för skyttet. Vi såg också till att 
påminna andra organisationer 
som kunde tänkas vilja agera 
i frågan.
 Om ECHA bes lutar 
så, kan bly komma upp på 
REACH lista i december i år. 
Ämnen på listan avses att ”i en 
fortskridande process ersättas 
med mindre farliga ämnen 
när tekniskt och ekonomiskt 
lämpliga alternativ är tillgäng-
liga”. Mer direkt innebär det 
att användare måste informe-
ras om riskerna med använ-
dandet, vilket ju också görs 
med blyammunition idag.

Sådana här processer har en 

inneboende kra f t 
att fortsätta, och det 
kommer att finnas 
krafter som vill det. 
Nästa steg är att bly 
flyttas till ”aukto-
risationslistan”, där 
användande ska auk-
tor iseras. Det är då 
ECHA som beslutar när 
det fi nns tekniskt och ekono-
miskt lämpliga alternativ. Den 
europeiska branschorganisa-
tionen AFEMS bedömer att 
det i ett värsta-scenario kan 
komma ett beslut om över-
gång till andra ämnen redan 
2024 (restriktionslistan).

Vi skyttar och jägare är inte en-
samma i denna fråga. Vi står 
för 4 % av det metalliska bly 
som används inom EU. Bly-
batterier står för 84%. Den 
globala intresseorganisatio-
nen ”The Lead Consorti-
um”, AFEMS och WFSA 
samverkar. Pistolskytteför-
bundet kommer att agera 
tillsammans med WFSA och 
med de svenska organisatio-
ner som delar vår uppfattning. 

Vad vi kan göra är att besvara 
remisser och bedriva opini-
onsarbete.

Utsikterna till framgång är svåra 
att bedöma i detta skede. Det 
är förmodligen inte en fram-
gångsfaktor att påstå att bly 
inte är giftigt alls. Däremot 
menar vi att det metalliska 
bly som vi hanterar knappast 
kommer in i näringskedjan 
och att ett förbud eller en res-
triktion därför är oproportio-
nell och ineffektiv.

Utöver detta finns specifika 
arbeten inom EU om bly-
ammunition för jakt i annan 
terräng än våtmark. Vi följer 
också det arbetet ifall det ser 
ut att spilla över.

Blyfrågan 
åter aktuell
Av: Nils-Anders Ekberg

Under början av 2000-talet var blyfrågan 
högaktuell och fl era av de svenska 
skytteorganisationerna ägnade många 
timmar åt att motverka blyförbudet. Nu 
10 år senare frontas vi återigen av samma 
problem.

BLY
82
BLYBLY
8282

Pb
207.2

Tack vare ett framgångsrikt påverkansarbete från såväl 
Pistolskytteförbundet som andra närstående organisationer 
upphävde regeringen Reinfeldt detta förbud sommaren 2007.
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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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Förbundsnytt
Bo Walger
Tfn: 08-553 401 62
Mail: bo.walger@pistolskytteforbundet.se

Rikstävlingen med pistol på 
hemortens banor
I år sker all resultatrapporte-
ring via MAP, ingen manuell 
rapportering medges. Kansliet 
kontaktas vid eventuella frå-
gor och behov av hjälp.

Registerkortet ”gula kortet” 
går i pension
Efter 70 år håller det gula re-
gisterkortet på att mönstras ut. 
Alla märkesbeställningar och 
registreringar av inteckningar 
skall numera göras i MAP, och 
det gula kortet behöver inte 
sändas in. Det är viktigt att 
föreningarna, för varje märke, 
registrerar alla inteckningar 
som fi nns på kortet efter det 
att märke senast lösts (syns på 
stämpeln). Detta gäller även 
Stormästarmärket. På kor-
tet kan också fi nnas fritex-
tanteckningar som behöver 
sparas.
 Med hänsyn till skyddet 

av personuppgifter är det vik-
tigt att registerkort som inte 
längre behövs, inte kommer i 
orätta händer. När föreningen 
försäkrat sig om att alla upp-
gifter överförts till MAP (för 
fritextfält, någon annan stans), 
bör kort strimlas eller brännas.

Skjuthandbok upplaga 17
På förbundets hemsida un-
der Om pistolskytte/regler fi nns 
två nedladdningsbara filer 
med ändringar i upplaga 17 
jämfört med tidigare uppla-
ga samt rättelser i upplaga 17. 
Filen med rättelser kommer 
att fyllas på vid behov och 
innehåller i nuläget:

”Sidan 385
Kapitel N, moment 10.1.1 
ska endast första stycket vara 
överstruket. Del av rubriken 
samt andra och tredje stycket 
är tillförda i den svenska ut-
gåvan och gäller.

Korrekt text:
”Vapenhantering
En revolver eller pistol skall 
hela tiden på tävlingsplat-
sen/-området förvaras i 
hölster eller väska (fodral, 
motsvarande), förutom mel-
lan kommandot ”LADDA” 
och kommandot ”HÖL-
STRA”.
Undantag från föregåen-
de stycke: Vapen får han-
teras i särskilt utsedd och 
utmärkt säkerhetszon. I sä-
kerhetszonen får inte maga-
sin, ammunition eller delar 
av ammunition (blind eller 
skarp) hanteras.”

Namn i resultatlistor
Skjuthandboken, kapitel 
C.4.3.1.10 ”Resultatlista” 
gäller, oberoende av GDPR. 
SHB säger att ”skytts anmä-
lan till tävling innebär med-
givande att resultatlista enligt 
ovan anslås samt publiceras i 

samtliga media (ex. press, In-
ternet)”. I och med anmälan 
ingår skytten alltså ett avtal 
om publicering. Med ”re-
sultatlista enligt ovan” menas 
minst placering, namn, fören-
ingstillhörighet och resultat 
på samtliga deltagande skyttar.

Vill arrangör försäkra sig ytter-
ligare kan följande tillägg göras 
i inbjudan: I och med anmälan 
medger deltagaren att arrangören, 
kretsen och SPSF får behandla de 
personuppgifter som behövs för att 
administrera tävlingen och redo-
visa resultatet. Namn, förenings-
tillhörighet, klass/vapengrupp, 
resultat och pistolskyttekortsnum-
mer kan komma att publiceras 
i samtliga media (bland annat 
press, radio, tv och på internet).

Personer som av Skatteverket 
har getts skyddade person-
uppgifter vet själva också hur 
de skall förfara.

Gösta Alexanderson avled da-
gen före julafton 2017 nyss 
fyllda 98 år.

Gösta var en enastående per-
son. Han började sin skytte-
karriär 1948 och sköt sin sista 
tävling 2016, alltså aktiv skytt 
under 68 år. Under sin tid 
som skytt tävlade han först för 
Borås Poliskårs Pistolklubb 

In Memoriam

Gösta Alexanderson

och därefter för FOK Borås, 
där han också var en skicklig 
sportskytt med bland annat ett 
svenskt mästerskap i duell lag 
under sent 60-tal. Han deltog 
också vid ett stort antal Svens-
ka Polismästerskap med en 
mängd medaljer som resultat.

Han deltog vid ca 50 Svenska 
Mästerskap och sista gången 

vid 94 års ålder under SM i 
Östergötland 2014.

Gösta var förutom en fi n skyt-
tekamrat också engagerad 
sekreterare i Älvsborgs Pi-
stolskyttekrets under många 
år och sekreterare i Borås Po-
liskårs Pk under 30 år.

Saknaden efter Gösta är myck-

et stor, då han alltid funnits 
med oss vid våra tävlingar och 
träningar.

Våra tankar går naturligtvis till 
Göstas barn Jan och Eva med 
familjer.

Lars Törnqvist och 
Sonny Svensson

En kortare intervju med Gösta och Sonny under 
SM 2014 fi nns att se på SPSF:s YouTube-kanal:
https://www.pistolskytteforbundet.se/youtube



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


