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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

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

Köp/sälj/byt på 
hemsidan

NYA Miljöakuten!
Det blir mer och mer vanligt att föreningarna 
ställs inför miljörelaterade problem som till 
exempel buller, bly eller förelägganden. För att 
hjälpa föreningarna har Förbundet (tillsammans 
med de andra skytteorganisationerna) anlitat 
Melker Skoglund som miljökonsult.

I Melkers arbetsuppgifter ingår att bistå föreningarna per e-mail 
eller telefon med enklare rådgivning. Denna rådgivning är 
gratis. Behövs mer omfattande konsultation bekostas denna 
av föreningen. Kontakta Melker direkt om ni råkar ut för 
miljörelaterade problem. Desto tidigare Melker kan kopplas in, 
desto större är möjligheten att lösa problemet.

Ni når Melker på e-post mskoglund.miljokonsult@gmail.com eller 
via telefon 070-225 48 02.

Det går mot höst
När detta skrivs börjar högsomma-
ren sakta men säkert övergå i höst. 
Här ute i norra Roslagen är luften 
klarare och många av sommargäs-
terna har återvänt till stan. Naturen 
återhämtar sig sakta efter somma-
rens torka.

Det är nu en knapp månad kvar till 
valdagen och ett val som är osed-
vanligt oförutsägbart. Landet kan 
komma att stå inför stora politiska 
utmaningar. Det är inte otänkbart 
att även förutsättningarna för skyt-
tet kan komma att förändras.

Förbundsledningen har, som vi bru-
kar göra under ett valår, ställt frå-
gor till riksdagspartierna om hur de 
förhåller sig till frågor som är vik-
tiga för pistolskyttet. Ni läsare kan 
ta del av frågor och svar på annan 
plats i denna tidning. Det är viktigt 
att poängtera att förbundsledning-
en givetvis förhåller sig neutral till 
enkätsvaren och det är upp till var 
och en av er att dra slutsatser av de 
svar som partierna levererat.

Strax före midsommar genomfördes 
årets kretskonferens och förbunds-
möte. Tyvärr fick jag stanna hemma 
med en förkylning av den värre sor-
ten. Jag har tidigare önskat att delta-
garna i dessa två möten ska aktiveras 
mer och att vi ska dra mer nytta av 
den samlade kompetensen i försam-
lingen. Jag hoppas att vi vid årets 
möten tog ett steg i den riktning-
en och att modellen kan utvecklas 
ytterligare under kommande krets-
konferenser och förbundsmöten.

Det är glädjande att förbundsmötet 
antog propositionen som nu återin-
för en skrivning i förbundets ända-
målsparagraf där det tydligt framgår 
att vår verksamhet skall vara till gagn 
för rikets försvar och säkerhet. Den-
na formulering visar vi tar vår roll 
som frivillig försvarsorganisation på 
allvar. Nu återstår för oss och För-
svarsmakten att fundera på eventu-
ella nya uppdrag.

Under förbundsmötet behandlades 
och fastställdes också verksamhets-
berättelsen för 2017. Verksamhetsbe-
rättelsen finns att läsa på förbundets 
hemsida men jag vill ändå lyfta fram 
några av de positiva fakta som åter-
finns i dokumentet. Rekryteringen 
är god och vi fortsätter således att 
öka medlemsantalet, vi har en om-
fattande tävlingsverksamhet och 
antalet deltagare i tävlingarna ökar, 
dessutom är vår ekonomi stark. 
Förutom detta har hanteringen av 
vapenlicenser förbättrats. Samman-
fattningsvis har vi mycket att vara 
stolta över. Visst har vi en och an-

nan utmaning men grunden för vårt 
förbund är solid.

SM i Skövde blev en succé. Det 
var spännande tävlingar med bra 
resultat. Den rutinerade tävlings-
ledningen, som för tredje gången 
genomförde SM, gjorde ett mycket 
bra arbete och förtjänar beröm. Det 
märktes i detaljerna exempelvis det 
lugn som präglade arbetet i sekre-
tariatet. Visst kunde en och annan 
klaga över värmen men jag tror att 
de allra flesta av de 800 deltagarna 
återvände hem med idel positiva 
minnen. Så; ett stort tack till Skara-
borgs- och Älvsborgskretsarna och 
alla föreningar som ställde upp och 
kämpade i värmen.

Kavlås slotts huvudbyggnad.

Det finns också anledning att tacka 
ägaren till Kavlås Slott, strax utan-
för Tidaholm, som ställde sin mark 
till förfogande för fältskjutningarna. 
Man kan ju tycka att det är märkligt 
att vi tvingas använda privat mark 
när det arrangeras SM i en militär-
stad som Skövde. Även om läget i 
förbundet är gott så känns just frå-
gan om tillgång till skjutterräng och 
behovet att få ett tydligare stöd från 
Försvarsmakten som en akut fråga 
som vi måste ägna mer energi åt.

Om några dagar bär det av mot 
 Skåne och Österlen där det blir 
EM i PPC.

Med önskan om en behaglig höst.

Stefan Kristiansson
Förbundsordförande
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Förbundet 
firar
nationaldag

Av: Peter Carlsson och Anna S. Törnqvist

Stiftelsen Sveriges Nationaldag ansvarade 
även i år för det officiella nationaldagsfirandet 
på Solliden, Skansen i Stockholm. Där fanns 
kungafamiljen och många offentliga personer 
representerade. Bland alla de föreningar och 
organisationer som deltog fanns självklart 
Svenska Pistolskytteförbundet.

Det har blivit en tradition för 
Svenska Pistolskytteförbun-
det att delta i festtåget, som 
på nationaldagen paraderar 
från Kungsträdgården i cen-
trala Stockholm till Solliden 
på Skansen. Här deltar många 
föreningar och organisationer 
som alla blivit tilldelade en 
fana av HM Konungen. Med 
jämna mellanrum i festtåget 
finns det orkestrar som spe-
lar glatt och det är lätt att gå 
i takt till de gungande toner-
na. Paradgatan som gick längs 
Strandvägen mot Djurgården 
var kantad med åskådare som 
vinkade till tågets deltagare.

Förbundets fanbärare var lik-
som under många tidigare 
år medlemmar från SAPK 
(Stockholms Allmänna Pistol-
skytteklubb). Förbundets fana 
bars även i år av Michael Löhf 
från, förbundets svenska fana 
bars av Martin Andreæ och 
Dan Carlsson bar den infor-
mativa skylten med förbun-
dets namn. Inkluderat dessa 
bärare var vi bara sex personer 
i festtåget. Bättre än så måste 
vi kunna.

Väl uppe på Solliden under-
höll studentorkestrar publi-
ken innan det var dags för Fanborgen där festtågets fanbärare samlas under festligheterna.

nationaldag
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Darin var en av de många artister 
som uppträdde på Solliden.

Marianne Mörck och David 
Lindgren framförde en hyllning 
till deras bortgångna vän Barbro 
”Lill-Babs” Svensson.

John 
Lundvik 
uppträdde 
tillsammans 
med kör.

Kungen delade traditionsenligt ut 
fanor till flertalet organisationer 
som ansökt om en fana.

Kung Carl XVI Gustaf höll ett 
högtidstal framför både publik 
och TV-kameror.

TV-sändningen från SVT att 
ta vid, där Anne Lundberg var 
programledare. Därefter tog 
Arméns musikkår över to-
nerna varpå de svenska kung-
ligheterna gjorde entré på 
Solliden sittandes i hästdrag-
na vagnar. Hela kungafamiljen 
med barnen fanns på plats och 
Kung Carl XVI Gustaf med 
drottning Silvia kunde ses i 
den första vagnen.

Riksdagens talman, Urban Ah-
lin, inledde programmet med 
ett välkomsttal och senare un-
der firandet höll kungen sitt 
högtidstal som hyllade vårt 
Sverige. Under festligheter-
na deltar många spännande 

artister från hela Sverige. Här 
kunde vi se Darin, Marian-
ne Mörck, Daniel Lindgren, 
Henrik Phung, Elin Rom-

bo, John Lundvik samt Ma-
ria Misgeld och Åsa Larsson. 
Även Marika Willstedts or-
kester och Kulturama deltog.

Varje år delar Kungen ut fanor 
till föreningar och organisa-
tioner som ansökt om detta. 
Detta år delades 10 fanor ut 
till bland andra Spädbarns-
fonden, Lunds Studentsång-
förening, Stockholms Dövas 
Förening och Idrottsvetera-
nerna. Över 70 000 fanor har 
delats ut sedan starten 1916 
och varje år kommer ett 100-
tal ansökningar in för att få 
en fana tilldelad. Störst chans 
att bli beviljad en flagga eller 
fana har föreningar med lång 
historia bakom sig och med 
många medlemmar.

Kungafamiljen anlände och hälsades välkomna.
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Både cal .22 & .32
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Både cal .22 & .32

ROMBEN

För mer information och priser

www.lceskytte.se
e-post: lceskytte@gmail.com
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VAROITUS: Ei 
lasten ulottuville.  
Varmista, että aseesi 
on moitteettomassa 
kunnossa ja tarkoitettu 
näille patruunoille. 
Tarkista, että piipussa 
ei ole estettä. Käytä 
ampumalaseja ja 
kuulosuojaimia. Jos 
ase ei laukea, suojaa 
kasvosi ja suuntaa ase 
vaarattomaan suuntaan 
ennen kuin avaat lukon.
Käytä vain hyväkuntoisia 
ampumatarvikkeita. 
Säilytä viileässä kuivassa 
tilassa. 

VARNING: Förvaras 
oåtkomligt för 
barn. 
Användes endast i väl 
fungerande vapen i 
fullgott skick och med 
motsvarande patronläge 
för dessa patroner. Se 
till att loppet är fritt 
från föremål. Använd 
alltid skytteglasögon 
och hörselskydd. Vid 
eventuell klick, skydda 
ansiktet innan slutstycket 
öppnas och håll 
vapnet riktat i ofarligt 
riktning. Använd endast 
ammunition i gott skick 
utan synliga skador.
Förvara ammunitionen 
svalt och torrt.

WARNING: Keep 
out of reach of 
children. 
Use only in properly 
functioning firearms 
in good condition 
chambered for these 
cartridges. Always be 
sure barrel is free of any 
obstructions. Wear eye 
and ear protection. If 
gun fails to fire, avoid 
exposure to breech when 
unloading and point 
muzzle in safe direction.
Use only ammunition in 
good condition. Store 
ammunition in cool dry 
place. 
 

ATTENTION: Tenir 
hors de portée des 
enfants. 
A n’utiliser que dans 
des armes en bon 
état général, propres 
et entretenues et 
chambrées pour ces 
munitions. Toujours 
vérifier que le canon 
n’est pas obstrué. 
Protégez vos yeux et 
vos oreilles. Si le coup 
ne part pas protégez 
votre visage et pointez 
votre arme dans une 
direction non dangereuse 
avant de l’ouvrir. Utilisez 
seulement des munitions 
en bon état. Stocker 
les munitions dans un 
endroit frais et sec.

SUPERIOR AMMUNITION FOR THE DEMANDING SHOOTER

LEAD WARNING: Discharging   
fi rearms in poorly ventilated areas,
cleaning firearms or handling am-
munition may result in exposure to 
lead and other substances known to 
cause birth defects, reproductive harm 
and other serious physical injury. Have 
adequate ventilation at all times.  Wash 
hands thoroughly after exposure. 
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ny grupp i PPC kallad ”Produc-
tion Semi-Automatic Pistol”, som 
på något sätt befinner sig där Stock 
Semi-Automatic fanns förut, men 
en lista över godkända vapen. IPSC 
har gjort liknande resa. Inom SPSF 
diskuterar vi ett nytt tjänstevapen-
skytte, se annan plats i detta nummer.

Samtidigt försöker förbundet alltså 
hålla emot lagom mycket. För mjuk 
tillämpning och glidningen går för 
fort. Sker ingen glidning alls finns 
det snart inga nya, godkända vapen 
att köpa. Argumentationen blir alltid 
spännande. Pipvikt vill vi inte se på 
ett A-vapen – men 6” pipa med lika 
lång mantel är ok. Vi får inte byta 
sikte på en 2 ½” Standard revolver – 
men vi får ha en Manurhin MR 73. 
Den senare frågan ska vi behandla 
på WA1500 årsmöte imorgon. Var-
för kommer frågan upp nu? Jo för 
att den australiske importören låter 
S & W Custom Shop byta ut alla re-
volversikten mot LPA före leverans. 
Så håller det på, och det kommer det 
att fortsätta göra.

Slutligen något helt annat
Förra helgen hölls Riksmästerskap 
Pistol 88 för Hemvärnet. Många av 
deltagarna var nyfikna på att få skju-
ta mer och önskade kontakt med ci-
vila klubbar. Ta hand om dem, och 
skräms inte av att de lärt sig pistol-
skytte på ett annat sätt, med Glock 
17 och hölster och att de repeterar 
skjutledarens kommandon. Glöm 
inte att vi är en frivillig försvarsor-
ganisation. Här behöver försvaret 
vår hjälp.

Pistolskyttar är ett 
uppfinningsrikt folk
Liksom 1800-talets alkemister som 
försökte framställa guld på synte-
tisk väg försöker också vi att hitta 
en genväg till guld. Låt vara att vi 
vill hänga vårt om halsen. Den ena 
halvan är förstås att utveckla vår 
skjutteknik och våra träningsmeto-
der. Den andra halvan är att utveckla 
utrustningen – och det är den halv-
an jag tänkte fokusera på här.

Liksom den extrema teknikutveck-
lingen inom till exempel Formel 1 
ger en viss avkastning till vanliga bi-
lar driver skyttars experimenterande 
med utrustningen, främst vapen och 
ammunition, utvecklingen framåt för 
vapen i allmänhet. Det är bra. Det 
finns i och för sig andra viktiga driv-
fjädrar, som krig, där ju som bekant 
alla silvermedaljer delas ut postumt, 
men tävlingsskyttet är ändå en vik-
tig testplats för det lite mer extrema.
 Parallellt med detta finns en pa-
rallell tanke att man ska kunna mäta 
bästa mänskliga prestation oavsett 
tekniken. Bilsporten har sina en-
typsklasser, som Formel Ford, eller 
ni kanske minns Camaro Cup?

Inom skyttet har vi haft samma funde-
ringar när vi skjuter sportvapen som 
vår vapengrupp C och B (och den ur 
B sprungna R) samt PPC R/P 1500 
och ställer det mot vapengrupperna 
A, PPC Stock Semi Auto och Stan-
dard Revolver samt M7.

Förutom att vi ibland vill kunna mäta 
bästa individuella prestation och 
minska teknikfaktorn vill vi också 
kunna ha möjlighet att starta flera 
gånger i olika vapengrupper. För 
att bibehålla meningen i detta mås-
te skillnaden då upprätthållas mel-
lan vapengrupperna. Verktygen för 
detta är reglerna i Skjuthandboken 
och den vapenkontroll som genom-
förs vid alla tävlingar.

I det här ”landskapet” jobbar för-
bundsstyrelsen med sin regelkom-
mitté och sin tekniske expert. När 
det gäller den dagliga tolkningen är 
det också en syssla för förbundskans-
liet. Det är ett delikat evighetsarbe-
te. Det införs inte nya vapengrupper 
varje dag, men teknikutvecklingen 

står inte stilla. Det kommer nya va-
pen på marknaden hela tiden, med 
lösningar som regelskrivarna inte 
fantiserade om. Till detta kommer 
den nya tidens ”built-on-demand”, 
där köparen själv kan konfigurera 
sitt vapen – det finns ibland ingen 
standardkonfiguration.

Vad har vi då att hålla oss till? Vapen-
grupp A har utvecklats från att vara de 
pistoler som används av Försvarsmak-
ten och Polisen till att vara ”Grovkali-
briga pistoler. Tjänstevapen och övriga 
grovkalibriga pistoler av tjänsteva-
penkaraktär. Skall kunna skjutas med 
mantlad ammunition.” Reglerna är 
ursprungligen skrivna när det också 
fanns en lista över av förbundet god-
kända A-vapen, men den försvann för 
cirka 20 år sedan.
 PPC-regelverket har gjort en 
liknande resa. PPC kommer från 
USA, och närmare bestämt från 
NRA Law Enforcement Division 
(motsvarar skyttet inom svenska 
Polisidrottsförbundet). Där finns en 
regelbok, och den innehöll tidiga-
re även en klausul om att standard-
klassernas vapen skulle vara i sådant 
utförande som de lämnades ut till 
studenterna vid polisskolan. Den 
raden blev aldrig med till WA1500 
regelbok och därmed inte heller till 
vår. Nu är den borta även hos NRA.
 Glidningen som uppstår mot att 
”tävlings-standardvapnen” blir mer 
lika de rena tävlingsvapnen skapar ett 
tomrum där dagens aktuella tjäns-
tevapen inte är konkurrenskraftiga. 
Så skapas ett sug efter mer realis-
tiska grupper. NRA har skapat en 

Ta hand om våra hemvärnssoldater som söker sig 
till civila skytteföreningar. Foto: Anna S. Törnqvist
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Förbundsmötet inleddes med utdelning av förtjänsttecken. 
Här dekoreras Stefan Törngren, Stockholm, av förbundsstyrelsens 
ordförande Mike Winnerstig.

Förbundsmötet
Av: Peter Carlsson och Anna S. Törnqvist

Innan förbundsmötet inled-
de de mer ”administrativa” 
punkterna delades förtjänst-
tecken ut till personer som 
gjort insatser för Svenska Pi-
stolskytteförbundets välmå-
ende. Förtjänstmedalj i silver 
tilldelades: Bertil Johansson 

från Bjuv och Eva Klint från 
Sunderbyn. Jubileumsmedal-
jen tilldelades Janne Kjellsson 
från Haninge, Stefan Törn-
gren från Stockholm och 
Ola Wälimaa från Tystberga. 
Förbundsstyrelsens plakett i 
guld tilldelades Lars T An-

Svenska Pistolskytteförbundets styrelseordförande Mike Winnerstig 
förklarade förbundsmötet öppnat, vilket traditionsenligt efterföljdes av 
en fanfar och nationalsången. Därefter lästes hälsningstelegrammet 
från H.M. Konung Carl XVI Gustaf, där konungen tillönskade 
förbundet välgång.

Kung Carl XVI Gustaf 
sände välgångsönskningar 
till förbundet inför 
årsmötet.
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Samtliga kretsar fanns på plats under årets förbundsmöte.

Generalsekreterare Nils-Anders 
Ekberg valdes som sekreterare 
för förbundsmötet.

Sonny Svensson kunde i 
egenskap av valberedningens 
ordförande presentera förslagen 
på såväl omvalda som nyvalda 
styrelsemedlemmar.

Gunnar Tysk, hedersledamot och 
tidigare förbundsordförande i 
Svenska Pistolskytteförbundet 
agerade mötesordförande.

dersson från Västra Frölunda. 
Till 2017 års ungdomsledare 
utsågs Maria Prandl-Norr-
gård från Rönninge.

Traditionsenligt brukar för-
bundsordförande även väljas 
som förbundsmötesordföran-
de, men just vid detta tillfälle 
var Stefan Kristiansson sjuk. 
Med kort varsel kunde vår 
hedersledamot och tidigare 
förbundsordförande Gunnar 
Tysk ställa upp att leda mötet.

Samtliga pistolskyttekretsar 
fanns representerade under 
mötet för att föra sina skyttars 
talan vid eventuell röstning. 
De olika kretsarna tilldelas ett 
antal röster baserat på antalet 
medlemmar i respektive krets, 
vilket normalt är mellan 2–6 
röster. Styrelsemedlemmarna 
har varsin röst.

Styrelsen fick endast min-
dre förändringar under detta 
förbundsmöte. Henrik Käck, 
Laholm, nyvaldes till ordina-
rie ledamot. Erik Everbrink, 
Sunnemo, nyvaldes till supp-
leant. Lars T Andersson, Västra 

kvarstår på 260 kr per aktiv 
medlem.

Miljöfrågorna är något Svenska 
Pistolskytteförbundet länge 
arbetat med. Ett långsiktigt 
arbete inleddes 2003 då för-
bundet tog initiativet till ett 
utökat samarbete inom ramen 
för Skytteorganisationernas 
Samarbetsdelegation (SOS). 
Vitböckerna ”Om bly och 
alternativ till bly vid skytte” 
samt ”Om bly i kulfång” till-
kom på ett gemensamt initi-
ativ inom SOS.
 Dessa publikationer till-
sammans med Förbundets 
Miljövetenskapliga råd, bidrog 
i hög grad till att totalförbudet 
mot bly, som skulle trätt i kraft 

Frölunda, avböjde omval och 
lämnade förbundsstyrelsen.

Verksamhetsberättelsen för 
2017 är en trevlig läsning för 
medlemmarna. Där kan man 
läsa att förbundet går mycket 
bra med ökat medlemsantal, 
god rekrytering, ytterligare 
ökat tävlingsdeltagande och 
en god ekonomi. Antalet 
medlemmar har ökat med ca. 
1000 nya skyttar och det to-
tala antalet medlemmar är ca. 
28 000 vid 2017 års slut varav 
18 628 skyttar är aktiva. De 
senaste 10 åren har förening-
arna runt om i landet lyckats 
rekryterat 3 700 aktiva med-
lemmar.
 I verksamhetsberättelsen 
kan man även läsa att nyre-
kryteringen är direkt avgö-
rande för förbundets framtid 
och även att ungdomsverk-
samheten och nyrekrytering-
en av kvinnor är något som 
kräver uppmärksamhet. To-
talt utfärdades 2297 nya pi-
stolskyttekort under 2017, ett 
årsbästa sedan kortet infördes.
 Förbundet har under 
2017 arbetat konstruktivt 
tillsammans med övriga skyt-
te- vapensamlar- och jägaror-
ganisationer med gemensam 
anda med huvudsaklig in-
riktning mot de vapenlagstift-
ningsfrågor som finns.

Internationellt är Svenska Pi-
stolskytteförbundet engage-
rat i WFSA (World Forum 

on Shooting Activities), för-
bundet har även en röstan-
de medlem. Forumet samlar 
jakt- skytte- och näringsor-
ganisationer från hela världen 
och tillsammans represente-
rar forumet över 100 miljo-
ner utövare. Hoten mot vår 
verksamhet har ofta ett inter-
nationellt ursprung och för-
bundsstyrelsen anser då även 
att arbetet bör vara interna-
tionellt. FN och EU är tunga 
hörnstenar i verksamheten 
för WFSA.

Ekonomin i förbundet är myck-
et god och stabil. Denna 
stabilitet är något som för-
bundsstyrelsen är fast beslu-
ten att bibehålla. Årets resultat 
blev negativa siffror vilket 
beror på kostnaderna för det 
moderna verksamhetssystem 
MAP, Medlems Administra-
tivt Program, som införts. 
MAP ersätter tidigare mindre 
system som kansliet har an-
vänt. Det ersätter även ett ti-
digare årsrapporteringssystem 
som använts. Utvecklings-
arbetet har dock tagit läng-
re tid än beräknat och under 
2017 återstod flera funktioner 
att implementera för till ex-
empel märkeshantering och 
vissa krets- och förenings-
funktioner.

Årsavgiften beslöts vara oför-
ändrad för 2019. Förenings-
avgiften är fortfarande 600 kr 
per år och medlemsavgiften 
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Jubileumsmedalj
Ola Wälimaa

Jubileumsmedalj
Janne Kjellsson

Jubileumsmedalj
Stefan Törngren

Förtjänstmedalj i silver
Bertil Johansson

Förtjänstmedalj i silver
Eva Klint

2008, hävdes. Svenska Pistol-
skytteförbundet har därefter 
kompletterat dessa publika-
tioner med mer information 
om bly vid skytte.
 Frågan om bly är långt 
ifrån borta på agendan. Inom 
FN, EU och även Sverige 
finns det krafter som vill klas-
sa bly som ett gift och därför 
snarast måste fasat ut. Interna-
tionellt för vi därför kampen 
om bly främst genom med-
lemskapet i WFSA.

Relationerna till Försvars-
makten stärks hela tiden 
genom förbundsstyrelsens 
ansträngningar. År 2005 fick 
förbundet i uppdrag av För-
svarsmakten att utbilda ett an-
tal Försvarsmaktsinstruktörer 
(FMI). Förbundets status har 
sedan dess avsevärt höjts då 
våra Försvarsmaktsinstruk-
törer har erhållit goda vits-
ord för sina insatser. Under 
2017 utbildades ytterligare 6 

personer till Försvarsmakt-
sinstruktörer och 16 För-
svarsmaktsinstruktörer har 
genomgått repetitionsutbild-
ning. Totalt disponerar Svens-
ka Pistolskytteförbundet nu 
43 Försvarsmaktsinstruktörer. 
Under året har även dessutom 
en instruktör utbildats för att 
kunna utses till examinator av 
Markstridsskolan.

Förbundet har även tillsam-
mans med Svenska Skyt-
tesportförbundet utbildat 
ammunitionsmän för Hem-
värnets behov. Ammuni-
tionsmän agerar experter på 
att transportera farligt gods 
som ammunition. Intresset 
för detta har varit stort och 
sammanlagt har 21 aspiran-
ter rekryterats för uppgiften. 
Av dessa personer har sedan 
7 personer utbildats till in-
struktörer.

Fem motioner lämnades in till 

förbundsmötet varav mo-
tion 1, 2 och 3 återtogs av 
motionärerna. Motion 4, 
från Malmöhus Pistolskyt-
tekrets, yrkade på att inrätta 
en systemgrupp för vidare-
utveckling av MAP (Med-
lems Administrativt Program). 
Här ansåg styrelsen att en 
förvaltningsorganisation inte 
bör skapas innan leveransen 
av systemet har fullbordats 
och att det ingår i styrelsens 
mandat att därefter organisera 
och tillsätta en förvaltningsor-
ganisation av systemet. För-
bundsmötet gick på styrelsens 
förslag och motionen avslogs.
 Den femte motionen var 
även den från Malmöhus Pi-
stolskyttekrets. Denna motion 
yrkade på att hanteringen vid 
utfärdande av pistolskyttekort 
skall justeras. Här förslås bland 
annat att rutinerna för faktu-
rering förändras, att man skall 
godkänna examinationer i 
MAP, att blanketten för ex-

amineringen förenklas samt 
att det med pistolskyttekortet 
skulle skickas ut den senaste 
utgåvan av Nationellt Pistol-
skytte samt välkomstinforma-
tion. Styrelsen ansåg att det är 
föreningens uppgift att dela 
ut pistolskyttekorten och då 
även informera om vad som 
händer efter att man klarat 
kraven för pistolskyttekor-
tet. Styrelsen förslog att avslå 
motionen vilket även för-
bundsmötet röstade för. Ge-
neralsekreterare Nils-Anders 
Ekberg beslöt dock genast 
att kansliet förenklar blanket-
ten i enlighet med förslaget. 
Nils-Anders ansåg även att 
förslaget med godkännande 
av examinationer i MAP kan 
vara lämpligt och en framtida 
funktionalitet i systemet.

Hela protokollet och samtliga 
motioner från förbundsmötet finns 
att läsa på Svenska Pistolskytte-
förbundets hemsida.

Årets ungdomsledare
Maria Prandl-Norrgård

Förbundsstyrelsens plakett i guld
Lars T Andersson

Förtjänsttecken
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Henrik Käck
LAHOLM
mobil: 070-693 57 19

Per Andersson
VOLLSJÖ
tfn: 0416-307 14
mobil: 073-436 58 52

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

Per-Anders Svensson
VINSLÖV
tfn: 044-807 74
mobil: 0705-88 07 74

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

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

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

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

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

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

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

Förbundsstyrelsen 2018

Stefan Kristiansson
Förbundsordförande
Svenska Pistolskytteförbundet
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Nils-Anders Ekberg
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Jim Eriksson
ILSBO
tfn: 0650-74 21 03
mobil: 070-394 40 48

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

Thomas Svensson
LINKÖPING

Erik Everbrink
SUNNEMO
mobil: 070-606 06 66
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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
– flera olika utföranden –

Allt finns för det 
mesta i lager!

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 
pågår till 
höstens 
auktion.

Nästa auktion, söndag 28 oktober!

Ny i styrelsen
Vid årets förbundsmöte tillträdde 
Erik Everbrink som suppleant i 
förbundsstyrelsen. Erik skjuter för Hagfors 
Uddeholms Pistolskytteklubb som ligger cirka 
8 mil norr om Karlstad. Vi låter Erik svara 
på några frågor om sig själv och hans roll i 
styrelsen.

Ålder: 48år.
Bor: Sunnemo.
Familj: Fru, två hundar, två hästar 
och en katt.
Fritidsintressen utöver 
pistolskyttet: Flyg, jakt, husdjuren 
och motorsport.
Favoritmat: Tjälknöl och 
potatisgratäng.
Senast lästa bok: Tempelriddarna.
Favoritprogram på tv: –
Gillar: Att leva!
Ogillar: Passivitet.

Vad har du för yrkesmässig (civil) bakgrund?
Jag är utbildad metallurg och har tidigare arbetat som kvali-
tets- och teknikchef. Just nu arbetar jag som produkt/produk-
tionschef inom stålindustrin.

Vilka är dina hjärtefrågor inom förbundet?
Jag anser att vi skall öka rekryteringen och även få våra nya 
skyttar att fortsätta skjuta.

Hur ser du på förbundets utveckling och vad är din vision av ett 
modernt Pistolskytteförbund?
Ett förbund som tar tillvara på medlemmarnas intressen och 
främjar medlemmarnas engagemang i befintliga och nya skyt-
tegrenar utan att tappa ursprunget inom försvarsmakten.

Vilken av dina kompetenser tycker du själv att förbundet har 
störst nytta av?
Jag har lång erfarenhet av PPC. Dessutom är jag van att leda 
och samordna inom olika områden, gränsöverskridande mel-
lan olika skyttegrenar.

Vilken eller vilka grenar skjuter du helst själv?
Jag skjuter helst fältskjutning, PPC och militär snabbmatch.

Vad vill du säga till medlemmarna som läser detta?
Tillsammans har vi stora möjligheter att utveckla vår verksam-
het och säkerställa att vi kan fortsätta med vår hobby.
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Över 5000 olika artiklar i 
lager

Snabba leveranser
God service

Fråga oss om råd
Vi hjälper dig!

www.sportec.se
info@sportec.se 

040-465050

Ny i styrelsen



NP3 ’18 1514 NP3 ’18

Valextra
Pistolskyttet och valet 2018
Av: Mike Winnerstig, Styrelseordförande, SPSF

Vapen- och skyttefrågorna 
har växlat karaktär under de 
senaste tre-fyra valrörelser-
na. Visserligen har vapenvål-
det i samhället dessvärre ökat 
dramatiskt, men både politi-
ker, media och många polis-
tjänstemän – möjligen dock 
inte alla – har insett att det 
inte är vare sig våra vapen el-
ler våra medlemmar som står 
för detta.
 Det finns därför inte nå-
gon betydande politisk rörel-
se just nu för att ytterligare 
inskränka det legala vape-
ninnehavet eller det legala 
tävlingsskyttet. Det innebär 
emellertid inte att det inte 
finns varningstecken för oro-
ande utvecklingar.
 Inom förbundet bestämde 
vi oss därför för att undersöka 
partiernas inställning till fem 
aktuella frågor av stor eller 
potentiellt stor betydelse för 
det svenska pistolskyttet och 
för Svenska Pistolskytteför-
bundet.

Den första frågan gäller EU:s 
nya vapendirektiv, som en 
statlig utredning fått i uppgift 
att föreslå implementeringen 
av. Utredaren Kazimir Åberg 
gick dock i sitt förslag klart 
utöver direktivet i sig, bland 
annat när det gäller vapen-
magasin – som enligt utreda-
ren borde tillståndsbeläggas 
generellt.

 Från regeringspartiernas 
håll menar socialdemokrater-
na (S) att man kan tänka sig 
förändringar av utredarens 
förslag vad gäller tillstånds-
plikt för magasin. Miljöpartiet 
(MP) däremot stödjer idén. 
Vänsterpartiet (V) menar något 
oklart att man är för att skär-
pa vapenlagstiftningen, men 
att man inte vill att detta ska 
drabba jägare och skyttar.
 Centerpartiet (C) påpekar 
att man röstade emot vapen-
direktivet i sin helhet, även i 
EU-parlamentet, och är följ-
aktligen också emot de im-
plementeringsförslag som 
utredaren kommit med. Krist-
demokraterna (KD) svarar kort 
att man är emot tillstånds-
krav för magasin. Liberalerna 
(L) röstade i likhet med Cen-
terpartiet emot direktivet i 
Bryssel och är kritiska till 
utredarens förslag, som man 
anser bör omarbetas. Mode-
raterna (M) är också kritiska 
mot att utredaren går längre 
än vad direktivet kräver, och 
motsätter sig helt tillståndsbe-
läggning av magasin.
 Sverigedemokraterna (SD) 
noterar också att man rös-
tade mot direktivet i Bryssel 
och att man kommer att rösta 
emot alla förslag i den svenska 
riksdagen som går längre än 
vad direktivet kräver.

Den andra frågan gäller en 

verklig långkörare i vapen-
lagstiftningssammanhang, 
nämligen begreppet ”syn-
nerliga skäl”. Utredaren Ka-
zimir Åberg fick i uppdrag att 
reda ut hanteringen av detta 
begrepp, men valde tidigt att 
konstatera att ett av utred-
ningsdirektiven var att va-
penlagstiftningen inte skulle 
”liberaliseras”. Enligt utreda-
ren innebär detta att begrep-
pet ”synnerliga skäl” inte kan 
bytas ut, eftersom det skulle 
ses som en ”liberalisering”. 
Vi frågade därför partierna 
hur de såg på detta, och om 
de vill byta ut begreppet mot 
t.ex. ”särskilda skäl”?
 S menar att kraven på li-
cens bör förtydligas, men att 
begreppet ”synnerliga skäl” 
bör kvarstå. MP erkänner vis-
serligen att användningen av 
begreppet skiljer sig från an-
vändningen av det inom an-
dra rättsområden, men att en 
förändring riskerar att uppfat-
tas som en liberalisering och 
någon sådan är MP emot. V 
har inte någon uppfattning i 
frågan än.
 C hävdar att man inte vill 
ha skärpningar av lagstiftning-
en för legalt vapeninnehav 
men att man inte heller ser 
några behov av förändring-
ar av den i denna mening. L 
svarar något oklart att man 
är öppna för att förändra la-
gen men att man inte heller 

lagt förslag om att praxis ska 
förändras. KD är för en strikt 
licensgivning och ser ingen 
anledning att ändra på be-
greppet. M arbetar för en total 
översyn av hela vapenlagstift-
ningen och vill i den proces-
sen öppna för en översyn även 
av ”synnerliga skäl”. M un-
derstryker också att man inte 
kommer att acceptera några 
förslag som ”försvårar” för 
skyttar och jägare.
 SD gör en juridisk analys 
av ”synnerliga skäl” och par-
tiets slutsats är att begreppet 
måste ”utmönstras” ur den 
svenska vapenlagstiftningen.

Den tredje frågan rör bly. Den 
svenska Kemikalieinspek-
tionen har initierat en pro-
cess inom EU-strukturerna 
i Bryssel som kan komma att 
leda till ett totalt blyförbud. 
Detta sker i så fall genom att 
bly sätts upp som kandidat för 
EU:s lista över ”särskilt farligt 
ämnen” inom REACH-re-
gelverket om farliga kemika-
lier. Om bly hamnar på den 
listan på riktigt så införs i 
praktiken ett blyförbud efter-
som bly då inte får användas 
alls, vare sig i bilbatterier eller 
i ammunition eller något an-
nat, förutom genom mycket 
speciella undantagsförfaran-
den. Ammunitionsföretagen 
skulle då behöva ansöka om 
tillstånd att använda bly i 

2018 är ett ovanligt komplext valår, med oklara regeringsalternativ 
och en mycket instabil politisk miljö i Sverige. Som vanligt har vi inom 
Svenska Pistolskytteförbundet genomfört en undersökning bland 
riksdagspartierna om hur de ställer sig till några just nu viktiga frågor 
för pistolskyttet och förbundets roll som frivillig försvarsorganisation. 
Förbundet tar aldrig partipolitisk ställning, men har i uppgift att 
redovisa partiernas ställningstaganden i de frågor som är viktiga för 
svenskt pistolskytte.
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ammunition från EU:s kemi-
kaliemyndighet ECHA, som i 
sin tur vill fasa ut alla ämnen 
som är på listan. Chansen för 
att just ammunition skulle få 
ett undantagstillstånd för att 
använda bly av ECHA är alltså 
mycket liten. Vi frågade där-
för partierna om hur de ser på 
att blyförbudet ändå riskerar 
att återkomma genom denna 
process?
 S menar att det inte finns 
några andra förslag inom EU 
än att förbjuda jakt med bly-
hagel över våtmark, vilket re-
dan är genomfört i Sverige. 
Miljöpartiet säger rakt ut att 
man välkomnar ett blyförbud 
och beklagar att den borger-
liga regeringen 2007 rev upp 
det som S och MP tidigare 
beslutat att börja gälla redan 
2008. V menar kort och gott 
att bly är en giftig tungmetall 

och att blyammunition därför 
bör fasas ut.
 C hävdar att det enda som 
diskuteras på EU-nivå är för-
bud mot bly vid jakt över 
våtmarker, men säger också 
att man ser ett blyförbud för 
sportskytte som rimligt. Det-
ta är en ny inställning hos C 
jämfört med tidigare år. L vill 
minska blyanvändningen men 
hävdar att det inte är ”realis-
tiskt” att införa ett blyförbud 
inom EU så länge inte goda 
ersättningsmaterial till bly 
finns. KD och M resonerar på 
ett likartat sätt och menar sig 
vara skeptiska mot ett blyför-
bud men vill se en utveckling 
mot mindre blyanvändning.
 SD anser att det inte ska 
införas något blyförbud, men 

om ett sådant beslut ändå ska 
fattas så ska det ske på natio-
nell och inte på EU-nivå.

Den fjärde frågan handlar om 
tillgången på försvarsmak-
tens skjutfält och skjutbanor, 
som ofta är starkt begränsade 
av miljötillstånd som speg-
lar verkligheten för 10–15 
år sedan, när försvarsmakten 
avvecklade stora delar av sin 
organisation. Nu växer den 
snabbt vilket gör att frivilli-
ga skytterörelser som SPSF 
får svårare att få utrymme på 
skjutfälten därför att försvars-
maktens egna förband övar 
mer och utnyttjar därför hela 
miljötillståndets nivåer vad 
gäller buller mm själva. Vi 
frågade därför partierna om 
de var beredda att förändra 
miljötillstånden så att dagens 
behov av skjutfält kan mötas?

 S vill korta ner tiderna 
för handläggningen av mil-
jötillstånd, men vill inte sänka 
kraven. MP delar den senare 
åsikten. V anser att det mås-
te finnas möjligheter att öva 
skytte men att det är viktigt 
att miljökraven är sådana att 
omgivningen inte drabbas. 
Samtidigt öppnar V för att 
det kan finnas behov av fler 
skjutbanor i framtiden.
 C vill inte heller göra någ-
ra förändringar av de generel-
la kraven, men ser ett behov 
av lokala omprioriteringar. 
L är i princip öppna för för-
ändring och vill gärna ha en 
dialog med de frivilliga skyt-
te- och försvarsorganisatio-
nerna, men ser problemet 
som en lokal fråga för lokala 
beslutsfattare. KD intar en mer 
skyttevänlig linje och hävdar 
att det är orimligt att läns-
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Centerpartiet sa nej till vapendirektivet eftersom det 
riskerar drabba legala vapenägare som sportskyttar 
och jägare, dvs. personer som har legala vapen 
och hanterar dem ansvarsfullt. Nu går regeringens 

utredare ännu längre än vad direktivet kräver vilket vi är mycket kritiska till, 
just eftersom det ytterligare riskerar att försvåra för lagliga vapenägare 
men också vara till men för totalförsvaret. Vi ser inget behov nu av att gå 
längre än direktivet kräver då det riskerar drabba laglydiga vapenägare bl. a. 
sportskyttar och totalförsvaret väldigt negativt.

Enkätfrågor och svar 1En utredare har föreslagit en implementering av det nya EU-vapendirektivet, som på 
flera punkter går utöver direktivet i sig. Bland annat vill utredaren tillståndsbelägga alla 
vapenmagasin, oavsett storlek. Vad tycker ditt parti om detta?

styrelserna ska kunna stoppa 
försvarsmakten – och i för-
längningen även de frivilli-
ga försvarsorganisationerna 
– från att öva. M menar att 
handläggningstiderna för mil-
jötillstånd måste kortas och att 
ett moratorium mot nedlägg-
ning av skjutfält ska införas.
 SD svarar på frågan med 
enkätens kortaste svar: ”ja”.

Den femte och sista frågan rör 
förbundets roll som frivillig 
försvarsorganisation. Vi ville 
veta hur partierna ser på fri-
villigheten och om de är be-
redda att ge större anslag till 
denna verksamhet.
 Denna fråga är kanske den 
där den största enigheten rå-
der bland partierna. S noterar 
att regeringen redan höjt an-
slagen till frivilligheten och 

har idel lovord för den. MP 
är avsevärt svalare i sin inställ-
ning och menar att diskussio-
nen om resurser förs i ljuset 
av återupprättandet av civil-
försvaret. V är överlag positivt 
till frivilligheten och tar upp 
att man röstat för regeringens 
höjda anslag till dess organisa-
tioner, samt att man kan tän-
ka sig en ytterligare höjning i 
framtiden.
 C och L prisar frivillighet-
en och vill höja dess anslag. 
KD gör detsamma men påtalar 
också att just vapenvana bland 
befolkningen är ett betydan-
de tillskott till totalförsvaret. 
M är mycket positiva till fri-
villigheten och menar att när 
den får en ökad verksamhet 
ska också anslagen öka.
 SD svarar kort att frivill-
igheten fyller en viktig funk-

tion och att partiet är berett 
att öka anslagen när verksam-
heten ökar.

Slutsatser
Mycket glädjande är att näs-
tan inga partier säger sig vilja 
sträva efter en generellt skärpt 
vapenlagstiftning för legalt 
vapeninnehav. Vi har därmed 
vunnit en acceptans bland 
politikerna som inte fanns på 
kartan för 15 år sedan. Visser-
ligen finns det ingen majori-
tet för att avskaffa begreppet 
”synnerliga skäl”, men frågan 
är inte längre lika akut som 
den var för ett par år sedan i 
t.ex. Västra Götaland.
 Mindre glädjande är att 
partiernas svar visar att de 
helt saknar kunskap om den 
EU-process som kan leda till 
ett totalförbud för blyammu-

nition. Om EU-myndigheten 
ECHA för upp bly på sin lista 
över farliga ämnen så inträder 
i praktiken ett blyförbud för 
ammunition utan att ammu-
nitionsbly ens behöver dis-
kuteras politiskt. Detta är en 
för vår del extremt oroande 
utveckling och det gäller att 
medvetandegöra svenska po-
litiker om den.

I övrigt finns partiernas full-
ständiga svar att läsa här bred-
vid och de torde tala för sig 
själva. SPSF tar som sagt inte 
partipolitisk ställning men 
den uppmärksamme läsaren 
kan relativt enkelt skapa sig 
en bild av vilka partier som 
vill främja det svenska pistol-
skyttet och vilka som inte 
vill det.

Vi har inte tagit 
ställning till 
det förslaget 
utan avvaktar 

regeringens proposition. 
Vår generella inställning 
till vapendirektivet och 
vapenlagstiftningen är att vi ser 
positivt på att skärpa lagstiftningen, 
vi vill dock inte att det ska slå mot 
dem som ägnar sig åt jakt och 
sportskytte.

Sverigedemokraterna 
röstade emot 
vapendirektivet i 

Europaparlamentet 
och kommer i riksdagen 

rösta emot alla förslag som går 
längre. Vi anser att det är absurt att 
klassa magasin som vapendelar.

Utredarens förslag har varit ute på remiss och synpunkterna 
behandlas just nu. Vi kommer inte att införa regler som 
i onödan försvårar för jägare och sportskyttar. I den mån 

förslagen om tillstånd för vapenmagasin ligger utanför EU-
direktivets krav kan vi överväga förändringar i utredarens förslag.

När Sverige nu ska införa EU:s nya vapendirektiv riskerar 
vår lagstiftning att gå betydligt längre än vad EU faktiskt 
kräver. Det förslag som bereds inom Regeringskansliet 
skulle försvåra jägarnas möjlighet att bedriva jakt och 

sportskyttars möjlighet att utöva sin sport. Att inskränka laglydiga jägares 
och målskyttars möjligheter i Sverige kommer varken bekämpa våldet i 
kriminella kretsar här hemma, eller i övriga Europa. Moderaterna kommer 
därför att säga nej till förslag från regeringen som innebär onödiga regler 
i vapenlagstiftningen, exempelvis förslaget om att reglera samtliga 
löstagbara magasin. Moderaterna vill istället genomföra en rad förbättringar 
för Sveriges jägare och sportskyttar. Bland annat vill vi skapa möjligheter för 
utökad vapengarderob, godkänna EU:s vapenpass och förbättra servicen hos 
de myndigheter som hanterar frågor om vapen. Vi gör en särskild satsning 
om fem miljoner kronor på Polisen för att korta handläggningstiderna för 
vapenlicenser.

Det förslag som ligger 
om att ha samma krav 

för magasin som för 
ammunition, det vill säga 
att man måste ha licens 
för det vapen som man 

köper magasin till tycker vi är rimligt.

Först och främst vill vi framhålla att Liberalerna är kritiska 
till utformningen av EU:s nya vapendirektiv. Självklart ska 
det finnas en stark europeisk lagstiftning mot den illegala 
vapenhanteringen, men vapendirektivet har dock blivit 

alldeles för byråkratiskt och har inte tagit tillräcklig hänsyn till den breda 
gruppen legala vapenägare bland jägare och sportskyttar.
 Liberalerna har därför röstat emot vapendirektivet både i riksdagen och 
i Europaparlamentet. Den svenska regeringen fick ändå stöd för att rösta ja 
till direktivet eftersom Moderaterna och Vänsterpartiet gick på regeringens 
linje.
 Nu är vapendirektivet tyvärr ett faktum, och då är vår åsikt att det ska 
genomföras i svensk lag på ett sätt som skapar så få praktiska hinder 
som möjligt för jägare och sportskyttar. Vi konstaterar att regeringens 
utredning med förslag till hur vapendirektivet ska genomföras i svensk rätt 
har mött hård kritik, och vi delar denna oro. Vi anser att kritiken från jägar- 
och sportskyttekretsar behöver tas på stort allvar. Vår ståndpunkt är att 
utredningens förslag behöver omarbetas för att ta hänsyn till denna kritik.

Vi är emot 
tillståndskrav för 
vapenmagasin.
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Vi har inte tagit ställning till 
begreppen i sig men vårt politiska 
ställningstagande är att vi inte 
vill se några regeländringar som 
innebär att det blir svårare för 
ansvarsfulla laglydiga vapenägare 
som sportskyttar och jägare att 
inneha vapen på ett ansvarsfullt 
sätt. Vi ser inget behov av 
förändringar för lagliga vapenägare 
utifrån idag rådande regelverk.

Samma utredare har i en annan utredning föreslagit att begreppet ”synnerliga skäl” som krav för 
licens för enhandsvapen ska kvarstå i vapenlagen, endast därför att en förändring av begreppet 
skulle uppfattas som en liberalisering av vapenlagstiftningen. Men ”synnerliga skäl” innebär i 
annan lagstiftning en extremt restriktiv hållning, endast användbar för enskilda fall. Skytterörelsen 
har sedan länge föreslagit att begreppet bör bytas ut mot t.ex. ”särskilda skäl”, ett yttryck som 
mycket bättre indikerar hur det används i praktiken sedan mer än 70 år vad gäller licensärenden. 
Utredaren valde dock att inte juridiskt analysera detta begrepp av ovanstående skäl. Är ditt parti av 
uppfattningen att begreppet ”synnerliga skäl” ska behållas eller bytas ut?

2Enkätfrågor och svar

Vi har inte analyserat frågan i tillräcklig utsträckning ännu för 
att ha bildat oss en slutlig uppfattning om vilket begrepp som 
bör användas i lagtexten.

I de allra flesta juridiska sammanhang utgör formuleringen en 
mycket stark begränsning av möjligheterna att få tillstånd. 
I förarbetena till just vapenlagen samt i själva lagtexten 

framgår dock att det inte är så begreppet ska tolkas i detta 
sammanhang, utan istället som ett sätt att kräva dels en viss 

uppnådd ålder hos den sökande, dels en uppnådd skjutskicklighet. Tyvärr har 
detta, trots flera klargöranden från lagstiftaren kommit att tolkas på ett mer 
restriktivt sätt. Detta är olyckligt och gör det svårare för enskilda skyttar att 
få tillstånd än vad lagstiftaren har avsett.
 Sverigedemokraternas hållning är att begreppet synnerliga skäl måste 
utmönstras ur den svenska vapenlagstiftningen och istället ersättas med en 
tydligare uppräkning av vilka krav som ska ställas.

Kraven för licens bör förtydligas för att undvika godtyckliga 
bedömningar. Däremot bör själva begreppet ”synnerliga skäl” 
kvarstå.

Moderaterna vill se en hel översyn av det samlade 
regelverket för tillståndsgivning och innehav av legala vapen 
och vapendelar. I den utredningen vill vi också öppna upp och 
se över möjligheten att ändra kravet från ”synnerliga skäl” 
till ”särskilda skäl”.

Den utredning som regeringen har tillsatt för delar av vapenlag stiftningen 
har nu skickats på remiss. Vi kommer noggrant att följa utfallet av 
remissinstanserna. Vi kommer inte att acceptera några förslag som försvårar 
för jägare och målskyttar.

Vad gäller kravet 
i 2 kap 6 § 
vapenlagen om att 
tillstånd att inneha 
enhandsvapen 

endast får meddelas om det finns 
synnerliga skäl, är prövningen i 
praktiken kanske inte riktigt så strikt 
som prövningar enligt ”synnerliga 
skäl” inom andra rättsområden, nej. 
Detta kan naturligtvis uppfattas 
som inkonsekvent men vill man 
inte ha en förändring i tolkningen 
av lagen tror vi att det är säkrast 
att inte ändra dess rekvisit. Vi 
delar utredarens uppfattning att 
domstolar och allmänhet skulle 
uppfatta en omformulering av 
lagen till ”särskilda skäl” som en 
liberalisering av densamma.

Liberalerna har inte lagt några förslag om att det 
som i praktiken utgör rättspraxis ska förändras. Av 
rättssäkerhetsskäl är det förstås viktigt att lagens ordalydelse 
stämmer överens med denna praxis. Det som föreslås i den 

nämnda utredningen är att begreppet synnerliga skäl visserligen finns 
kvar i lagtexten, men att det i lagtexten också skrivs in en beskrivning 
av vad kravet på synnerliga skäl innebär avseende enskildas innehav av 
enhandsvapen. Vi är öppna också för andra sätt att konstruera lagen för att 
tydliggöra vad som varit praxis hittills.

Vi är för en strikt 
hantering av licenser 
för enhandsvapen. 
Som det ser ut nu 
har vi inga planer på 

att föreslå att synnerliga skäl för 
enhandsvapen försvinner.
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Om verksamheten utökas ska man 
i regel söka ett nytt miljötillstånd. 

Miljöpartiet har inga förslag om 
att sänka kraven i miljöbalken.

Vi är skeptiska till 
ett totalt blyförbud, 
men det finns skäl 
att vara restriktiv i 

användningen av blyammunition 
med tanke på den miljöpåverkan 
det har. Det är viktigt att noga följa 
forskningen i frågan och uppmuntra 
till användning och utveckling av 
mer miljövänliga alternativ.

Att Försvarsmakten nu tydligare än på många år 
återigen totalförsvarsplanerar och därför har 
större behov av sina egna lokaler och skjutbanor 

är naturligt. Hur nyttjandet av exempelvis 
försvarsmaktens skjutbanor kan användas av andra aktörer såsom de 
frivilliga försvarsorganisationerna måste vara föremål för dialog mellan dem 
och Försvarsmakten. Försvarsmakten torde ha ett intresse i att de frivilliga 
försvarsorganisationerna är utbildade och övade. Det är viktigt att utveckla 
frivilligverksamheten och att det finns tillgodosedda övningsmöjligheter 
lokalt. Vi ser i nuläget inget behov av att göra generella förändringar för 
miljötillstånden. Däremot bör vid behov omprövningar kunna göras på lokal 
nivå från fall till fall, också beaktandes totalförsvarets krav.

Det finns redan ett generellt förbud mot blyad 
ammunition men med undantag om blyfria 
alternativ inte finns vid jakt. Det är också redan 
förbjudet nationellt i Sverige att använda blyhagel 

vid jakt på våtmark eller på grunda delar av öppet vatten och det är detta 
arbete som nu också sker på EU-nivå. Skulle ett sådant förbud träda i 
kraft på EU-nivå 2024 innebär det ingen skillnad för Sveriges del. För att 
minska förekomsten av bly i miljön är det därför rimligt med blyförbud i ex 
sportskytte eller andra fall där bra ammunitionsalternativ finns.

Enkätfrågor och svar 3

4

På initiativ av den svenska Kemikalieinspektionen pågår nu en process inom EU-
strukturerna i Bryssel som kan komma att leda till ett totalt blyförbud, även för bly i 
ammunition. Regering och riksdag i Sverige har sedan tio år tillbaka haft uppfattningen 
att något blyförbud för ammunition inte ska införas. Vad tycker ditt parti om denna 
utveckling, som kan leda till ett blyförbud för ammunition infört på EU-nivå redan 2024?

Försvarsmaktens skjutfält och skjutbanor är ofta begränsade av miljötillstånd utfärdade av länsstyrelser 
för 10–15 år sedan, när den säkerhetspolitiska miljön var helt annorlunda och när försvarsmakten krympte 
sin storlek väsentligt. Idag växer försvarsmakten och de frivilliga försvarsorganisationerna, vilket gör att 
det blir allt svårare för de senare att få utrymme för skytte och tävlingar på försvarsmaktens skjutfält och 
skjutbanor. Är ditt parti berett att bidra till en utveckling där miljötillstånden förändras så att dagens behov 
av skjutbanor och skjutfält bättre kan tillgodoses?

Bly är en giftig 
tungmetall och 
det är sedan länge 
Vänsterpartiets 

uppfattning att 
blyammunitionen bör fasas ut.

Vi anser inte att det bör 
införas ett blyförbud 
för ammunition. Ska ett 

sådant beslut fattas ska 
det ske på nationell nivå, 

inte EU-nivå.

Det enda konkreta 
förslag som förbereds 
och diskuteras i EU är 

ett förslag om förbud 
av bly vid jakt i våtmarker. 

Ett förbud som Sverige redan har. 
Vi är mycket medvetna om de 
negativa effekter på miljön som bly 
innebär för t. ex fågellivet. Men om 
ytterligare förbud ska genomföras i 
EU så måste detta gå parallellt med 
att ersättningsammunition som är 
etiskt försvarbart att använda vid 
jakt utvecklas.

Moderaterna har 
inget förslag om 
ett totalförbud mot 
bly i ammunition. Vi 
anser inte att förbud 

är rätt väg att gå, utan ser hellre att 
fler miljövänliga alternativ tas fram 
som även lever upp till de djuretiska 
kraven.

Vi välkomnar ett blyförbud i ammunition både nationellt och 
i EU. Blyhagel används idag trots att det finns alternativ. Bly 
är miljö- och hälsofarligt och leder till att fåglar – i synnerhet 
örn – påverkas starkt negativt. År 2006–2010 beslutade 
den dåvarande Socialdemokratiska regeringen i samarbete 
med Miljöpartiet och Vänsterpartiet om ett förbud mot 

blyammunition som aldrig hann införas innan den nya borgerliga regeringen 
rev upp det.

Tyvärr finns ännu inte lämplig blyfri ammunition för 
alla ändamål. Vi vill fortsätta minska användningen av 
blyammunition för att minska miljöpåverkan, men det är inte 
realistiskt att införa ett totalförbud i EU innan fullgoda blyfria 
alternativ finns.

Självklart måste det finnas möjlighet att öva. Det är dock 
mycket viktigt att ta miljöhänsyn och att omgivningen 
inte drabbas av buller och höga ljudnivåer på grund av 
skjutövningar samt att det finns en god dialog med både 

länsstyrelsen och kommuner samt kringboende. Vi ser inte några 
omedelbara behov av att utöka antalet skjutbanor m.m. i nuläget, men är 
inte främmande för att se över den frågan framöver.

Ja.

Miljötillstånden måste ges utifrån den miljöbalk som 
riksdagen har beslutat. Vi har idag inga planer att i grunden 
förändra villkoren i miljöbalken och det är svårt att överblicka 

vilka konsekvenser det skulle få för annan miljöfarlig 
verksamhet. Det vi strävar efter är dock att det ska bli enklare och 

snabbare att klara processerna med miljötillstånd, men vi är inte beredda att 
sänka miljökraven.

Moderaterna anser att försvarsförmågan måste öka i ljuset 
av det försämrade omvärldsläget i Sveriges närområde. Vi 
har också anslagit extra resurser i vår budget för detta. Att 
Försvarsmakten har tillgång till övnings- och skjutfält är 

centralt för att åstadkomma en förmågeökning. Vi har därför tillsammans 
med Alliansen drivit frågan om att beslutsprocesserna för miljötillstånden 
måste kortas och att det ska införas ett moratorium mot att avveckla befintliga 
övnings– och skjutfält. Detta för att säkerställa att det finns övnings- och 
skjutfält som tillfredsställer Försvarsmaktens behov kommande år.

Naturligtvis behöver utbudet av skjutbanor och skjutfält 
vara dimensionerat efter dagens och morgondagens 
behov. Detta är i första hand en tillståndsfråga för lokala 
myndigheter, men vi har gärna en dialog med de frivilliga 
försvarsorganisationerna och andra intressenter.

Vi är av uppfattningen att försvarets behov inte ska hindras 
av länsstyrelserna på det sätt vi sett prov på. Att svenska 
myndigheter underminerar försvarsförmågan på detta sätt kan 
inte vara acceptabelt. Samtidigt är hårda miljökrav bra och 
inget vi ska rucka på i onödan. Men för Försvarsmakten bör 

prövningen ske på ett annat sätt om de inte klarar de krav som ställs idag, 
eftersom deras förmåga att öva är extremt viktig.
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Centerpartiet är mycket positiva till och glada 
för att människor engagerar sig i någon av de 
frivilliga försvarsorganisationerna. De är en 
viktig del av folkförankringen och försvarsviljan 

vilket vi ser som en av de viktigaste försvarsförmågorna. De frivilliga 
försvarsorganisationerna utgör en viktig förstärkningsresurs både vid 
fredstida kriser och vid höjd beredskap. I de försvarsöverenskommelser 
som Centerpartiet har varit med och slutit tillsammans med regeringen 
och Moderaterna har också mer pengar avsatts för de frivilliga 
försvarsorganisationerna. Vi vill stärka den verksamheten ytterligare.

5Enkätfrågor och svar
Svenska Pistolskytteförbundet är en frivillig försvarsorganisation och stödjer Försvarsmakten 
bland annat genom att rekrytera och utbilda instruktörer som utbildar Försvarsmaktens personal 
i pistolskytte. Förbundet främjar också totalförsvaret genom försvarsupplysning allmänt och inom 
vårt specialområde. Behovet av denna verksamhet kommer att växa i takt med att Försvarsmaktens 
operativa förmåga ökar. Hur ser ditt parti på de frivilliga försvarsorganisationerna, och är ni 
beredda att stödja frivilligheten genom att ge större anslag till vår verksamhet?

Vänsterpartiet är positivt inställda till de frivilliga 
försvarsorganisationerna och anser att de spelar 
en betydelsefull roll som ett komplement till 

Försvarsmaktens arbete och som en del av den 
folkliga förankringen av försvaret. De frivilliga 

försvarsorganisationerna har även god kännedom och kunskap 
om lokala förhållanden samt gör viktiga insatser i samband med 
t.ex. bränder och andra katastrofer. De spelar därmed en viktig 
roll för det civila försvaret. Vi har tillsammans med regeringen ökat 
anslagen för de frivilliga försvarsorganisationerna, men vi utesluter 
inte ytterligare ökningar.

De fyller en viktig funktion och vi är beredda att avsätta medel 
för att få en väl fungerande verksamhet i takt med att behovet 
ökar.

De frivilliga försvarsorganisationerna gör vårt land starkare 
och tryggare. För oss socialdemokrater är det en självklar 
sanning att de frivilliga försvarsorganisationerna är 
ovärderliga för totalförsvaret och därför för vårt land som 

helhet. Det engagemang, den kunskap och kompetens som 
kännetecknar de frivilliga försvarsorganisationerna kan aldrig överskattas. 
Totalförsvaret har i de frivilliga försvarsorganisationerna en folkförankring 
som är central för dess långsiktighet. Frivilligorganisationerna är också 
ovärderliga som bärare av demokratisk skolning. Engagemang, inte minst 
hos våra unga, kan i de frivilliga försvarsorganisationerna fångas upp och 
kanaliseras på ett konstruktivt sätt som kan vara avgörande för hur resten av 
livet utformas.
 Den socialdemokratiskt ledda regeringen har under hela den 
gångna mandatperioden arbetat för att synliggöra och stärka 
frivilligorganisationerna. Senast hösten 2017 gav regeringen MSB ett 
tillskott om 24 miljoner att fördela till de frivilliga försvarsorganisationernas 
verksamhet.
 Vid sommarens omfattande skogsbränder har vi ännu en gång sett hur 
frivilligorganisationernas medlemmar osjälviskt utför ett stort arbete, denna 
gång för att stödja släckningsarbetet. Försvarsminister Peter Hultqvist 
(S) är en av de ministrar som uttryckt sin och regeringens uppskattning 
över detta. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har också lovat att 
förstärka resurserna till frivilligorganisationer för att kompensera för sådana 
kostnader som uppstått i deras arbete med bränderna och som inte kan 
ersättas på annat sätt.
 Det stöd som de frivilliga försvarsorganisationerna ger till Försvarsmakten 
och civilsamhället kan aldrig överskattas. För oss socialdemokrater är 
det en självklarhet att de frivilliga försvarsorganisationerna ska ha de 
förutsättningar som krävs för att kunna utföra sina viktiga uppgifter på ett 
konstruktivt och bra sätt.

Moderaterna är mycket positiva till de frivilliga 
försvarsorganisationernas verksamhet. Redan idag gör de 
viktiga insatser såväl när det gäller stöd till Försvarsmakten 
som till krisberedskapen. Det finns också en stor potential i 

att meranvända frivilligorganisationerna ytterligare, särskilt i ljuset av att vi 
moderater har föreslagit omfattande satsningar på försvaret de kommande 
åren. Nya och utökade uppgifter för de frivilliga försvarsorganisationerna 
måste också följas av ökade anslag.

Inom ramen för arbetet med att återupprätta civilförsvaret 
ser Miljöpartiet positivt på en utvecklad samverkan med 
mer resurser till de representanter för civilsamhället som 

bidrar till ett stärkt försvar. Hur resurserna fördelas kommer 
Försvarsberedningen att diskutera under 2019, och det hela 

grundas i en aktuell säkerhetspolitisk analys.

De frivilliga försvarsorganisationerna erbjuder en mycket 
viktig möjlighet för människor att göra en samhällsinsats, 
och bidrar till att stärka totalförsvarets förmåga. De frivilliga 
försvarsorganisationerna ska ha goda och långsiktiga 
möjligheter att driva sin verksamhet. Försvarsmakten 

beslutar om anslagen till enskilda organisationer. I dag är det regeringen 
och inte riksdagen som fastställer den ram som Försvarsmakten disponerar 
för detta syfte, men vi är öppna för att överväga en särskild anslagspost 
i statsbudgeten för anslagen till de frivilliga försvarsorganisationerna. 
Liberalerna är det Alliansparti som gör den allra största budgetsatsningen 
på Försvarsmakten de kommande åren, vilket skulle förbättra möjligheterna 
att se över nivån på stödet.

Vi delar helt er bedömning att vapenvana hos befolkningen 
främjar svensk försvarsförmåga och totalförsvaret. Det 
gäller förstås även jägare. I vår försvarspolitiska rapport 
För ett tryggt Sverige – som finns på Kristdemokraternas 
hemsida – skriver vi uttryckligen att frivilligorganisationerna 

behöver förstärkas som en del i upprustningen av försvaret. Vi vill på 
sikt öka Försvarets anslag till två procent av BNP. När försvarsmakten 
växer är det självklart att utbildningsinsatser som de som Svenska 
Pistolskytteförbundet står för växer i takt med detta. Så ja – högre anslag 
även till frivilligorganisationerna.
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Här gällde det att sikta väl för att lyckas med en 50-poängare, vilket 
det kunde noteras hela nio stycken under tävlingens två dagar.

Riksmästerskap i 
Magnumprecision
Av: Tony Lundberg

Den 2–3 juni 
arrangerades 
historiens andra 
Riksmästerskap i 
Magnumprecision 
på Snögrinde 
skjutbana på Gotland. 
Arrangör var Klinte 
Skyttegille, på 
uppdrag av Svenska 
Pistolskytteförbundet.

Tävlingarna ägde rum vid 
Klintes skyttecenter strax öster 
om Klintehamn på Gotland.

Magnumprecision är, pre-
cis som det låter, skytte med 
magnumvapen mot den van-
liga precisionstavlan. Tavlan 
står på 50 m och skjutställ-
ningen är fri, men det är ute-

slutande magnumfältställning 
som används. Det innebär att 
man halvligger med en rulle 
bakom ryggen och tar stöd 
med vapnet mot knäna. Täv-
lingen omfattar 6 serier plus 1 
provserie om 5 skott vardera 
per vapengrupp.

Tack vare ett antal sponsorer 

hade ett pris på 10 000 sek 
instiftats för att utbetalas till 
skytt som lyckas skjuta 300 
poäng i klasserna M1-M7. 
Om två eller flera skyttar hade 
skjutit 300 p så hade den to-
tala vinstpotten fördelats lika 
mellan skyttarna. Men efter-
som ingen skytt lyckas att 
skjuta 300 p så sparas potten 

till nästkommande RM 2019. 
Totalt var det 46 skyttar från 
20 föreningar som totalt sköt 
177 starter i sju olika klasser 
under de båda dagarna.

Lördagen inleddes med dund-
rande vackert väder som var 
av Saharavärme vilket gjorde 
det tufft att ligga i brännande 
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Sahara?... Nej det är vår största ö Gotland som visar sitt bästa väder.

Kalix-grabbarna tar siesta.

Klubb som vill synas!

Markering på bred front.

Arangören hade 
löst resultaten på 
ett lysande sett. Då 
det var 300 meter 
mellan skjutplats 
och sekretariat, 
anordnades en 
cykelordonnans 
som kom med 
speglarna efter 
varje serie. På så 
vis kunde resultaten 
redan vara på 
resultattavlan när 
skyttarna var klara.

sol. På söndagen var riktigt 
tufft då temperaturen gick 
upp mot 30 grader.

I klass M1 (44 SA) lyckades 
Mats Jönslars, Kalix PSK, bäst 
med 279 poäng före Patrik 
Fält, Storfors PSK som hade 
277 poäng och på tredje plats 
kom Ante Persson, Torsby 
PSK med 275 poäng.

I klass M2 (44 DA) vann Mike 
Winnerstig, Stockholmspo-
lisens SKF, 280 poäng, Joa-
cim Elmqvist, Vargöns PK 

278 poäng. Det behövdes 
särskjutning för att fördela 
bronsmedaljen mellan Pierre 
Löfqvist, Hallsbergs PK och 
Mats Egnell, Motala PK som 
båda fick 276 poäng. Pierre 
sköt 47 poäng i särskjutning 
och knep därmed tredje plat-
sen före Mats som hade en lite 
sämre serie på 43 poäng och 
kom därmed 4:a.

I klass M6 (Pistol 9mm-.455) 
tog Mats Egnell, Motala PK 
revansch och vann med sina 
281 poäng före Peter Pisca-
tor, Storfors PSK, med 273 
poäng, Johnny Ronnegren, 
Ekens PSF, tredje plats med 
271 poäng.

I klass M7 (Standard revolver, 
max 6,5”), var klassen med 
flest deltagare, 35 stycken. 
Även här visade Mats Egnell, 
Motala PK framfötterna och 
vann, men inte utan att be-
höva duellera mot Björn Pet-
tersson, om guldet. Båda hade 
281 poäng men efter en sär-

Magnumbåten som tog de medaljstridande skyttarna till och 
från Gotland.
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ringspris ”Skarpaste Skytt 
Magnumprecision” för högsta 
resultat med öppna riktmedel.

I klass M5 (Friklass 9mm-
.455) vann Ante Persson, 
Torsby PSK, 296 poäng, Mi-
chael Pettersson, Borås PS, 
294 poäng, Pierre Löfqvist, 
Hallsbergs PK 292 poäng.

Nästa år går riksmästerskapet i 
Magnumprecision i norra delen 
av Sverige. Väl mött där!

Medaljörer klass M1, 44 SA. Guldmedaljör 
blev Mats Jönslar, Kalix PS, med 279 poäng. 
Silver Patrik Fält, Storfors Psk. Brons, Ante 
Persson, Torsby Psk.

Patrik Fält, Storfors PSK, tog med 
sina 288 poäng en inteckning 
vandringpriset ”Skarpaste Skytt 
Magnumprecision”.

Medaljörer klass M2, 44 DA. Guldmedaljör 
blev Mike Winnerstig, Stockholmspolisens 
Skf, med 280 poäng. Silver Joackim 
Elmqvist, Vargöns Pk. Brons Pierre Löfquist, 
Hallsbergs Pk.

Medaljörer klass M3, 357 SA. Guldmedaljör 
blev Bo Engström, Jönköpings Pk, med 287 
poäng. Silver Dariusz Rymuszka, Kalix Psk. 
Brons Nils Bäckström, Norrköpings Pk.

Medaljörer klass M4, 357 DA. Guldmedaljör 
blev Patrik Fält, Storfors Psk, med 288 poäng. 
Silver Olof Lindskog, Jönköpings Pk. Brons 
Michael Pettersson, Borås Ps.

Medaljörer klass M5, Friklass 9mm- .455. 
Guldmedaljör blev Ante Persson, Torsby Psk, 
med 296 poäng. Silver Michael Pettersson, 
Borås Ps. Brons Pierre Löfquist, Hallsbergs Pk.

Medaljörer klass M6, pistol 9mm- .455. 
Guldmedaljör blev Mats Egnell, Motala 
Pk, med 281 poäng. Silver Peter Piscator, 
Storfors Psk. Brons Johnny Ronnegren, 
Ekens Psf.

Medaljörer klass 
M7, Standard 
revolver, max 6,5”. 
Guldmedaljör blev 
Mats Egnell, Motala 
Pk, med 281+47 
poäng. Silver Björn 
Pettersson, Klinte 
Skg. Brons Michael 
Pettersson, Borås Ps.

skjutningsserie avgjorde det 
hela. Med 47 poäng till Mats 
som vann och 43 poäng till 
Björn, den tredje platsen tog 
Michael Pettersson, Borås PS, 
278 poäng.

På söndagen var vädret över-
mäktigt varmt. I klass M3 (357 
SA) vann Bo Engström, Luleå 

Förbundets styrelseordförande 
Mike Winnterstig, meddelade att 
RM i magnumprecision kommer 
äga rum i norra Sverige under 
nästa år.

Patrik Fält, Storfors PSK, 288 
poäng före Olof Lindskog, 
Jönköpings PK, 287 poäng 
och Michael Pettersson, Bor-
ås PS, 285 poäng. Patrik lyck-
ades med det resultatet ta en 
inteckning i Prishusets vand-

PK, med 286 poäng, före Da-
riusz Rymuszka, Kalix PSK, 
280 poäng och på tredje plats 
kom Nils Bäckström, Norr-
köpings PK, 279 poäng.

Klass M4 (357 DA) vanns av 

Anita Ohlsson, Torsby Psk, fokuserar för att göra ett perfekt avtryck 
och träffa den åtråvärda 10:an.
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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 nåladClassic nålad

OBS! Ny markering 
på bildäcken!



NP3 ’18 2524 NP3 ’18

Tjänste-
vapen-
skytte

Varför kan man undra, är 
delar av Pistolskytteförbun-
dets kansli tillsammans med 
Styrelseordförande och un-
dertecknad här? I grunden 
handlar det om att SPSF är en 
frivillig försvarsorganisation 
vilket inte torde vara obekant. 

Och en av våra uppgifter som 
frivillig försvarsorganisation, 
enligt beslut av Förbunds-
mötet 2018, är att ”verka för 
en ökad skjutskicklighet samt 
en ansvarsfull och säker han-
tering av dessa vapen – in-
klusive en bred tränings- och 

tävlingsverksamhet – vilket 
är till gagn för rikets försvar 
och säkerhet” (§1 i Förbunds-
stadgarna).

Fram till i början av 1990-talet 
fanns en tävlingsform som 
kallades för ”Tävling i strids-
skjutning” i dåvarande SHB. 
Denna tävlingsform mönst-
rades senare ur. Det har länge 
funnits planer på att återin-
föra någon form av liknade 
tävlingsverksamhet igen. Det 
handlar inte om att börja kon-
kurrera med dynamiskt skyt-
te inom deras grenar utan att 
mer utnyttja våra redan eta-
blerade tävlingsformer typ 
fältskytte och PPC.
 En del av tankarna på en 
ny tävlingsform har redan tes-
tats i exempelvis de RM med 
pistol för Hemvärnet som ge-
nomförts i vår regi och ge-
nom en försökskjutning med 
de civila delarna vid en av 
försvarets staber.

Men varför står vi då här, i 
Kvarn denna stekheta fredag 
i början av maj med en lånad 
pistol 88? Genom de kontak-
ter som sedan länge är etable-

rade mellan förbundet och 
framförallt Markstridsskolan 
(MSS), bland annat genom 
våra FMI:er, växte idén fram 
att diskutera vilka olika bilder 
vi har på vad det kan handla 
om när vi säger ”till gagn för 
rikets försvar och säkerhet”.
 Ett sätt att starta diskus-
sionen var att Försvarsmak-
ten visade handgripligt vad 
man såg som tävlingsmoment. 
”Snabb verkan i målet på kor-
taste tid”. Ett välplacerat skott 
på kort tid är bättre än många 
skott över en yta. Alltså är det 
inte bättre att ha sex träffar i 
figuren än att ha en välplace-
rad. Under dagen fick vi där-
för pröva på ett antal olika 
skjutstationer där MSS visa-
de olika exempel av stridsre-
laterade skjutningar. För att 
nå den perfekta enda träffen 
kanske man behövde avlossa 
en mängd skott under en be-
gränsad tidsperiod.

Värmen, stressen, fumligheten 
med vapnet och pollenallergi 
gjorde dagen speciell när det 
gällde att tävla mot de andra. 
Det är mer än 25 år sedan jag 
sköt med Glocken på detta 

Av: Claes-Håkan Carlsson

”Äntligen stod han där” Inte som prästen i 
predikstolen, han Gösta Berling, och inte med 
ett Höganäskrus vid svångremmen, som han 
Carlsson. Däremot stod Carlsson där med en 
Pistol 88 i ett lågt hängande hölster på Bana 
B vid Markstridsskolan i Kvarn framför ett 
antal mål.

Undertecknad ”in action”.

Löjtnant Fredrik Jacobsson (MSS) visar och instruerar mål 
och förutsättningar.
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Några av deltagarna vid skjutdagen: Bo Walger, Nils-Anders Ekberg 
och Mike Winnerstig på Bana B vid MSS.

Mike Winnerstig 
”in action” under 
överseende av 
skjutledaren 
Löjtnant Fredrik 
Jacobsson (MSS).

Några av deltagarna, bland annat Bo Walger och Nils-Anders 
Ekberg, får under överseende av Löjtnant Fredrik Jacobsson (MSS) 
en kort avrostning på Pistol 88.

Nils-Anders 
Ekberg ”in action” 
med bl.a. Bo 
Walger och Mike 
Winnerstig som 
åskådare i väntan 
på sin tur.

sätt. Men det var intressant 
och tänkvärt det vi presente-
rades av MSS.

När en ny tävlingsform med 
inriktning mot tjänstevapen 
sjösätts är svårt att säga. Det 
gäller att noga väga in vad 
vi redan har inom förbun-
det och som kan användas i 
en tävlingsform, vad den nu 
kommer att kallas? Men 
som tidigare påpekats så 
handlar det inte om att 
konkurrera med dyna-
miskt skytte utan om 
att utveckla våra egna 
tävlingsformer exem-
pelvis fältskjutningen. 
Det gäller också att ta i 
beaktande vilka som är 
målgruppen för denna 
tävlingsform, alltså vilka 
kommer att vara de täv-
lande? Det bör vara en 
tävlingsform som gör att 
många kan tävla på sam-
ma gång, vilket mins-
kar möjligheterna till 
individuell tidtagning. 
Det kanske också går 
att öppna upp för fler 

klasser än rena tjänstevapen. 
Möjligheterna är goda för en 
spännande tävlingsform.

Hur slutade då vår interna täv-
ling? Jo, jag blev inte sämst 
men i övrigt är resultatet inte 
offentligt, och kommer så att 
förbli. Det viktiga är inte all-
tid att vinna utan att heder-
samt delta.
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GÄVLIGFÄLTEN
en liten generalrepetition inför SM 2019
Av: Peter Siegel

Patrik Manlig, ordförande i Gävle Pk, samt ordförande i 
Gävleborgs pistolskyttekrets, välkomnade skyttarna till 
GÄVLIGFÄLTEN 2018 på skyttecentrum vid Älgsjön i Gävle. 
Patrik ska även vara SM-general för Pistol-SM 2019.

Gävligfälten har blivit en po-
pulär semesterskjutning. Det 
gick relativt snabbt att gå runt 
banan och det finns skyttar 
som t.o.m. orkade gå fyra (4) 
varv i den rådande högsom-
marvärmen. Lite svettigt blev 
det förstås, dock inte på grund 
av svårighetsgraden för ban-
läggningen var bra och inte 
överdriven svår. Visningsti-
derna var allt mellan 7 till 18 
sekunder. I år var det hela 13 
av 202 genomförda starter 
som olika skyttar klarade att 
skjuta fullt i.

I vapengrupp A var det Curt 
Johansson, Hallstavik, och 
Roger Björkman, Råsbo Pk, 
som sköt fullt. Det skiljde 
bara en enda särskiljningspo-
äng emellan dem, 25 mot 24.

Även i vgrp B var det bara två 
som sköt fullt, vann gjorde 
Roger Björkman före klubb-
kompisen Monica Hjertqvist 
från Råsbo Psk.

I vgrp C 3 lyckades fyra skyt-
tar träffa med alla skott, Roger 
Björkman, Anders Norgren, 
Grästorps Psk, Linda Svens-
son, Råsbo Psk och Fredrik 
Rosevall, Örebro Pssk. Men 
de var inte ensamma om det, 
även en klass 2 skytt lycka-
des med det konststycket, Ulf 
Nordlöf från Sandviken hette 
den lycklige.

I revolver var det Lasse Er-
iksson från Leksand, Anders 
Hansson, Gripen Pk, och 
Curt Johansson från Hallsta-
viks PSK som sköt fullt. Ro-

ger Björkman tappade här lite 
onödigt ett skott, annars hade 
han nämligen lyckats att skjuta 
fullt i hela fyra (4) varv. Men 
att träffa med 191 skott av 192 
totalt är en fantastisk presta-
tion. Han blev därmed Gäv-
ligfältens absolut bästa skytt.

Efter tävlingen fanns det tid 
för en liten intervju med Patrik 
Manlig, nästa års SM-general.

NP: Berätta lite preliminärt 
om det SM:et ni ska arrang-
era 2019.

Patrik Manlig: – För oss som 
aldrig har arrangerat ett så 
stort arrangemang tidigare 
känns det förstås lite nervöst. 
Vi är visserligen vana att ar-
rangera precisions- och fält-

skjutningar som Gävledarren 
och Gävligfälten. Vi har dess-
utom också en hel del bra 
och rutinerade funktionärer, 
men det blir kanske inte så 
lätt att arrangera ett SM året 
efter Skövde där allting fung-
erade väldigt bra. Det känns 
som om vi har en hel del att 
leva upp till.

Patrik berättar också att Gävle-
borg, Uppsala och Söderman-
land kommer att samarbeta 
för att arrangera SM 2019. 
Arrangemanget kommer att 
inledas med SM i Militär 
Snabbmatch i Eskilstuna som 
kommer att arrangeras av Sö-
dermanland och Uppsala ge-
mensamt. Kontaktperson och 
ansvarig för den delen av SM 
tävlingarna är ordföranden 

Patrik Manlig 
SM-general 2019.

SM-centrum vid Brukshundklubben. Här är fältskytteterrängen för SM 2019.
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EEELD!!!

Bågskyttarnas terräng lånas också.

Station 1.

Station 3 FÄRDIGA.

Station 2.

Station 5 rörligt och fast mål.

Station 3.

i Uppsalas pistolskyttekrets, 
Roger Björkman.
– Vi har valt att genomfö-
ra SM i Militär Snabbmatch 
(tisdag & onsdag) på en annan 
plats än tävlingarna i Precision 
och Fält. Hugelsta i Eskilstuna 
har en större anläggning med 
fler skjutplatser än vad som 
finns någonstans i Gävleborg.

På torsdagen fortsätter tävling-
arna i Gävle. Precision kom-

mer vi att arrangera på Gävle 
Pk:s pistolbana på Älgsjöns 
Skyttecentrum, fälttävling-
arna planerar vi att arrangera 
i Kungsbäck på ett övnings-
fält som har tillhört Hälsinge 
Regemente (I14). Regemen-
tet lades ned 1997, men öv-
ningsområdet har funnits kvar 
i Fortifikationsverkets ägo. 
Skjutbanorna på området har 
utnyttjats av bland annat Gäv-
lepolisens Idrottsförening till 
någon gång på 2010-talet då 
banorna fick skjutförbud. I 
dagsläget är det dock fortfa-
rande inte helt klart att vi får 
låna terrängen.

Båda tävlingsplatserna i Gäv-
le ligger nära, då fältskytte-
terrängen bara ligger några 
minuter från centrala Gäv-
le och skyttecentrum ligger 
mindre än 10 km söder om 
Gävle. Att förflytta sig mellan 
tävlingsplatserna tar cirka 15 
minuter i bil. Vi SM-arrang-
örer från Gävleborg, Uppsala 
och Södermanland kommer 
naturligtvis göra allt att för att 
göra vårt SM till deltagarnas 
belåtenhet.

Varmt välkomna till nästa 
Pistol-SM!
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EM i PPC
Av: Nils-Anders Ekberg

I minst tusen år har människor vallfärdat till Sankt Olof. Carl von 
Linné skriver från sin skånska resa 1749 att ”… folket stormar hit till 
stor myckenhet ifrån avlägsne orter för att avhöra predikan och att 
offra”. Besökarna till årets EM/European Open kom stormande från 
så ”avlägsne orter” som Australien och Kanada för att först avhöra 
Range Officer predika och sedan offra bly, i hopp om att det 
genom ett under skulle förvandlas till guld.

Tävlingsmässigt la svenska 
skyttar beslag på fyra av åtta 
individuella EM-titlar, en av 
två klubblagstitlar och en av 
två en av två segrar för lands-
lag. Våra skyttar levererar.

Levererade med bravur gjor-
de också arrangören, Öster-
lens Pk, med stöd av bland 
annat Torna Hällestads Psk 
och individuella medarbetare 

från både Sverige och utlan-
det. Anläggningen har Euro-
pas kanske längsta ”linje” för 
PPC just nu, med 29 platser 
på 50 yards. För ett och ett 
halvt år sedan fanns inte den 
banan alls.

Europamästare i Revolver 
1500 blev Johan Ahlbeck, 
Torna Hällestads PSK på 
1491/110X, före Håkan Jo-

hansson, Halmstads SSK, 
1488/98X och Jens O’Konor, 
Atlas Copco PK, 1497/97X. 
I den öppna tävlingen kläm-
de sig Roland Miles, Kana-
da in på tredjeplatsen med 
1487/98X. Johans insats är 
ytterligt imponerande då har 
vinner den mest prestigefyll-
da klassen trots att han dragit 
ett mycket tungt lass i arrang-
örsstaben. Torna Hällestad 

Sankt Olofs källa som orten är 
namngiven efter.
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Erik Everbrink, Torben Rundqvist 
och Thomas Svensson snackar 
taktik inför skjutningen.

Thomas Svensson var chef för 
vapenkontrollen. Här kunde 
skyttarna hjälpa sig själva med att 
”trimma” sina vapen till rätt mått.

Neil Jones från 
Storbritannien fick 
ta emot förbundets 
jubileumsmedalj för att 
han så frikostigt delat 
med sig av sina kunskaper 
inom PPC.

Australiensaren Martin O’Brien var Range 
Officer under nationslagsmatcherna.

Publiken var mycket intresserad av skyttarnas prestationer.

Jens O’Konor och Johan Ahlbeck hamnade i 
särskjutning efter att de i Distinguished Pistol 
skjutit samma resultat med lika många X.

Thomas 
Svensson, Torben 
Rundqvist, Erik 
Everbrink, Jens 
O’Konor, Stefan 
Kristiansson 
och Johan 
Ahlbeck efter 
genomförande av 
lagmatchen som 
gav medaljer.

Roman Hauber 
och Ralf Wanicek 
från det segrande 
tyska nationslaget 

i pistol.

I förgrunden syns det brittiska 
laget.

(Ahlbeck/Johannesson) knep 
lagsilvret med 1181/74X 
efter SIG-Sauer Eckenför-
de. Den öppna lagtävlingen 
vanns av Orange, Australien 
(far och son Brus) på nytt 
världsrekord, 1195/84X.

Mästaren i Pistol 1500 heter 
Johann Wizofsky, Tyskland, 
1487/82X, före Johan Ahl-
beck, 1486/99X och Tho-
mas Svensson, Linköpings 
SKF, 1484/81X. Laggul-
det gick här till Torna Häl-

Erik Everbrink i samspråk 
med Stefan Törngren från 
Högkvarterets Frivilligavdelning.

Jens O’Konor och Johan Ahlbeck hamnade i 
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Medaljörerna!

lestad (Ahlbeck/Johannesson) 
med 1187/67X före Lin-
köping (Ekström/Sjöberg), 
1182/67X.

I Open (optiska riktmedel 
tillåtna) tog Thomas Svens-
son guldet på 598/48X före 
Roman Hauber, Tyskland, 
597/46X och Bernhard Paul, 
Österrike, 597/43X. Dean 
Brus, Australien hade också 
598, men 35X och kom tvåa 
i den öppna tävlingen.

Distinguished Revolver vanns 
av Roman Hauber, 592/24X, 
före Bernhard Paul, Tyskland, 
589/30X och Johan Ahlbeck 
588/31X.

I Distinguished Pistol gick 
guldet också till Hauber, 
594/38X. Efter särskjutning 
tog O’Konor silvret före 
Ahlbeck, båda på 594/37X. 
Skillnaden i särskjutningen 
var två X.

Europamästare i Standard Re-
volver 4” är Andreas Granberg, 
Piteå PK, på tangerat svenskt 
rekord, 480/42X. Thomas 
Svensson silver med 479/39 
och bronset till Ralf Vanicek, 
Tyskland, 479/38.

Titeln i Standard Revolver 
2.75” tillföll Thomas Svens-
son, 479/40X, före Vani-
cek, 478/34X och Hauber, 
477/36X. I den öppna täv-
lingen sköt Roland Miles 
478/35X.

Slutligen Standard Semi-Au-
to Pistol vanns av Vanicek, 
480/34X, före Ahlbeck, 
479/43X och Svensson, 
479/39X.

Den stora publikmagneten på 
ett internationellt PPC-mäs-
terskap är tävlingen mellan 
nationslag. Vid NP presslägg-
ningen, några timmar efter 
tävlingen, råder fortfarande 

R1500P1500 Distinguished Pistol

Standard Revolver 2,75”

Open Distinguished Revolver

Standard Revolver 4” Standard Semi-Auto Pistol

viss oklarhet om ifall kan med-
aljer fördelas till alla startan-
de eller bara europeiska, men 
oavsett vilket så vanns revol-
vertävlingen av Sverige (Johan 
Ahlbeck och Jens O’Ko-
nor), 1187/73, före Australien, 
1186/74, Tyskland, 1185/69 
och Österrike, 1182/73.

Lagmatchen i Revolver rod-
des hem av Tyskland (Hau-
ber/Vanicek), 1192/76, före 
Sverige (Svensson/Rund-
qvist), 1190/66X, Austra-
lien, 1185/74 och Tjeckien, 
1181/57.

Vid prisutdelningen tackade 
WA1500 ordförande Fried rich 
Storrer arrangören, förbundet 
och deltagarna. Förbundsord-
förande Stefan Kristiansson 

Rickard Stålring tar emot Svenska Pistolskytteförbundets standar för 
Österlens Pk.

tackade och sin sida arrangö-
ren och deltagarna och över-
lämnade förbundets standar 
till Österlens PK. Neil Jonens, 
Storbritannien, tilldelades för-
bundets jubileumsmedalj för 
att han så frikostigt delat med 
sig av sina kunskaper inom 
PPC. Neil har en viktig del i 
det svenska PPC-undret, och 
han har deltagit i alla interna-
tionella tävlingar som hållits i 
Sverige.

Ordföranden i WA1500 Friedrich 
Storrer gratulerar Rickard 
Stålring till ett väl genomfört 
arrangemang.
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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!

Kvalitet.
Driftsäkerhet.
Mångsidighet.

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

Välj CZ du också!
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Pistol

Text och foto: Anna S. Törnqvist och Peter Carlsson
Foto: Peter Siegel
Statistik: Björn Lundberg

Under sex långa varma dagar samlades 
förbundets pistol- och revolverskyttar 
i Skövde för att kämpa om de 
åtråvärda medaljerna under årets 
svenska mästerskap. De arrangerande 
pistolskyttekretsarna Skaraborg och 
Älvsborg lovordades av skyttarna för 
årets utomordentliga mästerskap.

Även detta år genomfördes 
de svenska mästerskapen i 
militär snabbmatch, precision 
och fältskjutning på samma 
plats som SM år 2009. Täv-
lingscentrum var beläget på 
Lövsjötorp skyttecenter, som 

ligger strax utanför centrala 
Skövde.
 Det är en utmärkt plats 
för att klara av det tryck och 
behov av utrymme som ett 
SM kräver. Här fanns allt som 
behövdes, såsom parkering, 
vapenkontroll, upprop, ser-

vering, toaletter, inskjutnings-
bana och den administrativa 
delen av organisationen med 
resultathantering.
 Som vid varje SM fanns 
även den traditionella ”hand-
largatan” där många före-
tag hade sina tält uppställda. 
Handlarna hade fullt upp att 
visa sina produkter, hjälpa 
skyttar med olika vapenfrå-
gor och sälja varor, men även 
att lämna ut ammunition, ku-
lor och andra produkter som 
många skyttar hade förbeställt. 

Ett smidigt sätt att spara frakt-
pengar på.
 Den stora parkeringen 
klarade av att svälja alla bi-
lar, så när som på lördagen 
då några skyttar fick parkera 
längs grusvägen en liten bit 
bort från tävlingscentrum. To-
talt sökte sig 785 skyttar till 
Lövsjötorp skyttecenter. Det 
ställde vissa krav på arrangö-
ren att hålla ordning på parke-
ringen, vilket de också klarade 
av med också klarade av med 
duktiga parkeringsvakter.

Skövdes trafikanter fick 
garanterat information om vad 
som hände i staden. Bilden på 
skylten kanske inte är den mest 
lämpade dock. Foto: Scott Dance

Detta år var ett riktigt bra år för Joe Furborg, FOK Borås. 
Han tog hela 4 individuella medaljer under SM-veckan. 

Thomas Beck, 
Atlas Copco 
Psk, vann efter 
särskjutningen mot 
fem andra skyttar 

i fältskjutning 
vapengrupp 
revolver. 
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att det gick att få in 55 skyttar 
per skjutlag. Skjuthallarna var 
rymliga för både skyttar och 
publik. Där kunde åskådare 
med kikare följa varje serie, 
skott för skott.
 Själva uppropet för skyt-
tarna skedde utanför skjuthal-
len vilket skapade ordning 
och reda innan alla började 
packa upp sina saker på skjut-
platserna. Även uppropet för 
fältskjutningen skedde på täv-
lingscentrumet med tre pa-
truller i taget, för att sedan låta 
de åka iväg med buss till Kavlås 
egendom där fältskjutningen 

Att skjuta uppför är troligen inte något vanligt förkommande träningsmoment. Här gällde det att planera sin skjutning väl.

Förutom att vara pressansvarig 
filmade Åke Nordin mycket själv. 
Filmer som inom kort fanns att se 
på hans YouTube-kanal.

Sonny Svensson med sin långa 
erfarenhet av att arrangera SM 
var minst sagt en spindel i nätet.

Susanne Svensson var 
ordförande i organisations-
kommittén för SM. Ett SM som 
lovordades av många skyttar.

Lövsjötorps skyttecentrum be-
står av ett flertal skjutbanor 
för skytte på 25-meter. Un-
der mästerskapet användes 
två skjuthallar, vilket gjorde 

För att nå fältskytteterrängen på Kavlås egendom fick skyttarna åka 
buss i ca 20 minuter.

genomfördes. Bussfärden på 
18 kilometer tog ca 20 minu-
ter och blev ett bra tillfälle för 
mental avslappning, innan det 
var dags att prestera på topp.

Fältskytteterrängen på Kavlås 
egendom tillhör inte Lövsjö-
torp skyttecenter utan upp-
låts av Carl Fredik von Essen, 
för de svenska mästerska-
pen. Carl skjuter själv pistol 
och är medlem i Kavlås Pk, 
vars skjutbana ligger på hans 
egendom. Den fina terrängen 
i Kavlås är fint kuperad och 
den bjuder på inslag av vack-

er skog, porlande vatten och 
öppna ytor. En perfekt ter-
räng för fältskjutning.
 Då terrängen var torr och 
brandrisken stor, infördes det 
ett rökförbud i fältterrängen 
som respekterades av skyttar-
na, vissa specifika platser var 
dock anvisade för rökning. 
Mellan station fem och sex 
fanns det en vätskekontroll 
som var mycket uppskattad 
i den heta sommarvärmen. 
Trots att skogen bjöd på en 
hel del skugga för skyttarna 
var det många svettdroppar 
som föll.
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Sören 
Bladh satt i 

vapenkontrollen 
som öppnade 
redan kvällen 

innan första 
tävlingsdagen.

Förutom att själva tävla arbetade Joe Furborg och Klara Albertsson 
som funktionärer under tävlingen.

Serveringen på tävlingscentrum var mycket uppskattad bland 
skyttarna. Här serverades det varm mat och kylda drycker varje dag.

Den mark som fältskjutningen 
genomfördes på lånades 
välvilligt ut av Carl Fredik von 
Essen som själv skjuter pistol 
med Kavlås Pk.

Sören Rehn och 
Lennart Gustafsson 
ansvarade för 
banläggningen. Deras 
mångåriga kunskap 
gav oss utmanande 
men inte omöjliga 
fältskjutningar, precis 
som det skall vara.

Efter den heta värmen på tävlingscentrum var det skönt att komma 
ut på fältskjutningen, där skogen gav en hel del skugga men även lite 
knepigt motljus ibland.

Fältskytteterrängen på Kavlås var mycket kuperad och vacker.

Sonny Svensson, FOK Borås, 
har många års erfarenhet av 
SM-arrangemang. Det märk-
tes tydligt att han var spindeln 
i nätet då han fick många or-
ganisationsfrågor. Sonny är 
en verklig eldsjäl vilket ge-
nomsyrade hela hans ageran-
de både före och under de 
svenska mästerskapen.

Åke Nordin, FOK Borås var 

Inskjutningsbanan var väl arrangerad med tavlor för de flesta 
behoven.

pressansvarig och sågs flitigt gå 
runt med sin filmkamera och 
filma skyttarna under tävlings-
dagarna. Filmerna lade han se-
dan ut på YouTube, då kunde 
de som inte var på plats ändå få 
en inblick i hur allt fortskred 
under detta SM. Åke lycka-
des även få lokala medier på 
plats för att visa upp vår sport. 
Den lokala tidningen Skara-
borgs Allehanda publicerade 

ett reportage där den tidigare 
OS guldmedaljören Ragnar 
Skanåker medverkade.

Vi fick ett samtal med Sören 
Rehn och Lennart Gustafsson 
som var banläggare för samtli-
ga fältskjutningsbanor.
– Vi blev nog tagna för gi-

vet som banläggare eftersom 
vi lade banorna för SM 2009 
i Skövde. Men det fick vi reda 
på först efter förra årets SM, 
säger Lennart och skrattar. Då 
började vi arbeta direkt med 
uppgiften och förbundet fick 
banorna för godkännande re-
dan i oktober förra året.
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Curt Ögren fokuserar på korn 
och siktblad under fredagens 
precision i vapengrupp C.

För att hålla reda på skjutlagens 
använda speglar fanns en smidig 
hållare.

Sportec brukar 
medverka varje 
år på Pistol-SM 
och deras tält 
är alltid välfyllt 
med nyfikna och 
köpsugna skyttar. 
Här hjälper Per-
Åke Andersson till 
med ett par nya 
skytteglasögon.

I år fanns även AstroSweden på plats mitt i handlargatan.

19 juniorer ställde upp på i precisionsskjutning vapengrupp C. I stället för att vråla ut antalet 
träffar på långhållet användes 
skyltar med olika siffror. En 
utmärkt idé för att undvika 
missförstånd.

Särskjutningar i fältskjutning är alltid lika spännande för både skyttar och publik. 
Här skjuts det isär för både guld, silver och brons, vilket gör det extra spännande.

Efter särskjutningen är 
medaljordningen klar. Guldet tog 
David Lindström, Bodens Ssk, 
varpå han kramas om av Martin 
Frejd, Sävsjö Psk.

Pelle Carlsson, Lövsta Skf, 
kramar om vinnaren Thomas 
Beck efter en lång särskjutning 
om medaljerna.

– Även rollen som tävlings-
ledare och utbildare för fält-
skjutning är något vi har tagit 
på oss, berättar Sören. Ban-
läggningen är den roliga biten 
och tävlingsledningen är den 
svåra och osäkra biten, främst 
vad gäller personal. Vi har inte 
jagat folk själva utan sett till att 
det finns klubbar med med-
lemmar som hjälper till.
– Vi provade ett nytt materi-
al med en 3 mm masonitskiva 
denna gång. Det sågades 5 010 
bitar masonit på ett byggva-
ruhus. Sedan klistrades det vi-
nylfigurer i olika varianter på 
masoniten, berättar Lennart. 
Vi rekommenderar inte någon 
annan att göra på det sätter, sä-
ger Sören och skrattar.

Sören och Lennart berättar 
att det varit en riktigt bra 
sammanhållning mellan de 
klubbar som ansvarat för sta-
tionerna.
– Vi vill verkligen framföra 
vårt tack till alla funktionärer 
på detta SM, säger Lennart 
och Sören unisont.
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Vpgr A: Andreas Granberg, Piteå 
PK, 570 poäng.

Vpgr C Jun: Simon Jander, 
Örebro PSSK, 557 poäng.

Vpgr B: Joe Furborg, FOK Borås 
B, 575 poäng.

Vpgr C VY: Torben Rundqvist, 
Vårgårda PSK, 574 poäng.

Vpgr C: Joackim Norberg, Atlas 
Copco PSK, 580 poäng.

Vpgr R: Lennart Skoglund, Ålems 
SF, 576 poäng.

Vpgr C Dam: Maria Öberg, 
Bodens SSK, 563 poäng.

Vpgr C VÄ: Curt Ögren, 
Saab PSK, 577 poäng.

Militär snabbmatch

Precisionsskjutning

Vpgr A: Johan Ahlbeck, Torna 
Hällestads PSK, 481 poäng.

Vpgr C: Johan Ahlbeck, Torna 
Hällestads PSK, 488 poäng.

Vpgr C Junior: Pernilla Lander, 
Säffle PSK, 460 poäng.

Vpgr B: Joackim Norberg, 
Atlas Copco PSK, 482 poäng.

Vpgr C VY: Göran Lindblad, 
SJ PK Luleå, 471 poäng.

Vpgr C Dam: Annika Almstrand, 
Sandhems PSK, 470 poäng.

Vpgr C VÄ: Ove Granberg, 
Eskilstuna PSK, 465 poäng.

Förbundsordförande Stefan 
Kristiansson talade innan det 
var dags att dela ut medaljer till 
vinnarna.
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Vpgr B: Joe Furborg, 
FOK Borås.

Vpgr C VY: Sören Rehn, 
Tidaholms PSK.

Vpgr C Junior: Martin Forsbacke, 
Nordmarkens PSK.

Vpgr R: Thomas Beck, 
Atlas Copco PSK.

Vpgr C Dam: Ann Kristin 
Jansson, Lövsta SKF.

Vpgr C VÄ: Ragnar Olsson, 
Fjugesta PSK.

Vpgr C: David Lindström, 
Bodens SSK.

Vpgr A: Anders Eriksson, 
Mölndals SF.

Fältskjutning

Detta SM var enligt skyttarna 
en mycket väl arrangerad täv-
ling. Allt kändes planerat och 
organiserat in i minsta detalj. 
Vi fick också veta av Sonny, 
Lennart och Sören att de lagt 
ner mycket tid på att utbilda 
alla funktionärer med mate-

rial innehållande bland an-
nat regler och kommandon. 
Alla funktionärer visste vad 
de skulle göra och gjorde det 
också. Ett bra teamwork.
 Resultathanteringen gick 
snabbt, nya listor var snabbt 
uppsatta på resultattavlan. Det 

fanns inga spikade tider för 
särskjutningar och prisutdel-
ningar, utan när alla patruller 
var tillbaka och alla skjutlag 
var klara skedde allt i ett högt 
tempo utan att för den skull 
stressa, bara fokus och action. 
FOKus heter också det sys-
tem som Björn Lundberg 
från FOK Borås har byggt. 
Anmälan skedde via denna 
webbsajt. Här kunde skyt-
tarna preliminärt välja vilket 
skjutlag eller vilken patrull de 
ville skjuta de olika grenarna 
och vapengrupperna i. Även 
resultathantering, startlistor 
och protokoll hanterades 
av systemet. En läng-
re artikel om FO-
Kus och Björn 
Lundberg hit-
tar ni på sidan 
39.
 M å n g a 
berömde de 
olika banor-
na i fält, de var 
mycket uppskat-
tade. Svåra eller 

inte? Det gick att fylla och det 
gick att missa och göra tabbar, 
som vanligt. En del lyckades 
ta medaljer, andra inte. Många 
skyttar gick med ett leende, 
trots att det de inte gått så bra 
rent skyttemässigt. – ”Det var 
ju så kul”, hörde vi många 
säga. Det talar för ett mycket 
lyckat SM. Ett stort tack till 
arrangörerna.

Trots alla goda vitsord från alla 
nöjda skyttar till tävlingsar-
rangören, fanns det en sak 
som saknades. Glass!

Ann-Catrine Assarsjö och Sören Wahlberg delade ut hederspriser. 
För de som inte tog en medalj fanns det bland annat skruvdragare, 
stekpannor, pistolväskor och mycket mer att glädjas åt. Träning ger 

färdighet, 
som ger 
lycka och 
kanske till 
och med en 
medalj när 

dagen är slut.
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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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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

Av: Peter Carlsson

Efter årets pistol SM i Skövde var många väldigt nöjda med 
resultatrapporteringen och den mycket smidiga anmälan via 
webbsajten för FOKus. Vi tog ett snack med Björn Lundberg, 
hjärnan bakom systemet.

Björn Lundberg arbetar till 
vardags med IT och skjuter 
med FOK Borås, vilket kan 
ge en antydan till namnet på 
systemet FOKus. När för-
eningen arrangerade luftall-
svenskan 2007, innebar det 
väldigt mycket arbete som 
främst Sonny Svensson gjor-
de. Därför tog Björn fram 
ett webbaserat system för att 
föreningarna som deltog i 
tävlingen själva skulle kunna 
sköta anmälan och resulta-
trapportering.
– Sedan dess har det varit 
gradvisa förbättringar genom 
åren, berättar Björn. Militär 
snabbmatch fanns inte med 
från början till exempel. 2009 
byggde jag in funktioner för 
final- och särskjutningar vil-
ket vi inte hade använt tidi-
gare på våra klubbtävlingar.
– I år har jag arbetat med 
ett underlätta resultatrappor-
teringen för att undvika att 
skriva in resultaten för hand. 
Först gjorde jag ett försök 
med OCR (igenkänning av 
skrift. Reds. anm.), men det 
är jättesvårt då alla har så oli-
ka handstilar. Därefter tittade 
vi på flervalsvarianter istäl-
let, då kan datorn känna av 
vart på ett papper det finns 
en markering och tolka den 
informationen. Varje serie har 
flera alternativ för poäng där 
till exempel en precisionsserie 

har markeringar för valörer-
na 1–10. Sedan måste funk-
tionären själv räkna ihop och 
anteckna resultatet på proto-
kollet, som en extra säkerhet.

Testet med flervalsvarianter 
visade sig fungera riktigt bra 
och Björn beslutade sig för 
att arbeta vidare på konceptet. 
De funktionärer som fick tes-
ta konceptet tyckte att det var 
både enkelt och funktionellt. 
För att identifiera den tävlan-
de skytten, klass, tävling och 
serie används en QR-kod. En 
QR-kod kan innehålla väl-
digt mycket information och 
är väldigt praktiskt för detta 
användningsområdet.

Protokollen skannas sedan in 
varpå datorn tar hand om 
protokollen. Då läser syste-
met av vilken skytt, klass och 
tävling det gäller via QR-ko-
den och sedan även resultaten 
från flervalsalternativen per 
serie. Om systemet inte kla-
rar av att läsa informationen 
på papperet lämnas skyttens 
resultat tomt varpå man ma-
nuellt måste fylla i resultaten.

Eftersom systemet är webba-
serat kan skyttarna se resul-
taten direkt när de matats in 
i systemet. En fördröjning på 
ca. 15 minuter vilket är helt 
över förväntan, då vissa täv-

lingar publicerar resultaten på 
internet först några dagar eller 
veckor efter tävlingen.
– Efter denna SM-veckan 
kommer vi att samla in er-
farenheter och kommentarer 
kring systemet för att se hur 
vi kan förbättra det i framti-
den, berättar Björn.

Systemet FOKus har tidigare 
använts på SM 2009 i Skövde 
och 2010 i Stockholm vilket 
även där mottogs med nöjd-
het. Det kan krävas tid för ett 
sekretariat att lära sig ett nytt 
system, men så är inte fallet 
med FOKus.
– V i  ha r 
knappt ut-
bildat dem 
alls. Det är i 
stort sett bara 
Anna Vahl-
berg i sekre-
tar iatet som 
varit med se-
dan tidigare. 
Alla är ganska 
datavana och 
systemet är inte 
speciellt avance-
rat vilket gör att 
inlärningen var 
enkel för de flesta.

Hur ser då fram-
tiden ut för FOKus?
– FOK Bo r å s 
kommer fortsät-

ta använda FOKus, berättar 
Björn. Det är flera som har 
frågat om systemet och vill 
använda det på sina tävlingar. 
Eftersom det är ett ideellt ar-
bete jag lagt ner åt min egen 
förening på systemet, ser vi 
gärna att FOK Borås får nå-
gon form av kickback för de 
som vill använda det.

En stor eloge till Björn Lund-
berg och FOK Borås för det 
system de utvecklat och för 
att resultathanteringen under 
SM fungerade så bra!

Foto: Anna S. Törnqvist

Björn Lundberg i FOKus
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Snillrik 
gelkrita

Vi stämde träff med Martin 
Molin från företaget Mamo-
con utanför förbundets tält för 
att få veta mer om produkten 
och hur den kom till.
– Jag skjuter själv sedan 25 
år tillbaka, inleder Martin. 
Under alla dessa år har jag 
irriterat mig på dessa krit-
stumpar som smutsar ner både 
kläder och händer. Dessutom 
har kritorna en förmåga att 
försvinna hela tiden.
– De senaste åren har jag le-
tat efter ett alternativ och ut-
värderat en mängd varuprover 
för att hitta en produkt som är 
lämplig och mest allsidig till 
de flesta kalibrarna.
– Till slut föll valet på den 
produkt vi ser idag. Det är i 
grund och botten en krita för 
barn som ofta säljs i kit med 
olika färger. De är gjorda för 
att fästa bra på underlaget utan 
att behöva trycka för hårt. Ef-
tersom de är gjorda för barn 
är det lätt att tvätta bort färgen 
om man får den på kläderna. 

Tack vare att den är vattenlö-
slig fäster även färgen på våta 
tavlor och figurer.

Martin har testat markerings-
kritan väldigt utförligt. Allt 
från extrem kyla till extrem 
hetta och de har enligt ho-
nom fungerat otroligt bra.
– De har legat i frysen i fle-
ra dygn för att sedan kunna 
användas direkt, vilket beror 

på att vattenhalten är väldigt 
låg. Jag trodde först att färgen 
i kritorna skulle vara helt fru-
sen, men det var inga problem 
alls att använda dem direkt.
– Värmen här på SM har 
också satt dem på prov, men 
det var jag inte orolig för. Jag 
har låtit kritorna ligga länge i 
gassande solljus och de fung-
erar lika bra som vanligt efter 
den behandlingen också.

Markeringskritan har använts 
flitigt på SM och många verkar 
väldigt nöjda med produkten.
– Hitintills har vi bara an-
vänt den för utvärdering på 
olika tävlingar i Borås, Skövde 
och i Skåne. Nu har jag arbe-
tat för att få den i sortimentet 
hos de handlare som finns här 
på SM i Skövde, för att skyt-
tar runt om i hela landet skall 
kunna köpa den.
– Många handlare trodde 
inte att det fanns någon efter-
frågan, men det är ett moment 
22 då ingen har sett kritan ti-
digare.

Diametern på kritan är 11 mm 
och passar för markering av 
kalibrarna .22 till .38 WC. 
Kritan som är gjord av gel 
sliter in sig och bildar en kon 
som passar i kulhålen utan att 
kladda onödigt mycket. Kri-
tan skruvas ut som ett limstift 
och det finns gott om gel att 
använda.
 Pr iset på Marker ings-
kritan ligger på ca. 20 kr 
och många återförsäljare ger 
mängdrabatt om man köper 
flera.

Återförsäljare för Markerings-
kritan är bland annat Sportec 
AB, LCE Skyttemateriel, Am-
moCenter AB, Skytteservice i 
Älmhult och Gunnar Elfving 
Skyttematerial AB.

Av: Peter Carlsson

Det är sällan vi ser nya produkter 
på skjutbanorna, men under SM 

i Skövde lade nog många märke 
till den nya rosa ”markeringskritan” som 
användes vid markering på både fält- och 
banskjutningarna. En mycket bra produkt 
som fick ett elddop under årets hetta på SM.

Markeringskritans 
spets formar sig 
och passar perfekt i 
kulhålen utan att man 
behöver trycka hårt. 
Kritan är gjorde för 
kaliber .22 till .38 WC.

Kritan lämnar endast 
en svag men tillräcklig 
markering utan att 
kladda.

Martin Molin visar stolt upp 
Markeringskritan.
Foto: Alice Molin



NP3 ’18 4140 NP3 ’18

Pernilla och Simon Lander.

landar
Av: Anna S. Törnqvist

Pernilla Lander, Säffle Psk tog en individuell 
guldmedalj i precision C i juniorklassen, 
på årets svenska mästerskap i Skövde. 
Tillsammans med sin bror Simon Lander 
tog de lagguld i juniorklassen precision C. 
Två guldmedaljer till Pernilla och ett guld till 
Simon, som debuterade med sitt först SM.

På förra årets SM i Öster-
sund, kan vi högst upp i re-
sultatlistan se att Pernilla tog 
individuellt guld i precision 
C junior även då. Det året var 
inte Simon med och tävlade, 
eftersom han var för ung. De-
ras pappa Per-Anders Lander 
var däremot med och täv-
lade. Han lyckades då ta ett 
individuellt silver i precision 
öppen C.
 Pernilla och Simon fick 
sitt intresse för pistolskytte ge-
nom sina föräldrar. Det börja-
de med att de fick följa med 
när föräldrarna skulle ut och 
skjuta. Pernilla berättar att det 
var lite långtråkigt i början att 
följa med, men sedan började 
intresset sakta vakna till liv, till 
föräldrarnas glädje.

Pernilla fyller snart 17 år och går 
nu på Sävsjö skyttegymnasi-
um där hon ska börja sitt an-
dra år efter sommaren. Valet av 
gymnasium innebar också att 
hon fick flytta 30 mil hemi-

från och sköta mer praktiska 
delar själv, vilket hon tycker 
har varit nyttigt. De läser sam-
ma ämnen som i ett vanligt 
gymnasium, skillnaden är att 
de får tid till skytteträning. De 
tränar skytte ungefär 4 gånger 
i veckan, plus fysisk träning.
– Vi får passplaner, där vi till 
exempel står och riktar mot 
en vägg och torrklickar. Det 
är lite olika för luft och krut. 
Vi kör olika moment olika 
veckor. Hemma tränar jag 
lite som jag känner. Jag mär-
ker att stillahållningen kan-
ske blir bättre och träffbilden 
krymper. Skyttet går lite upp 
och ner. Det har också myck-
et med tankarna att göra. Vi 
tränar inte så mycket mentalt, 
men det kommer nog mer sen 
i skytteutbildningen, berättar 
Pernilla.
– Pappa är bra på att ge mig 
tips och råd om till exempel 
korrigeringar, då brukar det 
bli bättre, säger Pernilla och 
Per-Anders ler stolt.

Vad tycker du är den viktigaste 
fysiska träningen när det gäller 
pistolskytte?
– Jag skulle nog säga både 
styrka och kondition. Bålträ-
ningen är viktig, det kör vi 
mycket i Sävsjö också, säger 
Pernilla.

Vad har du för mål Pernilla?
– Jag vet inte, men jag vill 
försöka ta mig så långt det går 
inom skyttet.

Vad har du för vapen?
– Jag skjuter med en Pardini 
SP 20 och ammunitionen jag 
använder är Sk pistol match.

Simon är 15 år och ska bör-
ja årskurs 9 efter sommaren. 
Hans planer just nu pekar 
på att han kommer följa sin 
systers spår och söka sig till 
Sävsjö skyttegymnasium han 
också. Första uttagningen till 
gymnasiet börjar i december.

Simon, får du tips av Pernilla?
– Ja, absolut och jag försöker 
bli bättre, även om det kanske 
inte blir så. Men jag strävar 
efter att bli det. Jag tycker att 
mina förutsättningar är bra.
– När det gäller träning så 
har jag inte något program för 
hur jag ska skjuta, jag skjuter 
bara lite som jag känner.
– Jag skjuter med pappas 
Unique som jag har ”lånat”, 
tillägger Simon.

Per-Anders, hur har din 
skyttekarriär sett ut?
– Jag började skjuta luftpi-
stol 1985, men det är egent-
ligen nu på senaste tiden jag 

har börjat satsa ordentligt. Det 
är roligt nu när vi kan åka al-
lihop och skjuta, jag märker 
att jag blir mer taggad.

Per-Anders Lander tog ett indi-
viduellt silver i precision C på 
svenska mästerskapen 2017 i 
Östersund, året innan tog han 
ett individuellt brons i preci-
sion C. Man kanske kan säga 
att även han är på gång framåt.

Mamma Karin berättar att hon 
tog pistolskyttekortet 2006, 
men har inte skjutit så myck-
et de senaste åren, men hon är 
med och stöttar familjemed-
lemmarna.
– De senaste åren har Per-
nilla använt min pistol, så jag 
valde att ta ett steg tillbaka 
tills hon fick sin egen pistol. 
Jag ligger lite i lä nu kan man 
säga, men det har det varit 
värt säger Karin.

Familjen utstrålar ett lugn och 
låter sig inte stressas, en bra 
egenskap för skyttet. Vi kan 
nog räkna med att se med-
lemmar från familjen Lander 
på prispallen i framtiden.

En glädjande reflektion från 
årets SM är att det var fler 
startande juniorer än det bru-
kar vara, totalt 19 var med och 
tävlade i precision C. Det var 
fler elever från Sävsjö skyt-
tegymnasium som var med, 
Emelie Fält, Hässleholms Psk, 
Michaela Jansson, Lövsta Skf 
och Jonas Andersson Wang, 
Ljungbyheds Pk. Det bådar 
gott för framtida svenska mäs-
terskap och medaljörer.

landar
Lander

på prispallen
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Svensk importör av Walthers pistoler och reservdelar.
Vi finns i Eskilstuna.  Välkommen att kontakta oss.
www.karlolsson.se | info@karlolsson.se | 070-566 61 74

Pris från: 
95 öre/patron

Pris från: 
93,5 öre/patron

Kvalitet för 
vinnare!
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Oppfinnar-Jockes 
roliga och rörliga fältmål
Av: Peter Siegel

Håkan Einerth 
är medlem och 
sekreterare i Täby 
Viggbyholm Östra 
Ryds Skytteförening, 
han är även klubbens 
”Oppfinnar Jocke” 
som konstruerat 
nya, roliga och 
rörliga fältmål. 
SPSF:s biträdande 
generalsekreterare, 
Bo Walger, är 
ordförande i klubben.

– Välkommen att som för-
sta man prova våra nya fältmål, 
hälsar konstruktören Håkan 
Einerth. Vår klubb är inte så 
stor, men grundades redan 
för nästan 100 år sedan. Den 
12 september 1922 samlades 
ett gäng skytteintresserade på 
biografen i Täby Kyrkby. Den 
kvällen bildades vår skytte-
förening och har varit verk-
sam sedan dess. Vi är samtidigt 
även Täbys äldsta idrottsför-
ening. Klubbens namn är nu 
kort och gott ”Täby Skf ”. 
Mer information om oss finns 
på www.tabyskf.se.

Håkan Einerth har konstruerat 
tre olika rörliga fältmål och 
jag skulle provskjuta ett i ta-
get. Håkan kallar målen för 
Semaforen, Metronomen och 
Klockan. Jag började dock 
med klockan som bestod av 
fyra C20 figurer som snur-
rade runt. Avstånd 25 meter. 
Första omgången kändes lite 
ovant, jag fick bara 3 träffar, 
men när jag provade en gång 
till hade jag i alla fall 5 träffar 
i 4 figurer.

Metronomen på station 2 som 
var en C30 tavla på toppen 
av en pinne som slog takten 
höger – vänster – höger – 
vänster. En metronom är ett 
mekaniskt eller elektroniskt 
instrument som avger en fast 
takt, det exakta utgångstem-
pot för ett musikstycke, van-
ligen i form av ett klickande. 
Där gick det bra på en gång, 
6 träffar.

Semaforen är uppkallad efter 
ett optiskt signalmedel, som är 
avsett att synas på långt håll i 
dagsljus, som till exempel en 
järnvägssignal. Här bestod det 
hela av två C30 tavlor i 90 
graders vinkel som rörde sig 
höger/vänster. Lite lurigt då 
figurerna rörde sig lite ryckigt 
och var därför lätta att missa. 

Lite finslipning/trimning 
behövdes där för att fi-
gurerna ska röra sig i mer 
jämn takt. Men det fixar 
konstruktören med lätthet, 
lite barnsjukdomar finns ju 
alltid i början.
 Tekniskt fungerar de så att 
målen styrs med el och tryck-
luft. Samtliga mål är konstrue-
rade att kunna köras snabbare 
eller långsammare beroende 
på vilken svårighetsgrad man 
önskar. Målen startas med 
en fjärrkontroll som styr ett 
tidrelä som i sin tur styr en 
tryckluftsventil eller elmo-
tor. De tekniska delarna är 
väl skyddade mot skott av en 
stålplåt och allt är monterat 
på en stående regel. – Målen 

konstruerade och monterade 
jag i min källare under vin-
tern 2018 berättar Håkan Ei-
nerth.

Det är klart att man måste pro-
va och även träna på dessa nya 
rörliga målspel några gånger 
för att få in snitsen. Klubbens 
ordförande Bo Walger samt en 
del medlemmar testade sedan 
Håkan Einerths figurer och 
kom fram till samma slutsats: 
”Det är jättekul med nya rör-
liga och roliga målspel”.

Konstruktören Håkan Einerth 
håller koll på Klockan.

De tre rörliga målspelen. Från vänster Semaforen, 
Metronomen och Klockan.

Klubbens ordförande Bo Walger samt en del medlemmar testade Håkan Einerths nya målspel.
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Drömmen om en 
skyttetidning

NP:s Antikrunda

Förre redaktören Uffe 
Hansson berättar här 
om sina försök att 
starta en kommersiell 
skyttetidning. Samtidigt är 
det historien om Svenska 
Pistolskytteförbundets tidning 
NP, från ”Meddelanden från 
Förbundet” till ”Nationellt 
Pistolskytte”.

När jag började skjuta pistol 
1971 i Handens Pk söder om 
Stockholm hade klubben ett 
riktigt trevligt medlemsblad. 
Mycket nödvändig informa-
tion förstås, men även en och 
annan intressant artikel om 
skjutteknik etc. Jag började 
bidra med material, bland an-
nat ”Hur skulle vilda västerns 
revolvermän klara en svensk 
fältskjutning?” och den teck-
nade serien ”Triggy” som nu 
återuppstått i NP.

Amerikanska ”Guns & Ammo” 
var också poppis, men i slu-
tet av 1970-talet började jag 
längta efter en svensk vapen-
tidning som lade mer fokus 
på skyttet. Hur svårt skulle 
det vara?
 Väldigt svårt, visade det 
sig, eftersom det handlar om 
mycket pengar och jag fick 
bordlägga idéerna.
 Tankarna malde dock och 
när vi närmade oss 1980 fick 
jag kontakt med några andra 
killar inom skyttet, främst ge-
vär, som hade samma funde-
ringar.

Utkastet till omslag på vår första vapen- och skyttetidning. Karl-Erik Lexne, Vapentjänst i Spånga, var 
mycket tillmötesgående och ställde upp den här samlingen vapen för framsidan, originalbilden var i färg, 
men försvann bland ruinerna av det nedlagda tidningsprojektet.
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Andra försöket. Här lite prov på innehåll i den 
tänkta Vapen & Skyttetidningen.

Glänsande ytterligheter
Nazitysklands toppar erhöll otroligt påkostade och utsmyckade PP/
PPK tjänstevapen av Carl Walther Waffenfabrik under storhetstiden. 
Bilder ur Waltherfabrikens bok ”Walther Eine Deutsche Legende”.

Adolf Hitler fick denna förgyllda PP med arabeskgravyr och kolvsidor 
av elfenben som hedersgåva på sin femtioårsdag. Pistolens vidare 
öden är delvis höljt i dunkel. Om man ska tro det som berättas dök 
pistolen upp i USA på 1960-talet och såldes 1987 genom Mohawk 
Arms och inbringade då 115 000 dollar.

Pompösa föremål hörde till bilden av Hermann Göring och där passar 
denna förgyllda PP, som är graverad med eklöv och har kolvsidor 
av elfenben. Även han förärades vapnet på sin femtioårsdag 
med inskriptionen ”Till 50-åringen för åminnelse av glada 
skogsmannastunder”.

SS-chefen Heinrich Himmler erbjöd gärna sina officerare 
utmärkelser i form av förgyllda och med gravyr försedda pistoler. På 
högra sidan finns Himmlers namnteckning och på vänstra sidan den 
överdrivet svulstiga inskriptionen ”Min ära heter trohet”.

Denna S&W K38 har förgylld hane och avtryckare m.m. och är i 
övrigt försedd med en fantastisk gravyr. Tillhörde en samlare som 
för många år sedan hade den förvarad hos Vapenspecialisten 
på söder i Stockholm. Han lät mig fotografera den men ville vara 
anonym.

Den ryska 22:an ”Baikal” dök upp i Sverige i mitten på 80-talet. 
En av mästerskyttarna testade pistolen och sköt 588 poäng i 
standardpistol med ”den snabba ryssen”.
Den stora fördelen ligger i den ytterst låga kärnlinjen kombinerad 
med lätt slutstycke. Pipan ligger så lågt att pistolen troligen 
skulle ha diskats om den legat en halv millimeter lägre. Det lätta 
slutstycket, i princip en rak metallbit, löper under pipan. Hanen 
klipper till uppifrån och ned. Siktskåran är av U-typ och pistolen 
har alla gängse inställningsmöjligheter.
En nackdel är att kolvens handstöd är lite svårt att fixera (endast 
en spårskruv).
Baikal kostade c:a 5 500:- inkl. väska, verktyg och diverse tillbehör.

Baikal – en snabb ryss



NP3 ’18 4746 NP3 ’18

Vi hade ett antal möten där vi 
spånade idéer, upplägg och 
inriktning. Ett tidningsnamn 
– ”Vapenmagasinet” – togs 
fram och det skrevs också 
några artiklar och plåtades 
en del, men det gick trögt. 
Eftersom ingen av oss ville 
inteckna hus och hem för ett 
osäkert tidningsprojekt tving-
ades vi än en gång inse att den 
svåra biten var avsaknaden av 
kapital.
 Ny tråkig period där inget 
hände.

Något år senare hamnade jag 
vid samma bord i cafeteri-
an som Lidingöskytten Per 
Sjöswärd. Vi hade haft kontakt 
tidigare och började prata om 
tidningsprojektet. Per gillade 
idén och föreslog att vi – hur 
det nu än skulle gå – borde re-
gistrera ett tidningsnamn hos 
PRV. Vi enades om ”Vapen 
& Skyttetidningen”. ”Bra”, 
sa Per, ”nu kan ingen sno det 
namnet i alla fall”.

När den första entusiasmen 
lagt sig började hjulen ram-

la av ekipaget på nytt. Någ-
ra artiklar hann vi producera, 
jag minns att Per bland annat 
skrev en riktigt bra artikel om 
samurajsvärdets historia. I för-
sta numret ville vi också ha 
med olympiamästaren Skan-
åker. Han var tillmötesgåen-
de, önskade oss lycka till och 
bidrog med en beskrivning av 
hur hans karriär började. Jag 
fick också en intervju med 
den tidigare mästerskytten 
Torsten Ullman.
 Det blev vår sista ansträng-
ning för att starta en tidning, 
vardagen med våra ordinarie 
jobb krävde sitt och vi fick 
lägga ner projektet.

Svenska Pistolskytteförbun-
dets knastertorra publikation 
”Meddelanden från Förbun-
det” bestod i början av en bunt 
papper häftade i övre vänstra 
hörnet. Man ska betänka att 
detta var före datorernas intåg 
och det mesta handlade om 
att få ut information av diverse 
slag, till exempel tävlingspro-
gram, listor på alla som klarat 
riksmästarklassen, resultat från 

SM, landsdels- och kretsmäs-
terskap etc. Man klippte och 
klistrade ihop maskinskrivna 
ark och lämnade till tryckeriet.

Men det började så sakta hända 
saker med denna publikation. 
Den som hade till uppgift att 
sätta ihop informationsbladet 
var förbundskonsulenten. En 
bit in på 1970-talet bad då-
varande konsulenten Magnus 
Afzelius några skyttar att bi-
dra med egna artiklar. Detta 
resulterade bland annat i en 
artikel om den klassiska re-
volvern ”Colt Peacemaker”. 
Man kan nog säga att detta 
var embryot till dagens NP.

Den efterföljande konsulen-
ten, Björn Sjölund, fortsat-
te på den inslagna vägen. Vi 
träffades några gånger och 
eftersom jag arbetade på en 
reklamavdelning och hade 
tillgång till en del grafisk ut-
rustning, erbjöd jag mig att 
skriva och plåta för bladet. 
Den torra informationen från 
Förbundet blev mer och mer 
uppblandad med reportage 
och artiklar. Förbundets med-
delanden hette nu ”Natio-
nellt Pistolskytte” och började 
tryckas som en tidning med 
Björn som redaktör.

Det kändes jätteroligt och in-
spirerande att äntligen få ut-
lopp för min inneboende 
längtan att skapa en (förhopp-
ningsvis) läsvärd medlemstid-
ning för landets pistolskyttar. 
Jag skrev och plåtade mer och 
mer och blev påhejad av min 
ständige vapendragare Basti 
Naumann som också bidrog 
med artiklar, liksom eldsjälen 
Peter Siegel, NP:s ”flygan-
de reporter”, som fortfaran-
de är aktiv.
 När datorerna började 
dyka upp i mitten på 80-talet 
var det slut på klipp- och klist-
randet. ”Desk-top-publish-
ing” gjorde entré och en 
kollega, Annette Hofvander, 
som än idag jobbar med NP, 
började sätta tidningen och ta 
hand om bildrepron. Många 
manus var fortfarande hand- 
eller maskinskrivna.

Förbundets styrelse var nöjd 
med hur tidningen utveck-

lades och jag fick arbeta med 
det jag tyckte var jättekul. Jag 
fick också möjlighet att publ-
icera lite material som jag 
samlat på mig tidigare, bland 
annat intervjun med gamle 
mästerskytten Torsten Ull-
man. På annan plats finns lite 
övrigt av det vi skrapade ihop 
som inte publicerats tidigare.

Fram till 1993 hade jag min 
anställning på reklamavdel-
ningen kvar, men så kom fi-
nanskrisen och 16 av oss fick 
lämna företaget. Jag hade 
hunnit bli 50 och tänkte ”nu 
eller aldrig” och startade eget. 
Det gick skapligt och jag fick 
lite mer tid till NP. Glädjen 
över att få utveckla NP gav 
motivation. Allt gick så bra att 
vi till och med kunde utöka 
antalet nummer per år till fem.
 På förbundsårsmötet 1999 
(samma år jag tillträdde som 
redaktör) röstade medlem-
marna för sex nummer per år.
”Klarar ni det grabbar?” fråga-
de Förbundsordförande Gun-
nar Tysk och tittade på Basti 
och mig.
– Javisst! Kör hårt!

Det var riktigt tufft.  Vi (och 
förbundets ekonomi) klarade 
två år med sex nummer (2000 
– 2001). Sedan fick det vara 
nog och det blev återgång 
till fyra. Och det var nog bra. 
Med tanke på att vi var så få, 
oftast bara tre personer, som 
hade andra jobb också kände 
jag att gränsen för vad vi mäk-
tade med var nådd.

Vi backar bandet till 1993 då 
den kommersiella ”Jakt och 
Handvapen” kom ut med 
sitt första nummer. Någon 
hade vågat (och fixat kapi-
tal). Mannen som vågade och 
satsade var Lars Junberger, yt-
terligare en eldsjäl med vapen 
och skytte som intresse. För-
sta numret finns att beskåda 
här intill, liksom Junbergers 
ledare.
 Mina och Junbergers väg-
ar korsades av en slump på 
gamla Kaknäs skjutbana på 
Djurgården när vi, ovetandes 
om varandra, gjorde ett repor-
tage om Förbundets satsning 
”Tjejåret 1993”. Jag minns 
hur vi flockades runt dåvaran-

Anna Lindh var fritidsborgarråd i Stockholm 1993 och ställde upp på 
Kaknäs skjutbana på Djurgården för att inviga ”Tjejåret 1993”. Här 
ser vi henne provskjuta med en Hämmerli 215. På min fråga till henne 
om Kaknäs skjutbanas framtid sa Anna att hon skulle göra vad hon 
kunde för att den skulle få vara kvar. Tyvärr blev det inte så, hon fick 
majoriteten emot sig. Anna Lindh blev senare utrikesminister och 
var tilltänkt som statsminister efter Göran Persson, men som alla vet 
mördades hon tragiskt på varuhuset NK 2003.
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NP:s utveckling 
under åren, 
från sv/vitt 
med enbart 
dekorfärg på 
omslaget till 
försiktiga färg 
på 8 sidor samt 
slutligen färg 
rakt igenom.

Från att ha varit en bunt 
papper häftade i övre 
vänstra hörnet kom nästa 
steg, en tidning. Min första 
artikel infördes i det här 
numret 1983. Det var ett 
kåseri som handlade om 
min gamla ollonpicka.

I Lars Junbergers artiklar var temat till en början Vila Västern. Bland annat berättade han om 
verklighetens Texas Rangers som här ses träna skytte.

de fritidsborgarrådet i Stock-
holm, Anna Lindh, för att ta 
bilder. Hon hade inbjudits till 
Kaknäs för att skjuta startskot-
tet på tjejsatsningen.

Junberger, som slitit enormt 
för att förverkliga sitt tid-
ningsprojekt, fick uppleva att 
det var möjligt. Han lyckades 
knyta till sig medarbetare och 
ett omfattande redaktions-

råd, men som ansvarig utgi-
vare och chefredaktör vilade 
mycket på hans axlar. Han be-
rättade att han bland annat i 
början körde ut upplagor till 
försäljningsställen själv för att 
få igång ruljangsen.
 Efter två år som chefre-
daktör för VapenTidningen 
(som den kom att heta sena-
re) hoppade Junberger av, or-
saken var enligt honom själv 
redaktionens oenighet om 
tidningens inriktning.
 Senare erbjöd han sig att 
skriva för NP, vilket var väl-
kommet. Med Junberger blev 
det mycket vilda västern i NP, 
något som uppskattades av 
många men som fick andra 
att reagera negativt. Efter en 
tid bestämdes att ämnet vilda 
västerns revolvermän (och 
kvinnor) skulle avslutas.
 Junberger bidrog också 
med en hel del vapenhisto-
riska artiklar innan hans med-
verkan i NP upphörde efter 
2005.

Det var i korthet drömmar som 
gick i stöpet och drömmar 
som gick i uppfyllelse. För 
min egen del fick det hela 
ändå ett lyckligt slut då jag 
fick möjlighet att arbeta med 
NP. Det har varit en fantas-
tisk resa!
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VapenTidningen har lyckats överleva sedan starten 1993. Efter att 
tidningens namn ändrades till VapenTidningen justerades också 
namnet grafiskt.

Jakt & Handvapens första 
utgåva 1993 och dess 
grundare och chefredaktör 
Lars Junberger. Tidningens 
inriktning framgår av hans 
ledare här intill. Junberger 
hade bland annat en 
bakgrund som filmfotograf 
för SVT nyheter i slutet av 
60-talet. Han avled 2012 i 
en ålder av 68 år.

Just nu håller du i Jakt & Handvapen Nr 1, årgång 1. Behåll 
den. Detta första nummer är resultatet av en unik sats-
ning. Vi som jagar, skjuter eller samlar på vapen har aldrig 
haft en egen tidning. Visst finns det föreningsblad fulla av 
resultat, regler, meddelanden o.s.v. men vi saknar nyheter, 
intressanta reportage, djuplodande analyser, rappa inter-
vjuer och informativa annonser.

Då och då kommer det artiklar om jakt och handvapen i 
jakttidningar, men vi tycker inte det räcker. Vi behöver en 
egen tidning som görs av skyttar, jägare och samlare.
 Jakt & Handvapen är allt som en skytt kan hålla i hän-
derna. Pistoler, revolvrar och gevär, men också blankvapen 
som knivar, svärd och sablar etc. Kanske blir det något om 
betydligt grövre, militära vapen i framtiden också.

Jakt & Handvapen är en saklig, analyserande, infor-
merande, utbildande och i någon mån också varnande 
tidning med en klar inriktning. Vi ska verka för att till-
varata skyttars och vapensamlares intressen i samhället 
där antalet grövre brott med vapen ökar och där kraven 
på hårdare lagstiftning växer.

Vi måste arbeta för att skapa ett balanserat förhållande 
byggt på ömsesidigt ansvar och förståelse mellan allmän-
het, vapenägare, jägare, skyttar, polis, tillståndsgivande- 
och lagstiftande myndigheter.

Med tanke på utvecklingen är det ytterst viktigt att vi till-
sammans arbetar för att få gehör för våra synpunkter. Vi 
måste bevaka våra intressen och använda alla demokratis-
ka möjligheter till information och kommunikation. Kalla 
det gärna för påverkan. Situationen är särskilt allvarlig 
med tanke på att många kommuner planerar att stänga 
skjutbanor med anledning av blyets påstådda negativa ef-
fekter på miljön. I värsta fall kan många av oss stå utan 
skjutbanor om några år.

Saklig information måste förmedlas till ansvariga politiker 
på alla nivåer. Kanske är det just vårt ansvar att så sker. 
Ett av våra mål måste vara fler skjutbanor. Nedläggningen 
måste stoppas.

Jakt & Handvapen är i sanning en unik tidning. Köp den.

Ge oss artiklar, tips och bilder. Hjälp oss att utvecklas. 
Sprid tidningen. Stöd Jakt & Handvapen så stöder du ditt 
eget intresse. Nu är det dags.

Lars Junberger
Chefredaktör

Ett lyckat 
tidningsprojekt
Ledaren i Jakt & Handvapen nr 1, årgång 1

Välkomna till Jakt & Handvapen
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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

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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Insändare

Jag började som pistolskytt 
1952, därtill nödd och tvung-
en. Pistol var det enda vapen 
vi kunde ha med i cockpit 
och den skulle vara med där-
för att om vi blev nedskjutna 
över fiendeland hade vi bätt-
re förutsättningar att komma 
hem. Jag var pilot i Flygvap-
net under det Kalla Kriget. 
Det var också en fördel om 
man kunde träffa det man 
siktade på. Självklart började 
man som fältskytt med rörli-
ga mål. Alltid skjutning på fre-
dag eftermiddag. Tävling och 
den sämste skytten fick städa 
skjutbanan. Punkt slut.

Tusentals militärer, hemvärns-
män och civila klubbar sköt 
på helgerna. Föreningarnas 
årsmöten hölls med dans, 
subventionerad middag, vit 
skjorta och slips var obliga-
toriskt. Med andra ord STA-
TUS.
 Ur denna kader av tusen-
tals skyttar var det inte svårt 
att hitta ämnen för OS och 
VM. Därav våra stora fram-
gångar ute på världens skjut-
banor från 1900 till år 2000.

Dagens svenska skyttar och 
ledare lever i en annan värld. 
Vill vi bli bäst i världen igen 
eller vill vi ha gratis semester?
 Nu återkommer vi till två 
nya skilda världar. Skyttesport 
och Svenska Pistolskytteför-
bundet.

Medan SPSF ökar sitt med-
lemsantal och även kvalitet 
på skjutresultaten går Skyt-
tesport åt motsatt håll. Vid se-

naste Sport SM pistol hade vi 
ca 200 starter.
 Ingen från Sportskytte-
förbundet var närvarande en 
enda dag trots att tävlingarna 
pågick 6–7 dagar. Inga spon-
sorer, sportchef, journalister 
eller återförsäljare syntes till. 
Man lämnade helt enkelt ar-
rangörerna i sticket. Fy skäms.
 Jag klandrar inte arrangö-
rerna, de ska en eloge för en-
gagemang och glatt humör. 
Resultaten var av förståeliga 
skäl urusla.

När jag sedan vänder blicken 
mot SM ban och fält i Sköv-
de ser det helt annorlunda ut.
 Hela kansliet på plats med 
Förbundsordförande i spetsen. 
Försäljning av böcker, märken 
osv. Journalister och redaktö-
rer på plats, Peter Siegel (en 
institution) tog kanske tusen 
bilder. I matsalen arbetade 13 
frivilliga med att laga mat. 
Verkliga proffs. Alla Sveriges 
vapenhandlare av dignitet var 
där. Klart att det var lönsamt, 
tänk er över 2 800 starter.

Detta är fakta om svenskt pi-
stolskytte i dag. Nu till pu-
delns kärna.
 Varför har vi det så? En 
förklaring är att styrelserna 
inte vill inkräkta på (av hävd) 
andras revir. Lugnast så!
 Men detta kan ju inte få 
fortgå i evighet. Vad är det 
egentliga problemet?
 Är problemet att det är 
trevligt att ha en titel? Typ 
ordförande, sekreterare, träna-
re? De här hedersuppdragen 
är ju inte arvoderade så varför 
klamrar man sig fast? Med lite 
fantasi och välvilja kan man 

säkert ordna detta till skyttets 
bästa. Men har man tänkt på 
skyttarna? NJA?

De flesta skyttar vill bara skju-
ta och tävla och bryr sig inte 
om hur organisationen ser ut, 
men man vill ha en stark or-
ganisation bakom och man 
blir starkare om man går sam-
man. Man använder samma 
banor, det är samma skyttar 
– en mindre del har Sport-
skyttelicens.

Men det är större chans att nå-
gon bland 17 000 i SPSF vill 
göra något så ovanligt som att 
stiga upp 05:00 för att träna 
än bland 100 stycken från Pi-
stolsektionen. Träningsmäng-
den skiljer sig inte från övriga 
sporter på världsnivå. Kolla 
Sara Sjöström, simning. Just 
nu finns ingen i Pistolsektio-
nen som kan ses som kandi-
dat men det finns bland SPSFs 
skyttar. Jag har koll.

Ett sätt med ”milt våld” är 
att införliva sport-snabb – 
grov och fripistol i SPSF:s 
program. Vem löser då Sport-
skyttelicensen? Enkelt? Re-
presentationen till OS och VM 
fixar man med att lösa licen-
sen för de som är uttagna och 
eftersom det rör sig om max 
5 000 kr kan ju SPSF bjuda 
på det. Dessutom behövs en 
lagledare som är representativ 
och språkkunnig. Kanske man 
kan skicka med en kassör och 
tränare också. Självklart från 
styrelsen. Lockande?

Ett annat förslag är att ha en 
allmän omröstning bland alla 
pistolskyttar:

Vill ni att Pistolsektionen och 
SPSF går samman? Ja eller Nej?
Det fina med den enkäten är 
att ingen i styrelserna behöver 
ta något eget beslut. Man kan 
enkelt luta sig mot rösträk-
ningen. Dessutom kallas det-
ta för demokrati. Svenskar är 
otroligt konflikträdda sedan 
ett par hundra år tillbaka och 
det kan ju utnyttjas.

Alla börjar ju med att skjuta 
nationellt (nästan) och det är 
mot naturen att behöva byta 
miljö därför att man vill bli 
Världsmästare och delta i OS.
 Det kommer att bli skill-
nad på resultat när 17 000 
skyttar slåss om 3 platser mot 
som nu 10–30 stycken.

En av Sveriges bästa förbunds-
kaptener i en bollsport sade 
till mig för 30 år sedan: Rag-
nar du måste ha problem där-
för att du ligger 20 år före i 
ditt tänkande.
 Visst och sant men det 
är inte jag som har problem. 
Problemen ligger i likgiltig-
heten och slöheten hos de 
som ska föra Sverige framåt. 
Detta gäller samhället i stort. 
Det är inte tillåtet att vara 
hungrig i Sverige. Men ett 
talesätt säger att ”Hungriga 
hundar jaga bäst”. Det tyck-
er jag är ett bra talesätt. Mätta 
hundar jagar över huvud taget 
inte. Detta måste jag påpeka 
för min inre sinnesfrid.

Nu har jag gjort det för tusen-
de gången och jag mår skit-
fint, inga problem.

Ragnar Skanåker

Två skilda världar ska denna artikel handla om. 
Egentligen är det bara EN men så har vi ju politik 
inblandad och då blir det som det blir.

Insändare

Jag började som pistolskytt Jag började som pistolskytt Jag började som pistolskytt 

I huvet på en gubbe
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Grattis
Peter

75 år

Vi vill uppmärksamma att Nationellt Pistolskyttes 
ständige reporter Peter Siegel har fyllt 75 år.

Grattis
Peter

75 år

Svar till Ragnar
Det känns alltid bra att få be-
röm, och särskilt från någon 
som har så mycket att jämfö-
ra med, vilket du har, Ragnar.

Frågan är alltså varför SPSF 
inte fusionerar med SvSF 
Pistolsektion, alternativt att 
SPSF slukar den senare?
 Det finns ingen formell 
överenskommelse mellan 
förbunden i frågan, men det 
finns en avsiktsförklaring från 
båda (2008-2009) att inte ta 
upp varandras grenar. SPSF 
styrelse anser att det inte vore 
bra för ISSF-skyttet med en 
okoordinerad och av SvSF 

oönskad verksamhet i dessa 
grenar. Ditt ”milda våldsför-
slag” bygger på att SvSF ändå 
med glädje skulle ta emot och 
integrera dessa ”produkter” i 
elitverksamheten. Det har vi 
ju provat med olika satsningar, 
och framgången med integra-
tionen har varit blygsam.

Då återstår ditt alternativ 1, fu-
sion. Det skulle innebära att 
SPSF behöver bli en del av 
Riksidrottsförbundet (RF), 
SOK, ESC och ISSF. Våra stad-
gar skulle exempelvis under-
ställas RF och vi skulle inte 
kunna reglera vem som kan bli 

medlem och utbildas i skytte. 
Skulle vi ändå framhärda skul-
le Riksidrottsnämnden (RIN) 
kunna överpröva våra beslut.
 Till detta kommer frå-
gan om RF och ISSF skul-
le acceptera ytterligarte en 
medlem från Sverige inom 
sportskytte? Osannolikt, då 
RF linje idag snarare är sam-
manslagning av förbund.

Låt oss istället göra vad vi 
kan för att skyttarna sömlöst 
kan röra sig mellan grenarna. 
SPSF har sedan länge luft-
pistol på programmet, och 
skyttarna kan skjuta preci-

sions- och snabbskjutning 
samt alternativa märkesprov 
för guldmärket (serier på 150, 
20 och 10 sekunder). Var rib-
ban ska ligga, med tävlings-
utbud och tävlingslicenser 
etcetera, bestäms av Skyt-
tesporförbundets medlemmar.

Sammanfattningsvis – att Sve-
rige har en framstående plats 
inom det internationella 
sportskyttet är viktigt även 
för SPSF, men vårt stöd får 
inte ske till priset av bredd-
verksamheten.

Svenska Pistolskytteförbundet
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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

Krysset

Av: Ulf Hansson

Lösenordet består av slumpmässiga bokstäver som du får fram genom de 
blå numrerade rutorna.
Skicka lösningen senast den 28 oktober 2018 med e-post till npkryss@
liteolika.se eller som postbrev till Svenska Pistolskytteförbundet, 
Box 27001, 102 51 Stockholm. Märk kuvertet ”Korsord NP 3/18”.
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 ett set badhanddukar med förbundets 
logotyp.
Lösenordet i NP 2/18 var: CAONI
Grattis till Marie-Louise Olsson från Vansbro, som får en shaker med 
förbundets logotyp skickat till sig. Lösning NP2/18.

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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Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa

Landslagsuttagningen

– VM:et är för pistol, gevär, 
lerduva och viltmål och alla 
sportgrenar inom varje sek-
tion skjuts, men för min del 
gäller bara luftskyttet, berättar 
Michaela. Det är en väldigt 
hög nivå på alla skyttar och 
att överhuvudtaget få äran 
att delta är stort. Självklart ges 
medaljer ut till topp tre i varje 
disciplin och de sju bästa går 
vidare till final där 34 skott 
per skytt skjuts. Nytt för alla 
tävlingar i år är att alla, herrar 
som damer, skjuter kvalifika-

tionsomgången på 60 skott 
istället för 60 respektive 40 
skott.
– Jag och några andra pistol-
skyttar flyger den 31 augusti 
och jag flyger hem igen den 
7 september. Eftersom vi alla 
tävlar i olika grenar under oli-
ka dagar har vi olika restider 
hem igen. Jag flyger då hem 
med några seniorskyttar, fort-
sätter Michaela.
– Vi har två mellanland-
ningar på vägen till Busan, 
Sydkorea, en i Köpenhamn 

och den andra i Beijing. På 
hemvägen flyger vi från Bu-
san till Beijing, vidare till 
Köpenhamn och därifrån till 
Göteborg där jag blir upp-
hämtad och åker vidare till 
Skyttegymnasiet.

De som representerar Sverige 
i pistolskyttegrenarna är:
• Michaela Jansson, Håtuna 
Pistol & SSK – Luftpistol
• Rebecka Ander s son, 
Dorotea PSK – Luftpistol 
och Sportpistol 25m

• Josefine Thörnkvist, Zink-
gruvans PSK – Luftpistol och 
Sportpistol 25m
• Vendela Sörensson, Öck-
erö SF – Luftpistol, mixlag
• Morgan Johansson, Stock-
holmspolisens SF – Luftpistol
• Per-Anders Lander, Kungl. 
Värmlands Reg – Luftpistol, 
mixlag och Fripistol
• Pontus Schmidt, Zinkgru-
vans PSK – Snabbpistol

Vi önskar alla skyttar ett stort 
lycka till under VM!

Redo för VM
Michaela Jansson går andra året på Sävsjö skyttegymnasium och skjuter 
både internationella och nationella skyttegrenar. Hennes prestationer 
under en längre tid har nu belönat sig då hon blivit uttagen till den 
truppen som skall representera Sverige under VM i Changwon, Korea.

Herrar
Henrik Arvidsson, Jönköpings PK
Tommy Hansen, Bodens Sportskytteklubb
Mikael Nilsson, Sportskyttarna Ljungby
David Lindström, Bodens Sportskytteklubb

Damer
Ann-Kristin Jansson, Lövsta SKF
Madeleine Johansson, Högsby PK
Liselott Såmark, Stockholmspolisens Skf
Veronika Ferden, Luleå Pistolklubb

Juniorer
Martin Forsbacke, Nordmarkens PSK
Victor Hahn, Ballongbergets SKF
Leupold Joandi, Salems PK
Simon Jander, Örebro PSSK

2018 års svenska 
landslag som 
åker till Danmark i 
september för att 
kämpa. 
Foto: SPSF

Årets landslag 
för de nordiska 
mästerskapen 
i fältskjutning 
blev efter 
uttagningarna 
följande duktiga 
skyttar.
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Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa

Pistolmuffins
Av: Ulf Hansson
Foto pistolmuffins: Danne Eriksson

Nyheter från 
Staffans Vapen
Av: Peter Siegel

På senaste SM visade Staffan Leth från Staffans Vapen i Dalarna den 
senaste kaliber .22 LR ammunitionen från ELEY. Ammon heter ”Match 
slow pistol” och är framtagen för olympisk snabbpistol. Eley kallar 
den ”soft recoil round”, alltså en patron med liten rekyl som därmed 
skulle passa perfekt även för militär snabbmatch. Testa och se själv.

Ann-Kristin Jansson, 
Lövsta Skf (sport i 
Håtuna PSSK), är en 
skicklig pistolskytt 
och eldsjäl. I år vann 
hon bland annat 
nationellt SM-guld i 
damernas fält. Hon 

är också banläggare, skjutledare, landslags-
skytt m.m. och har som ledstjärna att det 
ska vara roligt att skjuta pistol. I augusti var 
det DM i Standardpistol i Håtunas regi och 
som vanligt var trivselfaktorn stor. Redan 
i inbjudan hade Anki lockat med ”gofika” 
och detta manifesterades med specialmuf-
fins garnerade med chokladpistoler på top-
pen. Stor trivselfaktor i klubbstugan och 
riktigt smaskigt!

Staffan hade även nya 
elektroniska hörselskydd 
från Birchwood Casey 
med dubbla mikrofoner 
som eliminerar allt ljud 
över 85 dB. NRR 26 dB. 

Extra ingångskabel och 
batterier ingår.

I utgåva 1/2018 av Nationellt Pistolskytte publicerades artikeln 
”Nya föreningsinstruktörer” på sidan 27. Tituleringen till artikeln 
skall efter korrigering av författaren vara: ”Text och bild: 
Ing-Marie Åkerö och Guy Persson samt Emil Åkerö”
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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

Komplett sats i låda.
Pris per låda: 400:-Pris per låda: 400:-
Enstaka 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

Profilprodukter, trycksaker och utbildningsmateriel
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Skjutträning och Träningslära 50:-

SkjutställningarSkjutställningar

Svenska PistolskytteförbundetSvenska Pistolskytteförbundet

Skjutställningar 50:-

SKYTTELOGGBOK 
100:-

VITBOK
– Om bly i kulfång

Ulf Qvarfort, Per Leffler, Jan Sjöström

Fo
to

: U
lf 

H
an

ss
on

FOI CBRN-skydd och säkerhet, Umeå

VITBOK 50:-KONTROLLPROGRAM 50:-

Fo
to

: U
lf 

H
an

ss
onKontroll- 

program
– för kulfång

SKYTTESPORT
FÖRBUNDET

Svenska 

Pistolskytteförbundet

PISTOLSKYTTEKORTET
PISTOLSKYTTEKORTET

Pistolskyttekortet

Registreringsnummer
SVENSKA 

PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Svenska 

Pistolskytteförbundet
Pistolskytteförbundet

Registreringsnummer

Grundutbildning

Uppdaterad 2016

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

SKJUTHANDBOK 
Upplaga 17
200:-

Profilprodukter, trycksaker och utbildningsmateriel

Gunnar ElfvingSkyttetjänst AB(tidigare SFAB)

Målmateriel
Du vet väl om att din klubb/förening 
får 10% i RABATT på tavlor och fältskyttefi gurer när du beställerfrån oss.

från GESABStartat av skyttar för skyttar

Det är vi som har de BLÅ fältskyttemålen

Färdigtryckta nummerskyltar till fältskyttefi gurer, måltavlor, skjutplatser m.m. Siffrorna är tryckta på kraftig papp (15 x 15 cm), har tydliga, feta siffror (11 cm höga) och är numrerade från 1-10.

Du kan även göra din beställning på vår hemsidawww.skyttetjanst.se

Ring, faxa eller sänd ett e-mail till oss, så ordnar vi resten.

Tfn:  0176-20 82 80, Fax: 0176-20 82 81, e-mail: gesab@skyttetjanst.se

Vi har Falling Target-ställ för luftpistol

Det behöver inte vara dyrt med hög kvalitet!
OBS! Du får fraktfri leverans om Du beställer tavlor eller fi gurer för minst 3 000 kr inkl. moms!

SK
JU

T
H

A
N

D
B

O
K

 
Svenska P

istolskytteförbundet

SKJUT-
HANDBOK

SvenskaPistolskytteförbundet
Upplaga 17

2018-01-01

Skytteloggbok för:

Planering och Tävling: 50:-

Planering och Planering och 
TävlingTävling

Svenska PistolskytteförbundetSvenska Pistolskytteförbundet

Skjutteknik: 50:-

Skjutteknik

Svenska Pistolskytteförbundet
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Försvarsinformation

Rikshemvärns-
chefens sista 
mästerskap
Av: Peter Carlsson och Anna S. Törnqvist

Ledningsregementet i Enköping har på uppdrag av Rikshemvärnschefen 
Roland Ekenberg genomfört riksmästerskapet i pistol m/88. Detta med 
hjälp av Svenska Pistolskytteförbundet. Under pompa och ståt delades 
medaljer ut på Enköpings garnison under helgen vecka 832.

Hemvärnssoldater från hela 
landet anlände till Enköpings 
garnison under fredagen för 
att inkvarteras på logemen-
ten och sedan genomföra den 
obligatoriska vapenkontrol-
len. Här kontrollerades inte 

om vapnen gick ner i en låda, 
det är säkerheten och stan-
darden på vapnen som kont-
rolleras.
 Försvarsmaktens benäm-
ning på tjänstepistolen är 
m/88 vilket är en pistol från 

tillverkaren Glock i antingen 
modell 17 eller 19.

Försvarsmaktens pistoler an-
vänder fasta riktmedel vilket 
inte gör den till en precisions-
pistol att tala om. Däremot är 

Glock en driftsäker och tålig 
pistol, vilket just är avsikten 
med vapnet. Den är tänkt att 
användas i nödvärn för sol-
dater i både stridande och 
icke stridande befattning. De 
hemvärnssoldater som agerar 

Stefan Sandborg (t.v.) är tillträdande 
rikshemvärnschef. Här fick han en chans att utmana 
sin föregångare Roland Ekenberg i fältskjutning.
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Lördagen var en solig och varm dag, särskilt när man är iklädd fältuniform 90. Som tur var fanns det 
skugga i väntan på nästkommande skjutlag.

Både skjutställningarna och erfarenheterna av pistolskytte var 
väldigt varierande hos soldaterna.

i strid har dubbelbeväpning 
i form av både Ak 4 och pi-
stol m/88.

Enköpingsklubben Pk Ena hade 
av Svenska Pistolskytteför-
bundet blivit tillfrågade att 
ställa upp som tävlingsledning 
för riksmästerskapet. Tävling-
arna genomfördes därför till 
viss del inne på garnisonen 
men även på Snedens skytte-
centrum strax intill. Svenska 
Skyttesportförbundet arrang-
erar under samma helg SM i 
Ak 4 vilket är en stor gren 
inom Hemvärnet, då många 
är utrustade med just det-
ta vapen.

Under lördagen inleddes täv-
lingarna på Snedens skytte-
c e n t r u m  m e d  m i l i t ä r 
snabbmatch. Många hem-
värnssoldater hade aldr ig 
skjutit tävlingsgrenen utan 
bara tränat någon gång på en 
snabbpistoltavla, vilket gjor-
de att spänningen steg när de 
både skulle skjuta snabbt och 
mitt i en tavla. Det är just där-

för som rikshemvärnschefen 
Roland Ekenberg har instiftat 
denna tävling, för att stimule-
ra skjutskickligheten med pi-
stol hos soldaterna.

Militär snabbmatch skjuts på de 
något förlängda tiderna 12, 10 
och 8 sekunder, vilket skiljer 
sig från det civila skyttet. I 
fältskjutningen förekommer 
moment som drag från hölster 
och magasinsbyte för att göra 
skyttet mer likt de förutsätt-
ningarna Försvarsmakten kan 
ställas inför. Fältskjutningen 
var tänkt att genomföras på 
Härads skjutfält, men detta 
fick senare ändras p.g.a. rå-
dande brandrisk på området. 
I sista sekund fick då banläg-
garna ändra skjutningen till 
att genomföras på Pk Enas 
skjutbana samt på Enköpings 
garnisons skjutbanor.

Totalt hade 68 hemvärnssol-
dater anmält sig till pistol-
grenarna varav 46 soldater 
fanns på plats och startade i 
tävlingarna.

Alf Kling från Pk Ena agerade 
skjutledare under båda dagarna.

Frans Öberg, 38:e hemvärns-
bataljonen, under markering 
på militär snabbmatch. Frans 
var här totalt ovetande om sin 
kommande silvermedalj.

En av skyttarna fick inte ner sitt 
tjänstevapen i hölstret då en 
hylsa fastnat i botten. En kollega 
löste snabbt problemet med ett 
multiverktyg.

Fredrik Gybrant skjuter första 
stationen på Pk Enas skjutbana. 

Istället för att hålla en prisut-
delning varje dag hade täv-
lingsorganisationen bestämt 
sig för att lägga samtliga pris-
utdelningar under söndagen 
efter tävlingarna. Årets ce-
remoni kring prisutdelning-
en var dock något alldeles 
extra. Den kantades av både 
fanvakt och 224:e musikkå-
ren från Västmanland. Över-
stelöjtnant Mikael Smedin 
inledde ceremonin innan den 
lämnades över till rikshem-
värnschefen generalmajor 
Roland Ekenberg. Detta var 
Roland Ekenbergs sista riks-
mästerskap i m/88 som riks-
hemvärnschef, då han den 1 
september kommer att lämna 
över till sin efterträdare Stefan 

Sandborg som även han fanns 
på plats under tävlingshelgen.

Svenska Pistolskytteförbundet 
inledde prisutdelningen och 
delade ut medaljer till indi-
viduella och lag. Dessutom 
fick den bästa fjärdedelen 
även hederspriser som de själ-
va fick välja från prisbordet. 
Förbundets generalsekretera-
re Nils-Anders Ekberg över-
raskades med att bli tilldelad 
r ikshemvärnschefens för-
tjänstmedalj i silver. Roland 
beskrev Nils-Anders insatser 
som eldsjälslika och tackade 

I fältskjutningen ingick både drag 
från hölster och magasinsbyten, 
något som soldaterna ständigt 
övar på.
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224:e musikkåren från Västmanland spelade under prisceremonin.

Fanvakten marscherade till 
tonerna från musikkåren.

Rikshemvärnschefen 
Roland Ekenberg talade inför 
sina soldater i samband med 
prisceremonin.

Medaljörer militär snabbmatch. Från vänster: Brons, Per Olof Tejbo. 
Silver, Frans Öberg. Guld, Benjamin Palm.

Medaljörer fältskjutning. Från vänster: Silver, Per Marklund. 
Guld, Thomas Qvist. Brons, Jesper Johansson.

Första patrullen på fältskjutningen närmar sig station 6.

Skjutinstruktören Mikael Lagerberg visar hur stationen skall skjutas. 
Skyttarna skulle ta den kortaste vägen i vändningen. Detta var extra 
viktigt med tanke på säkerheten, då skyttarna börjar med ryggen mot 
tavlorna och skall dra från hölster. Soldaterna fick även torrträna 
innan skjutning.

Pk Enas ordförande 
Fredrik Anderstedt 
(t.h.) agerade 
skjutledare när 
rikshemvärnschefen 
Roland Ekenberg 
(mitten) och Stefan 
Sandborg (t.v.) 
skulle skjuta i VIP 
patrullen.

för allt arbete som han lagt ner 
på riksmästerskapet under de 
gångna åren.

Nu kanske ni undrar varför vi 
skriver vecka 832 i inledning-
en av artikeln? För att göra det 

så tydligt som möjligt använ-
der Försvarsmakten en kom-
bination av år och vecka för 
att ange veckonummer. År 
2018 vecka 32 blir därför 832. 
Vilket årtionde det är får man 
äran att hålla reda på själv.



NP3 ’18 6160 NP3 ’18

Vilka har dina främsta uppgifter 
varit under helgen?
– Jag har kontrollerat att sä-
kerheten upprätthållits med 
hantering av vapen och utrust-
ning så att ingen skall råka illa 
ut. Kontrollerna har framförallt 
inriktats på den militära delen 
för att se att soldaterna hante-
rar säkerheten på det sätt de 
utbildats på, berättar Magnus.

Har allt fungerat bra säkerhets-
mässigt?
– Det har fungerat bra men 
det blir lite krockar med de 
civila reglerna för förbundets 
skyttegrenar. Bland de frågor 
som diskuterats finns bland 
annat om finger på avtrycka-
ren är tillåtet vid utgångsställ-
ning 45 grader eller när man 
sätter i magasinet i vapnet. 

Prisceremonin fick ske inne i garnisonens gymnastiksal p.g.a. regn. 
Hemvärnssoldaterna stod tålmodigt på rad under den långa prisceremonin.

Svenska Pistolskytteförbundets 
generalsekreterare Nils-Anders Ekberg, fick 
ta emot rikshemvärnschefens förtjänstmedalj 
i silver för sina eldsjälsliknande insatser för 
riksmästerskapen.

Förbundets standar delades ut till arrangörerna av tävlingarna. För 
Ledningsregementet räkning fick Mikael Smedin ta emot standaren. 
För Pk Enas räkning tog Patrik Wiking emot standaren.

I säkerhetens tjänst
Säkerhetsbestämmelserna för pistolskytte inom Försvarsmakten är 
annorlunda mot de vi använder oss av i civilt skytte. Här genomförs 
visitation både före och efter skjutning för att säkerställa säkerheten. 
Dessutom finns det regler om hur skyttarna skall informeras innan 
skjutning på ett specifikt område, där man till exempel anvisar vart 
sjukvårdsutrustning finns och vart närmsta telefon går att hitta. Säkerheten 
var något som Magnus Johansson, ställföreträdande kompanichef i 22:a 
bataljonen (Västmanlandsbataljonen), var högst inblandad i.

Soldaterna har oftast maga-
sinet isatt utan att ha mantlat 
en kula i loppet. Men detta är 
saker vi lätt kunde reda ut på 
plats tillsammans med de ci-
vila skjutledarna.
– Många soldater skjuter 
även som civilpersoner i oli-
ka skytteföreningar och då är 
det självklart de civila reglerna 
som gäller. När de nu agerar 

som soldater i samma typer av 
tävlingsgrenar, måste de lyda 
Försvarsmaktens reglemente. 
Att anpassa sig och tillämpa 

Patrik Wiking, Pk Ena, har varit 
tävlingsledare för pistolgrenarna 
från figurspikning till prisutdel-
ningen.
– Samarbetet med Lednings-
regementet har fungerat över 
förväntan. De är mycket proff-
siga när det gäller planera och 
genomföra. Jag hjälper gärna 
hemvärnet om de behöver hjälp fler gånger.
– Det jag har synpunkter på är att en del förband inte får träna 
pistol annat än enstaka tillfälle, då en del chefer tycker att viktigare 
med AK 4 än med pistol. Jag hänvisade intresserade personer till 
de civila pistolklubbarna. Jag hoppas att klubbarna runt Växjö har 
en rekryteringskampanj för hemvärnets pistolskyttar. Jag räknar 
med att PK-Ena kommer kunna rekrytera minst 2 personer.
– Jag vill tacka föregående års klubb Örlogsberga psk som har 
hjälp till med sina erfarenheter samt Alf Boman från 46 bataljo-
nen som med sin erfarenhet och hjälp var ovärderlig samt våra 
funktionärer.
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Hur har det fungerat att 
planera och genomföra 
tävlingen tillsammans med 
Svenska Pistolskytteförbundet?
– Jag tycker det har fungerat 
mycket bra från första början, 
berättar Mikael Smedin. Vi 
har varit väldigt lyhörda för 
varandra. Det stöd som för-
bundet givit oss är ett kvali-
ficerat stöd från personer som 
är vana och kunniga i att ar-
rangera tävlingar på detta vis. 
Det har därför varit en stor 
tillgång för oss är min upp-
fattning.
 Strax innan vår inter-
vju bjöd Patrik Wiking från 
Enköpingsklubben Pk Ena 
in till ett fördjupat samarbe-
te i framtiden. Detta var nå-
got som Mikael Smedin såg 
mycket positivt på och an-
såg även att det skulle gynna 
samtliga parter. Framförallt 
ansåg Mikael att fältskjutning-
en skulle vara mycket intres-
sant för fler övningar.

Hur mycket tränar 
hemvärnssoldaterna inför en 
tävling som denna?
– Det är väldigt individuellt 
hur mycket man tränar inom 
bataljonerna, berättar Joakim 
Lööf. Det handlar främst om 
tillgång till pistoler, skjutbanor 
och instruktörer inom för-
banden. Sörmlandsgruppen 
har tillgång till båda delarna 
och vi bjuder även in till en 
helg varje år där de är väl-
komna att träna tillsammans. 
Andra bataljoner kanske inte 
har samma möjligheter.
– Vi har ett antal skyttar i 
förbandet som utövar dyna-
miskt skytte på VM-nivå och 
det finns därför en bred sprid-
ning på erfarenheten, fortsät-
ter Mikael.

Hur ofta tränar ni själva med 
pistol?
– Det blir inte så myck-
et, berättar Joakim. Vi har tre 
vapensystem (Ak 4, Ak 5 och 

pistol) som skall tränas och 
samtliga vapensystem måste 
dela på utbildningstiden. Dä-
remot har vi en vecka per år 
där vi tränar vapenstrid.
– Sist jag sköt pistol var inn-
an mitt uppdrag i Afghanistan 
och Afrika, berättar Mikael. 
Det var ungefär 3 år sedan. Vi 
skjuter alldeles för lite, vilket 
egentligen är lite synd, för när 
man väl tränar är det riktigt 
roligt, säger Mikael och ler.

Vilket vapensystem anser 
soldaterna är enklast att skjuta 
med?
– Jag får uppfattningen att 
automatkarbiner som Ak 4 
och Ak 5 är lättare att skjuta 
med. Dels har de en lång vi-
sirlinje men så har det även 
rödpunktssikte och är inte 
lika känsliga för hur hand-
leder och fingrar rör sig. 
 Däremot är pistolerna ”lätt-
are” i vikt, säger Joakim och 
skrattar.

Ett väl fungerade samarbete
Vi träffar Mikael Smedin som är chef för Södermanlandsgruppen och 
Joakim Lööf som är chef för utbildningsgruppen i Sörmland.
Mikael har fått i uppgift av Ledningsregementet att ansvara, planera, 
genomföra och avsluta tävlingarna som bland annat innefattar 
riksmästerskapet i pistol m/88. Joakim har hjälpt Mikael med planering, 
detaljarbete och interagerat med alla möjliga instanser.

regler från två världar är inte 
alltid så enkelt.

Hur har ansvarsfrågan fördelats 
vid tävlingarna?
– Vi har från Försvarsmakten 
inlett skjutningarna med infor-
mation om säkerhet, visitation 
före skjutning och inspektion 
av skyttarna. Detta är en ru-
tin vi alltid har vid våra egna 
övningar och skiljer sig inte i 
denna tävling. Därefter har vi 
lämnat över helt till de civi-
la skjutledarna, annars blir det 
en krock mellan kommandon. 
Det är mycket enklare om en 
röst åt gången kommenderar, 
berättar Magnus. Däremot går 
vi in om det är risk för säker-
heten, något vi hela tiden är 
mentalt förberedda på.

Varför genomför man visitation 
före skjutning?
– Det finns flera skäl, förkla-
rar Magnus. Dels kontrollerar 
vi att vapnet är funktions-
dugligt och säkert. Soldaten 
får även rapportera att vapnet 
genomgått en kontroll. Sedan 
kontrollerar vi även status på 
skytten, därför tittar vi alla i 
ögonen medan vi pratar med 
dem och ser efter hur de mår 
inför skjutningen. I lördags 
var det mässkväll och då hål-
ler man lite extra koll på ande-
dräkten och om de verkligen 
är pigga nog. Om inte allt är 
okej får de vänta med att skju-
ta, berättar Magnus.

Skjuter du pistol civilt?
– Ja, jag är med i Pk Ena. 
Där skjuter jag både Svenska 
Pistolskytteförbundets grenar 
och IPSC. Det har varit väl-
digt bra att ha en fot i det ci-
vila och en fot i det militära, då 
man lätt kan förstå och förhin-
dra problem innan de ens upp-
kommer. Sedan kan det vara 
väldigt rörigt när man rör sig 
med gröna kläder bland civila 
skyttekamrater, säger Magnus 
och skrattar. Men när jag har 
gröna kläder på mig då är det 
de militära reglerna som gäller.
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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

Förbundsmötet 2018
Förbundsmötet avhölls på 
Skogshem & Wijk (Lidingö) 
den 17 juni. Se artikel på si-
dan 8 samt protokoll på För-
bundets hemsida för vidare 
information.

Sammanträdesplan för hösten 
2018
Förbundsstyrelsen samman-
träder den 30/9 och den 
1/12. Verkställande utskottet 
sammanträder den 1/9 samt 
den 10/11.

Tävlingsprogrammet
Underlag till tävlingspro-
grammet skall ha inkom-
mit till kansliet senast den 
30 september. Det är bätt-
re att skicka in ett underlag 
som inte är helt fullständigt i 
tid än att inkomma med det 
fullständiga underlaget i ett 
allt för sent skede. På så sätt 

är det möjligt att redan från 
början korrigera för even-
tuella krockar i programmet.

Arbetsgång för Nationella 
tävlingar
1. Läs stomprogrammet och 
respektera reserverade datum 
för KretsM, eget LandelsM 
och SM.
2. Sänd in önskade tävlings-
datum till egen krets som 
kontrollerar och sammanstäl-
ler.
3. Sammanställningen skall 
innehålla; namn på tävling, 
datum, arrangör, plats och 
gren. OBS! detta gäller samt-
liga grenar, även PPC och 
Magnum. I sammanställning-
en skall också Kretsmästerska-
pen finnas med.
4. Kretsen insänder samman-
ställningen till kansliet.
5. Om inga kollisioner etc. 
föreligger publiceras därefter 

tävlingarna på Förbundets 
hemsida.
OBS! Endast tävlingar som 
sänds via egen krets förs in i 
tävlingsprogrammet.

Rapportering av adressändring
NP skickas på den adress 
som är inrapporterad i MAP 
(MedlemsAdministrativt Pro-
gram) till de medlemmar som 
är inrapporterade som akti-
va. Utebliven tidning beror 
alltså vanligen på att någon 
av dessa uppgifter är fel. Vid 
utebliven tidning kontrollerar 
och uppdaterar föreningens 
MAP-rapportör dessa upp-
gifter direkt i systemet. För-
bundskansliet behöver inte 
och skall inte kontaktas.

Ny resurs i miljöärenden
Pistolskytteförbundet och 
Skyttesportförbundet har 
tecknat avtal med M Skog-

lund Miljö- och jaktkonsult 
om stöd till föreningar och 
förbund i skjutbanemiljö-
frågor. Avtalet fungerar på 
samma sätt som det tidigare 
avtalet med Miljöakuten/Jan-
ne Kjellsson, d.v.s. förening-
arna kan utan egen kostnad 
få svar på enklare frågor och 
råd i om och hur man bör ar-
beta vidare. Melker Skoglund 
kan även bistå med ytterligare 
rådgivning till fastställd taxa. 
Ytterligare information finns 
på förbundets hemsida. Kon-
taktuppgifter, se sidan 2.

Nytt vapenkontrollanthäfte
Det nya vapenkontrollant-
häftet, där bl.a. PPC är in-
fört, finns att ladda ner från 
förbundets hemsida https://
www.pistolskytteforbundet.
se/info/dokumentarkiv/ut-
bildning/.

WA-1500 årsmöte
WA-1500 höll årsmöte på Spannstallsrestaurangen vid 

Kronovalls Slott. Mötet beslöt att 2020 års EM ska hållas 
i Tjeckien och VM 2021 i Österrike. Pistol Australia 

meddelade att 2019 års VM i Australien kommer att 
hållas på en nybyggd anläggning i byn Hill Top, New 

South Wales, 10 mil från Sydney. Som tidigare råder en 
minsta piplängd av 4” och det är osäkert om tävlingen 

får dispens från den nationella regeln om förbud mot 
magasin som rymmer mer än 10 skott.



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 Rifle 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 finns 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




