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

Köp/sälj/byt på 
hemsidan

Refl ektioner om vår 
säkerhet
Den årliga försvarspoli-
tiska konferensen i Sälen 
är viktig för oss. Där har 
vi unika möjligheter att 
träffa politiker samt chefer 
och högre tjänstemän från 
myndigheter för att disku-

tera de frågor som är viktiga för oss. 
Årets konferens kommer inte att gå 
till historien som den mest intres-
santa eller politiskt mest dramatis-
ka. Orsaken var inte ett undermåligt 
program eller oengagerade talare, 
utan snarare att regeringsbildnings-
processen stal mångas uppmärksam-
het. Med undantag av försvars- och 
justitieministrarna var de fl esta po-
litiker i Stockholm.

Trots detta var mycket sig likt. Den 
nordiska gemenskapen manifes-
terades som brukligt; denna gång 
genom att försvarsministrarna från 
Norge, Danmark och Finland slöt 
upp bakom Peter Hultqvist. Likale-
des visade cheferna för dessa länders 
motsvarigheter till Myndigheten 
för Samhällsskydd och Beredskap 
(MSB) sin solidaritet med deras 
svenska kollega Dan Eliasson. Att 
två av dessa länder valt att förlita sig 
på Nato-medlemskap och de andra 
två anser att militär alliansfrihet bäst 
tryggar säkerheten, verkar inte vara 
något problem.

Överbefälhavare Micael Bydén var 
givetvis också på plats, denna gång 
tillsammans med sina försvars-
grenschefer. Alla talade om behovet 
av ökad budget, långsiktighet och 
vad som händer om de inte får som 
de önskar. Bistra budskap från bistra 
herrar. Problemet är dock att oavsett 

om vår försvarsbudget skulle höjas 
radikalt, skulle ändå den ryska mi-
litära överlägsenheten öka under de 
närmaste åren. Även om den ryska 
försvarsbudgeten nu minskar något 
är Kremls satsningar vida större än 
de som vi kan uppnå. Lösningen på 
problemet ligger inte heller i att öka 
rekryteringen av värnpliktiga. Då 
kan man ju fundera på om militär 
alliansfrihet kommer att tjäna lan-
det även framledes. Vad tycker du?
 En annan återkommande pro-
grampunkt är det ökade hotet mot 
Sverige. Vårt till ytan stora land lig-
ger i skärningen mellan öst och väst, 
vilket gör att vi påverkas när det blir 
motsättningar och turbulent mellan 
kontrahenterna. Ord som ”ökad 
komplexitet” och ”oförutsägbarhet” 
används frekvent av våra underrät-
telse- och säkerhetsansvariga. Det 
är en rätt förskräckande bild som 
redovisas och den tenderar att bli 
värre från år till år.

Numera gäller det inte bara den rent 
militära aspekten, det väpnade an-
greppet, utan också andra säkerhets-
hot mot vårt samhälle. Detta gäller 
inte minst inom informationssä-
kerhetsområdet. Cyberhotet är ett 
stort problem som vi måste hantera 
här och nu. Håkan Buskhe, Vd för 
SAAB, hävdade nyligen att Sveri-
ge redan är ockuperat. Även om 
påståendet är tillspetsat är det svårt 
att hävda att han har fel. Försvarets 
Radioanstalt bedömde redan 2017 
att antalet cyberaktiviteter mot vårt 
land uppgick till 10 000 per månad. 
Siffran är större idag. Genom att 
statliga aktörer gör intrång i både 
i det offentligas och i näringslivets 
IT-system kan man stjäla informa-
tion eller leta efter svagheter som 

vid ett senare tillfälle kan användas 
för att skada landet.

Det IT-säkerhetsmässiga gapet växer; 
angriparnas metoder och tekniker 
blir vassare, vårt beroende av inter-
net ökar konstant och medan digi-
taliseringen utvecklas snabbare än 
säkerhetslösningarna, har vi ett di-
lemma. Visst känns det märkligt att 
vi kan bli bekämpade av ett vapen 
som inte säger pang när det avfyras.

Ett helt nytt inslag i konferensen var 
en exposé rörande Kina. Landet 
för en expansiv och offensiv ut-
rikes-, försvars- och handelspoli-
tik som påverkar oss. Globalisering 
och utvecklingen inom informa-
tionstekniken gör att det geogra-
fi ska avståndet till Kina inte spelar 
samma roll som tidigare. Vi befi nner 
oss på sätt och vis i Kinas närom-
råde och man visar intresse för oss. 
Under den nuvarande presidenten 
Xi Jinping har detta blivit påtagligt. 
Det gäller till exempel uppköp av 
viktiga företag och olika former av 
cyberaktiviteter. Säkerhetspolisen 
redovisar öppet att Kina tillsammans 
med Ryssland och Iran bedriver un-
derrättelseverksamhet mot vårt land 
– på vanlig svenska innebär det att 
man spionerar på oss. Det fi nns an-
ledning för Sverige att utveckla en 
strategi för att hantera den kinesis-
ka offensiven, något som brådskar.

Avslutningsvis vill jag nämna att 
dessa rader skrivs på väg hem från 
Falköping efter det att vi tagit ett 
sista farväl av Susanne Svensson som 
varit ledamot av förbundsstyrelsen. 
Susanne har varit en stor tillgång på 
förenings-, krets- och styrelsenivå. 
Det har uppstått ett stort tomrum 
efter henne och vi saknar hennes 
hängivenhet och positiva sinnelag. 
Theodor Kallifatides har i en av sina 
senaste böcker skrivit att människor 
dör inte helt och hållet förrän man 
har glömt dem. Vi kommer att min-
nas Susanne länge.

Med hälsningar till er alla
Stefan Kristiansson
Förbundsordförande

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.
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Tävlingsdagar: 2019-08-01–2019-08-04

Plats
Botkyrka skyttecenter (f.d. Hacksjöbanan) Tullinge, Stockholm. 
Vägbeskrivning på www.ppcsm.se.

Matcher
•  Revolver 1500: 7–50 yards, 150 tävlingsskott. 

Inskjutning på 50 och 25 yards (valfri).
•  Pistol 1500: 7–50 yards, 150 tävlingsskott.

Inskjutning på 50 och 25 yards (valfri).
•  Distinguished Revolver: 7-50 yards, 60 tävlingsskott. 

Inskjutning på 50 yards (valfri).
•  Distinguished Pistol: 7–50 yards, 60 tävlingsskott. 

Inskjutning på 50 yards (valfri).
•  Open: 7–50 yards, 60 tävlingsskott.

Inskjutning på 50 yards (valfri).
•  Standard Revolver 4”: 3–25 yards, 48 tävlingsskott.

Ingen inskjutning.
•  Standard Revolver 2,75”: 3–25 yards, 48 tävlingsskott. 

Ingen inskjutning.
•  Standard Semi-Automatic Pistol: 3–25 yards, 

48 tävlingsskott. Ingen inskjutning.

Lagmatcher
Team Match Revolver, Match 5 från Revolver 1500
Team Match Pistol, Match 5 från Pistol 1500

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

Betalning
Förskottsbetalning i samband med anmälan.
Betalning arrangören tillhanda senast 2019-07-01.
Bankgiro 5189-9169. Mottagare Rikstens SKF.
Uppge namn och WA-ID på inbetalningen.

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

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

Anmälan
Anmälan sker individuellt på www.ppc1500.se eller via
www.ppcsm.se. Anmälan kräver inloggning.
För mer information se sida ”anmälan”. Anmälan öppen
2019-05-01–2019-07-15. Vid anmälan godkänner skytt att 
resultat och bilder kan publiceras på internet.

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

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

Schema
För att kunna se matchschema för samtliga matcher och 
matchdagar samt boka dina starter måste du vara inloggad 
på http://www.ppc1500.se. Prisutdelning kommer att ske på 
söndag eftermiddag.
Naturligtvis dinerar vi som vanligt tillsammans på 
lördagskvällen ca kl. 19:00. Anmälan till mat och dryck görs i 
samma system som du anmäler dina starter till tävlingen.

Varmt välkomna till en trevlig skyttehelg igen i 
Stockholm önskar Rikstens Skytteförening

På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet inbjuder Rikstens SKF
till SM och Swedish Open i PPC 2019

SVENSKA WA1500 PPC
1-4 AUGUSTI
STOCKHOLM

MÄSTERSKAPEN 2019
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Vad är det som händer 
med våra skjutbanor?
Alla som följer skyttedebatten har nog uppfattat att det är 
något som rör sig när det gäller regler för skjutbanor. Vi frågar 
förbundets generalsekreterare vad det är som händer.

Nils-Anders Ekberg, vad är det 
som händer?
Det vi vet är att Polismyn-
digheten håller på att se över 
den föreskrift och de allmän-
na råd som rör skjutbanor, 
FAP 525-1. Man berättade 
det för skytteorganisationerna 
vid ett möte den 15 oktober 
ifjol. Det som utlöste översy-
nen var att det fanns utgångna 
begrepp som ”SSO” (Statens 
Skytteombud) etc. Händelse-
vis tyckte man att det var dags 
för en mer genomgripande 
översyn när man ändå var 
igång. Man presenterade någ-
ra frågeställningar man stod 
inför, men det fanns och fi nns 
inga konkreta förslag ännu.

Det ryktas om förbud mot 
fältskytte och ”rörligt skytte” på 
skjutbanor. Är det så?
Vi vet som sagt inte hur ett 
förslag kommer att se ut. 
Fältskyttediskussionen baseras 
på ”vinkeln V”, alltså riskvin-
keln för sidspridning. Den är, 
enligt SäkB Civilt Skytte, 50 
mils för allt skytte på skjutba-
na mot mål som inte förfl yttar 
sig under beskjutningen. En 
skjutbana är konstruerad så att 
när man skjuter från en given 
skjutplats (exempelvis skjut-
plats nr 7) mot ett givet mål 
(i det fallet tavla 7) så hamnar 
vinkeln V i kulfånget. Placeras 
skytten och/eller målet någon 
annanstans garanterar besikt-
ningen inte att V hamnar i 
kulfånget. Samma sak gäller 
riksvinkeln för höjdspridning, 
Vh, som är 60 mils.
 Diskussionen om rörligt 
skytte avser inte om målet rör 
sig eller inte, utan om skjut-
ningen sker under förfl ytt-
ning. Enligt SäkB fördubblas 

då ovanstående vinklar (till 
100 respektive 120 mils), nå-
got som har betydelse för kra-
ven på kulfångets bredd och 
höjd eller från vilken plats på 
banan skjutning kan ske och 
var målen kan placeras.
 V när målet rör sig är, 
enligt SäkB, 100 mils. Med 
”rör sig” menas inte upp-
dykande-försvinnande eller 
framsvängande-bortsvängan-
de utan rälsmål med mera som 
förfl yttar sig under skjuttiden.
 Om inte koncentrisk pla-
cering av mål respektive skytte 
i rörelse är reglerat i skjutba-
netillståndet och/eller i skjut-
baneinstruktionen, kan det 
kanske komma krav på att 
detta klaras ut.

Är det något mer som händer?
Idag godkänns skjutbanor av 
staten (genom Polismyndig-
heten) efter ett regelverk som 
tagits fram och fastställts av 
Skyttesportförbundet, Pistol-
skytteförbundet och Jägare-
förbundet. Någon form av 
ytterligare formalisering har 
efterfrågats, men för skytteför-
bunden är det viktigt att be-
hålla ansvaret för formulering 
där kunskapen fi nns och det 
fi nns incitament att förändra 
regelverket efter den sportsli-
ga och tekniska utvecklingen.
 En annan fråga som kom-
mer att behandlas är vem som 
besiktigar skjutbanor. Det 
är ju i varje fall inte Statens 
Skytteombud (SSO) efter-
som de inte fi nns längre. För 
skytterörelsen är det viktigt 
att besiktning sker av någon 
som har verksamhetskunskap.
 Ytterligare en punkt är 
definitionen av skjutbana. 
Utanför detaljplanerat om-

råde, och med markägarens 
tillstånd, krävs inget annat till-
stånd för att skjuta. Däremot 
är skjutbanor tillståndsplikti-
ga. Gränsen mellan skytte i 
terrängen och skjutning på 
skjutbana är något Polismyn-
digheten tittar på. Förhands-
godkännande av skjutning i 
terräng skulle kunna bli en 
betungande lösning på ett 
problem som inte fi nns.
 Det fi nns ännu inga kon-
kreta förslag från myndig-
heten, men vi talar med 
varandra.

Vad gör Pistolskytteförbundet 
för att det pågående arbetet inte 
ska påverka skyttet negativt?
Först och främst söker vi i di-
alog med Polismyndigheten 
påverka att resultatet blir så 
bra som möjligt. Med ”så bra 
som möjligt” menas att skjut-
säkerheten fortsätter att vara 
så god att inga olyckor händer, 

och detta utan att onödiga 
sportsliga hinder och onö-
dig och dyr byråkrati uppstår. 
Skulle vi inte ha framgång 
med det återstår bara att för-
söka påverka lagstiftaren.
 Det andra vi ska göra är 
att tillsammans med övriga 
skytteorganisationer se till att 
SäkB Civilt skytte blir ännu 
bättre och mer heltäckande. 
Inga regler kan ersätta sunt 
förnuft, men det kan fi nnas 
luckor som framförallt oroar 
den som har begränsad verk-
samhetsinsikt i skyttet.

Är inte detta ytterligare ett ex-
empel på onödig byråkratisk 
klåfi ngrighet? Finns det över 
huvud taget ett problem?
Om man menar att vi ska 
minska skjutolyckorna så är 
det onödigt arbete. Vi kän-
ner inte till att någon utom-
stående har skadats av någon 
förlupen kula från en civil 

Av: Anna Stålbrand och Peter Stålbrand

Förenklat 
exempel på 
riskvinkel.
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Vad är MILS
Mils, tidigare benämnt streck, är en vinkelenhet. Ett helt varv (360 grader) 
är 6400 mils. 100 mils är cirka 5,7 grader och 1 grad är 17,7 mils. 100 
mils är 2,5 meter bredd på 25 meter och 10 meter bredd på 100 meter.

Formeln som kan användas för att beräkna bredd är då:
Bredd (mm) = Avstånd(m)*Mils.
Ett exempel: 25 meter x 50 mils = 1250 mm bredd.

Avstånd (bredd i cm för mils/avstånd)

Mils 10 m 25 m 50 m 80 m

5 5 cm 12,5 cm 25 cm 40 cm

10 10 cm 25 cm 50 cm 80 cm

50 50 cm 125 cm 250 cm 400 cm

60 60 cm 150 cm 300 cm 480 cm

100 100 cm 250 cm 500 cm 800 cm

skjutbana i Sverige. Vill man 
vara positiv kan man säga att 
det handlar om förtroende-
skapande åtgärder. Att få skju-
ta på skjutbanor som inte är 
fullträffsäkra i alla riktningar 
framför skjutplatsen är ovan-
ligt på kontinenten, och något 
vi är rädda om. Vill man inte 
vara fullt så positiv så är det ett 
utslag av obefogad oro, som 
riskerar att skapa problem för 
skyttesporten och kostnader 
för staten.

Finns det något som förening-
arna och vi enskilda skyttar kan 
göra för att bidra till att detta 
slutar väl?
Jag skulle vilja nämna fyra 
saker:

Förslaget har skickats till lag-
rådet, som är ett organ med 
erfarna domare från Högsta 
Domstolen och Högsta För-
valtningsdomstolen. De ska 
kontrollera att föreslagna lagar 
inte bryter mot grundlagen, 
hur de förhåller sig till andra 
lagar och EU-rätt samt till 
rättssäkerheten, om förslaget 
tillgodoser angivna syften och 
vilka problem som kan uppstå 
vid tillämpningen. Däremot 
granskar de inte det angivna 
syftet som sådant.

Lagrådets yttrande är inte 
helt smickrande för Justitie-
departementet. Det mesta av 
det lagrådet skriver handlar 
om vapenmäklarverksamhet, 
men det fi nns också en del 
om vad som omfattas av till-
ståndsplikt. 

Så här skriver lagrådet:
”I lagrådsremissens förslag har 
det tillståndspliktiga området an-
getts genom hänvisning till vissa 

angivna punkter i en bilaga till 
vapendirektivet i den lydelse bi-
lagan har enligt ändringsdirektiv.
 Det kan i och för sig ibland 
godtas att svensk författningstext 
utgörs av endast hänvisningar till 
EU-direktiv, trots att direktiv är 
utformade för att vara riktade 
bara till medlemsstaterna. Det 
är dock ofrånkomligt att unions-
rättsakterna inte är tillgängliga 
på det sätt som en uppräkning 
i lagtext kan vara. Detta gäller 
särskilt om, som här, det hänvisas 
till endast delar av en omfattande 
bilaga, som dessutom har ändrats 
genom fl era ändringsdirektiv. För 
den enskilde blir det i stort sett 
omöjligt att på egen hand hitta 
direktiven och förstå dem.
 Mot bakgrund av den för den 
enskilde särskilda betydelse före-
varande reglering har anser Lag-
rådet att tillämpningen försvåras 
väsentligt med den föreslagna lag-
stiftningstekniken. Det kan dess-
utom ifrågasättas om lagtexten är 
förenlig med de krav på tydlighet 
som följer av legalitetsprincipen.”

På ren svenska betyder det-
ta att man anser att texten är 
otillåtet obegriplig.

Remissen innehåller inte utre-
darens förslag till förordnings-
text, och det ska den inte göra 
heller. Det och svårbegriplig-
heten gör att det är svårt att 
veta exakt hur detta kommer 
att slå mot skyttet och vape-
nägarna. Förmodligen på-
verkar det inte skyttet inom 
SPSF, men det öppnar vissa 
möjligheter för myndighe-
terna att krångla till det för de 
som har stora magasin. För det 
dynamiska skyttet och even-
tuellt för vissa jägare kan det 
däremot innebära begräns-
ningar onödigt trassel.

När det gäller magasin som 
rymmer över 20 patroner 
(10 patroner för långa va-
pen) skall sådana få innehas 
utan särskilt tillstånd av den 
som har ett passande vapen 
för skjutning, på samma sätt 

som man får inneha ammuni-
tion till vapnet. Har man inte 
det ska licens sökas, och den 
ska beviljas om ”det skäligen 
kan antas att egendomen inte 
kommer att missbrukas”.

Förslaget utnyttjar inte fullt 
ut de undantagsmöjligheter 
som direktivet ger, bland an-
nat när det gäller stora ma-
gasin till gevär i kaliber .22 
Long Rifl e. Flera debattörer 
hävdar också att direktivets 
krav på omprövningen li-
censer för kategori A-vapen 
kunde ha uppfyllts utan lag-
ändring och att fl er långa, 
halvautomatiska vapen än 
nödvändigt omfattas av det-
ta omprövningskrav.

Vi får nu se i vilken grad Rege-
ringen tar hänsyn till vad 
lagrådet säger och vad som 
kommer ut av Justitiedepar-
tementets arbete med resten 
av utredarens förslag.

Lagrådsremissen
Av: Nils-Anders Ekberg

Regeringen har, under hot om att Sverige ska bötfällas av EU, tagit fram ett 
förslag på ändringar i vapenlagen med fl era lagar för att uppfylla ändringarna i 
EU-direktivet. Förslaget omfattar inte allt som togs upp av utredaren utan bara 
det man måste göra nu. Resten jobbar man vidare med.

För det första ska vi fortsät-
ta att vara medvetna om vad 
en kula är skapad för att göra 
och se till att den inte heller i 
framtiden träffar något vi inte 
avser att träffa.
För det andra ska vi se till att 
följa de regler som finns i 
SäkB, Skjuthandboken, skjut-
banetillståndet och skjutba-
neinstruktionen. Är dessa 
felaktiga och onödigt begrän-
sande ska vi försöka få dem 
ändrade, men vi ska inte bry-
ta mot dem. Vi är i en förtro-
endebransch.
För det tredje ska vi se till att 
skjutbanorna ser lika säkra ut 
som de är, med rätt sak på rätt 
plats. Det gäller såväl vid be-
siktning som när de besöks av 

allmänheten. Det är också en 
förtroendefråga.
För det fjärde ska vi, när det 

fi nns ett förslag att ta ställning 
till, tala om vad vi tycker.
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gevärs- sport- fält- magnum- PPC- 
CAS- eller IPSC-. Här visar styrelsen 
ansvar för alla grenar, och medlem-
marna är i mer eller mindre grad 
delaktiga i allt. Den som vill bli bäst 
måste förstås prioritera, men det går 
alltid att ha en fot kvar i fl era disci-
pliner. Och titta noga på de bästa, de 
är ofta skyttets allätare.

”Teambuilding” är ett ord som smakar 
90-tal. Då handlade det om att åka 
iväg med jobbet till någon avsides 
plats och uppleva något som minst 
hälften av deltagarna tyckte var obe-
hagligt. Istället menar jag nu lojali-
tetsbyggande aktiviteter som bygger 
klubbkänsla. Man får vad man byg-
ger. Skaffar man en klubbtröja för 
klubben så bygger man lojalitet för 
klubben. Skaffar man en ”fältskyt-
teväst”, en ”IPSC-tröja” eller en 
”PPC-keps” så bygger man loja-
litet för en gren. På samma sätt är 
förbundsstyrelsen försiktigt när det 
gäller grenvisa kommittéer – vi är 
ett förbund.
 Därmed inte sagt att alla fören-
ingar kan eller bör bedriva allt skyt-
te. Det hänger på vad skjutbanan 
och skjutbanans grannar tål, men 
det är en annan fråga.

Ibland frågar någon om jag själv skju-
tit allt. Efter sommaren, när jag för-
hoppningsvis provat fripistol och 
metallsilhuett, så ska jag svara på det.

Vi avslutar med ännu ett Cooper citat 
”When we do only what make hard grim 
sense, we will have arrived at exactly the 
dull world our enemies seem to regard as 
Utopia. (När vi bara gör det som är hårt, 
bistert förnuftigt har vi kommit till den 
dystra värld som våra fi ender verkar se 
som idealsamhället)”.

Om tolerans
”A pistol, like a Ferrari, is not a toy, 
yet its contribution to casual enjoyment 
– simple fun – should not be overloo-
ked. (En pistol är, likt en Ferrari, inte 
en leksak, men dess bidrag till tillfälligt 
välbehag – rent nöje – skall inte förbi-
ses”. Citatet härstammar från skytte-
gurun Jeff Cooper i Guns & Ammo 
1969 Annual (och nytryckt i 2019 
Annual). Han fortsätter: ”Till den 
trista och ’olyckligt lottade’ delen av be-
folkningen som anser att alla vapen är 
djävulens påfund kan idén om målskjut-
ning verka obegriplig, men faktum kvar-
står att skytte är en njutning och behöver 
inte vara uppstyrt för att uppskattas.”

Jeff Cooper fångar någonting här som 
jag omedelbart sympatiserar med. 
Pistoler, bilar och motorcyklar är 
skapade för att göra nytta, och har 
dessutom en potential att vara livs-
farliga. De har samtidigt en potential 
att ge oss nöje och njutning – vilket 
är livsnödvändigheter, för varför ska 
vi annars fi nnas till? Födas – arbeta – 
dö? Vi skyttar nöjer oss inte med det.
 Han fortsätter med att beskriva 
de som inte kan förstå. Vi vet vil-
ka de är. Det kan vara en arbets-
kamrat, en granne, en missunnsam 
insändarskribent eller en offentlig 
tjänsteman. Ja, det kan till och med 
vara en livspartner. Vi kan nog inte 
göra dem till skyttets vänner, men vi 
kan få dem att tolerera det. Vi visar 
att skyttet gör oss till bättre, trevli-
gare och lyckligare människor och 
att ”kostnaden” för samhället i öv-
rigt är låg då vi utgör en försumbar 
miljöbelastning och att våra vapen 
inte bidrar till våldet i samhället.

Slutligen behöver alltså skyttet inte 
vara uppstyrt? De som känner sin 
överste Cooper inser att den sista 
bisatsen inte avser säkerheten. Att 
inte stoppa in fi ngret i varbygeln 
förrän målet är identifi erat, att veta 
vad som fi nns bakom målet och så 
vidare är välkända Cooperman-
tran. Nej, han syftar på att allt skyt-
te inte behöver vara en tävling. Ett 
vapen och ett mål, det räcker. Här 
fi nns också öppenheten för alla for-
mer av skytte. Han kallar fripisto-
len för handvapenskyttets svar på 
bilsportens rörrams-dragsters. Via 
ISSF-skytte och National Match 

Course (nationellt precisionsskytte i 
USA) närmar han sig det han kallar 
”combat” eller ”praktiskt” skytte”. 
Det återstod fortfarande sju år inn-
an han skulle grunda IPSC.

Det här var ju en lång inledning och 
ett tjat om en 50 år gammal tid-
ningsartikel skriven av en farbror 
som varit död i 12 år nu. Poängen 
är att han var en förnyare av pistol-
skyttet och han uttryckte tolerans 
för alla former av skytte. Vi brukar 
kanske annars inte förknippa to-
lerans med denne marinkårsöver-
stelöjtnant. Det fanns förvisso sådant 
Cooper inte tålde, som liberaler och 
människor som svepte med myn-
ningen över sådant de inte kunde 
tänka sig att beskjuta.
 Tolerans präglar inte alltid oss 
skyttar. Vi tål inte alltid ens varandra. 
I synnerhet tål vi inte varandra om 
vi har en annan favoritgren än vad vi 
själva har. Befi nner vi oss i den ena 
änden så sysslar de andra med oseri-
öst pangande utan vilja och förmåga 
att träffa. Från den andra änden ser vi 
gravallvarliga människor vars högsta 
dröm är att inte ha någon puls.

Vad gör man om man upptäcker en 
alien på skjutbanan? Alltså en sådan 
vars huvudintresse inom skyttet av-
viker från det man själv gillar? Man 
provar om det går att förbjuda, för-
stås. Man är väl svensk. Är man i mi-
noritet så ringer man förbundet och 
ber om hjälp istället. Försöker ”för-
bundet” gjuta olja på vågorna och 
skapa förståelse för den andres syn-
punkter, då kan samtalet bli kärvt.

Bäst fungerar det i föreningar där 
medlemmarna identifi erar sig som 
”skyttar” utan prefi x som pistol- 

Den amerikanska 
författaren, 
skytteinstruktören och 
marinkårssoldaten 
Överstelöjtnant John 
Dean "Jeff" Cooper. 
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Förtroende är bra, 
kontroll är bättre
Av: Peter Siegel

Artikelförfattaren kikade in på en kurs för vapenkontrollanter som 
hölls av Stockholmskretsens utbildningsansvarige Björn Bogfelt 
som menar att det i varje arrangerande klubb borde fi nnas fl era 
välutbildade vapenkontrollanter.

Pistolskytteföreningar som 
arrangerar tävlingar behö-
ver ha utbildade medlemmar 
som fungerar som vapenkon-
trollanter, för att säkerställa 
att alla tävlar på lika villkor. 
Det innebär att våra tävlings-
redskap ska vara godkända, 
säkra och funktionsdugliga 
inför alla tävlingar. Allt enligt 
regler från Svenska Pistol-
skytteförbundet och Svenska 
Skyttesportförbundet. Vid en 
tävlings vapenkontroll skall 
det finnas kompetent och 
utbildad personal. Utbild-
ningsbeviset, licensen, på att 
de har genomgått en sådan 
utbildning skall ligga synligt 

på bordet i vapenkontrollen. 
Varje förening behöver därför 
ha några skyttar som har full-
bordat denna speciella utbild-
ning. Vapenkontroll skall ske 
på alla tävlingar som är stan-
dardmedaljgrundande.

Björn Bogfelt heter den utbild-
ningsansvarige i Stockholms 
Pistolskyttekrets som dessut-
om är rikstränare och pistol-
skytt på elitnivå. Björn är en 
mycket sympatiskt och trevlig 
människa, omtyckt av många 
skyttar och medtävlande. 
Björn har brunnit för pistol-
skyttet sedan fl era decennier 
och arbetar ideellt för skyttet 

trots sitt krävande civila yrke 
inom IT-branschen som Ser-
vice Delivery Manager.

NP frågade Björn:
När gick du själv utbildning för 
att bli vapenkontrollant?
Björn: Jag gick en fören-
ingsinstruktörs kurs i Bollnäs, 
tror det var 2010 och sista 
dagen hade vi vapenkontrol-
lantkurs utav en välkänd och 
mycket duktig vapensmed.

Vad är skillnaden på utbild-
ningen du gick och det som 
lärs ut idag?
– Idag har vi ett utbildnings-
material från förbundet så att 

alla ska få likvärd utbildning, 
när jag gick så var det mycket 
teknisk information om oli-
ka konstruktioner som kanske 
inte alltid behövs så detaljerat.

Har det blivit svårare eller lättare 
att genomföra vapenkontroller 
nu, beroende på nya vapenkon-
struktioner, etc.
– Nej det är väl mera att 
en eller två av tio av de som 
kommer inte lämnar över 
vapnet på rätt sätt, dvs proppat 
och med magasinet bredvid. 
I något annat enstaka fall kan 
det hända att skytten modifi e-
rat något som kan vara tvek-
samt rent regelmässigt.

Björn Bogfelt utbildningsansvarig 
i Stockholms Pistolskyttekrets och 
även rikstränare och pistolskytt på 
elitnivå.
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Hur länge gäller intyget/licen-
sen för de som är vapenkon-
trollanter?
– Som det är idag är det 
livstid, men viktigast är nog 
att läsa på reglerna vartan-
nat år när det kommer en ny 
skjuthandbok.

Hur togs utbildningen emot av 
dina elever?
– Det brukar vara glada mi-
ner, jag påpekar att vi inte ska 
fungera som poliser, det ska 
vara roligt med skytte och att 
vi alla gör det här frivilligt. Så 
länge det inte är ett mäster-
skap med rekordnoteringar så 
kan vi ha lite överseende. Ett 
tips är att det inte gör något 
om du ligger lite över gränsen 
på avtrycket eller om kolven 
inte skulle inte gå ner i lådan, 
så bör du göra något åt det till 
nästa gång.

Vilken nivå av vapenkännedom 
hade eleverna på kursen?
– Om jag inte har med 
mina gamla vapen så brukar 
alla känna till åtminstone sina 
egna vapen väl.

Fjorton entusiastiska deltagare på sin väg för att bli licensierade vapenkontrollanter.

Även luftpistoler skall ha ett 
godkänt tryck innan tävlingen. 
Här kontrollerar Anki Jansson 
trycket på en Steyr-Mannlicher.

Mattias Byberg kontrollerar 
trycket på en Feinwerkbau 
AW93. Den klarade vapen-
kontrollen.

Blev det många diskussioner 
om regler, i så fall vilka regler?
– Vi diskuterar lite om an-
dra grenar som PPC där det 
fi nns lite mer att tänka på, 
men alla kanske inte känner 
till det. Vi pratade även om 
vilka ändringar som är tillåt-
na i vapengrupp A.

Vad är utmaningen i att hålla 
utbildningen?
– Det står att utbildningen 
ska vara ca 8 timmar, men det 
tycker jag är lite för lång tid, 
nej jag tycker inte det fi nns 
några utmaningar att hålla 
kursen.

 Nuförtiden använder sig 
skyttarna mest av moderna, 
populära tävlingsredskap av 
kända märken och det bor-
de ju räcka, om man inte ska 
kontrollera ett vapen på en 
”nostalgitävling”, där man 
tävlar med olika gamla vapen-
modeller. Då kan skyttarna 
själva hjälpa till om kontrol-
lanten inte kan just det vap-
net i detalj, och det är inget att 
skämmas över. Det är omöj-
ligt att kunna precis alla vapen 
som fi nns som t. ex. gamla 
armépistoler (m/07, m/39, 
m/40), Walther PP/PPK el-
ler 1911-modeller.

som besvarades ganska likartat 
av samtliga.

Vad fi ck dig att bli vapenkon-
trollant?
Eget intresse, brist i fören-
ingen, på uppmaning för att 
hjälpa klubben, samt att man 
ville göra en insats i klubbens 
verksamhet.

Motsvarade utbildningen dina 
förväntningar?
Där var svaren enhälliga, allt 
från ett enkelt ja till abso-
lut. Björn Bogfelt kunde helt 
klart vara nöjd med responsen 
från sina elever.

Vilka lärdomar fi ck du på kur-
sen som du tycker alla skyttar 
bör ha?
Här blev det lite olika prio-
riteringar. Vissa tycker att alla 
deltagare i en tävling bor-
de veta att man ska lämna 
fram ett vapen på ett säkert 
sätt, nämligen proppat och 
med magasinet bredvid. Allt-
så grundläggande säkerhets-
tänk. Samt att som skytt känna 
till reglerna om avtrycksvikt, 
måtten på vapnen och kolvar 
så att tävlingsdeltagarna inte 
riskerar att bli nobbade i va-
penkontrollen, vilket är trist 
för skytten och även för va-
penkontrollanten.

En vapenkontrollant ska vara 
välkomnande, trevlig och kam-
ratlig, men hålla sig till reglerna 
i Skjuthandboken. En bok som 
är perfekt att ha till hands när 
det gäller alla skytteregler.

Lämna fram ett vapen på 
ett säkert sätt, nämligen 
proppat och med 
magasinet bredvid.

 Sammanlagt fjorton delta-
gare från klubbarna Grödinge 
Psk, Gripen Pk, Bålsta skyt-
tesällskap, Håtuna Pssk och 
Lövsta Skf var ett lagom och 
överskådligt antal. Några till 
deltagare skulle ha kommit 
från Norrtälje och Vallentu-
na, men de uteblev p.g.a. det 
kraftiga snöfallet som skett 
under natten. De får gå kur-
sen i lite bättre väderförhål-
landen.
 Avslutningsvis fi ck delta-
garna ett formulär med frågor 

Kursen består av både teori 
och praktik. Kursdeltagarna 
hade med sig sina egna vapen 
som gick runt så att alla kun-
de väga in olika pistoler och 
revolvrar. När jag själv gick 
utbildningen för två decen-
nier sedan var det chefen för 
polisens vapenverkstad, Willy 
Palm, som höll i utbildningen. 
Willy hade tillgång till poli-
sens referensvapen och vi fi ck 
lära känna och väga in även 
lite äldre, udda och sällsyn-
ta vapen.
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Örebro Pistol- och Sportsky  eklubb och 
Råsbo Pistolsky  eklubb
inbjuder Sveriges Pistolsky  edamer  ll

Tävlingens omfa  ning: de fem bästa B-resultaten i 
fält under 2019, oavse   tävling i B-fält inom
krets, na  onellt eller mästerskap samt 
Landslagsu  agningen.

Klassindelning: ingen klassindelning

Startavgi  : ingen startavgi  

Anmälan  ll: ladies-cup@rpsk.se

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

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

Priser: Utgår  ll de tre främsta samt utlo  ning 
bland övriga deltagare. Vinnaren får en inteckning i 
vandringspriset Krutgumman.

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

Cup-regler
Dina fem bästa B-resultat i fält under 2019, 
oavse   tävling i B-fält inom krets, na  onellt eller 
mästerskap med minst fem deltagare. Samtliga 
resultat för B-sky  ar under en tävling slås samman 
och delas in i femtedelar.

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

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

Du kan skicka in hur många B-resultat som helst 
under året.
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Maximalt: 6p x 5 tävlingar = 30 poäng.
Vid lika resultat särskiljs sky  arna genom högsta 
individuella poäng.

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

Ladies Cup sponsras av:

Ladies Cup
B-fältskytte 2019B-fältskytte 2019
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En återblick
Av: Monica Hjertqvist och Linda Svensson

Andra upplagan av Ladies Cup avgjordes under skytteåret 2018 och 
antalet deltagande skyttar ökade markant. Vad är det som gör tävlingen 
så attraktiv? Här hör vi några röster från förra årets deltagare.

Ladies Cup är en riksomfattande tävling där 
alla damer som skjutit en nationell, krets- el-
ler mästerskapstävling i vapengrupp B får 
delta och skicka in sina resultat. I Ladies Cup 
slås samtliga B-skyttar samman under en täv-
ling, men det måste vara minst 5 deltagande 
B-skyttar för att resultaten ska kunna användas.

Efter en tät strid i toppen blev Liselott Såmark, 
Stockholmspolisens Skytteförening, vinnare 
av Ladies Cup 2018.

Hela 35 damer deltog i Ladies Cup 2018, 
vilket är en ökning med 21% sedan före-
gående år. Antalet inrapporterade tävlingar 
ökade med 1,5%.

Vi vill uppmana damer från hela landet att 
delta i tävlingen.

Ladies Cup vill tacka sponsorerna LCE Skyt-
tematerial och Staffans Vapen för sponsring 
med de fi na priserna.

Resultaten blev enligt
följande:
1.  Liselott Såmark, Stockholms-

polisens Skytteförening, 25 p
2.  Ann-Kristin Jansson, 

 Lövsta Skytteförening, 23 p
3.  Anna Karlsson,

Salems Pistolklubb, 23 p
4.  Linda Svensson,

Råsbo Pistolskytteklubb, 23 p

När började du skjuta pistol?
Jag började skjuta pistol 1995.

Varför valde du att börja skjuta 
pistol/revolver?
Att jag började med pistol-
skytte är en historia i sig. 
Den sträcker sig tillbaka till 
tiden då våra tvillingdöttrar 
föddes efter en komplicerad 
förlossning. Jag var enormt 
trött och sliten. Efter ett par 
månader tog jag en jogging-
tur. Den känslan var inte rolig. 
Jag kände inte igen mig själv 
och tänkte; det här är inte jag. 
Det var då jag kom på det – 
om ett år går Polis-SM i fem-
kamp. Då ska jag vara med 
och jag hade bara ett mål, att 
genomföra tävlingen. Så kom 
dagen för femkampen och jag 

genomförde den. En av gre-
narna var snabbskytte. Skyttet 
gick galant och det var där jag 
kunde hävda mig och det var 
det som ledde fram till att jag 
senare började träna och tävla 
i pistolskytte.

Vilka av de nationella grenarna 
skjuter du?
Det är på senare år jag börjat 
skjuta mer av de nationella 
grenarna. Idag är det fram-
förallt fältskyttegrenarna och 
militär snabbmatch som lock-
ar. Precisionen underhåller jag 
med några tävlingar varje år. 
Nationell helmatch är kul och 
det har även blivit en hel del 
springskytte samt några star-
ter i PPC med tjänstevapen 
på Polis-SM.

Vad gör du gärna på din fritid 
då du inte skjuter?
Jag uppskattar vara utomhus i 
naturen och nära vatten. Det 
blir en del gösfi ske i Mälaren 
och fi ske med utterbräda i Åre 
på sommaren. Annars lockar 
resor långt bort till nya och 
varma platser, helst då det är 
mörkt och kallt här hemma.

Hur länge har du skjutit 
vapengrupp B?
Jag började skjuta vapengrupp 
B i samband med att reglerna 
för uttagning till civila lands-
laget i fältskytte ändrades för 
ca 4–5 år sedan. Regeländ-
ringen var att damer istäl-
let för att skjuta två C-varv 
skulle göra ett C-varv och 
ett B-varv. Det var tillräckligt 

motiverande för att skaffa ett 
B-vapen.

Vad har du för B-vapen?
Jag skjuter en Unique .32, 
men jag är lite sugen på att 
gå över till en Pardini.

Vad är ditt roligaste/starkaste 
skytteminne då du skjutit 
 vapengrupp B?
Kanske var det ändå då jag 
nyss införskaffat min 32: a i 
samband med regeländringen 
och skulle skjuta landslagsut-
tagningen till Nordiska Mäs-
terskapen. Jag hade knappt 
hunnit skjuta in den före, men 
de tester jag genomfört var 
jag nöjd med. Det var väldigt 
jämnt när vi skulle gå ut det 
andra varvet med B-vapen. 

Liselott Såmark
Stockholmspolisens Skytteförening

Foto: Peter Siegel

Ladies CupLadies Cup
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Vad händer? Vapnet krånglade 
och det var trögt att få man-
teln att sluta tätt, vilket gjorde 
att jag bara fi ck iväg några få 
skott. Det blev inte lustigare 
av att historien upprepade sig 
och jag fi ck bara iväg ett skott. 
Ridå ner. Jag var tyst men 
heligt förbannad och hade 7 
stationer kvar. Med visst våld 
åtgärdade jag problemet vid 
varje ny station. Jag sköt fullt 
och tog sista landslagsplatsen 
med en poäng till godo. Man 
ska aldrig ge upp!

Varför har du valt att skjuta 
 Ladies Cup?
Ladies Cup gav mig den ex-
tra morot jag behövde för att 
motivera mig till att skjuta fl er 
fältskjutningar i vapengrupp 
B. På så sätt ökade förutsätt-
ningarna att prestera bättre 
på de största tävlingarna. Det 
känns extra roligt att så många 
damer hängt på och att delta-
garantalet ökar. Nu är det en 
självklarhet att skjuta B-fält.

Så den klassiska sportfrågan: 
Hur känns det att vinna Ladies 
Cup och få en inteckning i 
vandringspriset Krutgumman?
Tack! Det känns otroligt ro-
ligt! Det kommer bli tuffare 
för varje år med alla duktiga 
damskyttar i B-fält som gläd-
jande nog blir fl er.

Har du något tips/idé på hur 
man kan få fler av Sveriges 
kvinnliga skyttar att börja  skjuta 
vapengrupp B?
Ja, jag tänker att den egna för-
eningen spelar stor roll. I min 
egen förening skjuter vi i stort 
sett alla grenar i form av för-
eningstävlingar och förenings-
mästerskap. Det ger mycket 
glädje och kamratskap. Steget 
att fortsätta tävla blir inte så 
stort utan öppnar upp dörren 
till att våga testa också vapen-
grupp B, inte minst med tanke 
på Ladies Cup. Om vi som re-
dan skjuter fält B fungerar som 
ambassadörer för sporten, kan 
säkert fl er kvinnliga skyttar bli 
intresserade och börja skjuta 
vapengrupp B.

Så till sist:
Ställer du upp igen under 2019?
Ja absolut. Jag är gärna med. 
Räkna med det.

När började du skjuta pistol?
Pistolskyttet började jag med under hösten 
2013.

Varför valde du att börja skjuta pistol/revolver?
Jag vet inte varför jag började skjuta, men in-
tresset fi ck jag nog från min pappa som ock-
så skjuter.

Vilka av de nationella grenarna skjuter du?
Det är fältskjutning och militär snabbmatch.

Vad gör du gärna på din fritid då du inte skjuter?
Just nu jobbar jag mest, vilket gör att jag inte 
riktigt hinner med att skjuta.

Hur länge har du skjutit vapengrupp B?
Sen januari 2017.

Vad har du för B-vapen?
Jag skjuter en Pardini HP 32.

Vad är ditt roligaste/starkaste skytteminne då du 
skjutit vapengrupp B?
Jag kommer inte exakt ihåg när det hände, 
men det var en fältskyttetävling i Skåne där 
jag kom före vissa duktiga och erfarna skyt-
tar. De blev nästan lite förvånade och över-
raskade.

Varför har du valt att skjuta Ladies Cup?
Jag tyckte det var en rolig sak att göra. Ef-
tersom det inte fi nns så många kvinnliga 
B-skyttar, är det kul att se hur man ligger till 
resultatmässigt med andra kvinnor.

Har du något tips/idé på hur man kan få fl er av 
Sveriges kvinnliga skyttar att börja skjuta va-
pengrupp B?
Det borde göras mer reklam för Ladies Cup. 
Det skulle t.ex. kunna vara tröjor som kan 
användas på tävlingar, för att kvinnor ska veta 
att Ladies Cup fi nns.

När började du skjuta pistol?
Jag började skjuta 1990, men 
så hade jag ett uppehåll på 
nästan 20 år för att börja med 
skyttet igen 2014.

Varför valde du att börja skjuta 
pistol/revolver?
Jag följde med en arbetskom-
pis och fi ck prova på. Då fast-
nade jag direkt eftersom det 
gick skapligt bra. Det är skönt 
för hjärnan att få koppla bort 
allt annat en stund.

Foto: Privat

Foto: Privat

Maria Bergenheim
Älvenäs PK

Hanna Larsson
Lunds Pistolklubb

Vilka av de nationella grenarna 
skjuter du?
Mest fältskjutning men även 
rikstävlingen på hemortens 
banor och lite militär snabb-
match ibland.

Vad gör du gärna på din fritid 
då du inte skjuter?
Då umgås jag med familjen 
och jagar.

Hur länge har du skjutit 
vapengrupp B?
Det var ungefär 3 år sedan 
som jag började skjuta vapen-
grupp B.

Vad har du för B-vapen?
Jag skjuter med en Pardini.

Vad är ditt roligaste/starkaste 
skytteminne då du skjutit 
vapengrupp B?
Inget speciellt minne, än.

Varför har du valt att skjuta 
 Ladies Cup?
Det är roligt att tävla mot alla 
i hela landet, från längst upp 
i norr till längst ner i söder, 
utan att för den delen behö-
va åka så långt. Det blir som 
en gemenskap.

Har du något tips/idé på hur 
man kan få fler av Sveriges 
kvinnliga skyttar att börja  skjuta 
vapengrupp B?
Jag tycker att Ladies Cup är 
ett fantastiskt sätt att sprida 
B-skyttet inom fältgrenen.
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När började du skjuta pistol?
Jag började med pistolskyt-
tet 1998.

Varför valde du att börja skjuta 
pistol/revolver?
Jag arbetar som offi cer på I19 
och det var inom ramen för 
tjänsten och det militära täv-
lingsskyttet som jag började 
skjuta pistol.

Vilka av de nationella grenarna 
skjuter du?
Militär snabbmatch, fältskjut-
ning och precisionsskjutning.

Vad gör du gärna på din fritid 
då du inte skjuter?
En stor del av tiden går till att 

följa med barnen på idrotts-
aktiviteter. Jag har en ”liten” 
hockeyspelare som i och för 
sig numera är avsevärt läng-
re än jag själv, men fortfa-
rande behöver skjuts. Utöver 
det blir det inte mycket mer 
tid kvar efter förvärvsarbete, 
skytteträning och fysträning.

Hur länge har du skjutit 
vapengrupp B?
Tror första tävlingstillfället 
var 2014, men jag minns inte 
helt säkert.

Vad har du för B-vapen?
Jag har inget B-vapen. Istäl-
let skjuter jag vapengrupp B 
med A-vapen. Vapengrupp A 

är lite mera min grej. Sedan 
två år tillbaka har jag en Par-
dini GT9. Innan dess sköt jag 
med min tjänstepistol som är 
en Glock. Men jag är på väg 
att skaffa en ”äkta” B. Kanske 
redan nu i sommar. Då faller 
nog valet på en Pardini HP 
i så fall.

Vad är ditt roligaste/starkaste 
skytteminne då du skjutit 
vapengrupp B?
Det var vårt lagguld i fält B 
på kretsmästerskapet i somras, 
tillsammans med klubbkam-
raterna Ted Granbom och 
David Lindström.

Varför har du valt att skjuta 
Ladies Cup?
Jag tycker det var ett bra in-
itiativ till att få fl er damer 
att skjuta annat än bara ka-
liber .22.

Har du något tips/idé på hur 
man kan få fl er av Sveriges 
kvinnliga skyttar att börja 
skjuta vapengrupp B?
Jag tycker redan det känns 
som att det är på god väg. 
Troligen mycket pga. att man 
skjuter B på de nordiska mäs-
terskapen i fält och jag tror 
även att Ladies Cup är bidra-
gande. Det vore roligt med ett 
motsvarande initiativ i både 
vapengrupp A och R.

När började du skjuta pistol?
Jag började mitt pistolskytte 
under hösten 2016.

Varför valde du att börja skjuta 
pistol/revolver?
Min sambo har hållit på med 
pistolskytte långt innan jag 
började, vilket medfört att 
jag har haft möjlighet att följa 
med honom ut till skjutbanan 
och testa på. Efter att ha följt 
med som supporter på åtskil-
liga fältskyttetävlingar, blev 
jag ännu mer intresserad av att 
själv börja. Till slut bestämde 
jag mig för att anmäla mig till 
klubbens nybörjarkurs.

Vilka av de nationella grenarna 
skjuter du?
Jag skjuter fältskytte och mi-
litär snabbmatch.

Vad gör du gärna på din fritid 
då du inte skjuter?
Utöver skyttet håller jag på 
med silversmide. Jag har ock-
så ett stort trädgårds- och od-
lingsintresse och brukar varje 
år hålla på med någon form 
av trädgårdsprojekt hemma.

Hur länge har du skjutit 
vapengrupp B?
Det har jag skjutit i drygt 
ett år.

Vad har du för B-vapen?
Mitt B-vapen är en Häm-
merli 280.

Vad är ditt roligaste/starkaste 
skytteminne då du skjutit 
vapengrupp B?
När jag på tävlingarna i 
fältskytte, började skjuta bätt-
re i vapengrupp B än vad jag 
gör i vapengrupp C.

Varför har du valt att skjuta 
Ladies Cup?
För att jag tycker det är så 
roligt att tävla i fält med va-
pengrupp B. Ladies Cup är en 
rolig tävlingsform och att alla 
tävlar mot alla gör det extra 

kul. Eftersom det är ens fem 
bästa tävlingsresultat under 
året som räknas, triggar det 
också att hela tiden utveckla 
sitt eget skytte för att kunna 
förbättra sina resultat.

Har du något tips/idé på hur 
man kan få fl er av Sveriges 
kvinnliga skyttar att börja 
skjuta vapengrupp B?
Anordna prova på dagar. Va-
pengrupp B är otroligt roligt 
att skjuta, något som fl er bor-
de testa. Jag tycker också att 
man ska lyfta frågan om vad 
det är som gör att man väljer 
andra vapengrupper före B?

Annika Wester
F16 PK

Maria Öberg
Bodens Sportskytteklubb

Foto: Peter Siegel

Foto: Privat
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i pistol och revolver

OMFATTNING
Militär snabbmatch vapengrupp A, B, R, C öppen, dam, junior, 
veteran yngre och veteran äldre.
Fältskjutning, vapengrupp A, B, R, C öppen, dam, junior, veteran 
yngre och veteran äldre.
Precisionsskjutning, vapengrupp A, B, C öppen, dam, junior, 
veteran yngre och veteran äldre.
Lagtävlingar, 3-mannalag för A, B, C öppen, Militär snabbmatch, 
Precision och Fält samt R i Fält och Militär snabbmatch. 
2-mannalag för dam, junior, veteran yngre och veteran äldre.

PROGRAM
Militär snabbmatch
Tisdag 2 juli – Öppen B, R. C dam, junior och veteran.
Onsdag 3 juli – Öppen C och A.
Fältskjutning
Torsdag 4 juli – Öppen A.
Fredag 5 juli – Öppen B. C dam och junior.
Lördag 6 juli – Öppen C.
Söndag 7 juli – Öppen R. C veteran.
Precisionsskjutning
Torsdag 4 juli – C dam, junior och veteran.
Fredag 5 juli – Öppen C.
Lördag 6 juli – Öppen B.
Söndag 7 juli – Öppen A.

ANMÄLNINGSAVGIFTER
Individuell junior: 150kr/start.
Militär snabbmatch och precision: 250kr/start.
Fältskjutning: 300kr/start.
Lag: 250kr/start.
För efteranmälan debiteras ytterligare 50kr per start med 
undantag för juniorer.

ANMÄLAN
Anmälan öppnar 17 april 2019 och stänger 9 juni 2019. Anmälan 
görs via länk på hemsidan www.pistolsm2019.org. Avgift betalas 
föreningsvis till Gävleborgs pistolskyttekrets, BG 312-5978, 
och ska vara oss tillhanda senast 11 juni 2019. Inbetald avgift 
återbetalas ej.

EFTERANMÄLAN
Sker på tävlingsorten mot förhöjd avgift i mån av plats. 
Efteranmälan öppnar den 1/7 kl. 15.00 i sekretariatet i 
Eskilstuna för milsnabb. Efteranmälan öppnar den 3/7 kl. 15.00 
i sekretariatet i Gävle för precision och fält.

KVALIFICERING
Föreningen ansvarar för att anmälda skyttar är kvalifi cerade 
och innehar SPSF:s pistolskyttekort. Mejl med anmälda skyttar 
kommer att gå ut till respektive förenings offi ciella mailadress för 
kontroll att de är kvalifi cerade samt för inbetalning av avgifter.

VAPENKONTROLL
Öppnar på respektive tävlingsort en timme före första start. 
Möjlighet till vapenkontroll fi nns även den 1 juli (Eskilstuna) och 
3 juli (Gävle) mellan kl. 16:00 och 21:00. Vapenförvaring fi nns 
vid tävlingscentrum i Gävle.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER
Enligt Svenska Pistolskytteförbundets Skjuthandbok. 
Fältskjutningen genomförs som traditionell fältskjutning i 
samtliga vapengrupper utom veteraner där den genomförs som 
Poängfältskjutning. Militär snabbmatch och precisionsskjutning 
sker i skjuthall.

STARTLISTOR, RESULTAT OCH PRISER
Startlistor och resultat kommer att publiceras på www.
pistolsm2019.org. Prisutdelning sker dagligen på respektive 
tävlingscenter efter avslutad tävling. Tid för prisutdelning anslås 
på tävlingsdagen.

PARKERING
Parkering i Gävle på Älgsjön kommer att vara kraftigt begränsad; 
vi rekommenderar samåkning i mesta möjliga mån. Vi kommer 
att ta ut en p-avgift på parkeringen för att minska belastningen.

INFORMATION
För information om t.ex. parkering och logi, se https://www.
pistolsm2019.org eller kontakta oss på info@pistolsm2019.
org. Lunch (husmanskost) kommer att fi nnas till försäljning på 
tävlingsområdet i Gävle. Intresseanmälan för lunch kan lämnas i 
samband med anmälan där du också kommer att kunna beställa 
SM-produkter.

ORGANISATIONSKOMMITTÉN
Ordförande: Patrik Manlig, 073-291 33 70, ordforande@xkretsen.se.
Vice ordförande: Tor Kangas, 070-620 87 04, viceordforande@
xkretsen.se.
Kassör: Åsa Juhlén, kassor@xkretsen.se
Kontakt Eskilstuna: Roger Björkman, roger.bjorkman@telia.com.

Militär snabbmatch i Eskilstuna 2-3 juli 2019 samt 
Precisions- och Fältskjutning i Gävle 4-7 juli 2019.

På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet inbjuder 
Gävleborgs, Uppsala samt Södermanlands läns 
Pistolskyttekretsar till:

Välkomna!



På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet inbjuder vi till

SM i Magnum-
precision

Datum: Fredag – söndag den 7 till 9 juni.
Plats: Gideå skjutbana ca 5 km från Örnsköldsviks fl ygplats mot Björna.

WGS 84 (lat, lon): N 63° 27.400', E 18° 57.483.
WGS 84 decimal (lat, lon) 63.45666, 18.95804.

Föranmälan: Per e-post till tävlingsledningen föreningsvis (se nedan) senast 5 maj.
Uppge vilka grenar och vilka dagar ni vill skjuta.
Efteranmälan i mån av plats och med förhöjd avgift.

Antal starter: Skytt får delta i valfritt antal kategorier/vapengrupper.
Max 5 starter per dag dock max 2 starter på söndagen.

Starttider: Fredag-lördag: 09:00-18:00, söndag: 08:00-12:30.
Det är 1,5 tim mellan skjutlagen. Särskjutning från 14:00 på söndagen.

Anmälningsavgift: 150 kr per start. Lag 250 kr betalas in av föreningen senast 5 maj.
Återbetalas ej. Swedbankgiro 5600-7685 märk med SM-P och föreningsnamn.
Efteranmälan 200 kr betalas på plats.

Grenar/vapengrupper: M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7
Antal skott: 5 provskott och 6 serier à 5 skott.
Vapenkontroll: Obligatorisk mellan 08:00-14:00 alla dagar.
Servering: Enklare servering typ (mackor korv, m.m.)
Camping: Kontakta tävlingsledningen för information.

Det fi nns möjlighet på skjutbanan att bo i husvagn/husbil/tält.
Priser: SPSF mästerskapsmedaljer samt hederspris.

Prisutdelning direkt efter hela tävlingens slut på söndagen.
Resultat: Fås på begäran av Tom Jonsson samt kommer på hemsidan.
Övergripande: SPSF bestämmelser gäller, SHB 2018.
300 Poäng: Ett instiftat pris med dess stadgar för den som skjuter 300 poäng varpå 10 000 kr utbetalas 

till vinnande skytt. Vid fl era 300 poängare delas potten mellan skyttarna.

En tävling i metallsilhuett genomförs i samband med SM i Magnumprecision.
Tävlingen i metallsilhuett kommer inte att påverka SM tävlingarna.
SMALLBORE – BIG BORE – FIELDPISTOL ENL. IMSSU regler. 40 skottsserier.

Grovkalibrigt
Vapengrupp Magnum 1-4, 6 (stående)
Vapengrupp Magnum 1-4, 6 (valfri)
Vapengrupp Magnum 5 (valfri – 50% fi gurer)

Övrigt: Skyttarna får själva hjälpa till med markering. Medtag eget liggunderlag.
Tävlingsledning: Tom Jonsson 070-322 15 16 tom.jonsson@telia.com

Finkalibrigt
Vapengrupp C (stående)

Fältpistol
Vapengrupp A (stående)
Vapengrupp B (stående)

Sveriges alla magnumskyttar hälsas välkomna!

Övriga Öppna Grenar: Samt dessa grenar.



Ruger MKIV.22 LR SR1911 .45 ACP

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

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

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

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

Double Action

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

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

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

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

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

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

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

Blånerad.
Piplängd: 5,5-7,5”.

Mer info: SPORTEC.SE/RUGER
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Viktiga frågor på WFSA:s 
plenarsammanträde

Efter årsmötet behandlas vik-
tiga ämnen av olika talare. 
I år var huvudtalaren Nata-
sha Illum Berg, som är Afri-
kas första och Östafrikas enda 

Av: Peter Stålbrand

I samband med IWA-mässan hålls även årsmötet 
för WFSA (World Forum on Shooting Activities), en 
organisation som Svenska Pistolskyttet sedan några år 
tillbaka är röstande medlem i. WFSA verkar för skyttets 
bästa över hela världen och består av skytteförbund, 
vapen- och ammunitionstillverkare och andra som har 
intresse i skyttets ädla konst.

WFSA:s ordförande 
Torbjörn Lindskog 
hälsade alla 
välkomna.

Natasha Illum Berg var huvudtalare 
på WFSA:s plenarsammanträde.

kvinnliga licensierade pro-
fessionella jägare (jaktguide). 
 Natasha har även sommar-
pratat i P1, skrivit fl era böcker 
och även agerat programle-

dare för SVT:s äventyrsserie 
”Mot alla odds”.

Natashas tal inriktade sig, inte 
helt oväntat, mycket på jakt 

och hur viktigt det är för alla 
jägare att agera för ett bibe-
hållande av djurlivet. Hon an-
såg att man som jägare måste 
förstå balansen i naturen, var-
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Thierry Jacobs (IEACS), 
berättade om allt 
agerande, lärdomar och 
funderingar kring det nya 
vapendirektivet.

Steve Sanetti, ordförande 
och VD för amerikanska 
NSSF (National Shooting 
Sports Foundation) talade 
sist i ett ”call for action”, där 
alla deltagare uppmanades 
att agera. Detta var Steves 
sista WFSA-tal innan har går 
i pension.

Natasha Illum Berg, Tanzanias enda kvinnliga professionella jägare, 
berättade om det viktiga arbetet med att bibehålla djurstammen.

Mark Robinson tar emot WFSA:s utmärkelse ”Vito 
Genco Shooting Ambassador Award” av Rick 
Pattersson, VD för SAAMI.

David Scallan (FACE), 
talade om det nya 
förslaget från Europeiska 
Kemikaliemyndigheten.

på vissa djur kan skjutas och 
vissa inte. Något som jägare 
även bör visa mot omvärl-
den. Vidare lade hon till att 
”de som är emot jakt kommer 
ändå aldrig att förstå”.
 Som pistolskytt kunde jag 
inte undvika att jämföra jak-
ten med vårt eget pistolskyt-
te. Även vi som pistolskyttar 
måste agera professionellt i 
alla lägen, just för att bibehål-
la vårt skytte. Vi skjuter våra 
pistoler och revolvrar för att 
träna och tävla, men även här 
kommer de som är emot va-
pen, aldrig att förstå oss.

Thierry Jacobs var en av talar-
na jag fann väldigt intressant. 
Han är president i IEACS (In-
stitut Européen des Armes de 
Chasse et de Sport) vars kärn-
frågor just nu är bl.a. vapen-
direktivet. Thierry visade en 
tidslinje från 2015 när försla-
get på EU:s nya vapendirek-
tiv togs fram, varpå han sedan 
fortsatte till dags datum. Runt 
tidslinjen förklarade han vil-
ka åtgärder och motåtgärder 
som gjorts av IEACS gente-
mot EU. Det berättades även 
om vilka lärdomar IEACS ta-

git genom åren i detta arbete 
för att kunna förbättra inför 
framtiden.

David Scallan från FACE (Fe-
deration for Hunting and 
Conservation) berättade om 
deras arbete mot förändring-
en av REACH (Registration, 
Evaluation, Authorisation 
and Restriction of Chemi-
cals) som är en förordning 
inom ECHA (Europiska 
kemikaliemyndigheten). I 
förslaget till förändring vill 
ECHA förbjuda ett innehav 
av blyammunition när man 
går över våtmarker, dess-
utom vill ECHA förändra 
defi nitionen av våtmark vil-
ket kommer ställa till ännu 
mer problem för i synnerhet 
jägare. Redan i somras för-
de ECHA upp bly på listan 
SVHC (Substances of  Very 
High Concern), detta på in-
itiativ av svenska kemikalie-
inspektionen.

Mark Robinson (USA) är 
grundaren till organisatio-
nen Majority Matters, var 
arbete går ut på att bevara 
individens frihet och rättig-

heter som de har garanterats 
i USA:s konstitution. I april 
2018 gav Mark ett passione-
rat tal i ämnet på stadshuset i 
Grensboro, North Carolina, 

vilket har spridits över hela 
världen via YouTube. Mark 
fi ck ta emot en utmärkelse av 
WFSA för hans arbete inom 
Majority Matters.
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Shot Show 2019
Text: Nils-Anders Ekberg

WFSA har vänligheten att lägga ett exekutivkommittémöte 
tillsammans med världens största branschmässa inom 
skytte, jakt och vapen samt polisutrustning, Shot Show 
i Las Vegas. Sådär 61 000 besökare gör upp affärer, 
spionerar på varandra, skvallrar och umgås.

Arrangören av Shot Show, 
National Sports Shooting Fe-
deration (NSSF), har i sin tur 
vänligheten att bjuda in en del 
icke-kommersiella gäster, som 
SPSF. Vi är ju inte ute för att 
vare sig köpa eller sälja något, 
men vi berättar att vi fi nns. En 
och annan amerikan undrar 
om vi verkligen får ha vapen 
och skjuta i Sverige. När vi 
förklarar att våra vapenlagar 
trots allt är mer liberala än i 
de allra mest restriktiva plat-
serna i USA, och att skytte 
och jakt är folksporter, tror 
vi att risken för att vi blir helt 
bortglömda som potentiella 
kunder minskar något.

TRENDER
Vad är det för likhet mel-

lan små barn, en Iphone och 
en AR15? Jo, det fi nns hur 
mycket tillbehör som helst 
att köpa. Otaliga kloner av 
själva AR-15 fanns det för-
stås också. Någon kanske nu 
undrar vad en AR-15 (Arma-
lite Rifl e 15) är? Det är den 
civila, halvautomatiska ver-
sionen av den amerikanska 
försvarsmaktens automatkar-
bin M16. Ett otal tillverkare, 
modeller och tillbehörspro-
ducenter fi nns givetvis fort-
farande också för en annan 
amerikansk militär klassiker, 
pistol m/1911. Trots att den-
na pistol knappast är den mest 
driftsäkra eller den billigaste – 
snarare hör den till de dyra-
re i sammanhanget, ofta runt 
$3000 för bättre modeller – så 

tröttnar uppenbarligen inte 
den amerikanska marknaden 
på den.

Kroppsskyddstillverkarna blir 
fl er och fl er. Behovet av fl er 
olivgröna eller sandfärgade 
ryggsäckar med kardborre, 
några av dem skottsäkra, ver-
kar också omättligt.

De för oss så viktiga CRST-re-
volvrarna då, det vill säga 
Colt-Ruger-Smith & Wes-
son-Taurus?
 Colt är försiktiga. Den 
enda nyheten för 2019 är att 
deras .357:a King Cobra fi nns 
att få med 3” pipa, utöver den 
tidigare 2”. Single Action 
Army fi nns kvar i sortimentet 
med piplängderna 4.75”, 5.5” 

och 7.5”, kamrat för antingen 
.357 Magnum eller 45 Long 
Colt. Pistolerna bygger alla 
på 1911-konceptet, allt från 
”Classic 1911” till Gold Cup 
National Match och custom-
byggen.

Ruger kommer med en 1911
”Offi cers Style”, alltså med 
en kort pipa på3.6”. ”Cykel-
pumpen”, nu Mk IV, fi nns i 
nya färger. Redhawks kall-
hamrade pipa i separat man-
tel (sleeve and shroud) är inte 
helt ny, men nästan.

Smith & Wesson fortsätter 
sin M&P-ser ie med 380 
SHIELD EZ i kaliber 380 
Auto, inriktad på lätthanter-
lighet. Integrerade lampor 
eller laser kommer också på 
fl era modeller. Deras fullstora 
M&P 2.0 i 9x19 och 45 ACP 
med gängad pipa visades med 
en synnerligen lätt ljuddäm-
pare som skulle kunna vara en 
nödlösning för den som måste 
träna tyst på skjutbanan.
 S & W Performance Cen-
ter, alltså avdelningen för fa-
briks-custom, har alltid något 
spännande. I år återintrodu-
ceras klassiska modell 19, ef-
ter 20 år i träda. Piplängden 
är 4.25”, vilket inte är ide-
aliskt för tävlingsbruk hos 
SPSF, men det kanske kom-
mer mera. Bland de klassiska 
revolvrarna är också blånera-
de kolstålsmodellerna 10, 17, 
25, 27 och 29, 36, 46 och 57, 
liksom 586, kvar.

Shot Show har de senaste åren lockat mer än 60 000 besökare. 
Mässan hålls i Las Vegas, Nevada, i början på varje år.
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Taurus bedriver en del av ut-
vecklingen och tillverkning-
en i USA, och får väl därför 
räknas till familjen. Nytt för i 
år är modell TX22, som är ett 
träningsvapen i just kaliber 22 
LR, men söker efterkina en 
trimmad DAO. Deras 1911.
serie har också komplette-
rats med pistoler i Com-
mander- och Offi cerstorlek. 
Kanske i ett försök att fl örta 
med förbisedda köpargrup-
per kommer deras kompakt- 
och subkompakta pistoler nu 
i fl era käcka färger, som rosa 
och turkos.

För den magnumintresserade 
kan nämnas att Magnum Re-
search, som bl a tillverkar den 
ikoniska Desert Eagle-pisto-
len, har tagit fram en ny pa-
tron för denna: kal. .429DE. 
Det är en nedstrypt hylsa för 
kal. 500 S&W Magnum som 
laddas med vanliga 44 mag-
num-kompatibla kulor. 429 
tum är ju som bekant den 
exakta diametern på kulan till 
den patron som av marknads-
föringsskäl kallas .44 Mag-
num. 429DE är emellertid en 
så ny patron att personalen vid 
Magnum Research svävade 
på målet vad gällde prestanda 
som hastighet och liknande. 
Normalt ökar både hastighet 
och precision tydligt när man 
modifi erar en patron på detta 
sätt. Teoretiskt sett skulle den 

Smith & Wesson M&P serie är framtagen för militär och polis.
Den introducerades sommaren 2005.

S&W 380 SHIELD EZ i kaliber 380 Auto, 
inriktad på lätthanterlighet. Integrerade 
lampor eller laser kommer också på fl era 
modeller.

Desert Eagle från Magnum Research med den nya ammunitionen 
.429DE. Kanske vi ser kulhål från denna i framtida magnumtävlingar?

Colt lanserade endast en nyhet på 
mässan. Deras King Cobra i kaliber 
.357 magnum fi nns nu med 3” pipa.

kunna användas inom vårt 
svenska magnumfältskytte.

På handladdningssidan kan 
några nyheter vara värda 
att nämna. Lyman har tagit 
fram några nya tolkar, dels 
en hylslängdstolk för tio oli-
ka CAS-kalibrar, dels 8-håls-
tolkar i 9x19 och 45 ACP för 
färdig patron. Att använda en 
sådan är säkrare än att använ-
da patronläget, och lika bra så 
länge inte ditt patronläge är 
trängre än SAAMI minimi-
tolerans. En annan nyhet från 
den orange tillverkaren är ett 
universalstativ för laddpressar, 
23 cm högt och ska passa till 
de fl esta pressar från Lyman, 
RCBS, Hornady, Redding, 
Lee och Dillon. Bra för den 
som har fl era pressar men bara 
plats för en i taget.

RCBS, den mörkgröna till-
verkaren, presenterar ”Brass 
Boss”, en elektrisk apparat för 
att iordningställa redan längd-
trimmade hylsor för laddning. 
En ursäkt mindre att hoppa 
över detta viktiga steg i hand-
laddningen.

Slutligen den blå tillverkaren, 
Dillon, är inne på samma 
tema. Deras nya CP-2000 är 
en laddapparatliknande ma-
skin för att kalibrera och ex-
pandera, eventuellt omforma 
samt längdtrimma hylsor. Den 

är avsedd att kombineras med RL 1100 för att göra färdigt pa-
tronen. Utrustningen riktar sig till den som laddar kommer-
siellt, främst gevärspatroner.

Ett område där vi i Sverige ligger långt efter USA är inomhus-
skjutbanor, både var det gäller målanordningar, kulfång och ut-
rustning för städning. Det ska vi återkomma om vid ett senare 
tillfälle, men det fi nns en basal lärdom: Man torrsopar aldrig en 
inomhusbana. Dammsugare med HEPA-fi lter är en självklarhet, 
och fanns hos fl era utställare. Fattigmanslösning är vattenslang, 
men då riskerar man att förorena avloppsvattnet.
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Huvudattraktion var The Las 
Vegas Antique Arms Show. 
Här fanns allt inom området 
antika (med amerikanska mått 
mätt) civila vapen, ammuni-
tion, böcker, skyltar och sam-
larföreningar, fördelat på 660 
bord och 15 ”loger”. Allt var 
samlat i ett stort rum och 
känslan var närmast svind-
lande. Mässan började som 
ett lokalt evenemang 1962 på 
ökända Stardust Hotel, Chi-
cagomaffi ans fl aggskepp i Las 
Vegas. När det nu var dags 

för den 57:e upplagan gällde 
Westgate Resort & Casino 
(före detta The International, 
senare Hilton), hotellet där 
Elvis uppträdde för utsålda 
hus 636 gånger mellan 1969 
och 1976.

The Las Vegas International
Sporting Arms Show hand-
lade om jaktvapen. Det är då 
inte de jaktvapen med ca-
moufl agefärgade plaststockar 
som man hittar på Shot Show, 
utan de där andra ... vap-

nen för miljoner. Här fanns 
Holland & Holland, Purdey, 
Boss, John Rigby etc. i sådana 
mängder att det måste ha rört 
sig om fl era år av produktion 
hos de fi lande farbröderna i 
Londons West End. Det mesta 
var tillverkat under guldåren 
mellan världskrigen, men en 
del var nyare och hade nog 
aldrig sett Afrika utan snarare 
något kassavalv i Dallas eller 
Los Angeles. Det var inte hel-
ler särskilt snobbigt utan helt 
okej att klämma och känna, 

bara man frågade först. Om 
sedan Pistolskytteförbundets 
ansvarsförsäkring hade täckt 
en tappad Holland & Hol-
land .700 Nitro Express för 
125 000 dollar, det är en an-
nan sak.

The Firearms Engravers of 
America (FEGA) Show är 
just en vapengravyrsmässa. 
Här samlades medlemmarna 
i vapengravörsskrået för årets 
höjdpunkt. Man visade vad 
man åstadkommit eller höll 

Efter en lyckad kväll på casino

The Las Vegas Antique 
Arms Show och tre 
shower till ...
Av: Nils-Anders Ekberg

Man kanske tycker att det borde räcka med Shot Show för att USA:s 
vapenintresserade skulle kalla det en välmatad vecka, men det räcker inte. När 
så mycket fokus ändå ligger på denna januarivecka i Las Vegas passar man också 
på att samla fyra andra vapenrelaterade mässor, mer inriktade på samlare.

En vy över Antique Arms Show.
De övriga mässorna hade egna rum.
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Smith & Wesson 
revolvrar med gravyr 
var ingen unik 
företeelse på mässan.

Det fanns många olika utställare. 
Här ett antikvariat vars 
huvudfokus låg på vapen och 
militaria.

Vackert graverade pistoler. Colt 
Government model i kaliber .38 super.

Guldinlägg i gravyren 
är inte bara vackert 
och prestigefullt, det 
är även dyrt.

En Colt i kaliber 45 ACP med original gravyr och original kolvplattor 
av elfenben. Den utropades för mellan 65.000 – 95.000 USD.

Geväret med graverat guld såldes för enkla 195 000 USD.

Männen i vita handskar är domarna från FEGA som bedömer 
gravyrer.

på att skapa. Några visade 
även upp hur arbetet gick till. 
Naturligtvis har även vapen-
gravyr en egen amerikansk 
stil, och den består av extra 
allt. Avvikelser fi nns, man kan 
även se en del sparsmakade 
verk, lite mer som man skul-
le gjort i Nordeuropa. I ena 
hörnet fanns en bedömning-
sjury, där gravörerna kunde 
visa upp sina arbeten, och 

varje timme utsågs en segra-
re i någon klass, exempelvis 
”årets bästa gravyr på ett slag-
låsvapen”. Intressant var ock-
så att förhållandevis många 
av gravörerna presenterade 
sig som svenskättlingar, så det 
var inga problem att få ta bil-
der för NP.

The Custom Knifemakers Show 
– visade förstås knivar, massor 
av handgjorda knivar. Unge-
fär 50 utställare visade prov på 
sin fantasi och sin skicklighet.
För den intresserade är mäss-
sorna planerade till samma 
plats och tid nästa år, 28/1–
1/2. För 10 $ per dag kom 
man in på alla fyra. Till skill-
nad från Shot Show är mäss-
sorna öppna för allmänheten, 
och man kan göra affär på 
plats. För det som inte är li-
censpliktigt är det sedan bara 
att packa ner i resväskan. En 
perfekt syssla dagen efter en 
lyckad kväll på casinot. Gick 
det inte så bra kan man alltid 
köpa en bok för 10 $.
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Tiden på året har kommit för IWA-mässan 
i tyska Nurnberg, en av Europas största 
mässor. Här möts många tillverkare och 
leverantörer för olika produkter som t.ex. 
kulfång, vapen, stövlar, handvärmare, 
knivar, jaktstolar och mycket mer. Som 
vanligt är det otroligt mycket folk och det 
köas mest i montrarna de första dagarna. 
Med förhoppningen om många nyheter 
på marknaden inför 2019 åkte vi ner för 
att bevaka mässan åt er läsare.
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IWA Outdoor 2019: 
The report
Av: Peter Stålbrand

Under IWA 2018 visade TWArms upp deras 
prototyp för Qsight. Utvecklingen har gått vidare 
och på årets mässa kunde familjeföretaget visa 
upp en fullt fungerande produkt med förfi nade 
funktioner. Siktet har sex förinställda lägen och har 
även en fi njustering i både höjd- och sidled.
För tillfället fi nns det fästen för Smith & Wesson-
revolvrar men även detta kommer att utvecklas för att passa 
många olika modeller. Som ett tillval fi nns det olika typer, färger och 
inskriptioner på justeringsrattarna.
TWArms har även större upphandlingar på gång med några av 
världens största vapentillverkare. Vilka det är kan vi i skrivande 
stund inte avslöja, men vi kommer garanterat att se mer av Qsight i 
framtiden.
Återförsäljare i Sverige är SAKAB – 
https://www.sakabsweden.se

Ibland behöver våra kulfång vara mer eller mindre mobila, detta 
är något som Green Bullet Trap kan erbjuda med ”Wheeled Bullet 
Trap”. Deras skivmaterial ställs på en vagn och efter avslutad 
skjutning kommer kulfragmenten att ha samlats i en ränna under 
vagnen. Ett mycket miljövänligt alternativ då det underlättar 
renhållningen av skjutbanan.
Mer information om deras produkter fi nns på https://www.
greenbullettrap.com.

Det är inte ofta det dyker upp nya pistoler för oss skyttar som gillar 
pistoler med precision, men den trenden såg BUL Armory till att 
bryta. På mässan visade de upp sin senaste skapelse, 1911 Target 6”. 
Pistolen ligger väldigt bekvämt i handen och avtrycket är, i mina 
fi ngertoppar, av en högre klass. Visst går det alltid att få bättre, men 
för att lämna fabriken var det helt över förväntan.
Pistolmodellen blev klar dagen för mässan, varpå jag inte kunde 
få tag på några ytterligare specifi kationer på pistolen. Tillverkaren 
berättade att de första stora ordrarna är lagda under IWA mässan. 
Jag hoppas vi får återkomma till denna sköna pistol med en 
recension i framtiden.
Får ni chans att klämma och känna på den ska ni inte tveka.
Distributör i Sverige är A-Zon produkter – https://azonprodukter.se.

TWArms – Qsight

BUL Armory – 1911 Target 6” Green Bullet Trap

d k i l f k ill
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TrainShot MEC-GAR

Elektroniska tavlor har oftast en akustisk eller LED-avkännande 
senor för att avgöra vart skottet tar. TrainShot använder en sensor för 
måltavlans målade fi gur då själva färgen är ledande och berättar om 
ett område är träffat eller inte. Ovanpå måltavlan ansluts en sensor 
till de olika målade områdena för att fånga upp signalerna från den 
ledande färgen.
Den vanliga sensorn har ett inbyggt skydd av Hardox 500 stål för 
att skydda elektroniken. Sensorn pratar via Blåtand med en app 
i telefonen eller surfplattan, vilken visar träffarna. Appen har en 
mängd olika träningslägen.
Blåtand fungerar mellan 10-70 meter men som tillval fi nns det både 
avståndsförlängare och bryggor för att möjliggöra avstånd på upp till 
1000 meter.
Då färgen på pappen är känslig för fukt har sensorn och appen även 
en kontroll av detta. Fukt är elektriskt ledande vilket gör att systemet 
kan visa felaktig information.
Vi har blivit lovade att få testa TrainShot för tidningens läsare och vi 
hoppas att återkomma med en recension i nästa utgåva av Nationellt 
Pistolskytte.

MEC-GAR är kända för sin OEM tillverkning av magasin till de 
fl esta kända pistoler på marknaden. Sedan starten har företaget 
producerat över 100 miljoner magasin.
Bland de nyare produkterna i sortimentet fi nns magasin till många 
olika vapenmodeller, som är begränsade till 10 patroner. Något 
som efterfrågas av vissa länder och amerikanska stater där det 
fi nns en begränsning till just 10 patroner.
Magasinen fi nns med fl era olika begränsningar. Den ena 
varianten har en begränsning med hjälp av en förhöjd plastbotten. 
Sedan fi nns det även magasin som har en stansning i stålet, vilket 
gör att man inte kan få i fl er än 10 patroner.
Våra PPC-skyttar som skall skjuta VM i Australien bör se över sina 
magasin. Australien är ett av de länder som förbjuder magasin 
med mer än 10 patroner för semiautomatiska vapen.
Återförsäljare för MEC-GAR magasin i Sverige är TK’s (Tarmo 
Kopakka) som nås på tk@tkacademy.se.

... med tips fÖr ppc skyttar!

Magasinsbottnarna i 
aluminium är väldigt enkla 
att demontera. Vik bara ut 
fjäderstålet för att lossa 
botten. Det är minst lika lätt 
att sätta tillbaka botten.

Magasin till en SIG SAUER P226 X5/X6. 
Från vänster en spärr med hjälp av förhöjd 
plastbotten, spärr med stansning i stålet 
och längst till höger ett vanligt magasin 
som klarar 19 patroner. Magasinet i mitten 
har även en aluminiumbotten för att passa 
pistoler med magasinsbrunn.

NP1 ’19

En ny kula från H&N Sport såg sitt ljus under IWA-mässan. En 
9mm (.356) hålspets på 125 grain som de kallar för ”AccuBull”. 
Kulan är kopparplätterad och har enligt HN ”den lägsta toleransen 
vad gäller dimensioner och vikt”. Vi fi ck en påse med varuprover 
och kommer genast att ladda upp dem för att jämföra med andra 
tillverkare till en senare artikel i Nationellt Pistolskytte.

H&N Sport

Magasin till en SIG SAUER P226 X5/X6
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Zippo

SGP-RUTEC

Handvärmare som laddas via USB är i sig ingen nyhet. Nu har även 
Zippo givit sig in i leken med uppladdningsbara handvärmare som 
även kan agera som en laddstation för t.ex. telefoner och kameror.
Vi kunde inte hitta någon återförsäljare i Sverige för Heatbank. Du 
kan läsa mer om produkten på https://zippo.com.

RUTEC utvecklar fl era typer av produkter. En av produkterna är 
ett splitterskydd som låter kulorna passera genom en duk av 
naturgummi, vars kulhål sedan sluter sig för att undvika splitter 
och blydamm tillbaka mot skjutbanan. Gummiduken består av 
Elastomerer, även kallade Elaster, vilka är lättrörliga polymerer med 
egenskapen att kunna töjas avsevärt utan att materialet brister, och 
att de ursprungliga dimensionerna återtas när belastningen upphör.
Den skyddande gummiduken är tänkt att placeras som en vägg 
mellan måltavlorna och kulfånget eller över en befi ntlig sandvall. 
Gummiduken levereras i 1,4 meters bredd och upp till 24 meters 
längder och kan beställas i olika tjocklekar beroende på behov.
Företaget har fl era produkter som kan agera kulfång. Dels så 
fi nns det möjlighet att fylla ett utrymme bakom måltavlorna med 
gummigranulat. Detta kan göras genom att lägga granulatet över en 
befi ntlig sandvall eller på en helt nybyggd konstruktion. Granulatet 
får inte glida ner och lägga sig i en hög på golvet, varför tillverkaren 
rekommenderar en underkonstruktion för att hålla det på plats. 
Gummigranulatet består även det av Elastomerer. Detta gör att 
kulorna som träffar granulatet snabbt avtar i hastighet och stannar.
Istället för att använda en vall av granulat erbjuder SGP-RUTEC även 
ett alternativ där stavar med inkapslat granulat placeras om lott, 
som en vägg. Detta gör att kulorna stannar i staven, vilken sedan kan 
roteras med jämna mellanrum för att förändra träffytan.
Distributör i Skandinavien är norska Obsiba Technology vilka kan nås 
genom deras webbsajt: http://obsima.no. Enligt distributören pågår 
just nu ett projekt med dessa produkter i Stockholmsområdet.

När kulorna har passerat 
gummiduken fångar 
gummigranulatet energin i 
kulan och får den att stanna 
upp.

Granulatet kan även placeras i fl yttbara rör som hänger i skenor. Då kan rören fl yttas 
och roteras för att undvika träff på samma ställe hela tiden.

Gummiduken tätar 
hålen snabbt. Här 
ser vi kulhål från en 
kula i kaliber .500. 
Kulhålen från en .22 
ser närmare ut som 
nålstick i den täta 
gummiduken.

Dubbelsidig 
handvärmare som håller 
en temperatur på ca 
45 grader. Det går att 
växla mellan hög- och 
lågvärme för bästa 
komfort. Batteriet har 
en kapacitet på 2600 
mAh (milliampere) och 
håller värmen i upp till 
3 timmar.

Heatbank 3 Heatbank 6

Även denna modell har 
dubbelsidig värme men 
den håller en temperatur 
på ca 50 grader. Den har 
även 5 olika värmelägen 
för att användaren skall 
kunna reglera till en lagom 
temperatur. Batteriet har en 
kapacitet på 5200 mAh vilket 
håller handvärmaren mysig 
i upp till 6 timmar, vilket för 
mig räcker till en heldag på 
skjutbanan.
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Csendes Gábor från Hun-Target 
visar upp ett träningsmål de 
tillverkar. Inte helt olikt de 
gamla plåtlådorna man hade till 
luftvapen. Skjut på alla mål från 
vänster till höger och det sista 
målet återställer alla andra mål.

Aimpoint

Hun-Target

Första dagen på IWA-
mässan lanserade Aimpoint 
deras nya rödpunktssikte 
Acro C-1 som är det senaste 
tillskottet i Acro-familjen. 
Siktet väger bara 60 gram, 
inklusive batteri, och är anpassat 
för pistoler med dess låga profi l. C-1 har 
hårdtestats och utsatt siktet med rekyler från 20 000 skott av 
kaliber .40 S&W. Batteriet kan bytas medans siktet fortfarande är 
monterat på vapnet.
För att hittar återförsäljare och mer information hänvisar vi till 
https://aimpoint.com.

sat

Plåtarna sitter på en ledad 
axel som gör att plåten 
svänger till motsatt sida 
vid träff.

Duellträdet målat med gula och gröna 
plåtar. Självklart kan användaren 
måla om plåtarna själv med en vanlig 
sprayfärg.

Hardox 600 är ett hårt stålmaterial 
som tillverkas av svenska SSAB. Det 
används bl.a. i grävskopor men de fl esta 
metallmål för skyttet är även de gjorda 
av Hardox. Bilden ovan visar träffar från 
många olika kalibrar. Inte ens ett skott 
på 300 meter med kaliber .50 BMG tar 
sig igenom plåten.

Det ungerska företaget Hun-Target tillverkar mål i metall, då främst i 
materialet Hardox 600. Ett material som tål den mesta ammunitionen 
vi skjuter med, förutom pansarbrytande ammunition, men det är ett 
icke-problem för svenska skyttar.
Bland deras produkter fi nns ett duellträd som består av sex 
metallmål. Som standard kommer plåtarna med vit färg, men de kan 
lätt målas om med sprayfärg. Här är tanken att skyttarna skall kunna 
duellera genom att skjuta på den färg som tillhör dem. Vid en träff 
svänger plåten runt och visas för motståndaren i duellen.
Hun-Target tillverkar även mål på beställning. Vi måste också 
tillägga att Hardox 600 är ett dyrt material, vilket kanske inte passar 
allas plånböcker. Hun-Target har en webbshop på adressen http://
webshop.lovedekcsapda.hu.

ICEBUG

Icebug är ett svenskt företag som grundades 2001 och är 
specialiserade på skor för hala ytor. En större del av deras 
sortiment på skor har ett Gore-Tex membran och både ståldubbar 
och plastdubbar för att verka optimalt. Många av modellerna har 
dessutom BOA-snörning vilken består av en inbyggd snörning 
som justeras med ett reglage på framsidan.
Mer information på https://icebug.com.

NopixGo

Under 20 års tid har produkten 
NopixGo forskats fram. 
Uppfi nnaren Kurt Stoll upptäckte 
under sin tid som forskare inom 
elektronik- och högfrekvensteknik 
att myggorna inte besvärade 
honom när han arbetade. Detta 
ledde till företagets armband 
med en inbyggd sändare av 
elektromagnetiska vågor som påverkar 
myggornas hjärna (ganglion), vilket får dem att bli passiva eller 
fl y undan. Enligt tillverkaren är armbandet effektivt på mellan 0–2 
meters avstånd. Något jag överväger att köpa då dessa surrande 
små insekter fullkomligt älskar mig.
Armbandet fi nns att köpa via Amazon och mer information hittar ni 
på https://nopixglobal.ch vilken också har en webbshop.

k
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EleyEEEllleeeyyy

STP

Ammunitionstillverkaren Eley pratade gott om sina nya produkter i 
kaliber .22. Action, Team och Biathlon. Tyvärr kunde de inte leverera 
några ytterligare fakta om produkterna, vare sig på plats eller via 
e-post. Ni får därför hålla koll med återförsäljarna som t.ex. Sportec, 
Caliber .44, eller Staffans Vapen.

Den tyska vapentillverkaren STP släppte återigen fl era nya 
modeller för 2019. Det fanns framförallt två nya produkter som 
fångade intresset, revolvern LODUR och pistolen DAG.
Vem som bestämmer namnen på produkterna är okänt.
Återförsäljare för STP i Sverige är F&K Sport och A-Zon produkter.

STP

Revolvern LODUR 6.0 1500 är en matchrevolver i kaliber .38 
special/.357 magnum. Den har en 6” polymer pipa och är 
utrustad med ett aristokratsikte. Den har även en picatinny-
skena på spången vilket tillåter montering av rödpunktssikte.

Pistolen DAG 9 5.5 känns välgjord och 
originaltrycket känns inte helt fel för en 

precisionspistol. Men allt beror på vad man 
jämför med. DAG fi nns i kaliber 9x19 samt .40 
S&W. Kornet är fi beroptiskt och pistolen har 

även ett BoMar sikte från Kensight.

Eley Action – Rundnos

Eley Team – Flatnos

Eley Biathlon – Rundnos

Chiappa

Chiappa ”Nebula Special Edition” 
är den senaste revolvern som 
det italienska företaget Chiappa 
släppt lös på marknaden. 
Den fi nns endast i kaliber 
.357 magnum, men är då 
kompatibel med .38 special. 
Revolvern levereras 
med tre moon-clip för 
snabbladdning.
Revolvern har en cylinder 
i form av en oktagon och 
fi nns i både SAO (single-
action only) samt DA/DS. Både 
på under- och översidan av pipan fi nns en picatinny-skena 
för montering av tillbehör som t.ex. rödpunktssikte eller 
kanske en MantisX för träning.
För att hitta en återförsäljare och mer information, 
hänvisar vi till https://chiappafi rearms.com.

ition” 
m 
ppa 

de

Ghost

Ghost lanserar ett nytt bältesfäste senare i år. De tidigare fästena 
var i plast men nu har företaget gått över till metall. Även byglarna 
på baksidan av fästet är i gängad metall vilket gör hela hölsterfästet 
mer stabilt.
Dessutom lanseras Ghost One Evo, vilket är en vidareutveckling 
på Ghost One. Hölstret fi nns att tillgå för de fl esta pistolerna på 
marknaden och piplåsningen är självklart justerbart. Ghost One Evo 
kommer att fi nnas i blått, rött eller svart. Produkten förväntas ha 
säljstart under juni månad.
Återförsäljare för Ghost i Sverige är bl.a. Sportec och F&K Sport.

Ghost

Revolvern LODUR 6.0 1500 är en matchrevolver i kaliber .38 
special/ 357 magnum Den har en 6” polymer pipa och är
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Sig Sauer

Som vanligt hade Sig Sauer en mängd pistoler från sin mastershop. 
Men ögonen fastnade för dessa vackra skapelser utifrån en P210-
modell.

d Si S ä d i t l f å i t h

er

Förra året rapporterade vi från IWA om SAX Digital och deras 
enastående produkt T-TRACE, en radar för att mäta kulornas 
ballistik. Under året har utvecklarna fått in mängder med förslag 
på förbättringar och produkten har därför uppdaterats en hel del.
Den inbyggda radarn är otroligt kraftfull och gör ca 50 000 
mätningar per sekund. Förutom att mäta utgångshastighet på 
kulan kan man även utläsa hastigheter på upp till fem olika 
avstånd, vilka man själv anger i menyerna. T-TRACE kan även 
se hur kulan tumlar, roterar eller om det kommer oförbrända 
krutrester med gaserna genom pipan.
Ballistik och väderförhållanden går ihop det vet vi, men hur 
mycket tänker vi skyttar på gravitationen? Det har i alla fall SAX 
Digital gjort. Efter att ha gjort mätningar runt om i världen och 
fått olika resultat med samma ammunition och vapen, visade det 
sig att skillnaden berodde på just gravitationen. Därför har nu 
T-TRACE en inbyggd väderstation som mäter det mesta, inklusive 
gravitation. Dessa värden lagras tillsammans med resultatet av 
skottets ballistikdata.
Prisnivån på T-TRACE är inte den billigaste för oss vanliga skyttar, 
men för olika skyttecentrum, polisiärt eller militärt bruk är den 
absolut en prisvärd produkt. Den tyska motsvarigheten till NFC 
(Nationellt Forensiskt Centrum) använder produkten för att göra 
simulationer av skjutningar.
Vi kommer att göra en mer omfattande test av SAX Digital 
T-TRACE i kommande utgåva i Nationellt Pistolskytte.

Sax Digital – T-TRACE

Uwe Prochnow visar stolt upp 
T-TRACE som han utvecklat 
tillsammans med sitt team.

P210 Midnight – Svart som natten och den 
guldfärgade avtryckaren sägs symbolisera en nymåne.

P210 Skeleton har fått en lite mer radikal 
design med sin ventilerade mantel.

Korth

Korth innan IWA-mässan hade deras prototyp av revolvern NXR
blivit klar. En riktig godbit i kaliber .44 rem magnum där trycket 
känns otroligt skönt. Priset var oklart och även specifi kationerna, 
men som vanligt med Korth, ligger priset oftast långt över den 
vanliga prisnivån för revolvrar. Smakar det så kostar det.

Magtech

En ny produkt från Magtech var deras .22-ammunition, 40 gr 
LRN CP. En kula av kopparpläterad bly med rundnos. Den har 
en utgångshastighet på ca 350 m/s. Som jämförelse har CCI en 
utgångshastighet på ca 326 m/s och SK pistol match ca 283 m/s.
Den verkar även klara att hålla hastigheten bra på avstånd. Den 
skall enligt Magtech själva hålla 298 m/s på hela 90 meter.
Återförsäljare för Magtech i Sverige är bl.a. Sportec, F&K Sport, 
Kruttunnan, Caliber .44, skytteshoppen, SAKAB och många fl er.



NP1 ’19 31

MG2 / MG2e

Astro Sweden AB

Axvallagatan 16

532 37 SKARA

0511 - 79 81 00

info@astrosweden.se

www.astrosweden.se

19.500:- / 21.500:-

21.500:- / 22.500:-

19.900:-

18.695:-

mg4

MGh1 hybrid

MG2 / MG2E rapidfire

Delta Titanium ED 50Kowa TSN-501 20-40x50

3.185:- 4.495:-

PRODUKTER FÖR HYLSTVÄTT

AMMUNITION

HANDKIKARE / TUBKIKARE

KRUT och utrustning

3.345:-

2.195:- 1.395:-

125:- / Ask

445:-
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Vapensmeden 
från Småland
Text och foto: Anna Stålbrand och Peter Stålbrand
Foto: Ola Elgelöf

De senaste åren har vi under fl era 
tävlingar hört om vapensmeden i 
Småland, dit många skickar sina vapen 
för att de ska få genomgå en renovering 
med både kärlek och omvårdnad. Vem 
är denna vapensmed som gör underverk 
med så många vapen?

På vägen genom det snötäck-
ta landskapet utanför Vim-
merby, börjar vi närma oss 
Oskarshamn och Döderhult 
som är vår slutliga destination. 
Vi har stämt träff med Ola El-
gelöf, den vapensmed vi hört 
så mycket om. Ola och hans 
fru Jessica bor i ett vackert hus 
ut på landsbygden.
 När vi kommer fram vin-
kar Ola in oss i sin verkstad på 
undervåningen. Verkstaden är 

fylld med stora maskiner och 
för att kunna fl ytta runt dem 
fi nns även en travers i taket. 
När vi tar oss en trappa upp 
står kaffet klart och vi får en 
riktigt trevlig pratstund.

Ola, hur kom du in på banan 
som vapensmed?
– Jag har under lång tid ar-
betat med fi nmekaniska arbe-
ten, men inte med vapen i den 
utsträckning jag gör nu. Det 

intresset tilltog när jag börja-
de med pistolskyttet.
– För ca 6 år sedan började 
jag skjuta pistol och revolver 
med Döderhults Pk. Då köp-
te jag mina första vapen på en 
Widforss auktion. Det blev 
en Colt Python och en SIG 
Neuhausen.
– Tyvärr är jag inte så ak-
tiv som jag borde vara, men 
det blir så när det blir mycket 
arbete med alla vapen på fri-

Colt Python med 12 tums pipa, 
signerad Ola Elgelöf.
Foto: Ulf Elgelöf

Den omtalade vapensmeden 
Ola Elgelöf.
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tiden. Jag ska försöka bättra 
mig.

Är vapensmidet en fritids-
sysselsättning?
– Ja, det är min hobby. Till 
vardags arbetar jag som verk-
tygsmakare på Scania i Os-
karshamn. Det har jag gjort 
i 25 år. Där är det visserligen 
noggrant men sannerligen 
inte någon fi nmekanik.
– Den mest förekommande 
fi nmekanik jag kommer i när-
heten av är egentligen vapen. 
Det är rätt så intressant med 

vapen eftersom man får arbe-
ta med olika material och yt-
behandling, vilket gör det rätt 
komplext. Ett enhandsvapen 
är mer behändigt att arbeta 
med, men gevär är visserligen 
inte så klumpiga de heller.

Hur länge har du haft företaget?
– Jag startade företaget 2015. 
Det var dags eftersom det 
började bli efterfrågan på ar-
beten med vapen. Men jag 
gör även annat arbete inom 
det fi nmekaniska. Det är fi n-
mekaniken jag tycker är kul, 

men det har svängt iväg till 
vapensidan eftersom jag själv 
skjuter pistol och revolver.
– Eftersom jag verkar vara 
ensam om de trimningarna 
jag gör har det blivit lite fo-
kus på det. Folk skickar sina 
vapen eller åker långväga för 
att jag ska göra iordning deras 
vapen. Det var det stora in-

Gör du även uppdrag till andra 
företag som säljer vapen?
– Ja, jag jobbar åt Sportec 
ibland när de behöver hjälp 
och jag har fått en del förfråg-
ningar från fl era företag bl.a. 
Astro Sweden. Just nu är det 
ströjobb, men vi får se vad det 
kan utvecklas till i framtiden. 
En vacker dag kanske jag kan 
gå hem från Scania, säger Ola 
och ler.

Skulle du vilja arbeta med 
vapensmidet på heltid?
– Jag vet inte. Den sociala 
biten blir rätt hämmad om 
jag skulle sitta här i verk-
staden hela dagarna. Men 
när det börjar på att bli hög 
belastning ska jag faktiskt 
ta tjänstledigt och prova på 

vapensmidet under en tid. 
Det blir nog svårt att arbeta 
halvtid med mitt ”riktiga” ar-
bete. Det är till och med svårt 
för de som har barn att få någ-
ra specialtider. Att jag då skul-
le få specialtider för att prova 
på ett annat yrke känns inte 
realistiskt.

Har du något favoritvapen?
– Jag har två SIG Neuhau-
sen P210, det är nog mina 
favoriter för att de är så otro-
ligt fi na och välgjorda. Ergo-
nomin på pistolen är väl inte 
den bästa men tryckpunk-
ten i trycket är ju erkänt bra 
om det inte är slitet och då-
ligt förstås, säger Ola. Många 

Maskinparken i Olas verkstad är imponerande. Arbetsplatsen är välordnad, där 
alla verktyg har sin plats.

Att vara vapensmed kräver hög precision 
och noggrannhet. 

Att fi xa DA-trycket (double action) 
kräver en exceptionell noggrannhet, 

eftersom det är en ytterst liten 
förändring i metallen, som måste göras.

tresset från skyttarna som fi ck 
mig att starta upp företaget.

Maskinerna i verkstaden, har du 
köpt dem genom åren?
– Jag har köpt många begag-
nade maskiner som jag sedan 
renoverat. Det är lite av ett in-
tresse jag har också. Jag skulle 
nog aldrig haft råd att köpa 
dem i det skick de är nu. Jag 
har några maskiner kvar att 
renovera om jag nu kommer 
till skott någon gång.
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av dessa pistoler har använts 
långt över sin förväntade livs-
längd och fungerar fortfaran-
de otroligt bra, men tyvärr 
spricker de ibland.
– Men så måste jag säga att 
min egen Colt Python är lite 
av en favorit den också. Det 
är mest för att den är snygg, 
men den är väldigt jobbig att 
meka med då den har lite av 
1800-talskonstruktioner i sig. 
Den är svår att trimma och 
det tar lång tid.
– Det är väl just den re-
volvern som jag blivit lite 
”känd” för att fi xa double-ac-
tion trycket på. Single-action 
trycket är ju rätt okej från 
början. När man gör om geo-
metrin i en revolver så måste 
man se till att både DA- och 
SA-trycket kan använda sam-
ma avtryckarstopp, det är ofta 
tidskrävande. De konstruktio-
ner som Python har är rätt så 
knepiga att meka med jäm-
fört med en Manhurin eller 
en Smith & Wesson.

Arbetar du bara med pistoler 
och revolvrar?
– Det lutar mest åt det hållet 
just nu, men visst det kommer 
en del jägare också. Det är inte 
så många prickskyttar med 
gevär utan mest jägare inför 
älgjakten där det ska monteras 
kikare, gängas för ljuddämpare 
och blånera om vapnet.
– De lite mer roliga jobben 
som att helrenovera gevär sker 
inte ofta längre. Jag har gjort 
en del renoveringar på gam-
la fi na gevär. Då kunde det 
vara renovering av stockar där 
man fi xade nätskärningen, tog 
bort skador av olika slag och 
mycket mer. Men sådana ar-
beten har nästan helt försvun-
nit.
– Det är oftast äldre männi-
skor som värdesätter ett gam-
malt gevär högt. Sällan är det 
en 30-åring som vill ha gevärs-
renoveringar gjorda, detta till 
trots så fi nns det unga grabbar 
som har ärvt en bössa av mor-
far som de vill göra iordning. 
Att renovera upp ett gevär för 
10-tusentals kronor står annars 
inte så högt i värde för de fl esta 
i den yngre generationen. De 
går och köper sig en syntet-
bössa med kikarsikte för sex-
tiotusen och sen ska det även 

Arbete med en Sig Neuhausen P210, där en så 
kallad ”beavertail ” ska förlängas på pistolen.

Att lära sig alla olika 
vapens konstruktioner 
är en konst i sig och tar 
sin tid.

En isärskruvad revolver av märket Manurhin, 
som Ola arbetar på åt en kund. 

köpas kläder för kanske lika 
mycket och en bil för fem-
hundra tusen för att lägga alla 
grejor i, säger Ola och skrattar.

Hur tycker du äldre vapen står 
sig i kvalitet mot de nyare?
– De nyare vapnen som till-
verkas kräver ingen individu-
ell inpassning för att fungera. 

Nu fräser och svarvar man 
fram vapen i NC-maskiner 
(datorstyrda maskiner) och 
det ger inte vapnen någon själ. 
Det är så man måste tillverka 
vapen nu för tiden för att få 
jämn och hög kvalitet. I gen-
gäld tycker jag att vapnen 
borde vara vansinnigt myck-
et billigare, men istället är de 

väldigt mycket dyrare nu för 
tiden, eller så hänger man själv 
inte med i prisutvecklingen.
– Vapensmideriet gick för-
hållandevis fort även förr i ti-
den, men då hade tillverkarna 
en gigantisk skog av maskiner. 
Med de nyare maskinerna kan 
en och samma maskin tillver-
ka ett fl ertal vapendelar.
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Finmekanik är något som ligger Ola varmt om hjärtat. Han har köpt in begagnade maskiner som han sedan 
har renoverat upp för att kunna använda.

För att skapa en ny pipa börjar Ola med ett inköpt pipämne, 
där pipans räffl ingar på insidan redan är färdiga. Sen är det bara 
resten kvar ...

Trycken till 
Sig Neuhausen 
som genomgått 
härdning.

Vilket är det mest utmanande 
vapenarbetet du gjort?
– Det har jag lite svårt att 
säga. Vissa stunder kan man 
fundera på varför man tog 
just det här jobbet, säger Ola 
och skrattar. Det som ligger 
närmast i minnet är en mag-
numskytt som ville få sin Colt 
Python med en 12-tums pipa 
i originalprofi l. Fabrikstillver-
kade pipor fi nns bara i 8-tum, 
om man hittar en.
– För att göra det jobbet fi ck 
jag beställa ett 42 millimeters 
pipämne från Lothar Walter 
och sedan fräsa, svarva och sli-
pa fram pipan i originalprofi l. 
Det tog väldigt lång tid och 
innefattade en massa arbete. 
När man sedan tror att man 
är klar hittar man några små 
repor, varpå det området mås-

te putsas och återigen poleras 
spegelblank för att bli perfekt.
– Allt den tid man lagt ner 
på arbetet visar sig väl värt, 
när man ser kundens leende 
vid överlämnandet av vapnet. 
Först då är jag riktigt nöjd. 
Det är något speciellt med 
män (oftast män)och deras 
vapen, säger Ola och skrattar. 
Det är inte ofta jag träffar på 
människor som är missnöjda 
med arbetet. Man måste vara 
noga och det måste bli per-
fekt.

Är du perfektionist?
– Ja, det ligger nog något 
i det. Jag tycker kanske att 
man någon gång skulle träffa 
på någon som inte är så nöjd, 
säger Ola och ler. Man kan se 
och höra att en del är skep-
tiska när de lämnar sitt vapen, 
de undrar väl vad jag är för en 
gröngöling eller kanske de 
inte har så bra erfarenheter 
av tidigare vapenjobb som de 
fått utförda. När de sen får sitt 
vapen blir de positivt överras-
kade, det är faktiskt en härlig 
känsla.

Vilket enskilt arbete är du mest 
stolt över?
– Det är nog ett av mina 
första vapenarbeten åt någon 
annan. Vid fi kat mellan skjut-
ningarna på tävlingen Vårsa-
luten i Överum träffade jag 

Mattias Bergman från Stock-
holm. Eftersom Mattias ock-
så hade en Python blev han 
nyfi ken och frågade han om 
han fi ck titta på min revolver.
– Han tittade på den och 
såg att hanen och avtrycka-
ren var konstiga, berättar Ola. 
”Är den trimmad eller nåt?”, 
frågade Mattias, varpå han 
undrade om han fi ck klicka 
med revolvern. Han blev helt 
tyst ett tag och frågade sedan 
”Vem har gjort det här?”. Då 
berättade jag att det var jag 
själv, varpå det inte tog lång 
tid innan Mattias ville få hjälp 
av mig med sin egen Colt 
Python.

Hur hittar skyttarna dig?
– Ja, det verkar vara mun-
till-mun metoden som gäller 
här. Jag har ingen hemsida el-
ler något sådant. De tar reda 
på mitt namn och hittar kon-
taktuppgifter till mig, vilket 
förmedlas bl.a. via forum och 
Facebook.

Hur ser processen ut för att 
bearbeta ett trycke?
– Det består oftast i att man 
känner på trycket, tar isär vap-
net, gör någon förändring och 
sedan sätter ihop det igen för 
att testa. Sen upprepas proces-
sen ett antal gånger, berättar 
Ola.
– Jag börjar bli mer erfaren 
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En Colt Python fi nns i original endast med 8 tums pipa. 
Kunden ville ha en 12 tums pipa i originalprofi l och Ola 
tog sig an uppgiften. Det blev ett vackert hantverk.

på fl era olika vapen, vilket 
gör att antalet isärtagningar 
och ihopsättningar minskar. 
Ibland får man ändra vinklar 
på trycket många gånger och 
även härda om det, vilket tar 
sin tid. Vissa revolvrar kan vara 
frustrerande att meka med 
medan andra kan vara min-
dre svåra att arbeta med.

Vilka revolvrar är svårast att 
arbeta med?
– Det är nog Colt som är 
den största utmaningen bland 
de”vanliga”revolvrarna. Sen 
har vi även Ruger, Astra och 
Taurus som är svåra, vilket of-
tast beror på konstruktion och 
att de är undermåligt gjorda. 
Delarna kan vara ohärdade 
och grovt tillyxade. Hanar 
och avtryckare sitter på axlar 
som är väldigt glappa. Spelet 
mellan delarna är ofta stort, 
vilket gör att man får rätta 
till det felet först. Det kan bli 
dyrare för kunden om man 
är tvungen att åtgärda det. Ett 
vapen som har bättre inpassa-
de delar är mycket lättare att 
justera och är mindre arbets-
krävande.
– Sen har vi Korth, där har 

du en revolver som jag både 
beundrar och fasar för. Jag 
har gjort iordning några så-
dana och dessa har jag varit 
tvungen att bygga om för att 
de ska fungera. En del i kon-
struktionen bygger på att en 
rund trissa föser upp hanen, 
denna trissa kan bytas mot 
olika storlekar för att reg-
lera när hanen skall släppas 
vid DA-skytte. Detta gör att 
trycket blir överraskande lätt 
på slutet. Trissan får man byta 
ut till en liten ramp som är 
väldigt knepig att göra.
– Jag vill gärna att trycket 
ska vara lika trögt hela vägen 
eller något trögare på slutet. 
Det går inte att få till på en 
Korth utan att bygga om den. 
Korth är för övrigt otroligt 
fi nt gjorda men att arbeta med 
dem är riktigt jobbigt. Det är 
många smådelar som måste 
passas in och trycket kan inte 
testas överhuvudtaget utan 
att den sätts ihop fullständigt 
igen, vilket är minst sagt om-
ständligt.

Vad använder du för produkt 
att göra rent vapnen?
– Jag kör oftast med ”Bra-

ke Free”, en produkt från Sa-
fariland och ”Brakleen” från 
CRC. Den penslar jag på för 
att göra rent de områden som 
jag behöver arbeta med. Man 
behöver ofta hjälpa till med 
tandborstar, penslar t.o.m. fi n 
stålull för att Iösa de svåraste 
beläggningarna. Jag har ald-
rig träffat på något dunder-
medel för rengöring av vapen 
som gör att man slipper ar-
beta med tandborsten. Mina 
egna vapen försöker jag skjuta 
med en ammunition som inte 
smutsar ner vapnen så mycket.
– Det kan i revolvrar vara 
lite besvärligt att köra med 
krut som inte brinner upp 
helt. De oförbrända krut-
kornen lägger sig mellan ex-
traktorn och trumman vilket 
leder till att extraktorn el-
ler utstötaren inte riktigt går 
tillbaka, och då går trumman 
trögt, det händer en del skyt-
tar.

Har du något vapen du skulle 
vilja sätta din prägel på?
– Nej, det har jag nog inte. 
Mitt mål är att göra kunder-
na glada oavsett vilket vapen 
det gäller. Vilket märke eller 

modell det är gör inte någon 
skillnad. Jag har min logga 
som jag brukar sätta på vap-
nen jag gör större arbeten el-
ler försköningar på, säger Ola 
och ler.

Finns det vapen du absolut 
inte vill arbeta med p.g.a. 
svårigheter eller att man inte 
får ändra på dem?
– Nej, jag försöker att upp-
fylla kundens önskemål så 
långt det går. Däremot fi nns 
det ju vapenklasser där man 
inte får modifi era vapnen. Det 
har jag råkat ut för.
– Jag fi xade en Manurhin 
en gång till en kille som vil-
le ha ett, som jag uppfattade 
”supertryck”, för att skjuta 
PPC med. Sedan kontakta-
de han mig och sa att tryck-
et var ändrat, vilket man inte 
får ha i den PPC klassen. Det 
var bara att göra om, det gäl-
ler att få rätt förutsättningar 
inför ett arbete. Det gäller att 
vara tydlig, även om jag själv 
snart börjar lära mig alla reg-
ler, säger Ola och skrattar.
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Schletek vapenvårdskit med 3 rengöringsmedel.
Pris: 300 kr

Rengöringskit med läskstång, 
borstar, adapter för filtrenare 
och smidig blå låda.
Pris: 120 kr

Boresnake. Pris: 355 kr

Handladdning. Maskiner, kulor, hylsor, tändhattar, med 
mera. Vi hjälper dig gärna att plocka ihop ett paket!

Guga Ribas hölster, bälte (inner+ytter) och 
4 magasinhållare. Prisexempel: 4190 kr

Sickinger läderhölster. Svart eller brunt.
Pris: 800 - 1150 kr

Snurreburk för .22
Pris: 190 kr Ask för 100 patroner, 

finns för olika kaliber. 
Pris: 60 kr

Range Bag i olika färger. Svart, röd, blå. 
Pris: 1450 kr

Dillon 
XL650



Din skyttespecialist sedan 1963.
www.sportec.se  telefon:040-465050

Tavlor, speglar, dispenser, täcklappar. Stort lager.

Säkerhetsproppar och brickor. Pris: 60 kr/styck.

Peltor X4. 
Pris: 345

Peltor Optime. 
Pris: 275 kr

Ställbar matchkolv.
Pris från: 2050 kr

Träkolv för revolver.
Prisexempel: 1550 kr

Räfflad kolv.
Pris: 1590 kr

Gummikolv för pistol eller 
revolver. Pris: 395 kr

Skyttesimulator MantisX. 
Pris: 1995 kr

Skyttebåge Olympic. 
Pris: 2700 kr

Skyttebåge WC3.
Pris: 1890 kr

Kikare. Pris: 1090 kr
Stativ. Pris: 220 kr

“Bemästra Pistolskyttet”. 
Pris: 350 kr
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I den tyska orten Eckernför-
de strax norr om Hamburg, 
har Sig Sauer baserat sitt eu-
ropeiska högkvarter. Här till-
verkas de fl esta delarna till 
många av de pistolmodeller 
som används i vårt nationel-
la skytte, som t.ex. P210 och 

P226 X-Series, men även 
gevärsmodeller som MCX, 
200STR och SIG516/716.
 Föru tom f abr iken  i 
Eckernförde har Sig Sauer 
även fabriker i Exeter och 
Newington i den amerikan-
ska delstaten New Hampshi-

Perfektion från 
Eckernförde
Av: Peter Stålbrand

Sig Sauer är en av världens största tillverkare av handeldvapen. 
Den legendariska ”Neuan”, modell P210, började tillverkas redan på 
1940-talet för den schweiziska armén. Följ med till fabriken för en 
rundvandring och få en insikt i tillverkningsprocessen av en pistol.

Sig Sauers fabrik i Tyskland fi nns i staden Eckernförde. En liten men mycket trevlig stad som stolt 
huserar landets äldsta existerande vapentillverkare.

Guiden Curt Pautlitz visade oss 
runt i fabriken och berättade om 
hela tillverkningsprocessen.

re. Här tillverkas den största 
delen av företagets vapen för 
tjänstebruk.
 Sig Sauers största kunder, 
förutom de civila skyttarna, är 
den amerikanska armén som 
nyligen beställt 500 000 pi-
stoler av modellen P320 för 
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deras nya armépistol M17 
(standard) och M18 (kom-
pakt). Även den svenska, tyska 
och franska polisen använder 
Sig Sauers produkter.
 Tillsammans med två 
andra journalister blev vi 
inbjudna till en guidad rund-
vandring på Sig Sauers fabrik 
i Eckernförde. Väl på plats 
välkomnas vi av Sig Sauers 
president Tim Castagne till-
sammans med marknads-
ansvarig Tristan Greve och 
försäljningsansvarig Christian 
Hark.
 Vi började sedan vår 
rundvandring med den ut-
märkta guiden Curt Paut-
litz. Han berättar först om 

Pipämnet ser inte allt för vackert ut innan de moderna maskinerna får göra sitt arbete. Långborren som arbetar sig 
genom pipan har ett borrhuvud 

gjort av det hårda ämnet karbid.

När pipan är borrad 
och insidan har 
blivit slipad och 
putsad konas den 
av i ena änden 
innan det är dags 
för kallhamringen.

En närbild på spindeln som pipan hamras mot. Spindeln ger pipan 
dess räffl or vilka får kulan att rotera.

Lokalen där piparna hamras. Hela hammarprocessen styrs och 
övervakas noga av elektronik.

De fyra hammarna arbetar sig sakta över det långa pipämnet med ett 
tryck på ca 127,5 kg per hammare.

Sig Sauers långa historia och 
sedan guidar han oss genom 
hela fabriken, från råmaterial 
till provskjuten och leverans-
färdig produkt.
På fabriken i Eckernförde till-
verkas ca 18 000 vapen varje 
månad. Fabriken har verk-
ligen utvecklats de senaste 
åren och nu för tiden används 
moderna CNC (datorstyrda) 
fräsar för att göra mycket av 
arbetet. Den mänskliga när-
varon fi nns dock överallt för 
att övervaka processerna, fi n-
slipa på detaljerna samt för 
att provskjuta alla vapen som 
lämnar fabriken.
 Det är en fröjd att få se hur 
ett vapen tillverkas från rå-

material till ett utomordent-
ligt mästerverk. Processerna 
är väl genomtänkta och man 
märker att personalen andas 
yrkesstolthet när de berättar 
om deras arbetsuppgifter. I 
dagsläget är det 160 personer 
anställda i fabriken. Tidigare 
tillverkade fabriken nästan alla 
delar till deras vapen, men nu 
för tiden fokuseras tillverk-
ningen på pipor, stommar och 
mantlar.

Pipan
En av de viktigaste kompo-
nenterna i en pistol är pipan. 
Här är det första steget i till-
verkningen borrningen av det 
ca 1,5 meter långa pipmateri-

alet. Detta görs med en lång-
borr där skären på borren är 
extremt skarpa och gjorda av 
karbid.
 Därefter svaras en del av 
ytan bort från pipan för att 
avlägsna ytrosten som till-
kommit under lagringen av 
pipämnet. Pipämnet fasas se-
dan i kanterna innan den ge-
nomgår en process där den 
slipas och poleras för att se-
dan granskas av det mänskliga 
ögat i ett endoskop med ljus.
 Nästa steg i processen är 
själva räffl ingen av pipan. Här 
används en hård stång som 
kallas för ”spindel”, vilken bär 
det negativa avtrycket av räff-
lingen. Medan spindeln sak-

Pipan
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Metallbitarna placeras i den 
automatiserad CRC-fräsen.

Från ett tungt metallstycke till 
en färdig mantel.

Medan fräsen arbetar sprutas mängder med kylvätska över 
verktygen och materialet för att hålla ner värmeutvecklingen. 
Vätskan har även till uppgift att transportera bort metallspån som 
skapas. Efter fräsning slipas och poleras mantlarna av en robot.

ta roterar genom pipans lopp, 
arbetar fyra hammare från 
utsidan för att forma insidan 
efter spindelns form. Ham-
marna arbetar med en kraft 
av 1250 newton, ca 127,5 kg. 
Kraften från hammarna gör 
att pipan expanderar nära 30 
cm i längd.

Nu är pipämnet redo att ka-
pas upp till mindre bitar för 
att sedan svarvas och fräsas 
ytterligare. Först efter denna 
process kan vi börja känna 
igen den som en pistolpipa 
med dess låsklack. Pipans låsk-
lack härdas även med så kall-
lad induktionshärdning. En 

Pipan genomgår en induktions-
härdning för att stärka upp 
låsklacken.

När pipan har hamrats klart har dess längd ökat med 
nästan 30 cm p.g.a. det hårda trycket.

Pipämnet kapas sedan upp i rätt längder för den 
produkt de skall passa till.

Pipan svarvas sedan till en mer 
konisk form innan fräsarna 
och borrarna får göra det sista 
arbetet.

Manteln

Pipan forts.
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Fabrikspersonalen stannade en svarv för att vi skulle 
få fotografera den vackra synen av bearbetningen.

De gjutna blocken av stommar levereras till fabriken i stora lådor på 
pall. En komisk syn när man ser dem första gången.

De olika stegen i stommens tillverkningsprocess.
1.  Stommen i aluminium är sågad från en strängpressad profi l. 

Under stommen av aluminium syns en liknande obearbetad 
stomme i stål.

2.  Förfräsning av ytan samt utrymmet för magasinet.
3.  Stommen är fräst av en CNC maskin i fl era axlar.
4.  Det färdiga resultatet. En robot har slipat och polerat stommen 

varpå den har anodiserats för att få ett ytskikt.

Svarvarna har en helt egen uppsättning av verktyg för 
varje modell. Här ser vi verktygen som tillverkar P232.

Stommarna slipas i stora tunnor 
med olika slipmedia beroende på 
stommens material.

En stomme före och efter svarvens arbete.

laser används för att gravera 
in information om bl.a. till-
verkningsnummer och kali-
ber på pipan.

Mantel
Råmaterialet för en mantel 
ser inte mycket ut från för-
sta början. En rostig bit me-
tall som skulle kunna fungera 
utmärkt som brevpress.

 Manteln blir fräst ur ett 
helt stycke metall eller alu-
minium. En process som ge-
nomförs helt av en CNC fräs 
vilken arbetar i fem axlar för 
att utföra sitt arbete. Proces-
sen är så effektiv att det en-
dast krävs en enda anställd att 
övervaka processen från rå-
material till färdig mantel.
 Mantlarna får sin sista be-

handling av en automatiserad 
robot som slipar och polerar 
ytorna.

Stomme
Stommarna tillverkas anting-
en av stål eller aluminium, 
men tillverkningsprocessen 
för dessa material är väldigt 
lika. Stålstommarna levereras 
till fabriken i formade klum-
par som nästintill ser ut som 
leksakspistoler. De stommar 
som tillverkas av aluminium 
kommer i strängpressade pro-
fi ler vilka sedan kapas upp i 
rätt tjocklek.
 Det mesta av arbetet på 
stommen görs i CNC-fräsar. 
Här placeras stommarna på en 
pelare som roteras i maskinen. 
Vid varje rotation utförs en 

Stomme
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En unik SIG P226 X-Five med namnet ”Lone Star” som genomgått 
transformation i individual mastershop.

Monteringen och manuell testning är en viktig del av tillverknings-
linjen. Här får varje vapen en bedömning av en människa innan de 
slussas vidare till provskjutningen.

Att skjuta med mängder av 
vapen varje dag kan låta som en 
dröm, men för de kvalifi cerade 
skyttarna som genomför 
provskjutningarna är det ju bara 
ett jobb i en källare.

De ansvariga på fabriken lät oss 
provskjuta en mängd olika vapen 
i källaren. När vi ansåg oss klara 
tittade guiden på oss och sa 
”Men, ni har ju ammunition kvar, 
den orkar vi inte släpa tillbaka”. 

P226 Scandic från Mastershop prestige. 
Dessa vapen är inte unika men är mycket 
exklusiva och har dessutom inlägg av 
guld.

serie av fräsningar och borr-
ningar.
 När stommen är fräst skall 
graderna slipas av och hela 
stommen skall poleras. Detta 
görs till största del av en ro-
bot, men den får även en sis-
ta behandling av en människa. 
Därefter får den en ytbehand-
ling för att få en snygg fi nish 
och kunna motstå rost och 
användarnas tuffa behandling.

Mastershop
Sig Sauer erbjuder även en 
personlig anpassning av sina 
vapen, något de kallar för 

mastershop. Få vapensmeder 
kan trimma in en Sig Sauer 
lika bra som Sig Sauers egna 
vapensmeder. Ett vapen från 
mastershop kan beställas med 
specialdetaljer, trimning av 
trycket, extra monterade till-
behör och så självklart även 
en personlig gravyr. Men 
smakar det så kostar det.

Montering
I slutet av produktionen sker 
monteringen. Här sätts alla 
delar samman med fjädrar, 
avtryckare, hammare, sprintar 
och mycket mer. Montörerna 

är erfarna och märker direkt 
om något inte känns bra med 
vapnet de hanterar.

Provskjutning
I fabrikens källare fi nns det 
fl ertalet inskjutningsbanor för 
samtliga vapen. Banorna är 50 
meter långa och väl dämpade 
för buller. Varje vapen skott-
ställs och en träffbild skjuts 
för att levereras med vapnet. 
Träffbilderna sparas även di-
gital tillsammans med vapnets 
serienummer för framtida re-
ferenser. Det gick inte att ta 
några bilder av de anställda 
som provsköt, men efter ett 
samtal med dem förstod vi 
att det inte var några nybör-

jare utan extrema proffsskyt-
tar som sadlat om p.g.a. olika 
omständigheter.

Vi lämnade fabriken med ett 
leende på läpparna. Att få se 
denna storslagna process var 
en otrolig upplevelse.

Mastershop / Montering / Provskjutning
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VAPENAUKTION!

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

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

Inlämning Inlämning 
till vapen-till vapen-
auktionen auktionen 
i maj 2019 i maj 2019 
pågår.pågår.

Gilla och följ Vihtavuori - nu på Facebook, YouTube & Instagram!

•  Vi importerar licensfria revolvrar och karbiner/gevär 
från USA och licensbelagda vapen tillverkade före 
1899. Vi går noggrant igenom/reparerar alla vapen så 
att de fungerar som de ska.

•  Vid köp av revolvrar för skytte anpassar vi dem 
på begäran med byte till högre korn, mindre hård 
slagfjäder, trimmar avtryck, justerar in rätt spel 
trumma-pipa och passar in nya nipplar.

•  Vi löser in licensbelagda enhandsvapen.
•  Vi tar emot uppdrag att ropa in vapen på Walter Borgs 

auktioner och kontrollerar vapnen i förväg. Vi löser 
ut de vapen vi köpt och hjälper uppdragsgivaren med 
licensansökan.

Antika vapen • Specialitet Civil War

tgl teknik

För mer information
www.tglteknik.se
info@tglteknik.se

070-545 23 51
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Rheinfall, Neuhausen i bakgrunden medans ett vackert 
ånglok passerar. Foto: David Gubler

Lite visste de då att deras fö-
retag, Schweizerische Waggon 
Fabrik (SWF), skulle bli en av 
världens mest kända tillverka-
re av handeldvapen. Endast 
sju år efter att de hade byggt 
industrianläggningen för att 
bygga de mest sofi stikerade 
järnvägsvagnarna, genomför-

de de tre ambitiösa ägarna ett 
ännu mer spännande äventyr.

Som del i en utmaning från 
det schweiziska försvarsde-
partement, deltog SWF i en 
tävling som gick ut på att ut-
veckla ett toppmodernt gevär. 
Detta med förhoppning att 

den schweiziska armén skul-
le anta det. År 1864 gick pri-
set till Swiss Wagon Factory 
för sitt Prelaz-Burnand-gevär. 
Geväret konstruerades av va-
pensmeden Jean-Louis Joseph 
Prélaz och arméoffi ceraren 
Edouard Burnand.
 Med en beställning på 

Från järnvägsvagnar 
till vapen
Av: Peter Stålbrand

År 1853 påbörjade Friedrich Peyer, Heinrich Moser och Conrad Neher 
något som var tänkt att bli en vagnfabrik strax utanför Rheinfall i 
Schweiz. Herrarna hade storslagna planer, men företagets produkter 
skulle visa sig bli något helt annat.

30 000 mynningsladdade 
Prelaz-Burnand gevär, beslöt 
SWF att byta namn till ”Det 
Schweiziska Industriföreta-
get” (Schweizerische Indu-
strie Gesellschaft) vilken bar 
förkortningen SIG. Företa-
get producerade även andra 
vapen och var en av de för-
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Den klassiska SIG P210 
som bl.a. användes av 
den schweiziska armén.

Det mynningsladdade Prelaz-Burnand gevär 
som SWF utvecklade och fi ck pris för.

sta med ett automatiskt gevär, 
Mondragón, som producera-
des mellan 1908 och 1910.

En av de mest kända pistoler-
na som SIG tillverkat är P210, 
vars tidiga design härstam-
made från pistolen Charles 
Modéle 1935A. SIG skaffade 
sig en licens för att få tillver-
ka det speciella låssystemet 
för pipan som heter ”Pet-
ter/Browning”. Detta för att 
kunna utveckla en ersättare 
till Luger Parabellum 06/29, 
som då hade varit i tjänst se-
dan 1900-talets början.
 SIG var inte nöjda med 
Petter/Browning-systemet 
eller de försök som gjordes 
för att modifi era det. Hela 
elva prototyper utvecklades 
mellan 1942–1944. Pistolen 
”Selbstladepistole Neuhausen 
model 44/16” började till-
verkas 1944. Vissa delar från 
Petter/Browning originalet 

fanns kvar så som avfyrnings- 
och rekylsystemet.
 Tillverkningen av pistolen 
skedde i den schweiziska sta-
den Neuhausen am Rheinfall, 
som ligger i norra Schweiz. 
Staden är omgiven av en 
vacker natur och ligger även 
nära Europas största vattenfall 
som heter Rhine.

Efter att ha testat många ex-
perimentella modeller lanse-
rades så modell 47/8 vilken 
under år 1957 fi ck en ny civil 
beteckning, nämligen P210. 
Modellen har förekommit i 
många olika namngivna va-
rianter som t.ex. Petter-SIG 
Prototype, P210-S “Swedish 
Trial” och P210-5 de Luxe.

År 1975 togs P220 fram som en 
ny pistol för den schweiziska 
armén, vilken snart följdes av 
den kompakta P230 för den 
schweiziska polisen. Dessa pi-
stoler erbjöd nya funktioner 
och nivåer av tillförlitlighet 
som aldrig tidigare observe-
rats i branschen.

På 1970-talet utvidgades SIG 
när de köpte upp Hämmerli 
Target Arms från Schweiz och 
J.P. Sauer & Sohn från Eck-
ernförde i Västtyskland. I sam-
band med köpen bytte även 
företaget namn till SIG Sauer.

På 1980-talet ställde SIG in 
siktet på marknaden i USA. 
Den amerikanska marknaden 
var en viktig del av SIG:s af-
färsplan, för att fortsätta att 
expandera sina marknadsan-
delar och bli en internationell 
ledare inom vapenbranschen. 
Januari 1985 blev födelsemå-
nad för det amerikanska före-
taget SIGARMS Inc.
 SIGARMS, som då fanns 
i Tysons Corner, Virginia, 
importerade då modellerna 
P220 och P230. Företaget 
växte och fl yttade till en stör-
re plats i Herndon, Virginia 
1987 samtidigt som de intro-
ducerade marknaden i form 
av P225 i 9mm följt av P226 
och P228 i 9mm.
 Eftersom SIGARMS vil-
le utöka marknaden och även 
börja med tillverkning fl ytta-
de företaget till Exeter i New 
Hampshire år 1990. Två år se-
nare, 1992, startade SIG pro-
duktion av P229 i .40 S&W.

Förutom att importera SIG 
Sauer-linjen med pistoler, er-
bjöd SIGARMS sina kunder 
tjänster från duktiga vapens-

meder samt att kunderna fi ck 
utbildning på den 128 hektar 
stora träningsanläggningen i 
Epping, New Hampshire.

Den 1 oktober 2007 bytte 
SIGARMS namn till SIG 
SAUER. Samtidigt tredubb-
lade företaget sin arbetskraft 
de närmaste 30 månader-
na och investerade 18 mil-
joner USD i toppmoderna 
nya maskiner. I januari 2014 
slutförde SIG SAUER sin 
fl ytt till bolagets nya huvud-
kontor och produktionsan-
läggning i Newington, New 
Hampshire.

År 2015 utvidgades SIG till att 
omfatta ljuddämpare, optik, 
ammunition och luftpisto-
ler. Dessa nya produkter till-
handahåller den dedikerade 
kundbasen ett större utbud 
av skyddsutrustning och till-
behör för skjutvapen.

Det finns en sak jag undrar 
över dock. Var tågvagnarna 
lika bra som alla de vapen-
modeller företaget tillverkat 
genom alla år?

Friedrich Peyer

Heinrich Moser

Conrad Neher

Grundarna till SWF

dade Prelaz-Burnand gevär Det mynningsladd
ade och fi ck pris för.som SWF utveckla

Friedrich Peyer

Grundarna till SWF
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Bullerdämpning 
på Grimsta
Av: Ulf Hansson

Klagomål på buller från skjutbanor 
blir allt vanligare. För att anpassa 
verksamheten till nya miljökrav genomgår 
Stockholmspolisens anrika skjutbana 
Grimsta ett omfattande arbete med 
bullerdämpning av hallen med 50 platser. 
Alltsammans beräknas vara klart då 
vårsäsongen börjar.

Det gjordes faktiskt buller-
mätningar redan då Grim-
sta skjutbana började byggas 
i början på 1950-talet. I en 
morgontidning kunde man 
läsa om händelsen:
 ”Bullermätningen gjordes av 
experter från idrottsstyrelsen, in-
spektör Hjort, kapten Bock, in-
genjör Söderberg med fl era. Från 
polisen deltog Göransson och 
Öhlander på mätningsplatsen 
och från Bromma Skytteförening, 
Lönnberg, på skjutplatsen. Mäta-
ren visade på 50 decibel medan ett 
fl ygplan åstadkom 60. Ljudet från 
grovpistolerna dränktes dock av 
kompressorer och bergsborrar vid 
nybyggena. Hela verksamheten 
måste tas om vid andra klockslag”.

Så småningom gav myndig-
heterna, främst hälsovårds-
nämnden, klartecken.

Invigningen skedde officiellt 
den 30 september 1956 och 
i årsberättelsen beskrev man 
givetvis den stora händelsen:
 ”Föreningens kanske vikti-
gaste fråga under senare år får nu 
anses slutgiltigt löst. Denna dag 
invigdes nämligen Grimsta skjut-
bana och överlämnades förvalt-
ningsmässigt till föreningen (läs 
Stockholmspolisen) i närvaro av 
ett fl ertal inbjudna personer från 
stadens olika myndigheter. Där-
med syns föreningens behov av 
tillgång på en utomhusbana vara 
löst på ett mycket tillfredsställan-
de sätt för åtskilliga år framåt”.

Dåvarande ordförande i Stock-
holmspolisens Skytteförening, 
kriminalpolisintendenten Al-
var Zetterquist, uttryckte sin 
glädje vid invigningscere-
monin:

– Vi är mycket glada inom 
vår förening att från Stock-
holms stad och närmast då 
Idrotts- och Friluftsstyrelsen 
få motta denna förnämliga 
anläggning till vård och för-
valtning, Idrottsstyrelsen har 
icke skytt några ansträngning-
ar att bygga ut denna bana till 
verklig toppklass!

Efter invigningstalen sköts salut 
”dubbel Grimstalösen” var-
efter banan provsköts av sta-
dens honoratiores. Dessa sköt 
överraskande goda träffbilder, 
något man i årskrönikan sena-
re tillskrev tämligen förlåtan-
de markering. Hursomhelst 
blev det guld till borgarrådet 
Helge Berglund och direktö-
ren Magnus Magnusson, samt 
silver till verkmästaren Elof 
Malmqvist som hade hand 

om kontakterna med Idrotts-
styrelsen.

I årskrönikan avslutas händel-
sen så här lyriskt:
 ”På bänkarna stod läske-
drycker i alla regnbågens färger 
till de ungas förtjusning och malt-
drycker, korv och smörgåsar i fullt 
tillräckliga mängder. Och höstso-
len spred sitt varma eftermiddags-
skimmer över Grimsta skjutbana 
och färgade de höga tallstammar-
na kopparröda uppe på bergen”.

Toppklass var ordet och det 
kan man skriva under på, åt-
skilliga stortävlingar har hål-
lits på Grimsta. Bland de allra 
största arrangemangen kan 
nämnas Europamästerska-
pet 1963.

Sune Söderström, tidigare po-

Sune Söderström i Stockholmspolisen tog sig an 
arbetet med bullerdämpning.
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lisvapeninstruktör i 35 år, nu 
pensionär, började skjuta på 
Grimsta i början på 1980-ta-
let. Från 2004–2016 ansva-
rade han för skjutbanan som 
stug- och banfogde. Vad gäl-
ler klagomål på buller från 
skjutbanan har några såda-
na förekommit på senare år, 
men miljömyndigheten som 
inspekterat banan har än så 
länge inte ställt några krav på 
bullerdämpning. Bättre dock 
att förekomma än att före-
kommas. Stadens byggbara 
ytor krymper och även om 
man inte byggt hus närmare 
skjutbanan har man byggt de 
nya i närområdet högre vil-
ket innebär att det nu är väl-

digt mycket fler 
människor i rörel-
se runt skjutbanan.
– Under fl era år 
har styrelsen pratat 
om någon form av 
bullerdämpning, 

berättar Sune, jag ville ”kom-
ma till skott” och erbjöd mig 
att bullerdämpa stora skjuthal-
lens femtio platser.

Sune tog fram arbetsplan och 
budget för ombyggnationen 
vilket inte var helt lätt. Vad 
var det som behövde göras?
– Målet var att det ska lju-
disoleras så bra det bara går 
och vara så ljust som möjligt 
runt skyttarna, dessutom ska 
det vara hållbart över tid, våra 
banor är ju inte försedda med 
stängbara luckor utan är öpp-
na för väder och vind hela ti-
den. Det var dessa parametrar 
jag hade att förhålla mig till, 
säger Sune.

där har min svåger bistått med 
sin kunskap. Honom har jag 
konsulterat mycket under fl e-
ra års tid. Hade jag inte gjort 
det hade jag helt klart gjort 
många misstag.

Sune förklarar att största fall-
gropen när man ljudisolerar 
är att man inte isolerar i an-
slutning till källan och använ-
der material som inte ”suger 
upp” ljudet.
– Min svåger föreslog isole-
ring med så kallad stapelfi ber, 
säger Sune, det är skivor av 
stenull som har ett ljust ytskikt 
som håller ihop ullen och är 
tåligt mot yttre påverkan.

Skivorna gick inte att köpa i vil-
ken byggbutik som helst, men 
på Ekesiöö blev det napp. På 
byggvaruhuset var man dock 
osäker på vilka skivor som var 
bäst lämpade för ändamålet 
och bad en representant för 

Grimsta innan 
skjuthallen kom till. 
Bilden från 1950-talet. 
Som synes hade 
man, i enlighet med 
de nya reglerna 1947, 
övergivit de gamla 
skjutbänkarna på 30 
meter med gamla 
precisionstavlan 
och fl yttat fram 
på provisoriska 
skjutbänkar för 
det nya avståndet 
25 meter och den 
internationella tavlan. 
Foto: Sune Janver.

Rivning av den gamla inredningen.

Det var givetvis svårt att beräk-
na hur mycket tid som skul-
le gå åt till jobbet, Sune kom 
fram till en arbetstid på 300 
timmar och materialet beräk-
nades till cirka 60 000 kronor. 
När arbetet pågått en tid insåg 
Sune att arbetsplan och bud-
get inte skulle hålla helt.
– Hallen är ju ganska stor 
och min målsättning var att 
ljuddämpa så mycket det går 
i anslutning till källan, det 
vill säga där skyttarna står 
och bakom vid sittplatserna. 
Kostnaden för att få det bästa 
materialet dit översteg budget 
lite grand, förklarar han.

Lite tur ska man ha också, Sune 
har en svåger som är professor 
i ljud och som bistått med sina 
kunskaper.
– Den kontakten har varit 
oerhört värdefull, säger Sune, 
jag hade inte full koll på vilka 
material vi skulle använda och 

De nya ryggstöden höjs och bullerdämpas.Inpassning av nya skivor 
runt skyttarna, här har inte 
stenullsskivorna lagts in ännu.
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Sune visar de speciella skivorna med stapelfi ber som har ett 
vitt skikt vänt mot skyttarna.

Dämpskivor monterade i ramar och försedda med nät som 
extra skydd.

tillverkaren Paroc i Skövde 
om råd.
– För att verkligen få rätt 
skiva kom en kille från Pa-
roc till oss på skjutbanan och 
kollade hur skivorna skulle 
användas, berättar Sune, han 
föreslog en speciell skiva med 
tjockleken 50 mm, inte billig, 
men den bästa för vårt behov. 
Det är många ytor som ska 
dämpas och det är mängden 
ytor som är intressant. En an-
nan viktig sak i sammanhang-
et är att skivorna måste täta 
perfekt mot ramverket, sä-
ger Sune, minsta glipa gör att 
ljudet får chansen att läcka ut 
och dämpningen blir sämre.

Den rekommenderade skivan 
har ett vitt skikt på ena sidan 
och kostar 100 kr/kvm. Yt-
terligare en variant med ännu 
starkare ytskikt kostade dub-
belt så mycket.

Sune funderade och tänkte; 
var är det viktigast att skiktet 
är som starkast? jo, det är där 
hylsorna kastas ut.
– Jag bygger så att vapnet ska 
hamna ungefär mitt på ski-
van, förklarar Sune, och just 
där vill jag använda den tåli-
gaste och dyrare skivan. Plat-
torna kläs dessutom med ett 
byggnät som vi introducerade 
för ett tiotal år sedan för att 
fånga upp hylsorna framför 
skjutbänkarna. Det beställde 

jag från Danmark. Nätet har 
ingen påverkan på ljuddämp-
ningen men skyddar ytorna 
på plattorna, nätet går dess-
utom att byta ut om det blir 
slitet eller trasigt med tiden.

Sune bjöd in medlemmarna
i alla klubbar som använder 
banan till en träff där han bad 
om synpunkter och idéer om 
hur man bäst ska genomföra 
projektet.
– Jag gjorde det för att kan-
ske få värdefulla tips om ma-
terial och byggteknik och för 
att alla skulle få komma till tals 
innan projektet startade, för-
klarar han.

Som en extra kontrollåtgärd
vad gäller priset på materialet 
fi ck Sune tipset att kontakta 
Clas Simmerud i Stockholm-
skretsen som är engagerad i 
branschen.
– Clas återkom snabbt och 
bekräftade att prisnivån var 
ok, säger Sune.

Under arbetet med ljuddämp-
ningen runt skyttarna funde-
rade Sune på ljuset. Det gällde 
att täcka till runt skytten men 
ändå erhålla en godtagbar 
ljusnivå.
– Det gäller att använda så 
ljust material som möjligt, sä-
ger Sune, jag har studerat väl-
digt många banor och för det 
mesta har man använt stenull 

som dämpning och det är bra, 
det suger inte åt sig fukt och 
kan inte brinna. Nackdelen är 
att det är mörkt, säger Sune 
och fortsätter:
– Ofta gör man misstaget att 
sätta upp stenullsskivor som 
de är och när man märker 
att det blir för mörkt i hallen 
sprutmålar man dem vita. Då 
förstör man den dämpande 
effekten eftersom ljudet inte 
längre absorberas av ullen utan 
studsar mot den målade ytan.

Sune har använt det bästa möj-
liga materialet och den bästa 
lösningen när man ändå gör 
det här stora jobbet. Han har 
kommit fram till att detta är 
optimalt vad man kan åstad-
komma inom ramen för eko-
nomiska resurser.
– Jag kan inte göra det bätt-
re, säger Sune, jag har skapat 
bullerdämpning runt skyttar-
na på alla sidor som går, även i 
det förhöjda ryggstödet bak-
om sittbänkarna och vi gör 
den gamla mörka inredningen 
ljusare genom att måla stora 
delar i vitt.
– Vill man förbättre ljuset 
ytterligare kan man eventu-
ellt montera en ljusramp i ta-
ket riktat mot skyttarna och 
byta ut plexiglasfönstren mot 
okrossbart lamellglas som 
både släpper in mer ljus och 
är ljuddämpande, dessa glas 
kan man ibland hitta på be-

Vill du veta mer om bullerdämp-
ningen på Grimsta är du väl-
kommen att kontakta Sune på 
tel: 072-710 00 53, eller mail: 
sunekrutgubbe@gmail.com

gagnatmarknaden till hyggligt 
pris, men det får i så fall bli en 
senare historia.

Arbetet med bullerdämpning-
en av Grimsta skjutbana har 
gått bra tack vare noggranna 
förberedelser och goda råd 
från expertis. Sune vill ock-
så passa på att tacka Görgen 
Görtz från Lövsta Skf som 
hjälpt honom med bygget på 
lediga stunder. Målsättning-
en är att allt ska vara klart tills 
vårsäsongen sätter igång.
– Jag har ägnat mycket tid åt 
att undersöka lämpligt mate-
rial och beräknat virkesåtgång 
med mera, säger Sune, men 
hade jag börjat med det här 
jobbet för tre år sedan utan 
att fråga min svåger till råds 
hade det blivit mycket fel.

Slutligen, vad kostar kalaset?
Allt är i skrivande stund inte 
klart, men Sune beräknar att 
kostnaden för femtio platser 
kommer att hamna på drygt 
sjuttio tusen kronor.
– De viktigaste elemen-
ten, själva dämpskivorna runt 
skyttarna, går på cirka 35 000 
kronor, då tillkommer det 
kostnader för cirka sjuttio 
OSB-skivor, virke och må-
larfärg.

Det har gått 38 år sedan 
skjuthallen på Grimsta bygg-
des 1981 och efter renove-
ringen blir det en ny interiör 
som möter skyttarna framåt 
vårkanten. Vi är många som 
längtar efter att få ställa oss 
vid skjutbänkarna och skjuta 
och njuta.
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Börja tidigt
Av: Peter Siegel

Olympiamästaren Ragnar ”Ragge” Skanåker menar att det gäller att 
börja tidigt i livet med sin sport för att bli riktigt bra. Samtidigt ska 
man också tävla direkt i början av ett nytt år för att komma igång. 
Ragge lever som han lär och var med på tävlingen Västbergaeken 
i Stockholm den 13 februari 2019.

Västbergaeken är Stockholms 
första precisionstävling och 
alltid välbesökt. Även Rag-
nar Skanåker åker årligen 
ända från Munka-Ljungby 
till Västberga för att tävla och 
samtidigt passa på att sälja lite 
av sina välskrivna böcker om 
skytte. I Västbergas privata in-
omhushall ”The Target” kan 
man även beundra en del av 
Ragges otaliga medaljer som 
han har vunnit jorden runt.

Ekens Psf är arrangör av den-
na årliga precisionstävling 
där man tävlar i olika skyt-
teklasser i vapengrupperna 
A och C. Tävlingsledare är 
Mathias Bergman och den 
ständige (tävlings-) sekrete-
raren är Christoffer Malm-
ström. Penningpriser skickas 
till vinnarnas föreningar och 
till den totalt bästa skytten i 
de två vapengrupper, delar 
man dessutom ut ett generöst 
bonuspris på 1000 kronor. 
Denna ”Dagens Bästa Skytt” 
får även en inteckning i ett 
vandringspris, i form av en 
whiskyfl aska i magnumstor-
lek av allra bästa märke.

Stockholms första precisions-
tävling, är också skyttarnas 
chans att erövra sina första 
standardmedaljpoäng redan 
i början på året. Vilket ökar 
chansen att kvalifi cera sig till 
årets nationella Svenska Mäs-
terskapen. Tävlingen är även 

rankinggrundande i Stock-
holms rankinglista i preci-
sion. Då hallen bara har 18 
platser brukar man bara ha 
två vapengrupper. Trots det 
registrerar tävlingen ändå ca 
90 starter i 5 skjutlag. Ekens 
Psf kunde säkert haft sex 
skjutlag om man hade kor-
tat pauserna mellan skutla-
gen något. Man hade säkert 
fått fullt då också.

Storfavoriter till totalvinst är 
förstås fjolårets högst ranka-
de Mats Marmlind, samt mäs-
terskytten Morgan Johansson. 
Båda har tidigare år fått in-
teckningar. Mats vann förra 
året och Morgan Johansson 
tog sin andra inteckning i år. 
Efter tre inteckningar utgår 
vandringspriset. Morgan skul-
le alltså behöva vinna nästa år 
för att ta hem en av Skottlands 
bästa produkter, men så enkelt 
är det väl ändå inte för kon-
kurrensen är stor.

Fyra skyttar lyckades pricka in 
en serie med 50 poäng. Da-
rio di Leo i vapengrupp A 
som bidrog till att han kunde 
vinna A3, samt Morgan Jo-
hansson och Patrik Steffens i 
C3. Inte minst också Ragnar 
Skanåker i veteran äldre. Rag-
ge sköt inte på topp, han var 
förkyld och mådde inte så bra, 
men vann sin klass ändå.

Once a champ, always a champ.

Dario di Leo 
sköt 50 med 
bara 3 hål och 
vann klass 3 i 
VPGR A.

Morgan 
Johansson 
tog sin andra 
inteckning i 
vandringspriset 
detta år.

Mathias Bergman var tävlingsledare för Västbergaeken.

Ragge var förkyld och inte på 
topp. Trots det vann han klassen 
veteran äldre.
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Krysset

Av: Ulf Hansson

Lösenordet består av slumpmässiga bokstäver som du får fram genom de 
blå numrerade rutorna.
Skicka lösningen senast den 12 maj 2019 med e-post till npkryss@
liteolika.se eller som postbrev till Svenska Pistolskytteförbundet, Box 
27001, 102 51 Stockholm. Märk kuvertet ”Korsord NP 1/19”.
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 med badhanddukar med 
förbundets logotyp.
Lösenordet i NP 4/18 var: AOGET
Grattis till Carina Westling från Borlänge, som får en grilltång med inbyggd 
termometer signerad med förbundets logotyp. Lösning NP4/18.

Konstruktörer: Anna Stålbrand och Peter Stålbrand. © Liteolika Mediaproduktion i Stockholm, 2019
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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 2018, 2017, 2016, 2014, 2013, 2012*

Modell AW93 - Kaliber .22 LR
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SKYTTEGLASÖGON
SYNUNDERSÖKNINGAR
GLASÖGON & LINSER

Välkomnar alla gamla och nya kunder
till vår nya och fräscha butik!

EDSBERGS TORG 11
192 52  SOLLENTUNA 
TEL 08-35 84 50
info@opticway.se

SKYTTEGLASÖGON

OPTICWAY

www.opticway.se

Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa

Pistolskyttets egen Ragnar 
Skanåker, med respektive, är 
årligen bjuden på bankett 
tillsammans med alla Sveri-
ges Olympiamästare och an-
dra kändisar, celebriteter och 
kungligheter. Tidigare år tog 
Ragge med sig sin dotter San-
na och ett annat år sonen Her-
man. De senaste åren går han 
alltid tillsammans med hjärt-
evännen Birgitta. Idrottsgalan 
blev en oförglömlig kväll för 
dem och de drygt 7 000 per-
soner som tillsammans med 
Sveriges idrottselit upplever 
evenemanget på plats.

Först äter gästerna middag, se-
dan är det som vanligt dags 
för ett fullspäckat program 
med prisutdelningar och mu-
sikalisk underhållning. Pro-

gramledare i år var Kristin 
Kaspersen och David Sun-
din. Medverkande artister var 
Sanna Nielsen, Lisa Nilsson, 
Ola Salo och Stor & Jireel. 
Den årliga Idrottsgalan sänds 
även på TV för att hela svens-
ka folket ska kunna vara med 
och uppleva stämningen och 
spänningen på Globen.

Jag träffade Ragnar och Bir-
gitta när de var på väg från 
hotellet, som ligger under 
Tele 2 arenan, bredvid Glo-

IDROTTSGALAN
Ger många ett minne för livet
Av: Peter Siegel

Av: Peter Siegel

Årets vinnare på idrottsgalan
Jerringpriset Hanna Öberg skidskytte
Årets kvinnliga idrottare Sarah Sjöström simning
Årets manliga idrottare Armand Duplantis stavhopp
Årets prestation Armand Duplantis stavhopp
Årets ledare Janne Andersson fotboll
Årets nykomling Elias Pettersson ishockey
Årets lag Herrstafettlaget skidskytte

Den 21 januari 2019 var det dags för den 20:e Idrottsgalan, där bland 
annat Svenska Idrottsakademins priser samt Jerringpriset delas ut.

ben. Det var kallt och isigt 
ute, man skulle ha behövt 
broddar, men fi nns det brod-
dar för högklackat? Nåväl, det 
gick bra att gå de 500 me-
terna till Idrottsgalans entré 
och båda försvann in i vär-
men, förväntansfulla som de 
var. Det var en härlig kväll på 
Globen berättade de efteråt. 
Dagen efter åkte de tillbaka 
till Munka-Ljungby med fi na 
och roliga minnen från årets 
Idrottsgala. Nöjda var förstås 
också alla årets pristagare.

Som skytt känner man säkert till det tyska företaget Ballistol, som 
bl.a. tillverkar vapenolja och rengöringsmedel för alla slags vapen. 
Men Ballistol tillverkar även en ”naturmedicin för husbehov”, på tyska 
”Hausmittel”, som är bra för eller emot det mesta.
Neo-Ballistol är en djupverkande olja som är utmärkt för hudvård 
och regeneration, sårvård, vitalisering, blodcirkulation och det lindrar 
även klåda, enligt tillverkaren. Den är tillverkad av beprövade rena 
växtbaserade ingredienser av läkemedelskvalité. Neo-Ballistol är tillver-
kad helt utan konserveringsmedel och tas upp direkt av huden. Den 
passar även känslig hud. Oljan är kliniskt testad och rekommenderas 
av dermatologer. Riktpriset i Sverige är ca 90 kronor.
Har du t.ex. en så kallad ”Neuhausenskada” i tumvecket, sårskorpor 
eller torra hudpartier och eksem – massera in Neo-Ballistol och bli 
snabbt av med problemen.

Neo-Ballistol

„Ein wunderbares Hausmittel!”

Ragnar och Birgitta på väg 
till Globen.
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Synundersökning med inriktning på skytte. Broschyr skickas på begäran.
Övriga skyttebågar: Champion, Jäggi, Skanåker, Gehmann.
Övriga pris upp gif ter eller för fråg ning ar, ring eller skriv till:

Knoblock skyttebåge modell K1
37 eller 23mm ring. Fjädrande ridskalmar, 
ställbar näshöjd. Kan förses med diopter, 
täckskiva, sidoskydd, fi lter, fi ltersats m.m.
Pris: 1 950:-

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

Knoblock modell K5 ”Rapid”
Skyttebåge med skyddsfunktion. Fjädrande 
ridskalmar, ställbar näshöjd, täckskiva. Kan 
förses med fi lterglas i olika färger; gul, orange, 
grå, grön, ametist. Lämplig för pistol, magnum, 
PPC, dynamiskt, lerduveskytte och jakt.
Pris: 2 200:-

Stor sortering av fi lterglas,
med el ler utan styrka.

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

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

Anledningen till namnbytet är att företaget kommit överens 
med RUAG Ammotec, där även Norma ingår, att överlåta 
rätten till namnet Ammotech Sweden till dem. RUAG Am-
motec kan därmed använda namnet Ammotec även i Sverige.

Deras nya namn PreAm kommer från Precision Ammunition. 
PreAm avser inte att ändra några produkter, enligt dem själv. 
Produkterna kommer även fortsättningsvis vara av mycket hög 
kvalitet och precision, säger de.

En hel artikel om Ammotech Sweden AB fi nns att läsa i Natio-
nellt Pistolskytte utgåva 2/2015. Den tidningen fi nns även 
som PDF-fi l på Svenska Pistolskytteförbundets hemsida un-
der ”Om oss” och sedan ”Medlemstidningen”.

Comtri > Ammotech > PreAm

Torsten Werner, som en gång startade företaget Comtri, fyller på 
mantelämnen i maskinen som sätter samman kulorna.

Produkten TC-kulan och dess enorma precision 
känner vi igen sedan tidigare. Företaget PreAm är 
dock nytt för många. Detta är i själva verket tidigare 
Ammotech som återigen har bytt namn. En gång i 
tiden hette företaget Comtri och blev då kända för 
sin extremt precisionsdugliga TC-kula.

Mantis släpper ny hårdvara för deras MantisX system. De nya mo-
dellerna X3, X7 och X10 är betydligt mindre och väger hela 60% 
mindre än föregångaren som släpptes för några år sedan. Samtliga 
modeller har en helt ny design och istället för skruvmontering har de 
ett snäppfäste. Batteritiden är också förlängd och skall enligt tillverka-
ren klara upp till 12 timmar användande.

Modellen X10 är planerad men här fanns det väldigt lite information 
från tillverkaren. X10 skall även kunna analysera rekyl samt hur skyt-
ten drar från sitt hölster.

Vi hoppas kunna komma med mer information om Mantis nya mo-
deller i senare nummer av Nationellt Pistolskytte.

Nytt från 
Mantis

Till vänster den 
nya designen 
för X3/X7 och till 
höger ser vi den 
mycket större 
föregångaren.

Austin Allgaier visar stolt 
upp de nya modellerna på 
årets IWA-mässa.
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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

s per låda: 400:-
staka 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

Nio OS – nästan
195:-

Profi lprodukter, trycksak

märket

Nio OS – nästan

BÄLTE 300:

Bemästra 
pistolskyttet 

300:-

Paket: Nio OS – nästan + Bemästra pistolskyttet 330:-
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Skjutträning och Träningslära 50:-

SkjutställningarSkjutställningar

Svenska PistolskytteförbundetSvenska Pistolskytteförbundet

Skjutställningar 50:-

SKYTTELOGGBOK 
100:-

VITBOK
– Om bly i kulfång

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

VITBOK 50:-KONTROLLPROGRAM 50:-
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lf 
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onKontroll- 

program
– för kulfång

SKYTTESPORT
FÖRBUNDET

Svenska 

Pistolskytteförbundet

PISTOLSKYTTEKORTET

Pistolskyttekortet

Registreringsnummer
SVENSKA

PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Grundutbildning

Uppdaterad 2016

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

SKJUTHANDBOK
Upplaga 17
200:-

er och utbildningsmateriel
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K

 
Svenska P

istolskytteförbundet

SKJUT-
HANDBOK

SvenskaPistolskytteförbundet
Upplaga 17

2018-01-01

Skytteloggbok för:

Planering och Tävling: 50:-

Planering ochPlanering och
TävlingTävlin

Svenska PistolskytteförbundetSvenska Pistolskytteförbundet

Skjutteknik: 50:-

Skjutteknik

Svenska Pistolskytteförbundet
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EU och dess kemikaliemyn-
dighet ECHA arbetar, som vi 
berättat tidigare, med metal-
liskt bly. För det första före-
slår ECHA i sin ”Annex XV 
Investigation Report” att för-
budet mot att använda bly vid 
jakt över våtmark utvidgas till 
förbud mot blyammunition 
vid jakt, med ett påpekande 
att även sportskytteammuni-
tion också kan användas vid 
jakt och därför kan behöva 
förbjudas.
 För det andra har man 
i och med upptagandet av 
metalliskt bly på SVHC-lis-
tan (Substance of Very High 

Concern) öppnat för olika 
restriktioner (varningsmärk-
ning, tillståndsplikt etc.) som 
kan leda till stopp för närmast 
all användning av grundäm-
net (tänk bilbatterier). SV-
HC-listningen skedde på 
förslag av den svenska Kemi-
kalieinspektionen.

Den absoluta huvuddelen av 
de skott som avlossas i för-
bundets verksamhet är .22 
Long Rifl e, den enda patron 
som är tillåten i vapengrupp 
C och för skytte mot fallmål 
i spring- och skidskytte. An-
ledningarna är fl era; den är 

billigast, tystast, har minst re-
kyl och skadar målmaterielen 
minst. Det enda projektilma-
terial som visat sig fungera 
tillfredsställande för .22 L.R. 
är bly. Orsaken är blyets kom-
bination av formbarhet och 
densitet. Formbarheten krävs 
för att kulan ska täta mot lop-
pet och densiteten för att den 
kula som får plats i patronläget 
också får tillräckligt hög vikt.

Winchester och CCI har ta-
git fram ammunition i kali-
ber .22 L.R. med alternativa 
material. Jag ställde frågan 
till företagens representan-

ter på Shot Show om deras 
blyfria alternativ skulle fung-
era för sportskytte, och sva-
ret blev nej. Winchester har 
en hålspetskula av tenn som 
väger 26 grains och CCI en 
hålspetskula av pressad kop-
parpolymer på 21 grains. Det-
ta är kulvikter på cirka hälften 
av vad en blykula väger, och 
det går därför inte att uppnå 
tillräcklig precision. Det tänk-
ta ändamålet är ”jakt”, det vill 
säga skadedjursbekämpning.

En annan vanlig kultyp i för-
bundets verksamhet är wad-
cutter. Den är allmänt bra för 

Ansvarsfullt hanterat är 
metalliskt bly i ammunition 
inget problem

Rubriken beskriver Svenska Pistolskytteförbundets syn på bly i 
ammunition. Uppfattningen delas också av övriga auktoriserade 
skytteförbund. Att kunna använda kulor som helt eller delvis består 
av bly är av avgörande betydelse för vår verksamhet.

Av. Nils-Anders Ekberg

Bly och jakt
Det mesta av debatten kring bly i ammu-
nition rör jakt, om det är en risk att det-
ta bly via viltköttet hamnar i blodet hos 
människor och djur och i så fall vilka nivåer 
som är skadliga. Även här är organisatio-
nerna överens om att, ansvarsfullt hante-
rat, är detta inget medicinskt problem. Vi 
målskyttar äter inte vår målmateriel och 
överlåter åt Svenska Jägarförbundet och 
Jägarnas Riksförbund att förklara hur an-
svarsfull hantering går till.
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banskytte med revolver och 
pistol och helt nödvändig för 
de pistoler i främst kaliber .32 
S & W Long som används i 
vapengrupp B och för inter-
nationell grovpistol. Även här 
har bly visat överlägsna egen-
skaper. ISSF regler för grov-
pistol kräver idag att kulan 
skall vara av bly, men det är 
teoretiskt möjligt med andra 
material. Enligt bedömande 
från chefen för en av världens 
största tillverkare av sport-
ammunition skulle kostnaden 
då bli 5–6 gånger högre än för 
dagens ammunition.

När det gäller alternativ till 
mantlade blykulor är utbu-
det något större. Ammunition 
med sådana kulor fungerar för 
sportskytte med grovkalibriga 
pistoler och revolvrar. Fortfa-
rande blir kulan dock lättare i 
en given volym, och hastighe-
ten måste drivas upp för att nå 
den energi/rörelsemängd som 
behövs för en säker funktion. 
Priset blir dessutom högre och 
möjligheten till egentillverk-
ning (kulgjutning) försvinner. 
Miljöpåverkan är okänd för 
dessa alternativ till mantlade 
blykulor.

Vi vill alltså fortsatt använda 
kulor som innehåller bly för 
vårt skytte. Då återstår den 
andra delen, ”ansvarsfullt 
hanterat”. Grundämnet bly 
är i sig giftigt, det ska vi inte 
förneka. En hög mängd bly 
i blodet är skadligt, och det 
kan man få i sig via vatten-
lösliga blyföreningar. Metal-
liskt bly har däremot en låg 
biotillgänglighet, vilket inne-
bär att det i mycket liten grad 
är tillgängligt för växter, djur 
och människor. Vi kan göra 
en jämförelse med järn. Man 

kan inte kurera järnbrist ge-
nom att äta spik.
 Det är här den ansvarsful-
la hanteringen kommer in. 
Hur hanterar vi bly ansvars-
fullt? Jo, genom att se till att 
det inte hamnar i blodet hos 
människor eller djur.

Låt oss börja med djuren. Det 
mesta som rör djuren läm-
nar vi åt jägarna att förklara, 
men vi bör se till att bly från 
vårt fältskytte inte hamnar i 
våtmarker, där de riskerar att 
ätas av fåglar, som i sin tur äts 
av andra djur. Det gör vi ge-
nom att helt enkelt inte pla-
cera målen så att en mängd 
kulor hamnar i våtmarkerna. 
Våtmark defi nieras som så-
dana marker där vatten un-
der en stor del av året fi nns 
nära, under, i eller strax över 
markytan.
 Även vegetationstäckta 
vattenområden klassas som 
våtmarker. Mossar och kärr är 
alltså våtmark, men inte öppet 
vatten eller is på en sjö. EU 
diskuterar att utvidga begrep-
pet våtmark (peatlands), och 
då kan vi få allvarligare pro-
blem.

Vi bör se till 
att bly från 
vårt fältskytte 
inte hamnar i 
våtmarker, där 
de riskerar att 
ätas av fåglar, 
som i sin tur äts 
av andra djur.
Foto:
Anna Stålbrand

Skjutbanor skall inte torrsopas. 
Våttorka istället eller använd 

en avsedd dammsugare med 
HEPA-fi lter. Det fi nns fl era 
leverantörer som tillverkar 
dammsugare för dessa 

ändamål. På bilden syns 
modellen 4D-35L från 
Tiger-Vac.

Vi ska förstås också se till att 
våra kulfångsvallar sköts på 
föreskrivet sätt. Normalt sett 
är det inget problem, men är 
marken sur och de genom-
strömmas av vatten kan man 
behöva vidta åtgärder. Läs 
gärna FOI:s ”Vitbok – om 
bly i kulfång”, som fi nns att 
beställa från kansliet.

Den andra delen om ansvars-
fullhet är att se till att vi skyt-
tar och andra människor inte 
får vårt bly i blodet. Större 
blybitar är inte problemet, 
de har låg biotillgänglighet. 
Med undantag för skottska-
dor får vi inte dessa större 
blybitar i oss.
 Det vi har att hantera är i 
stället blydamm och blyång-
or som vi andas in eller för-
tär. Dammet uppstår dels vid 
skjutplatsen när kulan defor-
meras under sin väg genom 
pipan och ur tändhatten, dels 
när kulan deformeras i kul-
fånget. Ångorna bildas ur det 
upphettade dammet.
 Dammet som uppstår vid 
vapnet sprids vinkelrätt ut 
från vapnet och ett antal me-
ter framför detta. Vapen, tom-
hylsor, skjutbänken, golvet, 
skärmarna mellan skjutplat-
serna, skytten själv och hans 
kläder och utrustning utsätts. 
Lyckligtvis är damm på huden 
inte en direkt risk. Vi ska bara 
se till att inte få i oss dammet 
genom att äta eller andas in 
det.
 Inandning av blydamm 
kan ske direkt eller genom 
att dammet förångas vid 
skottlossning inomhus, vid 
städning och underhåll av 
skjutbanor och vid hylsvård. 
Förtäring sker genom att vi 
stoppar något i munnen som 
utsatts för detta blydamm, 
exempelvis en ostmacka på 
skjutbänken, en cigarett i 
skjortfi ckan eller ett fi nger 
som formar prillan.

Hur undviker vi att få i oss 
blydamm?
• Ventilation på inomhus-
banan som uppfyller kraven. 
Det kräver både rätt dimensi-
onering och regelbundet un-
derhåll.
• Ha inte livsmedel och to-
baksvaror i öppna förpack-
ningar på skjutplatsen (tänk 
på läskburken).
• Sluta suga på tummen på 
skjutbanan.
• Att vi tvättar händerna 
och eventuellt ansikte efter 
skjutning och när vi hanterat 
ammunition och tomhylsor.
• Städa skjuthallen så att 
damm inte samlas. Krutdamm 
kan dessutom utgöra en ex-
plosionsrisk.
• Städa på rätt sätt. Torrso-
pa inte, utan våttorka istäl-
let eller använd dammsugare 
med HEPA-fi lter. Dammsu-
garen ska även vara godkänt 
för explosiva miljöer om den 
används vid skjutplatsen.
• Hantera fi lter från damm-
sugare och ventilation på ett 
miljömässigt korrekt sätt.
• Ta inte med damm i klä-
derna till klubbstugan, bilen 
eller hemmet.
• Tänk på att blydamm fri-
görs vid vapenvård och vid 
torrtrumling av hylsor.

Genom ovanstående åtgärder 
håller vi nivån på bly i vårt 
blod låg, om vi nu inte dess-
utom dricker kranvatten el-
ler rödvin eller annat som 
innehåller mycket mer bly. 
Kanske uppnår vi ändå inte 
skadliga nivåer, men ”better 
safe than sorry” och vi tar 
ifrån förbudsförespråkarna ar-
gumentet att ett förbud är för 
vårt eget bästa.

Sammanfattningsvis – SPSF 
vill fortsätta att, med frihet 
under ansvar, använda ammu-
nition som innehåller bly. 
Detta verkar vi för genom 
opinionsbildning själva, na-
tionellt tillsammans med an-
dra och internationellt inom 
WFSA (World Forum on 
Shooting Activities).

Frågan är viktig även inför 
stundande EU-parlamentsval, 
och det kommer vi att redo-
visa i nästa nummer.
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Colt New Service
NP:s AntikrundaNP:s Antikrunda

Av: Jan Eriksson
Foto: Ulf Hansson

I förra numret presenterade Janne Eriksson Colts klassiska och 
världsberömda revolver ”Single Action Army”, i folkmun 

kallad ”The Peacemaker”. Här fortsätter han historien 
och berättar om en doldis bland Colts revolvrar, 

nämligen ”Colt New Service”.

 Under Moroupproret på 
Filippinerna (1899-1913) vi-
sade det sig att kraften i .38 
Long Colt inte var tillräcklig 
för att stoppa de oftast droga-
de Morokrigarna. Man åter-
insatte därför de utmönstrade 
kavallerirevolvrarna från indi-
ankrigen, Colt SAA i kaliber 
.45 Colt igen, men med 7 ½” 
piporna avkortade till 5 ½”.
 Denna uppgradering i 
kaliber resulterade så små-
ningom i John Brownings 
odödliga konstruktion Colt 
Automatic Pistol M1911 i 
kaliber .45ACP.

British .455 Webley Model
Brittiska och kanadensiska ar-
mén tilldelades cirka 60 000 
Colt New Service under för-
sta världskriget i kaliber .455 
Webley. Även känd som .455 
Eley och .455 Colt.
 Pipan på dessa revolvrar 
är märkta ”NEW SERVI-
CE .455 ELEY” och rikligt 
stämplade med brittiska kon-
trollstämplar samt informa-

När skyttar pratar ka-
librar och .45 Colt 

kommer på tal asso-
cierar de fl esta kalibern 

med revolvern Colt Sing-
le Action Army, välkänd 

från otaliga westernfi lmer 
och TV-serier.

 Men det fi nns en doldis i 
denna kaliber nämligen ”Colt 
New Service” som introduce-
rades 1898. Revolvern antogs 
av U.S. Army som ”Model 

1909 U.S. Army”, i kaliber 
.45 Colt. Det är en sexskotts 
revolver som kan avfyras an-
tingen singel action eller 
double action. 

Colt New Service är en vida-
reutveckling av Colts första 
double action revolver med 
utsvängbar cylinder, mo-
dell 1892 Army och Navy, 
som kamrades för kaliber .38 
Long Colt.

Annons från 1912.
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att ladda om. Populärt bland 
dagen IPSC revolverskyttar.

Smith & Wesson tillverkade 
också en revolver med samma 
beteckning, ”Modell 1917”. 
Colts och Smith & Wessons 
revolvrar modell 1917 utgjor-
de ett komplement till 1911 
pistolerna som inte kunde 
tillverkas i sådan mängd att 
det täckte behovet under för-
sta världskriget.
 Både den brittiska och 
amerikanska versionen an-
vändes under andra 
världskriget av de 
allierade styrkor-
na och var i bruk 
så sent som i Viet-
namkriget av ameri-
kanska specialförband.
 När modellerna senare 
under efterkrigstiden dök upp 
på den civila surplusmarkna-

tion om vilket provtryck man 
testat revolvern med, 7 ton 
per kvadrattum, vilket mot-
svarar 1100 Bar eller 15 700 
PSI.

Colt M1917 revolver
Colt modell 1917 var en New 
Service kamrad för .45ACP 
patronen, samma patron som 
användes i 1911 pistolerna. 
För att få dessa att fungera i 
revolver använde man så kall-
lade ”half moon” clips som 
höll tre patroner, vilket var en 
nödvändighet för att snabbt 
kunna få ut tomhylsorna ur 
cylindern då .45 ACP hyl-
sorna saknar den fl äns som 
är nödvändig för revolver-
patroner i en double action 
revolver.
 Idag fi nns även ”full moon 
clips” för sex patroner. Med 
sådana går det otroligt snabbt 

den var det vanligt att konver-
tera, framför allt den brittiska 
.455 Webley modellen, till .45 
Colt. Det är ett mycket en-
kelt förfarande. Eftersom .455 
Eley och .45 Colt har samma 
ytterdiameter på hylsan behö-
ver man bara förlänga patron-
läget. .45 Colt-hylsans fl äns är 
cirka 0,2 mm tjockare vilket 
gör att spelet mellan cylin-
derns bakplan och stötbotten 
i stommen måste justeras.
New Service cylinder är be-
tydligt kraftigare än dito Sing-
el Action och kan – om man 

nu känner för det – laddas 
betydligt kraftigare.

 New Service har 5 ½” 
pipa med ett fast korn typ 
hajfena och en u-formad 
siktskåra i stommens överdel. 
Cylindern är försedd med ut-
stötare, rymmer sex patroner 
och roterar åt höger. Cylin-
derns låsspärr sitter på vän-
ster sida och dras bakåt med 
tummen när man ska öppna 
och svänga ut denna. Spär-
rens utformning gör att man 
får tänka på var man placerar 
tummen vid avfyrning, speci-
ellt med kraftiga laddningar.
 New Service cylindern 
låses endast i cylinderns bak-
kant, till skillnad mot Smith 
& Wesson som även låser i 
utstötarstångens framkant via 
en klack på pipans undersida. 

Kolvplattorna är tillverkade 
av hårdgummi (gutta-

perka).

Det fi nns gott om brittiska 
kontrollstämplar, exempelvis är 
varje kammare i trumman märkt 
med provtryckstämpel ”bmp” för 
”Nitroproof” krut.

Ammunition från 1944.
Kaliber .455 Webley, även känd 
som .455 Eley och .455 Colt.

Colt New Service är en vidareutveckling av Colts 
första double action revolver med utsvängbar 
trumma modell 1892 ”Army” och ”Navy”.
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Mershon ”Sure Grip” adapter. Adaptern 
fasthålles med två tunna plåtfl ikar som sticks 

in under kolvplattorna, en på var sida om 
stommen och hålls sedan på plats när 
kolvplattorna skruvas fast.

Colt New Service med 
Mershon ”Sure Grip ” 
adapter monterad. Inte 
vackert, men ger bra 
grepp vid double action 
skytte.

AUDLEY SÄKERHETSHÖLSTER
Audley Safety Holster Company grundades I början på 1900-talet 
av Francis H Audley som tillverkade utrustning i läder med framför 
allt poliser som kunder.

Hans mest berömda produkt blev Audley säkerhetshölster som 
han patenterade 1912 och som godkändes 13 oktober 1914.

Dessa hölster var väldigt populära bland poliskårer och offi cerare i 
amerikanska armén under första världskriget.

Hölstret är utrustat med en fjäderbelastad spärr i stål (se bild) som 
håller pistolen/revolvern säkert på plats. Den kan endast frigöras 
med pekfi ngret i samband med att vapnet dras ur hölstret. Det 
är näst intill omöjligt för någon annan en hölstrets bärare att dra 
vapnet.

Efter F C Audleys död 1916 förvärvades företaget av H & D 
Folsom Arms Co, som i sin tur köptes upp av Courtland Bootjack 
Co, ett gammalt företag som tillverkade stövlar, hölster och andra 
lädervaror.

Hölstret på bilden har förmodligen burits av en motorcykelpolis 
eller d:o till häst under 1920–30 talet.

Man imponeras av Colts fan-
tastiska ”civila” blånering som 
man hade under krigsproduk-
tionen. Syskonmodellen 1917 
hade en mer ”krigsanpassad 
”fi nish och släta kolvplattor 
av valnöt.
 New Service tillverkades 
även som målskytterevol-
ver med ställbara riktme-
del i många kalibrar som .38 
WCF, .44 Russian, .44 Speci-
al, .44 WCF, .45 COLT, .455 
Webley, .45 ACP och .38 Spe-
cial/.357Magnum. Colt New 
Service tillverkades mellan 
1898–1946.

Det är synd att inte Colt haka-
de på .44 Magnum trenden i 
mitten av 1950-talet och tog 
upp konkurrensen med Smith 
& Wesson och Ruger. New 
Service hade varit en utmärkt 
plattform för en potent .44 
Magnumrevolver.
 Colt gjorde ett försök 
trettiofem år för sent med en 
modell som kallades Anacon-
da. Stommen var storleksmäs-
sigt som en New Service och 
pipan påminde om lillebror 
Python och tillverkades en-
dast i en rostfri version. Till-
verkades mellan 1990–2003.

Trots sin ansenliga ålder, 103 år, och med 
fasta riktmedel är New Servicen fortfarande 
konkurrenskraftig. Träffbilden skulle till och med göra 
en skytt i vapengupp C nöjd.

COLT’S PT FA MFG CO HARTFORD CT U.S.A.
PATD AUG 1884 JUNE 5 1900 JULY 4 1905.
Colt pipadress och patentdatum.

New Service är rikligt försedd med 
brittiska kontrollstämplar. Informationen 
omfattar även provskjutningspatronens 
kaliber, hylslängd och gastryck.

Colt New Service tr ivs ut-
märkt med en diet av Ly-
mans klassiska Elmer Keith 
kula 454424, kalibrerad .454 
och 5,6–6 grains Vihtavouri 
310 krut och tändhatt Large 
Pistol i något fabrikat. Mot-
svarar dagens fabriksladdade 
ammunition.

Idag är det sällan man ser nå-
gon Colt New Service till 
salu.

A
A
a
a

H
h

D
a

H

ä

ch med 
ortfarande 
le till och med göra 



NP1 ’19 63

Vi säljer!

• Vapen

• Ammunition

• Skyttetillbehör

kontakta oss:

info@armstech.se

www.armstech.se
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Förbundsnytt
Bo Walger
Tfn: 08-553 401 62
Mail: bo.walger@pistolskytteforbundet.se

Årets Förbundsmöte äger rum 
den 16 juni och föregås av en 
kretskonferens den 15 juni. 
Platsen är Skogshem & Wijk, 
Lidingö.

Landslagsuttagning till Nord-
iska Mästerskapen sker i år 
10–11 augusti i Döderhult. 
Liksom tidigare skjuter da-
merna både C- och B-vapen. 
Skyttarna kommer därför att 
inbjudas till uttagningen uti-
från följande kriterier:
• Damer: Samtliga damer in-
klusive föregående års lands-
lagsskyttar
• Seniorer: Alla skyttar som 
erhållit minst en Stormästar-
poäng i fältskytte samt före-
gående års landslagsskyttar.
• Juniorer: Tas ut vid SM 
fältskytte. Juniorlandslaget är 
sedan välkommet att delta i 
ordinarie landslagsuttagning.

I år står Norge (Norges Skyt-

In Memoriam

Susanne Svensson

Susanne Svensson, Falköping, 
har efter en tids sjukdom läm-
nat oss alldeles för tidigt, 52 
år gammal. Förbundsstyrel-
sen, Skaraborgs Pistolskytte-
krets styrelse och Falköpings 
Sportskytteklubb samt många 
skyttar över hela landet saknar 
djupt en omtyckt och respek-
terad skytteledare och kamrat.

Susanne mer eller mindre 
växte upp i Falköpings SSK, 
där hennes far var verksam, 
och tillhörde klubbstyrelsen 
sedan drygt tio år. I krets-
styrelsen verkade hon i cirka 
tjugofem år, bland annat som 
sekreterare, och fram till sin 

bortgång som ordförande. Till 
Förbundsstyrelsen kom hon 
vid Förbundsmötet 2013.

Runt om i landet kände man 
kanske Susanne bäst som 
arrangör av stora och små 
tävlingar i Skaraborg. Vid Pi-
stol-SM i Skövde 2009 an-
svarade hon för fältskyttet 
och vid SM på samma plats i 
somras var hon ordförande i 
organisationskommittén.

Hon bidrog med visdom 
i förbundsstyrelsens arbete, 
baserad på erfarenheter som 
framgångsrik skytt och ar-
rangör. Hon hade också brett 

användbara yrkeskunskaper 
som utbildad ingenjör, grund-
skollärare och förskollärare. 
Det senare var det yrke hon 
numera praktiserade.

Susanne tillhörde inte de som 
jagade uppdrag – uppdragen 
jagade henne. Hon visste hur 
man löste en uppgift, och lös-
ta uppgifter är ju vad vi alla 
vill ha.

Vi visste att Susannes sjukdom 
var allvarlig, men vi hade bör-
jat hoppas att hennes kamp 
skulle ge henne mera tid. 
I oktober såg det mörkt ut, 

men i december hade hon 
återupptagit luftpistolträning-
en tillsammans med klubb-
kamraterna. Det var därför 
med bestörtning som vi fi ck 
beskedet att hon fått ge upp 
kampen mot sjukdomen.

Våra tankar går till hennes 
sambo Bengt, hennes tre barn 
och hennes mor.

Susanne var Förbundsstyrel-
sens yngsta ordinarie ledamot. 

Livet är outgrundligt,
Förbundsstyrelsen

terforbund) som värd för 
mästerskapen som äger rum 
lördagen den 21 september. 
Tävlingsplats är Stemtjønn 
strax väster om Kristiansand.

OBS! Enligt statuterna för 
NM är alla pistoler (B-va-
pen) i kaliber 7,62–9,65 mm 
(0,30-0.38) tillåtna.

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

Föreningens adress
Post till föreningarna skickas 
till den adress som förening-
en angett i MAP. Föreningen 
kan när som helst ändra den-
na adress. Kansliet kan däre-

mot inte hantera fl era olika 
adresser till föreningen – att 
en viss form av post ska gå till 
den adressen och annan post 
till en annan adress. Detta gäl-
ler även fakturor. Orsaken är 
att merparten av fakturorna 
samsänds med leveransen av-
beställda varor.

Prishöjning på Pistolskyttekort
Från och med 2019-04-01 
är priset för Pistolskyttekort 
100 kronor.

Åldersrabatt på guldmärke
På förekommen anledning 
påminns om Skjuthandbo-
kens regler för pistolskytte-
märke och inteckning för 
årtalsmärken samt koppling-
en till föreningsintyg. Dessa 
är obekanta för många skyttar 
och föreningar.
Om pistolskyttemärken i brons, 
silver och guld: ”För person 
som under ett föregående år 

fyllt 55 gäller 1 poäng min-
dre per serie, och för personer 
som ett föregående år fyllt 65 
år, 2 poäng mindre per serie” 
(SHB O.5.1.1.1).
Om årtalsmärken: ”Skytt som 
ett föregående år fyllt 65 år 
erhåller inteckning efter att ha 
uppfyllt fordringarna för pi-
stolskyttemärket i silver” (SHB 
O.5.1.2.1). Observera att den-
na ”rabatt” bara kan nyttjas av 
skytt som löst sitt guldmärke.
Om föreningsintyg: ”Medlem 
skall ha uppfyllt fordringar-
na för SPSF guldmärke eller, 
för innehavare av guldmärket, 
uppfyllt fordringarna för år-
talsmärke under något av de 
två senaste åren” (SHB O.8, 
punkt 9).
Om krav på skjutskicklighet: 
”Gäller olika krav på skjut-
skicklighet för olika ålder-
skategorier (t.ex. veteranklass 
eller motsvarande) tillämpas 
dessa” (FAP 551-3).



GESAB skyttetjanst.se

Gör din beställning på www.skyttetjanst.se

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

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

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

Shoot N-C självmarkerande tavla

Metric nålad

Classic nålad

OBS! Ny markering 
på bildäcken!
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PRECISION

X-series avtryck, justerbart sikte,
matchpipa och lättad mantel.

SKS JUTBARHET

FöFörFörörfifinad för tävling. Förberedd 
för integrerat montage av 

reflexsikte. 21 skotts magasin.

MÅNGSIDIGHET

Nationella skyttet, IPSC
Standard, Productionn OptOpticsics  
eller IPSC Prodducuction (utan 

mamagmagwell)

MAXIMAL DYNAMIK
HAMMARLÖS MATCHPRESTANDA I TOPPKLASS

1 1 0 3 3 1 2 0 0

Posttidning B
Svenska Pistolskytte-
förbundet
Box 27001
102 51 Stockholm


