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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

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.

Inom Svenska Pistolskytteför-
bundet ser vi ofta, och med 
all rätt, på vår verksamhet dels 
som en härlig sport, dels som 
en stor ideell folkrörelse, och 
dels som en viktig del av fri-
villigförsvaret.
 Denna bild är i sig helt kor-

rekt. Vi har all anledning att vara 
stolta över oss själva som aktiva pi-
stolskyttar, och den verksamhet vi 
bedriver är mycket uppskattad i bre-
da kretsar – inte minst inom För-
svarsmakten.
 Men vi lever inte i ett samhälle-
ligt vakuum. Utvecklingen de senas-
te åren, med en dramatisk ökning av 
kriminella skjutningar, utförda med 
illegala vapen i våra storstäder och 
deras förorter, skulle kunna ha bli-
vit djupt problematisk för oss om vi 
inte hade ackumulerat ett gediget 
förtroendekapital bland press, po-
litiker och allmänhet. Som noterats 
förut på denna plats påstår vare sig 
journalister eller politiker överlag 
numera att man måste skärpa va-
penlagarna för legala vapeninneha-
vare för att komma åt den kriminella 
hanteringen av illegala skjutvapen.

Det fi nns dock undantag från denna 
regel. Det går inte att komma ifrån 
att många av de initiativ som tagits 
av olika myndigheter de senaste 
åren – både svenska och på EU-ni-
vå – verkar ha en syn på civilt skytte 
och legalt vapeninnehav som ytterst 
bygger på att detta är något farligt 
som helst bör vara av så liten om-
fattning som möjligt. EU-direktiv 
om vapen och bly har haft denna 
underliggande inriktning.

Regeringen har, som det förefaller 
just nu, lagt implementeringen av 
EU:s vapendirektiv på is. Orsaken 
till det är ett intensivt motstånd, 
både inom skytterörelsen och i 
riksdagen, mot delar av regerings-
förslaget – eftersom det på fl era 
områden gick utöver vad EU egent-
ligen krävde.
 Däremot har regeringen helt på 
egen hand lanserat en proposition 
om licenskrav på enskilda magasin, 
som har en god föresats – nämli-
gen att Polismyndigheten ska kunna 
agera enklare mot illegalt beväpna-
de kriminella – men där det före-
slagna regelverket blivit så oklart att 
till och med Lagrådet – en grupp 
högt uppsatta domare – riktat stark 
kritik mot det. I denna fråga har vi 
dessvärre märkt att regeringspar-
tierna drivit sin argumentation på 
temat att ”antingen är ni för vår 
proposition eller också är ni för de 
kriminella gängen”. Det är inte en 
acceptabel hållning.

Därtill kommer egenpåhittade proces-
ser som initierats av svenska myn-
digheter. Hit hör t.ex. förslagen på 
bestämmelser om ”tillfälliga skjut-
banor”, dvs enskilda fältskyttestatio-
ner, som skulle regleras på samma 
sätt som permanenta skjutbanor. 
Genomförda enligt Polismyndighe-
tens intentioner skulle dessa förslag 
ha allvarligt hotat hela det svenska 
fältskyttet – helt i onödan, eftersom 
förslagen inte skulle ha ökat säker-
heten och inte på något sätt hade 
haft någon inverkan på den illega-
la vapenhanteringen. Genom ett 
intensivt lobbyarbete, tillsammans 
med fl era andra skytte- och jägar-
förbund, försöker vi hejda de nega-
tiva konsekvenserna av dessa förslag.

Även om Försvarsmakten, som nämn-
des ovan, i hög grad uppskattar vår 
verksamhet, ställer dess regelverk 
ibland upp hinder för den. Hit hör 
t.ex. antalet för oss tillgängliga mi-
litära skjutbanor och skjutfält samt 
antal skjutdagar på dessa. Detta är 
egentligen inte Försvarsmaktens 
fel, utan har att göra med de olika 
länsstyrelsernas bestämmelser för 
15–20 år sedan, när den eviga fre-
den var här och militära skjutbanor 
mest sågs som ett buller- och mil-
jöproblem som skulle minimeras. 
Dessa bestämmelser har inte alls 
hängt med det ökade behovet både 
av skjutfält och skjutdagar, för För-
svarsmaktens egna och det frivilliga 
skyttets behov. Här måste vi arbe-
ta än hårdare politiskt för att få en 
ändring till stånd.

Avslutningsvis är det också så att vi 
inom SPSF, särskilt i vår roll som 
frivillig försvarsorganisation, måste 
tänka på våra medlemmars inställ-
ning till samhället. För att få sam-
hällets förtroende att inneha vapen 
krävs inte bara ett allmänt gott 
omdöme. Inom förbundet styr vi 
våra egna direktiv vad gäller vilka 
vi antar som medlemmar. Därmed 
kan vi ibland bli tvungna att både 
hindra individer från att bli med-
lemmar och att skilja enskilda med-
lemmar från förening och förbund 
om det efter hand visar sig att de är 
olämpliga som medlemmar. Hit hör 
t.ex. individer som är medlemmar 
i våldsbejakande rörelser, eller i or-
ganisationer som associeras med or-
ganiserad brottslighet, eller som på 
annat sätt av ansvariga myndighe-
ter pekats ut som risker för svensk 
säkerhet.
 Jag är dock inte oroad för för-
bundets och dess föreningars förmå-
ga att klara av alla dessa utmaningar. 
Det har vi gjort förr!

Med detta vill jag också önska er 
alla en God Jul och ett Gott Nytt 
Skytteår!

Mike Winnerstig
Styrelseordförande, SPSF

Pistolskyttet i
samhället
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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 
pågår.pågår.
Auktion i Auktion i 
maj 2020.maj 2020.

Willy Palm sköt redan i sin 
ungdom gevär och senare 
även k-pist. Han blev med-
lem i Kvarsebo Skyttegille på 
50-talet och arbetande ideellt 
som sekreterare från 1970 till 
2018.
– Jag har varit aktiv sedan 
barnsben och sköt och tävlade 
först med ett gevär av märket 
Mauser i kaliber 6,5 mm. Jag 
provade senare på det mes-
ta inom skytte, men fastnade 
till slut för pistolskytte, säger 
Willy.

Till yrket blev Willy polis och 
trivdes bra med det.
– Jag började som ”riktig 
polis” med sabel och allt som 
man hade på den tiden. Det 
var spännande och man var 
respekterad, berättar Willy 
och minns tillbaka.

Det var självklart att Willy gick 
med i Stockholmspolisens 
Skytteklubb och engagerade 
sig även där. År 1980 blev han 
chef för polisens vapenverk-
stad och från 1995 höll han 
utbildningar i vapenkontroll. 
Mitt eget bevis från vapen-

kontrollantutbildningen är 
signerat av Willy Palm.
 Willy blev aktiv pistolskytt 
år 1965 och gillade att tävla 
i precision med sin revolver 
i kaliber .38. Willys bästa re-
sultat då var hela 292 poäng. 
Ett resultat som skulle stå sig 
mycket bra i vapengrupp B 
precision även idag. Willy 
hade även hand om en fältse-
rie mellan 1993 och 1996 och 
satt i Stockholms kretsstyrelse 
från 1987 till 2017. Alltså hela 
30 år under fem olika krets-
ordförandens uppdrag.

För alla sina ideella insatser 
genom åren, erhöll Willy 
stor uppskattning från sina 
klubbar, sin krets, från Skyt-
tesportförbundet och Svens-
ka Pistolskytteförbundet. På 
SPSF:s senaste årsmöte tillde-
lades Willy Palm enligt H.M. 
Konung Carl XVI Gustafs 
bemyndigande en medalj i 
silver för sina förtjänster om 
förbundet och dess syften.

Ett stort grattis och ett stort tack 
till en sann pistolskytteentusiast, 
Willy Palm.

Allt för skyttet
Av: Peter Siegel

Stockholmspolisens Willy Palm är en 
högdekorerad pistolskytteentusiast. Willy 
har i år fyllt 75 år och kan blicka tillbaka på 
ett långt liv som aktiv skytt. Han har varit en 
mycket engagerad person som arbetat ideellt 
inom sina respektive klubbar och även inom 
Stockholmskretsen.
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En strängare syn
Svenska Pistolskytteförbundet arbetar aktivt med att ge sin syn 
på lagförslag som myndigheterna försöker instifta. 2017 beslutade 
regeringen att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område, 
vilket sedan har resulterat i en mängd förslag på lagändringar.

Sammanfattning
• Förbundet avstyrker de 
föreslagna ändringarna i 9 ka-
pitlet 1 a § andra stycket Va-
penlagen.
• Förbundet motsätter sig 
att i det närmaste alla skjut-
vapen ska anses vara av särskilt 
farlig beskaffenhet.
• Förbundet oroas av hur 
en sådan kategorisering kan 
komma att användas inom 
rättsväsendet när det gäller 
legala vapens legitima hante-
ring.
• Förbundet anser att syf-
tet med föreslagen på ett lika 
bra sätt kan uppnås genom 
en skärpning av straffen för 
vapenbrott och grovt vapen-
brott.
• Förbundet har inga syn-
punkter på övriga delar av 
promemorian, men bejakar 
arbetet mot vapenbrott.

Om Svenska 
Pistolskytteförbundet
Svenska Pistolskytteförbundet 
(SPSF) är riksorganisation för 
landets föreningar som driver 
verksamhet med pistolskyt-
te inom de grenar som för-
bundet har på sitt program 
(Fält-skjutning, Magnum-
fältskjutning, Precisionsskjut-
ning, Militär snabbmatch, 
PPC, skid- och springskytte 
med fl era). Förbundet är en 
frivillig försvarsorganisation.
 Förbundets uppgift är att 
främja och utveckla skyt-
tet med pistol och revolver. 
Detta innebär att förbundet 
ska verka för en ökad skjut-
skicklighet samt en ansvarsfull 
och säker hantering av dessa 
vapen – inklusive en bred trä-
nings- och tävlingsverksam-
het – vilket är till gagn för 
rikets försvar och säkerhet.

Allmänt
SPSF tackar för möjlighe-
ten att få yttra sig över denna 
promemoria.
 Det är på alla sätt till för-
del för förbundet och dess 
medlemmar om antalet illega-
la vapen i samhället minskar, 
likaså om brotten med dessa 
vapen minskar, men förbun-
det äger ingen expertkunskap 
när det gäller brottsprevention 
och hur straff bör utformas. Vi 
äger däremot kunskap om va-
pen och ammunition. Vi be-
gränsar oss därför i remissvaret 
till den del som rör 9 kap. 1a § 
2 stk Vapenlagen och den del i 
3.5.1 ”Kvalifi kationsgrunder-
na för grovt vapenbrott” som 
rör kvalifi kationsgrunden att 
vapnet är av ”särskilt farlig be-
skaffenhet”. Av pedagogiska 
skäl väljer vi att inleda med 
3.5.1.

Kvalifi kationsgrunden att 
vapnet är av särskilt farlig 
beskaffenhet
En grundförutsättning för att 
kunna diskutera ett vapens far-
lighet är att fastställa vad det är 
farligt för och under vilka om-
ständigheter. Utan att fördju-
pa sig i ämnet terminalballistik 
kan konstateras att samtliga 
krutladdade vapen med var-
je typ av skarp ammunition 
vid en vital träff har tillräcklig 
verkan för att döda eller ska-
da en människa. Varje ytterli-
gare ökning av anslagsenergin 
ökar endast verkan om träffen 
är sämre eller om det fi nns 
hinder i kulbanan.
 Utredarens beskrivning av 
eldkraft är korrekt. Hur eld-
kraften påverkar farligheten är 
däremot mer tvetydigt. Anta-
let patroner som kan avfyras 
har betydelse, men om eldgiv-

Alla berörda parter får möjlig-
het att yttra sig innan försla-
get blir en lagrådsremiss och 
sedan beslutas av Riksdagen 
som lag. Den senaste i raden 
av remissvar som förbundet 
skickat till regeringen gäller 
den promemoria (redogörel-
se) som justitiedepartementet 
utfärdat med titel ”en strängare 
syn på vapenbrott och smugg-
ling av vapen och explosiva 
varor” (Ju2019/02411/L4 Ds 
2019:14).

I promemorian kan de bland 
annat läsa:
”Utifrån kaliberns ursprung 
och praktiska användnings-

område framstår det som 
rimligt att hänföra också pa-
troner av typen 9 mm Para-
bellum till kategorin särskilt 
kraftfulla patroner. Med den 
utgångspunkten skulle pa-
trontyper med högre eller 
samma anslagsenergi som 9 
mm Parabellum anses vara 
särskilt kraftfulla i vapenla-
gens mening, vilket innebär 
att pistoler och revolvrar som 
är avsedda för sådan ammuni-
tion normalt skulle bedömas 
som vapen av särskilt farlig 
beskaffenhet.”

Hela promemorian kan läsas 
på regeringskansliets hemsida. 

För att förenkla ert sökande 
har vi skapat en kort adress 
till er: https://tinyurl.com/
ds201914

Förbundet har yttrat sig över 
utredningen och samman-
fattningsvis avstyrker förbun-
det att nästan alla vapen ”…
ska anses vara av särskilt farlig 
beskaffenhet…” och att sam-
ma effekt på ett bättre sätt kan 
uppnås genom en justering 
av straffskalorna. I övrigt har 
förbundet inga synpunkter på 
utredningen.

Nedan följer Svenska Pistol-
skytteförbundets yttrande.

Därtill inbjudna lämnar Svenska Pistolskytteförbundet härmed 
sitt svar på remiss av promemorian Ju2019/02411/L4 Ds 2019:14 
”En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och 
explosiva varor”.
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ningen avbryts av ett sekunds-
nabbt magasinsbyte saknar i 
de allra fl esta fall betydelse.
 Projektilens typ och an-
slagsenergi har också betydel-
se för farligheten, men vilken 
projektil som är farligast beror 
på situationen. En halvmant-
lad kula är farligare för en älg, 
medan en helmantlad kula är 
farligare för en elefant. För 
en oskyddad människa är en 
halvmantlad och mer snabbt 
expanderande projektil farli-
gare än en helmantlad, men 
bakom ett skydd är det tvärt 
om. När det gäller anslagsen-
ergin är den tillräcklig i alla 
handvapenammunition om 
det inte handlar om att pene-
trera kroppsskydd. Omnämn-
da kalibrar som .357 Magnum 
och däröver är konstruerade 
dels för att kunna användas av 
skickliga skyttar på längre av-
stånd vid jakt, dels för att ha 
verkan i hårda mål.
 Den ökade eldhastigheten 
hos ett halvautomatiskt vapen, 
jämfört med ett manuellt re-
peterat, har betydelse främst 
i en duellsituation (skottväx-
ling).
 Utredaren skriver att ”ut-
ifrån kaliberns ursprung och 
praktiska användningsområ-
de framstår det som rimligt 
att också hänföra patroner av 
typen 9 mm Parabellum till 
kategorin särskilt kraftfulla 
patroner”. Han skriver vida-
re att ”Kalibern är ursprung-

ligen framtagen för militärt 
bruk och därmed specifi kt 
utvecklad i syfte att skada 
och döda människor”. Möj-
ligen beror detta utpekande 
på att ”para bellum” betyder 
”för krig”. De facto är samt-
liga i produktion varande 
centralantända patroner för 
enhandsvapen framtagna för 
militärt eller polisiärt bruk 
och därmed specifikt ut-
vecklade i syfte att skada eller 
döda människor, utom de all-
ra kraftigaste patronerna (.44 
Magnum och däröver) som är 
utvecklade för att döda djur.
 När det gäller 9 mm Pa-
rabellum användning i kri-
minella sammanhang hör det 
främst samman med logistik. 
En förutsättning för ett fung-
erande vapensystem är att till-
gängliga vapen och tillgänglig 
ammunition är kompatibla. 
9 mm Parabellum är värl-
dens vanligaste pistolkaliber 
för tjänstebruk, bland annat 
då den sedan lång tid är NA-
TO-standard, och dessutom 
blivit en de factostandard för 
fl era skyttesporter. Tävlings-
skyttarna använder den dels 
för att de stora volymerna gör 
att ammunitionen blir billiga-
re, dels för att den som en mild 
patron är lättare att prestera 
tävlingsresultat med. Polisen 
använder den av en likande 
anledning; den är en bra kom-
promiss mellan tillgänglighet, 
effekt och skjutbarhet. De kri-

minella använder den för att 
vapnen och ammunitionen 
är den mest tillgängliga, och 
kanske för att det är det enda 
de känner till, inte för någon 
exceptionell skottverkan
 Utredaren exemplifierar 
sitt förslag med pistoler från 
tillverkaren Glock. De nämnda 
vapnen är avsedda för patroner 
i kaliber 9 mm Parabellum el-
ler kraftigare och skulle enligt 
förslaget bedömas som särskilt 
farliga, oavsett storlek. Istället 
kan den kriminelle välja att 
skaffa en Glock 25 i kaliber 
.380 ACP (något svagare än 9 
mm Parabellum) och med ett 
mått på längd + höjd lika med 
301 mm. Den är svårare att få 
tag i, men med en sådan blir 
vapenbrottet inte grovt läng-
re. Militärt överskott i form av 
pistoler i kaliber 9 mm Brow-
ning Long, motsvarande För-
svarsmaktens pistol m/07, är 
heller ingen bristvara. Så kan 
man fortsätta nedåt med vapen 
från andra tillverkare, och alltid 
hitta ett vapen som är fullt till-
räckligt för de fl esta brottsliga 
tillämpningar.
 En likande diskussion kan 
föras när det gäller vapnets ut-
formning. Utformning påver-
kar farligheten, men vad som 
är en ”farligare” utformning 
beror på kontexten. Ett vapen 
med ljusförstärkare är förstås 
mer farligt i mörker, men mer 
ohanterligt och därför min-
dre farligt i dagsljus. Ett vapen 

med ljuddämpare underlättar 
för skytten att oupptäckt ta sig 
från platsen, men det verkar 
sällan vara ett behov (om det 
vore det skulle brottsligheten 
tillverka enkla ljuddämpa-
re). Ett mindre vapen är, som 
utredaren skriver, lättare att 
bära dolt men svårare att träf-
fa med, och då är även detta 
vapens ökade eller minskade 
farlighet kontextberoende.
 Bakgrunden till utred-
ningen är brottsligheten där 
vapen är inblandade. Av vad 
som framgår i media handlar 
det i de alla fl esta fall om att 
brottsoffer som är obeväpna-
de och oskyddade. I den si-
tuationen är varje skjutvapen 
tillräckligt farligt. Det verkar 
dessutom både logiskt och 
semantiskt orimligt att ha en 
indelning där nästan alla va-
pen bedöms som särskilt far-
liga. Normal farlighet måste 
vara det normala.
 Det Regeringen vill åstad-
komma borde med enkelhet 
kunna uppnås genom att skär-
pa straffen för vapenbrott och 
grovt vapenbrott. Begreppet 
”vapen av särskilt farlig be-
skaffenhet” bör reserveras för 
helautomatiska vapen, pansar-
skott och granatgevär, eldkas-
tare och liknande.
 SPSF oroar sig för hur 
rättsväsendet i andra samman-
hang på ett oförutsett sätt kan 
komma att använda sig av ett 
fastställande av att nästan alla 
de vapen som behövs för jäga-
res, målskyttars och samlares 
legitima behov ska betraktas 
som varande av särskilt farlig 
beskaffenhet.

Författningsförslaget gällande 
vapenlagen
Ovanstående resonemang i 
kapitel 3.5.1 förklarar inne-
börden av ändringsförslaget i 
9 kap. 1a § 2 stycket. Det är en 
ändring SPSF avstyrker. Vi fö-
reslår istället att straffskalorna 
i 1 och 1 a §§ i samma kapi-
tel ändras så att syftet uppnås. 
Motiv enligt föregående ka-
pitel ”Kvalifi kationsgrunden 
att vapnet är av särskilt farlig 
beskaffenhet”.

Svenska Pistolskytteförbundet
Nils-Anders Ekberg,
Generalsekreterare

Foto: Joe Loong
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Ett komplett skyttecentrum för myndigheter, Försvarsmakten, 
säkerhetsföretag, sportskyttar och jägare, centralt beläget i Solna.

Flera separata skjutbanor för skytte på mellan 0-80 meter.
Inga begränsningar på vapensystem i kalibrar från .22 upp till 12,7 BMG.

Konferensrum, showroom och vapenhandel under samma tak.

Välkomna att kontakta oss för mer information!
info@fmjskytte.se • 070-750 72 50
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Jag och min tjänstepistol

Vårt förbund grunda-
des en gång för att be-
driva skytte med pistoler av 
försvarsmaktens modeller, och 
såväl i början som på senare tid 
har det handlat om hur vi bedriver 
skyttet så att det blir till nytta för 
Försvarsmakten. Jag tänkte därför 
refl ektera lite över mitt eget liv med 
tjänstevapen.

Det började med ”kamrat 40”, allt-
så Pistol m/40. Den tilldelades alla 
nyutnämnda offi cerare i Försvars-
makten som så kallad ”tjänste-
tidsutrustning” och skulle förvaras 
hemma. Jag fi ck min m/40 1986. 
För de fl esta var det ett besvär. Den 
skulle förvaras med huvuddel på ett 
ställe, vital del på ett annat ställe och 
ammunitionen, 36 skott, på ett tred-
je. Så ansågs man vara rustad för att 
ta sig fram till mobiliseringsplatsen 
i händelse av plötsligt krig. Natur-
ligtvis fanns det djupare tankar om 
vad den kunde vara bra till. Någon 
som helst utbildning på vapnet rå-
kade jag inte ut för.
 För oss som var skyttar blev det 
till att gå till vapenverkstaden och 
få trycket trimmat, från muskel-
sträckare till något mer hanterligt. 
Samtidigt målades säkringen gul för 
att markera att detta var en särskilt 
skjutglad pistol. Med detta var man 
klar för de fältskjutningar som fanns 
i Försvarsmakten – Regementsmäs-
terskap, Militärområdesmästerskap 
och Militärmästerskap.

Ju längre man kommer från husse, 
desto friare blir det. 1988–89 var det 
dags för FN-tjänst i Libanon. Min 
företrädare som plutonchef förkla-
rade att ”det ligger en pistol i säker-
hetsboxen hos vapenteknikern. Den 
kan vara bra att ha om du ska resa 
lätt eller signalera chefskap”. Jag tit-
tade efter, och där låg ett m/40-höl-
ster med något i. Bra. Att detta var 
ett ”överblivet” vapen tog jag för gi-
vet, och det tog månader innan jag 
kände att jag behövd det. Normalt 
gällde kpist m/45C.
 En dag var det dags att ge sig ut 
i operationsområdet för ett uppdrag 

tillsammans med andra nationers 
personal. Jag hade redan lärt mig att 
om man vill förvirra utomnordiska 
medarbetare så låter man dem inte 

förstå vem som är chef. I vanliga 
fall syntes det på gradbeteck-
ningen, men inte när man 
bar skyddsväst. Då fi nns det 

två sätt till, antingen stå en bit 
från övrig personal och se bister 

ut eller att bära pistol. Att se bister 
ut är inte den ledarskapsmodell vi 
använde i utlandsstyrkan, så bara 
pistolen återstod. Mer om det se-
nare. Det blev i alla fall ett tillfälle 
att hiva ner hölstret med vapen och 
en ask 39B i persedelpåsen. Utanför 
förläggningsområdet var det obli-
gatoriskt stopp vid vägkanten för 
laddning. Det är där och då jag gör 
upptäckten. I hölstret ligger ingen 
m/40 utan en Beretta 92. Skönt att 
vara den ende vapenkunnige i säll-
skapet. Bara att mata i halva asken 
ammunition, stoppa ner pistolen i 
hölstret och låtsas som det regnar.
Nästa möte med tjänstepistol var 
hösten 1992. Då rådde skjutför-
bud på m/40, på grund av risk för 
sprickbildning, och när det fanns ett 
sällsynt behov av pistol dammade 
man av m/07. Ett sådant behov var 
att vara ställföreträdande vaktchef 
på Stockholms Slott. På dagen bärs 
sabel, men på natten byts denna ut 
mot pistol. Det var ingen svårighet 
för en skytt att klara det obligato-
riska vaktprovet, men för den ova-
ne var det inte så enkelt med den 
lilla lätta, ettriga m/07. Den största 
utmaningen var att hitta vita vakt-
hölster, men något förtänksam för-
rådsman hade på 40-talet lyckligtvis 
sparat en uppsättning i lönndom. 
Tack för det.

Ett något bisarrt mellanspel under 
skjutförbudstiden var de lokalt an-
skaffade vapnen för regementets 
vakthavande befäl (VB). Smith & 
Wesson 686 med 4” pipa. Tanken 
var säkert att dessa skulle ingjuta 
ytterligare mod hos bäraren och 
skräck i fi enden, men vi gömde dem 
helst i benfi ckan.

Senaste mötet med pistol i Försvars-
makten var 1993–94. Vi var på väg 
till Bosnien på nytt FN-uppdrag, 
och man hade beslutat att alla från 
plutonchefs ställföreträdare och 

uppåt och en del andra skulle utrus-
tas med Pistol 88 (Glock 17). Orsa-
ken var den internationella miljön, 
där det både mot parterna och andra 
nationer behövdes ett chefsattribut. 
Det kan verka fånigt, men oklarhet 
förvirrar. I ett spänt läge är det vik-
tigt att vara tydlig, och armégrad-
beteckningar har stora nationella 
olikheter. I lugnare perioder expe-
rimenterade vi med att låta pistolen 
vandra runt mellan olika personer, 
som chauffören, sjukvårdaren etce-
tera. Den som bar pistolen blev alltid 
den som blev hälsad på och tilltalad.
Som jag skrev inledningsvis sked-
de ingen pistolutbildning i sam-
band med att m/40 lämnades ut. 
SoldR Materiel beskrev hur man 
vårdar vapnet, så hur svårt kunde 
det vara? Vaktprov med m/07 var i 
sig en sorts utbildning. När det var 
dags för Bosnien var pistoler fort-
farande en ganska ovan artikel, och 
utbildningsansvaret föll på repara-
tionsplutonen, där två av oss hade 
ett hum om detta. Det övades höl-
sterdrag och att träffa på rätt ställe i 
helfi guren, först på 7 meters håll och 
sedan succesiv ökning till försvarliga 
avstånd. Vår utbildningsmetod an-
sågs som mycket modern, eftersom 
vi lärde ut att vapnet helst borde 
hållas med båda händerna. Tidigare 
var det precisionstavla 25 meter, en 
hand, som var norm.

För den som känner till dagens regler 
kring vapen och pistolutbildning i 
Försvarsmakten, måste dessa histo-
rier framstå som skrönor eller vilda 
västern. Förklaringen var nog att 
man inte hade någon riktig tanke på 
hur pistolen skulle användas, bara att 
den skulle medföras men inte vara 
ett medel i striden. Idag fi nns både 
idé för användning, brukarutbild-
ning i två block á 5 dagar vardera, 
fastställda kompetensprov, examine-
rade instruktörer och instruktörsex-
aminatorer. Bättre så.

Pistolskytteförbundet är med För-
svarsmakten på den resan med våra 
Försvarsmaktsinstruktörer, Hem-
värns-RM, nya vapengrupper och 
mer. Nu ska vi också se till att bidra 
till beredskapen genom att ”varm-
hålla” värnpliktiga och andra som 
fått pistolsutbildning, allt för ett star-
kare försvar.
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Tack Yvonne!
Av: Anna Stålbrand

I januari 2020 går vår medarbetare Yvonne Ericsson i pension efter 
hela 22 år på Svenska Pistolskytteförbundets kansli. Jag träffade 
Yvonne på hennes kontor och hon berättade om sin tid på kansliet.

Yvonne började sin karriär på 
Svenska pistolskytteförbun-
det redan 1998. Innan dess 
hade hon eget företag under 
många år och arbetade som 
inhyrd på olika företag. Det 
ena ledde till det andra och 
hon fi ck en tjänst på förbun-
dets kansli.

Hur hamnade du här Yvonne?
– Det började för många 
år sedan då jag arbetade pe-
riodvis på Gålöstiftelsen, där 
arbetade också vår dåvarande 
förbundsordförande Gunnar 
Tysk som sekreterare. Han 
tipsade mig om en tjänst som 
skulle tillsättas på förbundets 
kansli.
– Eftersom jag hade tröttnat 
lite på att åka runt på olika 
företag, var jag väldigt intres-
serad av att bli fast anställd på 
ett heltidsjobb. Det var gan-
ska självklart för mig att söka 
tjänsten. Jag fi ck komma och 
träffa vår dåvarande förbunds-
sekreterare Lars-Erik Plantin 

och det ledde till att jag fi ck 
jobbet på kansliet.
– På den vägen har det fort-
satt och det har gått nästan 22 
år. Det är helt otroligt att ti-
den har gått så fort. Man blir 
fast när man har börjat här, 
vilket jag tycker bevisar att det 
är ett roligt och omväxlande 
jobb, säger Yvonne.

Hade du någon tidigare 
erfarenhet av skytte innan du 
började här?
– Nej, jag hade inte en 
aning, jag kunde ingenting 
om vare sig skytte eller spor-
ten. Det var en utmaning och 
en helt ny värld för mig.

Hur upplevde du att inte vara 
insatt i sporten?
– Den första tiden hade jag 
fullt upp med att förstå vad 
jag höll på med och vad all-
ting var för något. Jag skulle 
registrera och skicka mär-
ken och olika saker som jag 
knappt visste något om.

– Mitt första år här var en 
prövning, med allt jag skulle 
lära mig. Jag trodde aldrig att 
jag skulle kunna sätta mig in i 
allt. Vi hade dessutom ett nytt 
datasystem som inte fungera-
de alls, vilket gjorde att det 
blev mycket övertid på kvällar 
och helger, men som tur var 
hade jag bästa kollegan Tessi 
Lindberg som jag fi ck myck-
et stöd av.
– I dagsläget känns den ti-
den som en evighet sen, men 
nu har vi koll, skrattar Yvon-
ne. Det är stor skillnad och 
förbättring på allt, det känns 
väldigt skönt, tillägger hon.

Har du någon gång funderat 
på att börja skjuta själv?
– Nej, jag har faktiskt inte 
varit direkt intresserad. Visst 
har jag provat på, och jag be-
undrar och har stor respekt 
för våra skyttar, tänk att något 
som ”ser så lätt ut” kräver så 
mycket.
– Kanske har det varit gan-

ska bra ibland för förbundet 
att ha mig här som ickeskytt, 
eftersom de har kunnat testa 
till exempel olika informa-
tionstexter på mig. Om jag 
förstår texten är det bra, an-
nars får de ändra, säger Yvon-
ne och skrattar.

Vad har du lärt dig genom ditt 
arbete här?
– Jag har lärt mig mycket 
om sporten genom all kon-
takt jag haft med skyttar 
genom åren. Det ringer med-
lemmar från våra föreningar 
som vill beställa olika material 
som till exempel märken, ut-
bildningsmaterial och mycket 
annat. Alla är dessutom väldigt 
trevliga och pratsamma.
– När det gäller olika sorts 
vapen och regelfrågor som jag 
inte kan svara på, är det skönt 
att de andra fi nns på kansliet 
som kan svara.
– En viktig reflektion jag 
gjort är att jag insett hur 
många människor det är i för-
eningar som jobbar ideellt. Det 
är ett stort antal personer som 
lägger ner otroligt mycket tid 
och energi utan ersättning för 
att andra ska få det bra. Det 
tycker jag är hedervärt.
– Jag blir positivt påverkad 
av dem och vill också hjälpa 
till så mycket jag kan. Vi på 
kansliet gör verkligen allt vi 
kan för att stötta och under-
lätta för medlemmar, fören-
ingar och kretsar.
– Sen brukar jag tänka på 
alla som sitter i styrelsen i en 
förening, de kanske inte kan 
allt utan har blivit invalda för 
att någon behövs. Dessa per-
soner kan också behöva stöd. 
Alla föreningar jobbar inte 
fullt ut med datorer i dagslä-
get, men det brukar vi lösa på 
andra sätt.
– Det viktigaste jag lärt mig 
är nog att förstå hur viktigt 
det är att vi alla hjälper var-
andra i olika situationer.

Vad ska du göra efter din 
anställning här?
– Jag jobbar januari ut, sen 
ska jag bli pensionär, säger 
Yvonne bestämt.
– Då vill jag bara vara ledig, 
umgås med min familj, äta fru-
kost hemma och ha det skönt, 
avslutar Yvonne och ler.
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Ny medarbetare på 
förbundets kansli

I februari 2020 får förbundet en ny medarbetare på kansliet, 
Anna Stålbrand. Hon är dock inte helt okänd då hon är en av 
Nationellt Pistolskyttes chefredaktörer sedan fl era år tillbaka. 
Anna berättar hur hon ser på sitt nya uppdrag och vilka 
utmaningar som väntar på hennes nya arbetsplats.

När började du med 
pistolskytte?
– Jag började skjuta i Sund-
bybergs Pk 1998. Intresset 
kommer från min pappa Len-
nart som lockade in mig i skyt-
tets värld. En av mina systrar 
sköt också för samma klubb. 
För att ge mig en morot lovade 
han att köpa en pistol till mig 
om jag klarade mina guldford-
ringar, säger Anna och skrattar. 
Det gick hela vägen och han 
köpte en Unique DES-69/U 
till mig, som jag fortfarande 
skjuter med.

Vilken skyttegren är din favorit?
– Jag har alltid gillat fältskjut-
ning från första gången jag täv-
lade i grenen. Fältskjutningen 
innehåller både variation och 
planering av sitt skytte. Sedan 
får man röra på sig, mer eller 
mindre mellan stationerna, vil-
ket jag tycker om.
– Sedan har jag alltid tyckt 
att militär snabbmatch och 
snabbskjutning är utmanan-
de grenar. Precision blir lätt 
lite tråkigt, om man får säga 
så. Däremot skulle jag behöva 
träna mer, inte bara tävla.

Har du någon erfarenhet av 
styrelseuppdrag i föreningar?
– Ja, jag satt med i styrel-

Av: Peter Stålbrand

sen i Lövsta Skf när klubben 
bildades. När skjutbanan för 
Sundbybergs Pk lades ner på 
grund av bostadsbyggande, le-
tade vi medlemmar efter en 
ny förening. Det ledde till en 
sammanslagning av Sundby-
bergs Pk och Spånga-Hässel-
by Pk. Lövsta bildades 2002 
och jag satt med i styrelsen 
redan från starten. Därefter 
satt jag kvar i styrelsen fram 
till 2011.
– Under tiden i styrelsen 
var jag både sekreterare och 
hjälpte vår tävlingssekreterare 
med medlemmarnas anmäl-
ningar till tävlingar. I början 
på mitt styrelseuppdrag hade 
jag ingen egen dator hemma, 
då fi ck jag gå till det närmsta 
bibliotek för att mejla, göra 
utskrifter och skriva proto-
koll, som jag sedan sparade på 
på en diskett. Det låter som 
stenåldern, säger Anna och 
ler. Utvecklingen har gått så 
fort de senaste åren, nu har till 
och med barnen egna telefo-
ner och datorer.
– Det var en givande erfa-
renhet att delta i styrelsearbe-
tet, med allt vad det innebar. 
Jag blev även tilldelad en för-
tjänstmedalj i silver för mitt 
engagemang. Det var hedran-
de.

Hur fi ck du tjänsten på 
kansliet?
– Jag blev tillfrågad av för-
bundets generalsekreterare, 
Nils-Anders Ekberg, om jag 
var intresserad av att arbeta på 
kansliet. De behövde en ersät-
tare för Yvonne Ericsson, som 
skall gå i pension.
– Genom arbetet med tid-
ningen har jag haft mycket 
kontakt med Nils-Anders ge-
nom åren då han är ansvarig 
utgivare. Jag känner även till 
de andra trevliga människor-
na på kansliet och blev glad 
över förfrågan, säger Anna 
och ler.

Vilka av dina egenskaper 
kommer du ha mest nytta av i 
ditt nya arbete?
– Eftersom jag varit aktiv 
inom skyttet och förenings-
verksamheten en längre tid 
kommer det i sig att vara bra 
egenskaper. Förståelsen om 
hur det fungerar för med-
lemmar och föreningar tyck-
er jag är en viktig del. Jag har 
alltid haft arbeten där jag va-
rit i kontakt med människor, 
både stora och små. Det tror 
jag kan vara en fördel.
– Jag tycker även om när sa-
ker och ting är tydliga, särskilt 
när det gäller information 

som skall förmedlas. Då är 
det viktigt att vara övertydlig 
i vad man menar, så att inget 
missförstås.

Vad tror du blir utmaningen 
när du börjar ditt nya arbete?
– Jag måste sätta mig in i fl e-
ra olika saker, både på bredden 
och på djupet.
– Det ska bli spännande att 
arbeta i MAP (medlemsadmi-
nistrativt program), ett system 
som jag aldrig har arbetet med 
tidigare.

Kommer du att fortsätta 
arbetet med tidningen 
Nationellt Pistolskytte?
– Absolut, det tycker jag är 
kul. Särskilt när vi får möta 
skyttar runt om i landet när vi 
är ute på olika tävlingar och 
uppdrag.

– Jag vill även passa på att 
uppmuntra alla läsare och 
skyttar att skicka in bidrag till 
tidningen. Det fi nns mycket 
intressant att dela med sig av 
till varandra, som till exem-
pel spännande tävlingar, va-
pen, tips, konstruktioner på 
skjutbanor och mycket mer. 
Medlemstidningen görs av 
skyttar för skyttar, avslutar 
Anna.
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Standardguldet
Text: Peter Siegel
Foto: Peter Siegel, Åke Nordin och Anna Stålbrand

Standardmedaljer i silver och brons har funnits redan från år 1940. År 1989 
beslöt dock Svenska Pistolskytteförbundet att även införa ett standardguld. 
Från och med det året kunde man lägga ihop sina poäng och ta ut de nya 
guldmedaljerna i olika valörer. Detta uppmuntrade skyttarna till att tävla 
mer och det blev prestige i att ligga högt i ”standardmedaljligan”.

Standardguldet är verkligen 
en guldmedalj värt att kämpa 
för. Det är ett bevis på skjut-
skicklighet och samtidigt även 
en ”flitpeng”. Tanken var 
att skytten ska tävla myck-
et och därmed bli duktigare. 
Det första guldet är num-
rerat och värt 50 poäng, se-
dan följer 100, 150, 200, 300, 
400, 600, 800 och 1000 po-
ängsguldet. Efter det får man 
ett nytt guld var tvåhundrade 

poäng. Medaljerna registreras 
hos förbundet och skytten får 
köpa ut denna eftertraktade 
guldmedalj. Det fi nns dock 
även klubbar som generöst 
bjuder sina duktiga skyttar på 
dessa medaljer. För att få ingå 
i ”standardmedaljligan” krävs 
dock att skyttarna har regist-
rerat och köpt ut sina guld-
medaljer från förbundet. Det 
är skyttesekreterarnas uppgift 
att hålla reda på alla klubb-

medlemmarnas poängställ-
ning och rapportera detta till 
förbundet.

P-O Andersson, Örebro PSSK, 
leder än så länge standard-
medaljligan med det hittills 
högsta uttagna standardguldet, 
värt 3000 poäng. P-O bryd-
de sig i början inte så mycket 
om att köpa ut sina medaljer, 
men fi ck höra att Åke Nord-
in, FOK Borås, som första 

P-O Andersson, Örebro PSSK, 
leder än så länge jakten 
standardmedaljer.

Åke Nordins samling av standardmedaljer. 
Den högsta är på 3000 poäng.

Ett bevis på 
skicklighet 

och fl it
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En skytt som kommer bak-
ifrån i rasande takt är däremot 
Fredrik Pehrson, Vimmerby 
Psk, som tidigare tävlade för 
Eksjö Skyttegille. Fredrik är 
33 år och började tävla först 
2003. Han tävlar mycket och 
skjuter alltid på topp varpå 
han nu tagit ut sitt 1000-po-
ängsguld. Fredrik skjuter mest 
fält och då helst i fyra va-
pengrupper per tävling, även 
precision. Förra året, 2018, 
sköt han ihop 277 poäng, i år 
gick det tydligen ännu bätt-
re. I början av november 2019 
hade han redan 314 poäng, 
men hade då två tävlingar 
kvar. Till årsskiftet 2019/20 
kommer han troligen att nå 
320 poäng på ett enda år. Ett 
antal som ingen annan har 
lyckats uppnå hittills. Men det 
gäller förstås att ligga i. Man 
ska som sagt skjuta BRA och 
MYCKET!

LYCKA TILL i poängjakten på 
standardguldet!

nog även tävla framgångsrikt 
i Precision och Militär snabb-
match.
 Åke tävlar i nästan alla 
grenar i SPSF:s program, dock 
gör han i regel maximalt tre 
starter på fältskjutningarna. I 
Precision och Militär snabb-
match skjuter han oftast C 
och B, men även i A har han 
erövrat standardmedaljer i 
båda grenarna. Den enda gren 
han inte tävlat i är den nyaste 
grenen, Magnumprecision.

skytt i Sverige hade tagit ut 
ett 1000-poängsguld. Tho-
mas Karlsson, Roslagens Psk, 
låg inte långt efter och hade 
köpt ut alla sina standardguld-
medaljer så långt.

Det blev lite prestige och P-O 
fi ck bita i det sura äpplet och 
lösa ut alla sina medaljer i ef-
terhand vilket kostade över 
1000 kronor. Sedan dess har 
”poängjakten” bland dessa 
toppskyttar varit igång. P-O 
Andersson var sedan den för-
ste att lösa ut medaljen i guld 
2000 poäng och han har även 
som förste skytt löst ut 3000 
poäng under 2018.
– Det var riktigt kul att vara 
först till 2000 och 3000, säger 
P-O och ler.

Åke Nordin ligger tvåa i ligan 
med 3101 poäng just nu, men 
har kanske chans att gå om 
P-O som nu för tiden tävlar 
mindre och då bara i fält C 
och B, samt Militär Snabb-
match. Åke var, som nämnts 
ovan, den förste som erövra-
de ett 1000-poängsguld. Även 
Åke har nu tagit ut 3000-po-
ängsmedaljen i guld och är 
fortfarande mycket aktiv och 
skjuter på toppnivå, även om 
han nu med ålderns rätt kom-
mer att trappa ner lite. Han 
blir ju snart pensionär.

Som mest har Åke under ett 
år erövrat hela 207 poäng, 
där 95 poäng kom från po-
äng i standardsilver. Vill man 
ligga på topp i ligan bör man 
dock helst skjuta i fyra vapen-
grupper i fält och man måste 

Åke Nordins
medalj för 3000
standardmedaljs-
poäng.

Roger Björkman, Råsbo Psk, 
drog ifrån i ligan och går som en 
raket mot toppstriden.

Artikelförfattaren Peter Siegel, 
Katarina Psf, har börjat trappa 
ner på skyttet men ligger ändå 
femma.

Thomas Karlsson, Roslagens 
Psk, ligger fyra. Han har 
tagit hem hela tre SM-guld i 
fältskjutningar.

Fredrik Pehrson, Vimmerby Pk, 
går i en rasande takt mot toppen. 
Under 2018 samlade han ihop 
hela 277 poäng.

Åke Nordin, FOK Borås, har en 
jagande andra plats.

Åke Nordins
medalj för 3000
standardmedaljs-
poäng.

Roger Björkman, Råsbo Pk, är 
en skytt som kom med storm-
steg. Roger började skjuta 
först 1999, alltså 10 år efter 
införandet av standardguldet 
och låg därmed långt efter 
de andra i toppen. Men han 
deltar oftast i fyra vapengrup-
per under fältskjutningarna. 
Dessutom skjuter han bra och 
samlar då även många poäng.
 Roger låg för några år se-
dan på femte plats med 1600 
poäng. Roger har dock avan-
cerat snabbt och har nu sam-
manlagt 2400 poäng. Som 
mest tog Roger 188 poäng 
under ett och samma år och 
det aktuella poängantalet är 
nu 2450 poäng.
– Från början var det ”bara” 
ett sätt att bli riksmästare och 
få skjuta SM, berättar Roger. 
Men under årens lopp blev 
det lite prestige att komma i 
ikapp och förbi en nära vän 
som Thomas Karlsson. Det 
blev så att Thomas lyckades 
precis klara 2000 poäng, bara 
17 poäng före mig. En tuff 
förlust, säger Roger men kan 
konstatera att jakten fortsätter.

Thomas Karlsson är nu på fjär-
de plats med 2200 poäng, allt 

erövrat i enbart fältskytte. 
Thomas ligger nu på drygt 
2300 poäng och når troligen 
2400 poäng nästa år. Som 
mest tog han 128 poäng un-
der ett år. Thomas är precis 
som de tre skyttevännerna 
före honom svensk mästare i 
fält. Thomas är det dessutom 
i tre vapengrupper, nämligen 
fält A, B och R. Det är bara 
ett SM-guld i C som fattas.

Jag själv var ute så gott som 
varje helg och varje SM. Då 
skrev jag inte bara om täv-
lingar och annat i NP utan 
kämpade även hårt i kampen 
om standardmedaljerna. Jag 
fick under den tiden ihop 
1600 poäng och ligger nu på 
en femteplats, omsprungen av 
Roger Björkman.

I en ålder av 76 år är det inte 
lika lätt längre att ligga på 
topp. Dessutom orkar jag bara 
skjuta max två vapengrupper 
nuförtiden. Men jag fortsätter 
kämpa på för att nå 1800 po-
äng. Hittills är det dock ingen 
annan än ovan nämnda skyttar 
som har kommit upp i 1600 
poäng eller mer.
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Gör som mästerskyttarna
skjut med

Med Pardinis precisionspistoler har du alla möjligheter att också 
bli en mästerskytt. Ladda med PARDINI och FIOCCHI!

NYHET!

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

Generalagent för Sverige

GT9 (GT45/GT40)

K12

Kid

GPR 1

SP SPRF 22LR  / HP 32WC 32ACP
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Fyra snäpp höger 
fem snäpp upp
Text: Hans Bark
Illustrationer: Peter och Anna Stålbrand

Vet du vad du ser eller ser det bara bra ut? Vissa skyttar märker 
kanske inte av att synen blivit sämre utan reagerar först på att 
skyttet går dåligt. Då kanske det är dags att uppsöka en optiker.

När jag i begynnelsen av min 
pistolskyttekarriär 1970, fi ck 
låna ett klubbvapen i kaliber 
.22 fi ck jag inte skruva på sik-
tet eller förfl ytta kornet. Pi-
stolen var inskjuten och klart 
för precisionsskjutning, ing-
et fi ck rubbas. Under sträng 
övervakning av skjutledaren 
fi ck jag skjuta en serie. Träff-
bilden satt samlad, men långt 
ned till vänster klockan åtta. 
Nästföljande serier hamna-
de på samma ställe om och 
om igen. För att kompensera 
riktningen fi ck jag nu istället 
sikta uppe till höger, ungefär 
klockan två i femmans ring 
för att få in serierna.
 Sedan fi ck jag låna en re-
volver, Colt Offi cer, i kaliber 
.22 som jag däremot till-
läts skruva på för att hålla en 
samlad träffbild. Jag skruvade 
6 snäpp höger och 12 snäpp 
upp. Därefter siktade jag bal-
long vid klockan sex i sexans 
ring för att träffa tian.

Jag har sedan dess funderat på 
vad olika inställningar av rikt-
medlen beror på. Nu har jag 
kommit fram till att komplex-
et ögon-hand-balans-muskler, 
måste fungera väl tillsammans. 
Ögonen omfattar den största 
delen av detta.
 Synen är det sinne som 
upptar ca 80% av vad som 
händer oss och sedan förmed-
lar det till hjärnan. Ögonen 
har ett optiskt system av vid-
vinkeltyp och synfältet är hela 
210 grader. Om man riktar 

blicken rakt fram och sträck-
er armarna rakt utåt sidorna 
kan man i normala fall se sina 
fi ngrar. Detta vidvinkelsystem 
hade våra förfäder mycket stor 
användning av, då de skulle se 
fi ender på slätterna i Afrika så 
att inget elakt djur skulle kun-
na överraska dem.

Ögats optiska system består 
av hornhinna, lins, kammar-
vatten samt en geléartad väv-
nad som kallas strålkroppen. 
Systemets optiska styrka är i 
vila 58 dioptrier och har en 
brännvidd på 24 mm. De op-
tiska komponenterna är inte 
så bra centrerade i förhållande 
till varandra. Hornhinnan har 
en brytkraft på 43 dioptrier. 
Linsen har vid vila en styrka 
på 12 dioptrier. Hornhinnans 
topp ligger riktad lite nedåt 
mot näsan, det är normalt på 
de fl esta hornhinnor. Man ser 
det vid tillpassning av kon-
taktlinser eller i andra optis-
ka instrument. När det gäller 
skytte kan det i princip inne-
bära att två skyttar med sam-
ma läge på hornhinnetoppen 
kan låna varandras vapen utan 
att få någon större förändring 
på riktmedel och träffbild.

Linsen har vid vila en styrka 
på 12 dioptrier. Linsen i ögat 
är formbar och kan ändra sin 
brytkraft från 0-12 dioptri-
er för att man ska kunna se 
på närmare håll. Den största 
brytkraften på ca 14 dioptrier 
är i åldern 7-8 år, för att sedan 

gradvis minska till 0 dioptrier 
vid 65 års ålder. Detta beror 
på att linsen är uppbyggd som 
en lök. Celler lever en be-
gränsad tid och sedan dör de, 
varpå de döda cellerna packas 
mot mitten. På det viset växer 
linsen hela tiden tills den blir 
stel som en liten tablett.
 Ljuset går genom lin-
sen för att sedan hamna i 
strålkroppen, det är en geléar-
tad massa som upptar större 
utrymmet av ögat till nät-
hinnan, där tappar och stavar 
fi nns och ligger vända mot 
åderhinnan. Blodet är bära-
re av näring samt kyler ned 
den värmeutveckling som 
ljuset ger. Ljuset går igenom 
fl era lager av celler innan det 
når tapparna och stavarna. 

Det fi nns ca 7 miljoner tap-
par och 130 miljoner stavar i 
varje öga. En tappstorlek är 
på 0,005 mm. Det fi nns mest 
tappar på den plats i ögat som 
heter makula, även kallad gula 
fl äcken, som är ca 2,5-3 mm i 
diameter. Det fi nns 250 000-
300 000 tappar per kvadrat-
millimeter, som har en egen 
nervtråd via synnerven, som i 
sin tur har 1 miljon nervtrådar 
vilka går till den bakre delen 
av hjärnan där omkoppling-
en sker. De signaler som sänds 
ut från näthinnan till hjärnan 
är kodade elektriska signa-
ler som vi inte vet något om, 
men forskning pågår.

När man gör en synunder-
sökning mäter man upp den 
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Senhinnan
Åderhinnan

Linsen

Hornhinnan

Näthinnan

Stålkroppen

Iris

Pupillen

Gula fläcken

Blinda fläcken

Synnerven

Glaskroppen

Ciliarmuskeln

Främre kammare

totala astigmatismen d.v.s. 
hornhinnan och linsens astig-
matism (brytning). De ligger 
ofta 90 grader mot varandra 
och således tar de ut varandra. 
Om någon astigmatism blir 
kvar korrigerar man det med 
en lins som har olika radier 
i riktningar 90 grader mot 
varandra, vilket gör att bild-
en fl yttas in till gula fl äcken 
och man ser skarpt. Skytten 
ser skarpare både på riktme-
del och tavla.
 Närsynthet uppträder i 
början av tonåren då ögat 
växer lite på längden fram till 
ca 25 års ålder. Om tillväxten 
är längre än 24 mm hamnar 
bilden framför näthinnan, vil-
ket gör att man ser oskarpt på 
långt håll. Närsynthet fi nns i 

Illustration: Freepik 

arvsanlagen, om en förälder 
eller båda är närsynta, blir bar-
nen i regel också närsynta. Nu 
för tiden kommer nog när-
syntheten att öka på grund av 
att vi använder så mycket da-
torer, mobiler, surfplattor el-
ler mycket närarbete. Muskeln 
som reglerar linsens buktighet 
(ciliarmuskeln) ökar i kraft, 
vilket gör att den inte kan 
slappna av och det uppstår 
ett fel i hela systemet. Ögat 
ändrar sin brytkraft (ackom-
modation) genom att linsen 
i ögat antar en mer runda-
re form, samtidigt som ögat 
fl yttar knutpunkten mot nät-
hinnan och bilden blir min-
dre. Storleken är beroende av 
ögats brytkraft, som är indivi-
duell.

LINS

LINS

Ögat ändrar sin brytkraft 
(ackommodation) genom att linsen i 
ögat antar en mer rundare form.
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Synskärpan
För att vi skall se skarpt måste 
ögonen följa ett objekt så att 
det hela tiden ligger i macula 
(gula fl äcken), som till exem-
pel riktmedlen på ett vapen. 
Annars gör ögat en vridning 
på max 7 grader i synfältet för 
att kunna fi xera, vilket gör att 
ögat ändrar sin riktning.
 Ögat är rent optiskt, men 
med sin uppdragsgivare hjär-
nan kan det bli bättre. En för-
måga att se bättre är att alla 
kanter såsom siktblad och 
korn fi nns på näthinnan, en 
funktion som kallas ”lateral 
inhibition”. Detta innebär att 
receptorerna som stimuleras 
kraftigt undertrycker signa-
lerna från närbelägna, ej så 
kraftigt stimulerade områden 
i näthinnan. Detta leder till att 
kanterna på riktmedlen vi tit-
tar på blir tydligare och kon-
trasten ökar och vi har lättare 
att se och skilja om spalterna 
i siktet ligger fel.

Exempel: Om en pistol har en 
visirlinje på 22 cm och man 
klämmer kornet 0,5 mm, ger 
det en förfl yttning i sida på 
5,5 cm vid ett avstånd på 25 
meter. Detta resulterar i att 
skottet hamnar i åttans ring. 
Om vi klämmer kornet 1 
mm blir det ett grovt fel och 
träffen sitter hela 11 cm ute i 
sexans ring. Desto kortare vi-
sirlinje desto större avvikelse.

Vid fältskytte med längre av-
stånd är det ännu viktigare att 
hålla ”struket korn ”. Kant-

synskärpan förstärker bilden 
så den blir skarpare och vi får 
en högre synskärpa. Näthin-
nan fungerar som en kant-
detektor, således gäller det 
att riktmedlen är väl sotade 
och inte har stukmärken och 
bortnött blånering.

Verniers synskärpa (nonie-
synskärpa) är en förmåga att 
se en förskjutning i sidled el-
ler höjdled med ett brott på 
en linje. Vårt synsystem är 
mycket bra på att registrera 
även små skillnader vid det-
ta test. Det är denna förmåga 
som nyttjas när vi ser på rikt-
medlen och hur de avviker 
från det ”strukna kornet”.
 Om man skjuter myck-
et statiskt skytte, som till ex-
empel precision-, fri- eller 
luftpistol, kan man tappa kon-

centrationsförmågan. Utan 
pauser blir synhjärnan lite 
förvillad. Den vill helst se bil-
der som rör sig och förändrar 
sig. Man kan säga att hjärnan 
tröttnar på en bild av riktme-
del som är tråkig. Fenomenet 
kallas Troxler-effekten. Bilden 
blir svagare, hjärnan under-
trycker bilden av till exempel 
riktmedlen, för att nästan till 
sist försvinna. Då är det bäst 
att avbryta skyttet och göra 
något annat en längre stund.

För att vi skall kunna skjuta en 
tia måste fl er funktioner än 
synen vara inkopplade. Även 
balanssinnet som sitter i örats 
båggångar har förbindel-
se med synsinnet, men även 
med muskelminnet och dess 
nerver som ordnas till gemen-
samma centrala nervsystemet. 
Härifrån styrs skelettmusku-
laturen och ögonrörelserna 
som gör att man kan tappa 
balansen. Störningar gör det 
svårare att sikta och knepigast 
är det vid fältskytte. Det gäller 
att stå så jämt som möjligt på 

platsen som man tilldelats un-
der fältskyttevarvet. Man får 
göra det man kan med fötter-
na för att skjutställningen ska 
kännas bra. Står man ojämnt 
blir balansen inte bra och re-
sultatet blir då inte det man 
förväntar sig.

Riktmedel
Ofta när jag stått vid vapen-
handlarna på till exempel ett 
SM och tjuvlyssnat på hur 
skyttar resonerar vid prov el-
ler köp av vapen, kommer 
dessa frågor och tycken upp.
• Designen skall vara snygg.
• Trycket ska vara bra och 
lätt att justera.
• Kolven ska kännas bra.

Men riktmedlen har jag inte 
hört några enskilda synpunk-
ter om.
 Många tar för givet att 
riktmedlen fungerar vid skyt-
tet. Personligen tycker jag 
många riktmedel är rent ut 
sagt dåliga, men de har blivit 
bättre under de sista 15 åren 
ur mitt perspektiv med erfa-
renhet av 50 års pistolskytte.
 Det mest märkbara som 
hänt med siktet är att man kan 
ställa spaltbredden steglöst, så 
att samma synskärpa kan hål-
las oavsett belysning inomhus 
eller utomhus i starkt solsken. 
Även utväxlingen på juster-
skruvar har ändrats. Tidigare 
var det cirka 1 cm per klick 
på 25 m, vilket nu har mins-
kat till 0,8 cm per klick.
 Vissa modeller har även 
justering av spaltdjupet. Över-

Ögat kan uppfatta en mycket 
liten förskjutning i linjer. På ett 
avstånd av 0,85 – 1 meter kan 
avvikelser på 0,03 mm i höjd och 
sida på kornet registreras.

Föremålet som det ser ut.
Föremålet som näthinnan 
uppfattar det, främst konturerna.

Synen och 
riktmedlen.
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Blandad astigmatism.

Astigmatismen korrigerad med en lins.

kanten på siktbladet bör vara 
vasst och luta lite från skyt-
ten. Om spaltbredden är fast 
bör den ha kornbredden + 
20% vid en visirlängd på 20-
22 cm. Siktet får inte ha så 
kallad ”dögång”, det vill säga 
lite glapp innan det händer 
något vid skruvning i sidled 
eller höjdjustering. Detta är 
något som är viktigt när man 
ställer om från så kallad ”bal-
longriktning” till att rikta mitt 
i tavlan.
 Kornet bör vara ca 4-4,5 
mm brett, med lutning bak-
åt mot skytten så det skuggar 
sig självt. Detta är bra både 
vid bana och fältskytte, vilket 
inte ger något ströljus som 
kan refl ekteras vid skytte i 
solsken. Ljuset får inte vika 
sig runt kanten, det minskar 
då kornbredden och då ökar 
även kravet på synskärpa.
 Nu fi nns det några tys-
ka pistoler som har ställbara 
korn i tre olika bredder, vilket 
gör att man kan vrida kornet 
till önskad bredd. Nackdelen 
med dessa är att vid skytte i 
det fria med mycket ljus från 
alla håll, kan kornet få ljus 
som viker sig runt kanten på 
kornet, varpå kornet uppfat-
tas som smalare. Dessa korn 
fungerar bra vid skytte inom-
hus där mindre ströljus fi nns.

Siktbilder
Vad händer när man siktar 
mot tavlan och ställer om ögat 
till riktmedlen? Då kopplar 
vi in den dynamiska synskär-
pan genom att se på riktmed-

len (ackommoderar). Bilden 
av korn och sikte minskar 
och fl yttas bakåt, varpå bild-
en hamnar i gula fl äcken, för 
att sedan tas om hand av syn-
hjärnan. Synhjärnan sänder 
signaler vidare som i sin tur 
kommer till medvetandet i 
hjärnan. Detta tar ca 1/10 
sekund.
 Om bilden inte ligger helt 
i gula fl äcken, kan det vara en 
astigmatisk avbildning. Bild-
en blir då suddig i vissa delar 
och kornet eller siktbladet 
kan upplevas som snett, ha 
ojämn svärtning, vara luddigt 
eller dubbelt. Astigmatismen 
har inte någon punktformad 
punkt på näthinnan, utan lik-
nar mera streck och kan ligga 
framför näthinnan med båda 
linjerna, det är då närsynt 
astigmatism. Linjer som lig-
ger bakom gula fl äcken är då 
översynt astigmatism.
 Det tredje alternativet är 
då en linje ligger framför gula 
fl äcken och en bakom, det 
kallas blandad astigmatism. 
Astigmatismen kan man lätt 
korrigera med en lins som 
har två styrkor i sig samt pej-
la in riktningen på astigma-
tismen. Detta anges i grader 
från 0–180 och kallas för ax-
elläget.

Översynthet
Man ser både tavlan och rikt-
medlen suddigt. Hur mycket 
skytten än försöker se förblir 
allt suddigt och oskarpt. Då är 
skytten översynt, bilden ham-
nar bakom näthinnan.

Närsynthet
Om man ser tavlan och rikt-
medlen suddigt men ser lite 
bättre vid kisning, då är man 
närsynt. Bilden hamnar fram-
för näthinnan. Närsyntheten 
är över -1,50 dioptrier. Om 
skytten ser riktmedlen någor-
lunda bra, men tavlan suddigt, 
då är närsyntheten av mindre 
grad omkring -1,00 dioptrier 
eller mindre.

Åldersynthet
Det är den vanligaste orsa-
ken till att en pistolskytt sö-
ker hjälp hos en optiker. Detta 
beror på att linsen i ögat har 
blivit större och stelare. Of-
tast sker detta runt 35-40 års 
åldern. Ålderssynheten up-
penbarar sig lite tidigare än 
när skytten behöver närglas-
ögon, till exempel läs- eller 
terminalglasögon. Det hela 
är en konsekvens av det höga 
synskärpekravet som krävs. 
Det gäller att se det strukna 
kornet och spalterna klart.
 Yngre skyttar mellan 35-
40 år ser bra under provserien 
i precision, men under täv-
lingsserierna börjar riktmed-
len sakta bli otydligare efter 
6-8 sekunder. Skytte under 
kortare tider går bra, som till 
exempel vid fältskjutning el-
ler militär snabbmatch.
 Skyttar från 40-50 år ser 
relativt bra under provserien, 
för att sedan under tävlings-
serierna helt tappa det struk-
na kornet. Detta gör att man 
troligen chansar när man av-
lossar skott. Man brukar också 

få problem vid snabbare skyt-
te. Från 50 års ålder och uppåt 
ser skytten oftast inte bra på 
vare sig riktmedel eller tavla. 
De blir mer ljusberoende och 
får större spridning i träffbil-
den. Dessa beskrivningar gäl-
ler en rättsynt pistolskytt som 
ser bra på långt håll med en 
normal synskärpa. Åldersynt-
het är också kombinerad med 
översynthet, närsynthet och 
astigmatism.
 För att komma till rätta 
med ovan beskrivna måste 
man göra en synundersök-
ning, för att få en lämplig lins 
som är anpassad för de skytt-
grenar skytten tränar och 
tävlar i. Behovet av korrige-
ringen kan variera för olika 
skyttegrenar och även när det 
gäller med eller utan stöd-
hand.

Optiska fel vid riktning
Desto längre avstånd till tav-
lor och fi gurer desto större 
avvikelser i träffl äget. Skyttar 
över 50 år har ofta progres-
siva glas, där en optisk kanal 
har den rätta styrkan för pi-
stolskytte men den ligger snett 
inåt samt nedåt och är gjord 
för seende med båda ögonen. 
Detta kan man inte nyttja vid 
pistolskytte, de ger en mycket 
konstig skjutställning. Blicken 
hamnar i avståndsdelen istället 
och man ser riktmedlen dåligt 
samt att man ofta får en vrängd 
bild beroende av optiska av-
bildningsfel. Enklast är det 
att använda en skyttebåge där 
man centrerar in glasfattning-
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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:-

en med en lins mitt framför 
ögats pupill samt vrider fatt-
ningen rätt mot hornhinne-
toppen. På det viset har man 
reducerat många optiska fel.
 Med en pistolskyttekor-
rektion får man oftast ännu 
lite mindre skärpedjup. Det-
ta kan man komma runt ge-
nom att använda en diopter 
(irisbländare). Skytten ställer 
in hålet så man ser riktmed-
len, svarta och koncisa med 
det hål som ljuset tillåter på 
platsen. Man kan fortsätta att 
minska hålet, då blir tavlan 
skarpare, men då kan man tap-
pa koncentrationen på rikt-
medlen. Man tittar då mer på 
tavlan och får sämre träffbild. 
Vid skytte inomhus med lys-
rör och lampor öppnar ögats 
pupiller sig mer, varpå linsens 
(ögats) optiska fel kommer 
fram och bryter mer i kanten, 
vilket ger defokusering av nät-
hinnebilden och resultatet blir 
en suddigare bild.

Filter
För att få god kontrast på 
riktmedel och tavla kan man 
använda fi lter av olika slag. 
Det vanligaste är gulfi lter och 
orangefi lter. Dess egenskaper 
är att de skär bort det blåa och 
mera kortvågiga ljuset. Dessa 
fi lter ger mindre strålnings-
kretsar på näthinnan vilket 
ger mer svärtning av riktmed-
len och ökar den dynamiska 
synskärpan. Gulfi lter ger ca 
20% absorption och använ-
des vid skytte i mulet och 
disigt väder eller till exempel 
skytte inomhus med lysrörs-
belysning. Ljus med blandade 
ljuskällor ger tveljus.

 Orangefi lter har ca 25-
60% absorption, vilket är bra 
i lätt mulet väder till lätt sol-
sken och ger bra svärtning. 
Vid skytte i solsken kan dock 
överstrålning förekomma. 
Precisionstavlans svarta mitt 
minskar skenbart i storlek och 
träffbilden fl yttas upp några 
centimeter. En förväntad tia 
blir till exempel en hög nia.
 Synhjärnan trivs och pre-
sterar bäst i lätt mulet väder. 
Gråfi lter tar jämt över spek-
trumet och förvanskar inte 
färgerna vilket är bra vid 
fältskytte.
 Brunfi lter är inte någon 
färg i spektrumet utan en 
mättnad av gult. Detta fi lter 
upplevs inte lika mörkt som 
grått fi lter, trots att det absor-
berar lika mycket. Detta ljus 
upplevs som dämpande ned 
till lätt mulet väder då kon-
trasten är bäst. Det förekom-
mer även färgade korn. Jag har 
sett många olika färger, men 
om man skall ha ett sådant 
korn bör de vara i färgerna 
gul-orange till rött.
 Genom en avhandling vid 
universitet i Texas (USA) har 
det utförts studier på studen-
ter med simulerade bilder på 
bildskärm. Det uppmättes en 
liten ökad reaktion på röda 
objekt vid simuleringen. Då 
rörde det sig om ca 1/10-dels 
sekund snabbare tryckning 
på bildskärmen. Det fi nns nu 

Skytteoptiker Hans Bark, själv pistolskytt, har provat det mesta när det gäller optiska hjälpmedel. 

även korn av fi berstavar, något 
som kan vara bra vid snabb-
skytte, fältskytte och PPC.
 Utöver den fysiska trä-
ningen av armar, ben och bål, 
händer det att hjärnans kapa-
citet ökar med fl era neuro-

ner. Detta gör att synminnet 
vid pistolskytte blir större och 
att skytten har en bättre och 
noggrannare inställning till 
”det perfekta skottet”. Det är 
som man säger: Träning ger 
färdighet.

Kontentan av det jag skrivit
•  Använd en bra pistol med tydliga och ställbara 

riktmedel samt en väl anpassad kolv.

•  Dina riktmedel ska du se perfekt med tydliga spalter 
och struket korn.

•  Se till att använda lämplig lins om du inte kan 
hålla struket korn.

•  Använd en utprovad lins genom synundersökning 
för de grenar du tränar och tävlar i.

•  Träna med full koncentration på skyttet och låt 
inte tankarna fara iväg åt olika håll.

•  Det är en koncentrationsport vi håller på med.
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NYHET!

ETT VINNANDE KONCEPT

Interprodukter AB
0451-155 95

Både cal .22 & .32

www.interprodukter.se

Både cal .22 & .3

Åke Bergroth,
Salems Pistolklubb

In Memoriam

Om man skulle beskriva Åke 
Bergroth med ett ord är, när-
varande, nära nog en fullträff. 
Han var alltid på plats. På 
hemmatävlingar likväl som i 
externa skyttesammanhang. 
Han syntes och hördes. Fram-
förde gärna sina synpunkter. 
Hade till och med ofta svårt 
att vara tyst.
 Åke var hedersmedlem i 
klubben och i många år chef 
för vår skjutanläggning. Den 
uppgiften utförde han med 
stort kunnande och envis en-
ergi. Uppfi nningsrik och på-
hittig. Hjälpsam och händig 

som få. Jag tror att han ofta 
tillbringade mer vaken tid på 
skjutbanan är i bostaden.
 På externa tävlingar ver-
kade han känna alla. Han 
uppskattade att vänligt smår-
etas med andra tävlande lika 
mycket som själva skyttet. Åke 
var fenomenal när det gällde 
att skaffa material som be-
hövdes i klubben. Hade alltid 
ögonen vidöppna.
 Han höll sig framme i de 
flesta sammanhang och var 
också något av en linslus. Det 
medförde bland annat att han 
under lång tid fanns med på 
bild i praktiskt taget varje 
nummer av Nationellt Pistol-
skytte. Vi skojade ofta med ho-
nom om det och han trivdes 
med uppmärksamheten. Men 

så kom ett nummer av NP 
utan foto av herr Bergroth. 
Som tur var fanns han ändå 
med i texten någon stans. Så vi 
kunde enas om han inte tappat 
förmågan att hålla sig framme.
 Åke blev medlem i Salems 
Pistolklubb 1991. Då var han 
redan en väl etablerad pistol-
skytt. Han delade gärna med 
sig av sitt kunnande och var 
ovanligt skarpögd. Som ny 
skytt i klubben hade man häl-
sosam respekt för honom när 
han gick igenom skjuthallen 
och kom med tips och kom-
mentarer och det förbättrade 
ofta ens skytte.
 Förutom pistolskyttet var 
bilen en viktig del av Åkes liv. 
Han for kors och tvärs. Kun-
de plötsligt knacka på hem-

madörren eller dyka upp på 
arbetsplatsen. Då kunde han 
bli sittande och fi ka och prata 
ganska länge. Tills han plöts-
ligt fi ck bråttom hem för att 
inte missa middagen. Åke var 
som sagts närvarande som 
person. Det är som om han 
alltid funnits i klubben. Och 
nu fattas han oss.

Vi kommer länge minnas och 
hänvisa till honom. All he-
der och respekt åt vår gam-
le banchef och klubbkamrat. 
Åke slutade sina dagar den 27 
september 2019. I november 
skulle han ha fyllt 82 år.

Åke Fredriksson
Ordförande emeritus
Salems Pistolklubb
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Axvallagatan 16
532 37 Skara

0511 - 79 81 00
info@astrosweden.se

www.astrosweden.se

EN REVOLUTIONERANDE NYHET driven av 
en framstegsvision - den första i sitt slag! 

patenterade och 
unika tekniska lösningar

AAAALLLLLIIIIEEEEENNNNNNAAALLLLIIIIEEEEENNNNN bbbboooookkkkkaaaa nnnnnnuuuuu!!!bbbboooookkkkkaaaaa nnnnnuuuuu!!!

Specialutvecklad ergonomisk design
som kan Ansses vvaara denn mest 
innovattiva i värllden

ffffrrrrråååååånnnn 1111119999999..5555500000000000  kkkkkrrrMMMMMMAAAAATTTTCCCCCHHHHHGGGGUUUUUNNNNNSSSSSS

RRRREEEEDDDDBBBBBAAAAACCCCCCKKKKKK  ffffffrrrrrrååååånnnnnnn 2222277777...9999999999955555 kkkkkrrrr

Fenomenalt tryck och precision ssom 
iinnttee lliikknnaarr nnååggoott aannnnaatt
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Svenska P
istolskytteförbundet

SKJUT-

HANDBOK

Svenska

Pistolskytteförbundet

Upplaga 17

2018-01-01

Som vanligt försöker vi rät-
ta till rena fel som fi nns i da-
gens utgåva. Sen fi nns det en 
del ändringar som initierats 
från skyttar och arrangörer. 
Till slut samlar vi ihop de be-
slut som tagits främst då från 
förbundsmötet som kommer 
från de motioner som kom-
mit in.

Här kommer en samman-
ställning av några viktiga 
ändringar i den kommande 
skjuthandboken.
• Förberedelsetiden förkla-
ras utförligare.
• Öppning av möjligheten 
att ersätta dagens vapenkon-
troll med en utökad stick-
provskontroll.

• Krav på medaljer, buck-
lor eller liknande tas bort för 
magnumgrenarna.
• Kretsen får möjlighet att 
ställa krav på godkännande 
av förutsättningar för krets-
tävlingar.
• Möjligt att skapa C-lag 
i samtliga klasser med 
skyttar från olika klasser. 
Exempelvis kan dam och 
damjunior bilda ett damlag.
• Fasta poänggränser för 
standardmedaljer även i PPC 
och magnumprecision.
• Det tydliggörs att krav på 
revolverns dubbelactiontryck 
även gäller i vapengrupp C.
• Möjligt att ange minsta 
antalet träff per fi gur i fält-
skjutning.

• Krav på att vapen i klass 
M 7 inte får vara tyngre än 
1400 g.
• 101 används vid särskilj-
ning i samtliga grenar.
• Endast ett funktionsfel 
godkänns i militär snabb-
match vapengrupp R.

Förändringar i kommande 
skjuthandbok 2020
Av: Anders Khemi

Nu är det dags igen, en ny regelbok är på väg.
Vad är det då som är nytt i den kommande upplagan?
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Länge har jag haft en vision 
och förhoppning om att kun-
na locka den riktiga eliten av 
Sveriges pistolskyttar till en 
tävling på vår fi na skjutba-
na hos Ulricehamns Pistol-
klubb. Drömmen vore att ha 
riktigt häftiga priser istället 
för enkla penningpriser och 
plastpokaler.

Efter att ha pratat med Per-
Ola Andersson på företaget 
Ammo Center tog planerna 
fart på riktigt. Ammo Center 
hade planer på att skapa en 
tävling med fokus på preci-
sion och prestige. Tävlingen 
skulle visa upp företaget men 

En tävling med prestige
Text: Morgan Sandin
Foto: Jenny Andersson Lyngsaa

Här är tävlingen i precisionsskjutning med utslagsomgångar och en 
fi nal där allt avgjordes skott för skott. När denna prestigefyllda tävling 
hade avgjorts fanns det inga medaljer runt halsarna. Istället kunde 
vinnaren kvittera ut en sprillans ny pistol.

även marknadsföra varumär-
ket Kimber. Ganska snabbt 
stod det klart att förstapriset 
skulle bli en fabriksny pistol.
 Jag fi ck fullt förtroende 
från företaget att planera hela 
tävlingen och att genomföra 
arrangemanget. Redan från 
början visste jag att det var 
ett rejält arbete som väntade, 
men det skulle även bli roligt 
och en stor ära att få ansvara 
för detta.

Efter många tankar och idé-
er kom vi tillsammans fram 
till att det skulle bli en pre-
cisionsskjutning i vapen-
grupp A. Tävlingen skulle ha 

en grundomgång och sedan 
tre utslagsomgångar samt en 
spännande fi nal som skulle 
skjutas skott för skott. Inga 
poäng skulle överföras mellan 
de olika omgångarna. När en 
omgång var klar började man 
om från 0 poäng igen. På så 
vis behövde inte skyttarna 
jaga ifatt poäng och kunde 
istället ta nya tag för att pre-
stera på topp igen.

Förstapriset var redan be-
stämt och det blev en Kimber 
Eclipse Target till ett värde av 
19 595 kronor. Vi hade även 
sponsring av RUAG Ammo-
tec Sweden AB som bidrog 

med ytterligare priser. Andra-
priset bestod av 1000 patroner 
”Geco Hexagon” 9mm och 
tredjeplatsens vinnare skulle få 
1000 patroner ”Geco Special 
Selection” 9mm. Ammo Cen-
ter sköt även till en mängd 
utlottningspriser. Grundom-
gången var standardmedaljs-
grundande men för att spetsa 
till den lite extra skulle vin-
naren av grundomgången få 
1000 kronor. Prisbordets to-
tala värde var på över 30 000 
kronor.

När så tävlingen genomför-
des den 21 september hade 
vi ett strålande solsken. Totalt 

Ammo 
Center 
Open
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ställde 23 skyttar upp i grun-
domgången. Det var färre än 
vad vi hade förväntat oss när 
vi planerade tävlingen.

Grundomgången vanns av 
Kristian Sjöberg, Torna Häl-
lestads Psk, som samlade ihop 

hela 480 poäng. Kristian låg 
endast en poäng före Mar-
kus Nygren, Tingsryds Psk. 
Redan nu insåg vi att detta 
skulle bli en riktigt spännan-
de tävling där alla verkligen 
var tvungna att prestera på 
topp för att ha någon chans 
att vinna.
 Efter grundomgången var 
det dags för lunch som be-
stod av grillad fl äskytterfi lé 
och potatisgratäng. Förutom 
lunch bjöds det på ett rejält 
utbud av hembakade bullar 
och kakor, något som delta-
garna fi ck ta för sig obegrän-
sat av när som helst under 
dagen. Både lunchen och fi -

kat ingick i anmälningsavgif-
ten. Ingen skulle behöva gå 
hungrig.

När lunchen var avklarad vän-
tade de spännande utslags-
omgångarna där skyttarna 
minskade i antal efter varje 
omgång. Den första utslags-
omgången bestod av 5 serier 
och de 20 bästa skyttarna gick 

Tävlingen bjöd på både nervpirrande avgöranden och ett 
utomordentligt bra väder på Ulricehamn Pk:s vackra skjutbana.

Funktionären Patrik Lund behövde inte 
använda tolk för att bedöma denna 
46-poängare. 

Skjuthallen var välfylld och förväntningarna höga inför grundomgången. 

Hanna Svensson, 
Ulricehamns Pk, 

arbetade med 
resultathanteringen i 

sekretariatet.

vidare. Den andra utslags-
omgången bestod av 3 seri-
er och de 10 bästa skyttarna 
gick vidare.
 Efter den tredje utslags-
omgången som endast bestod 
av 1 serie gick de 5 bästa skyt-
tarna vidare till fi nalen.

Finalskjutningen genomfördes 
skott för skott. Skyttarna hade 

I vapenkontrollen fanns Patrik 
Lund som under dagen endast 
behövde kontrollera vapen i 
grövre kalibrar.
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Jerker Sturedahl 
(t.v.) och David 
Larsson (t.h.) 
antecknar resultat 
från skytten 
Marcus Nygrens 
tavla.

I caféet fanns 
Åsa Eliasson och 

Mariana Lund 
som såg till att 

alla skyttar och 
funktionärer fi ck 

något i magen under 
dagen.

Utslagsomgångarna gjorde att endast de bästa skyttarna gick vidare. 
Många utslagna stannade ändå kvar för att bevittna de kommande 
fi nalomgångarna.

Totalt ställde 23 skyttar upp i tävlingen. Det var ett glatt humör och 
stämningen var på topp.

Äppelkakan med vaniljsåsen var väldigt eftertraktad.

2 minuter på sig för varje skott 
och den med lägst resultat 
slogs ut. Slutligen fanns det 
endast en skytt kvar, segraren. 
Visst önskade och drömde 
jag som tävlingsansvarig om 
en spännande fi nal, men att 
det skulle bli lika spännande 
som det blev kunde jag aldrig 
tänka mig.
 Det första fi nalskottet vi-
sade att även de absolut bästa 
skyttarna kan bli påverkade 
av nerverna. Ingen av de fem 
skyttarna lyckades skjuta en 
10:a, men fyra av dem lycka-
des få in en 9:a. Jens Wester-
man, Sandhem, sköt en 8:a 
och blev därmed utslagen.
 Nu blev resterade skyttar 
väl medvetna om vad som 
skulle krävas av dem, varpå 
deras fokus ökade till max. 
Hela tre skyttar sköt 10:or 
men Marcus Nygren, Tings-

ryds Psk, sköt en 9:a och fi ck 
därmed se sig utslagen. Nästa 
omgång följde samma möns-
ter och denna gång fi ck Ivan 
Slabiak, Billesholm-Ekeby 
Psk, lämna fi nalen efter en 
träff i 9:ans ring.
 Nu var det endast två 
skyttar kvar i fi nalen. Fredrik 
Pehrson, Vimmerby Pk och 
Kristian Sjöberg, Torna Häl-
lestads Psk. Att dessa två skyt-
tar var värdiga fi nalister var det 
ingen tvekan om. De visade 
båda, trots all anspänning, upp 
var sin fi n 10:a i nästa omgång. 
Kristian sköt sitt skott ganska 
fort medan Fredrik verkligen 
fi ck kämpa under lång tid för 
att få till sin 10:a.
 Efterföljande omgång 
skulle bli helt avgörande. 
Kristian sköt en 8:a och Fred-
rik sköt ytterligare en fi n 10:a 
vilket innebar att Fredrik till 

slut stod som segrare. Vem 
vet, kanske kände Kristian av 
att Fredrik hade det kämpigt 
med förra skottet och tappade 
koncentrationen, eller så kom 
nerverna till slut fram även för 
hans del. Oavsett vad så var 
segraren korad och det gick 

inte att ta miste på hur glad 
Fredrik Pehrson var. Det både 
syntes och hördes när Fredrik 
vrålade ut sin segerglädje.

Att Fredrik Pehrson efter hela 
19 tävlingsserier (95 skott) 
och under den enorma press-
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Kristian Sjöberg, 
Torna Hällestads 

Psk, hade 
högst poäng i 

grundomgången. 
För detta 

belönades han 
med 1 000 kronor i 

kontanter.

I fi nalen var nerverna på topp och det 
gällde att bibehålla en bra fokus och 
teknik för att stå sist kvar på toppen.

Morgan Sandin och P-O Andersson ropade ut 
träffarna i fi nalen, något som gjorde spänningen 
olidlig.

Fredrik Pehrson, Vimmerby Pk, stod som 
segrare efter en tuff fi nal. Här fl ankerad 
av P-O Andersson från Ammo Center (t.v.) 
och Morgan Sandin från Ulricehamns Pk 
som var tävlingsledare.

Den kommande segraren Fredrik Pehrson får 
sin tavla markerad.

Tävlingens 
prisbord var 
välfyllt och 
hade ett totalt 
värde på ca 
30 000 kronor.

Finalresultat – Skott för skott

Placering Namn 1 2 3 4 5 Resultat
1 Fredrik Pehrson, Vimmerby Pk 9 10 10 10 10 49
2 Kristian Sjöberg, Torna Hällestads Psk 9 10 10 10 8 47
3 Ivan Slabiak, Billesholm-Ekeby Psk 9 10 9 28
4 Marcus Nygren, Tingsryds Psk 9 9 18
5 Jens Vesterman, Sandhem 9 8

sen som finalskjutningen 
innebar ändå lyckas skjuta en 
9:a följt utav fyra 10:or är ing-
et annat än ren respekt, otro-
ligt imponerande.

Vår förhoppning var att få till 
en riktigt spännande tävling, 
där även de absolut bästa skyt-
tarna skulle sättas på prov gäl-
lande fokus och kontroll av 
sina nerver. När man efteråt 
hör av både Fredrik och Kris-
tian hur de faktiskt hade fått 
kämpa för att stå emot nervo-
siteten, då kändes det verkli-
gen som att vi hade lyckats 
med hela arrangemanget.

Från Ammo Centers sida är det 
tänkt att tävlingen skall bli 
årligt återkommande och vi 
hörde årets deltagande skyt-
tar började prata om nästa års 
tävling redan innan tävling-
ens slut. Det känns som att 
det här kommer att bli något 
riktigt bra.

 Att företaget 
Ammo Center och Ulri- c e -
hamns Pistolklubb har lyckats 
göra ett stort avtryck inom 
pistolskyttesverige är ganska 
tydligt. Nu är bara frågan hur 
många deltagare man kan kla-
ra av att ta emot nästa år. Ni 
som inte tog chansen detta år 
vill väl inte gå miste om möj-
ligheten nästa år? Nu gäller 
det att hålla koll på när inbju-
dan publiceras och anmäla sig 
direkt för att vara säker på en 
startplats.

Personligen vill jag, Morgan 
Sandin, som ansvarig tävlings-
ledare tacka företaget Ammo 

Center för att Ulri-
cehamns Pistolklubb 
fi ck förtroendet att 

arrangera tävlingen. 
Samtidigt vill vi även 

tacka alla funktionärer 
som har gjort ett strålan-

de arbete och gjort detta ar-
rangemang möjligt. Allt från 
sekretariat och servering till 
tävlingsledning har funge-
rat helt perfekt och kan inte 
resultera i något annat än ett 
otroligt bra betyg.

Det fi nns videoklipp från fi nalerna som ni hittar på
https://www.pistolskytteforbundet.se/youtube
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Av: Peter Stålbrand

Fredrik Pehrson  |  Vimmerby Pk  |  Segrare

Marcus Nygren  |  Tingsryds Psk  |  4:e plats i fi nalen

Vad tyckte du om tävlingens 
utformning?
– Jag tyckte det var riktigt 
jäkla bra faktiskt, det var ett 
helt nytt tänk och jag har 
aldrig deltagit i sådan här typ 
av tävling förut. Det var nog 
den mest spännande tävling 
jag var med på, säger Marcus 
exalterat.
– Grundomgången var 
perfekt för att komma in i 
tävlingen genom att tävla 
mot landets elit av pistol-
skyttar. Jag kände av mer 
press under utslagsomgång-
arna då det gällde att bibe-
hålla både teknik och fokus 

jämfört med en normal pre-
cisionstävling.

Hur var din egen prestation 
tycker du?
– Tävlingen lyfte mig själv 
riktigt ordentligt. Tidigare har 
jag haft en svacka i mitt pre-
cisionsskytte under en längre 
tid, men inför den här täv-
lingen så fi ck jag en riktig ny-
tändning. Jag satte personbästa 
och satte även ett kretsrekord 
i Kronobergs pistolskyttekrets 
inför ”grand fi nale” här på 
Ammo Center Open.

Var det rättvist att nolla 
poängen mellan omgångarna?
– Ja faktiskt, det gav en rätt-
visefaktor och alla omgångar-
na blev som en minitävling i 
sig. Då fi ck man verkligen trä-
na på att varje skott är minst 
lika viktigt som det föregåen-
de skottet.

Hade du några förhoppningar 
innan du startade?
– Min målsättning var att ta 
mig till fi nal. Allra helst ville 
jag möta Johan Ahlbeck, det 
har jag sett fram emot länge, 
säger Marcus och skrattar. Nu 
dök inte Johan upp eftersom 
han var i Australien och sköt 
VM i PPC. Däremot var Kris-
tian Sjöberg på plats från sam-
ma förening. Att få möta dessa 
toppskyttar i en fi nal var verk-
ligen roligt och värt hela resan.

Hur gick tankarna under 
fi nalen?
– Det var riktigt nervpå-
frestande och jag pallade inte 
riktigt trycket. Jag försökte 
verkligen hålla alla nerver i 
styr, men pulsen ökade och 
jag började frångå lugnet när 
skotten slank iväg lite för ti-
digt. Efter två träffar i nians 
ring var jag borta.

Vad fi ck dig att ställa upp i 
tävlingen?
– Jag tyckte det lät riktigt 
spännande när jag hörde ta-
las om den. Sedan var det ett 
annorlunda upplägg jämfört 
med alla andra precisions-
tävlingar man normalt skju-
ter, berättar Fredrik.

– Men att sedan få sitta och 
titta på de som var kvar i fi -
nalen var riktigt spännande.
Skulle detta vara ett bra upp-
lägg för tävlingar i andra 
skyttegrenar?
– Faktiskt, jag skulle gärna 
se att man använda denna 
tävlingsform även på andra 
banskyttegrenar som till ex-
empel militär snabbmatch 
eller snabbskjutning. En ma-
ratontävling som denna blir 
väldigt utslagsgivande.

Kommer du ställa upp nästa 
år igen?
– Garanterat. Då kommer 
jag att ta med ännu fl er från 
Tingsryd för detta var rik-
tigt bra. Vi hade med oss två 
nybörjarskyttar till tävlingen 
och de tyckte det var den 
absolut bästa tävlingsträ-
ningen de varit på.

Vad tyckte du om upplägget på tävlingen?
– Upplägget var riktigt bra. Utslagsomgång-
arna var jätteroliga och riktigt spännande, nå-
got som passar på en sådan här tävling där det 
delas ut lite extra priser. Däremot är det inget 
som skulle passa en SM-tävling tycker jag.
– Det var även rättvist att de nollade po-
ängen mellan omgångarna. På så vis fi ck alla 
som gick vidare en chans att komma igen.

Vilka förhoppningar hade du innan 
grundomgången?
– Jag tänkte inte så mycket på vad man kun-
de vinna utan fokuserade på mitt skytte och 
att komma så långt som möjligt. Det fanns 
några konkurrenter som jag visste skulle vara 
duktiga.

Hade du koll på nerverna under 
fi nalskjutningen?
– Det var absolut nervöst men jag kände 
ändå att jag hade hyfsad kontroll. Det är så 
lätt att göra en dålig avfyrning för att man 
är lite nervös. Vi hade ändå 2 minuter på oss 
men tiden går ganska fort när man väl står där 
och skall prestera. Ibland kan det komma ett 
påslag av nervositet efter eldkommandot, då 
vill jag lugna nerverna lite. De fl esta skotten 
gick ändå av efter ca 30 sekunder.

Kommer du att ställa upp igen om tävlingen 
återkommer?
– Tanken är att de skall köra nästa år igen och 
jag kommer absolut att ställa upp då också. Det 
är själva tävlingen jag är ute efter, men sen är 
det ju alltid trevligt att vinna avslutar Fredrik.

Intervjuer

För att få höra några av fi nalisternas egna ord om tävlingen 
Ammo Center Open, ringde vi upp dem för en intervju.
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Stockholms bästa
Av: Peter Siegel

Inom stockholmskretsen fi nns årligen en aktuell rankinglista i både 
fält och precision. Många pistolskyttar i kretsen vill förstås ligga i 
toppen och deltar därför i så många rankinggrundande tävlingar som 
möjligt! Här är de fem bästa i dessa två populära skyttegrenar.

Thomas Karlsson, Roslagens Pistolskyttar, är svensk mästare i fält 
i hela tre vapengrupper och har legat sämst femma av ca 75 
till 80 toppskyttar i rankinglistan sedan 2010. År 2014 ledde 
han rankingen och så även i år. Att bli nummer ett i denna 
stenhårda konkurrens inom fältskytte visar klart vilken duktig 
pistolskytt man är! Intressant är också att Thomas Karlssons 
fru Anna också är en mycket duktig fältskytt som bland annat 
som första kvinna i historien har vunnit ett revolvermäster-
skap i Stockholm. Thomas har ”fått stryk” av sin fru vid fl era 
tillfällen, men det tycker han bara är roligt. Grattis till detta 
duktiga skyttepar!

Mats Marmlind, Elitskyttesällskapet, har sedan 2012 alltid legat 
bland de bästa tre i precision, samt att han har vunnit rankning-
en de senaste tre åren. Mats ledde rankingen i precision nästan 
hela säsongen 2019 och slutade i år på 217 poäng. Fast han 
menar att han ofta hade det motigt i år så står han nu överst för 
tredje året i rad! Rekord nådde Mats förra året med hela 250 
rankingpoäng på ett och samma år. Gör om det den som kan!

Ett stort grattis till dessa båda högst rankade skyttar!

De fem bästa i fält 2019:
Plac Namn Förening Poäng
1 Thomas Karlsson Roslagens Pistolskyttar 109
2 Magnus Malmlund Upplands Väsby 90
3 Tomas Hämäläinen Atlas Copco Pk 79
3 Torbjörn Hamrén Lövsta Skf 79
5 Thomas Beck Atlas Copco Pk 74

De fem bästa i precision 2019:
Plac Namn Förening Poäng
1 Mats Marmlind Elitskyttesällskapet 217
2 Daniel Sallros Mälarhöjdens Ps 205
3 Patrik Steffens Lövsta Skf 87
4 Mattias Hällgren Pk Svea Ing1 78
5 Göran Svahn Mälarhöjdens Ps 72

Thomas Karlsson, 
Roslagens Ps, 
leder rankinglistan 
i fältskjutning i 
Stockholmskretsen just 
nu. Här tillsammans med 
sin fru Anna Karlsson 
som även hon är en 
duktig skytt.

Magnus Malmlund, Upplands 
Väsby Psk, ligger på andraplats i 
fältskjutningens rankinglista.

Mats Marmlind, 
Elitskyttesällskapet, 
har legat på topp 
i rankinglistan de 
senaste tre åren.

Daniel Sallros, Mälarhöjdens Ps, 
ligger tvåa på rankingen i år.
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Luleå Pk år
Text: Thomas Lindgren
Foto: Thomas Lindgren och Magnus Johansson

Under en helg i slutet på augusti hade medlemmarna i Luleå 
Pk anledning att fi ra då klubben existerat i 75 år. Det blev en 
tävlingshelg på Knöppelåsens skjutbana och samtliga startavgifter 
skänktes till ett välgörande ändamål.

Året var 1944, världen var i 
krig och runt om i landet 
startades skytteklubbar för att 
främja svenskens vapenutbild-
ning. Den 11 oktober detta 
år såg Luleå Pistolklubb da-
gens ljus. Intresset för skytte 
blev dock inte vad som för-

 Fler och fl er började åter 
få upp ögonen för pistolskyt-
tet och klubben växte. Inte 
långt efter nystarten fi ck Lu-
leå Pistolklubb en utmärkelse 
av Luleå Stads fritidsförvalt-
ning för att vara den största 
och aktivaste skytteklubben i 
länet. Man hade då 48 aktiva 
skyttar, som arrangerade 3-4 
tävlingar per år på hemmaba-
nan Svartö skjutbana.
 Sedan starten har fören-
ingen bedrivit utbildning 
och tävlingsverksamhet inom 
de nationella skyttegrenar-
na såsom precision, militär 
snabbmatch, snabbskjutning, 
fältskytte, magnumpreci-
sion och magnumfält. Även 
sportskyttegrenarna, fripistol, 
standardpistol, sportpistol, 
grovpistol och luftpistol är 
något som klubben bedrivit. 
Varje år utbildar klubben nya 
skyttar för att främja sporten 

och att en säker och sund va-
penhantering bedrivs i en po-
sitiv anda på skjutbanor och 
tävlingar runt om i landet.

När skytteklubben nu fyller 75 
år som förening ville de med 
anledning av detta bjuda in 
tävlande från både den egna 
och andra klubbar på en kopp 
kaffe och en tårtbit. Trots att 
födelsedagen egentligen infal-
ler den 11 oktober så blev det 
en liten tjuvstart på fi randet.
 Helgen den 24:e och 25:e 
augusti fi rade Luleå Pistol-
klubb på Knöppelåsens skjut-
bana genom att anordna tre 
tävlingar. Lördagen startade 
med ett kretsmästerskap i mi-
litär snabbmatch, vapengrupp 
C och B för att fortsätta under 
söndagen med tävlingar inom 
precision och fältskytte. Där-
efter avslutades fi randet med 
kaffe och tårta på eftermidda-

Även om det var ett födelsedagsjubileum var det på fullt allvar när det 
kom till skyttet. Varje träff granskades noggrant.

väntades och något år senare 
fi ck klubben läggas ned. Den 
4 maj 1949 återuppstår Lu-
leå Pistolklubb tack vare ett 
antal eldsjälar från Norrbot-
tens Järnverk AB, vilket sedan 
1978 heter SSAB (Svenskt 
Stål AB).
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gen i klubbstugan på pistol-
skyttebanan.
– I och med jubileet vill vi 
också passa på att ge någon-
ting tillbaka till vårt närområ-
de där klubbens medlemmar 
är verksamma. Därför skänker 
vi oavkortat alla deltagaravgif-
ter till ”Barnens Jul” så att de 
får ett bidrag till den fantas-
tiska verksamhet de bedriver, 
säger Klubbens ordförande 
Andreas Nilsson.

Barnens Jul är en ideell för-
ening som startade för fyra 
år sedan. Tanken är att behö-
vande barn får njuta av julen 
och känna värme, lycka och 
gemenskap. Detta sker ge-

Fältskyttet skedde inne på skjutbanorna för att göra det lättare för arrangörerna. Alla åtta stationerna 
hade samma skjuttider. Då behövdes det bara en person som gav kommando för alla stationer samtidigt.

Knöppelåsens skjutbana i Luleå har en stor skjuthall som tar många skyttar samtidigt. 
Ändå behövdes det fyra skjutlag för att alla skulle rymmas.

Det var stora tårtor som serverades när Luleå 
Pistolklubb fi rade 75-års jubileum. Deltagarna lät 
sig väl smakas efter tävlingarna var avslutade.

Inne eller ute? Det blev 
många diskussioner under 
markeringarna, men allting 
skedde självklart under 
vänskapliga former.

Kommunfullmäktiges 
vice ordförande Daniel 

Smirat fi ck prova att 
skjuta på en bana intill. 
Han var lyrisk efter ett 

par skott och sa att han 
skulle söka till kursen så 

fort han får tid.

nom att ett hundratal barn 
blir bjudna till en julaktivitet 
på julafton. Ett fi rande som 
innehåller lek, mat och givet-
vis även en tomte som kom-
mer med julklappar till alla 
barnen. Familjerna får även 
med sig julmat med tillbe-
hör hem för att fortsätta jul-
fi randet.

Totalt fick Luleå Skytteklubb 
in 10 750 kronor. Egentligen 
var det bara 7 700 kronor i 
startavgifter men med tanke 
på syftet var det många som 
betalade lite extra.
– Man blir alldeles varm i 
själen när man tänker på allt 
gott som vår tävling kom-

mer att göra för barnen. Det 
känns bättre att ge än att få 
och vi har valt att ge pengar-
na till Barnens Jul för att det 
är en liten lokal organisation 
där våra pengar kommer att 
märkas. Där de gör skillnad, 
säger Andreas Nilsson.

Kommunfullmäktiges vice ord-
förande Daniel Smirat, som 
var inbjuden till jubileet, kon-
staterade att skytte inte bara 
är en otroligt rolig sport utan 
även att vi tar ett stort sam-
hällsansvar.
 Han var lyrisk efter ett 
par skott och skulle söka till 
nybörjarkursen så fort tiden 
fi nns.
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NM i fältskjutning
Av: Peter och Anna Stålbrand

Lagguld, lagsilver och lagbrons, det är samlingen av medaljer som 
våra svenska landslagsskyttar fi ck med sig hem i bagaget efter en 
strålande insats under årets Nordiska Mästerskap i fältskjutning.

Lördagen den 21 septem-
ber genomfördes årets NM 
strax utanför Kristiansand på 
den norska östkusten ca 30 
mil söder om Oslo. I år stod 
Greipstad Pistolklubb värd 
för tävlingarna. Våra svenska 
trupper hade samlats redan 
på onsdagskvällen i Strömstad 

för att sedan genomföra ett 
träningsläger under torsdagen.
 Träningslägret var foku-
serat på de norska förutsätt-
ningarna. Ledarna såg till att 
landslagsskyttarna fi ck träna 
på små fi gurer och korta ti-
der, något som är välkända 
faktorer i en norsk fältskjut-

ning. Det förekommer även 
skjutställningar som knästå-
ende, liggande och sittande i 
en större utsträckning än vad 
vi i Sverige är vana vid.

De fl esta av våra svenska skyt-
tar har medverkat i landslaget 
under tidigare år. Förra gång-

en Tobias Svensson medver-
kade på NM var han junior 
men i år var åldern inne för 
seniorlaget.

Årets nykomling var 15-åriga 
junioren Helmer Nilsson som 
skjuter för Emmaboda. Hel-
mer tog under årets SM ett 

Långa 
avstånd och 
små fi gurer.
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Under fredagens genomgång av regler och förutsättningar fanns 
lagledaren Marie Brunsson vid skyttarnas sida för att förklara 
otydligheter.

Skyttarna var snabba att ta 
bilder av förutsättningarna med 
sina mobiler.

Jan-Åke Lindström och Helmer Nilsson fi ck äran att hissa den 
svenska fl aggan under öppningsceremonin.

Den svenska nationalsången 
”Du gamla du fria” ljöd i 
högtalarna då svenska fl aggan 
hissades.

silver i militär snabbmatch 
och ett guld i fältskjutning. Vi 
kommer troligen att få se mer 
av Helmer i framtiden.

Efter träningslägret kom freda-

gen och det var dags att åka 
en fl era timmar lång resa till 
Greipstad Pistolklubb i Nor-
ge. Vid ankomsten fi ck samt-
liga tävlande möjlighet att 
funktionstesta sin utrustning 

Greipstad Pistolklubb har en stor fältterräng och det var en vacker 
promenad till första stationen.

Nästan alla stationer hade samma tema, små mål och korta tider.

och träffa många välkända an-
sikten från de andra ländernas 
landslag.

Vid ankomsten till hotellet 
anordnades en enklare mid-

dag innan det var dags för en 
genomgång inför lördagens 
tävlingar. De norska arrang-
örerna berättade om deras 
specifika regler inom fält-
skjutning och om den kom-
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Joe Furborg riktar in sig på sina 
fi gurer. Det var väldigt lätt att 
hamna på grannens fi gur.

På haltpålen fanns 
förutsättningarna tydligt 
beskrivna. Här fi ck även 
skjutledarna vänta tills skyttarna 
hade skjutit klart.

Det förekom väldigt ofta förfl yttningar, både i höjd-, djup- och sidled.

Lagledaren John-Åke Andersson 
fi ck snällt vänta vid haltpålen 
medan skyttarna sköt stationen.

Ledaren för juniorerna,
Per-Anders ”praktikanten” 
Svensson, fl ankeras av Leopold 
Joandi (t.v.) och Helmer Nilsson 
(t.h.)

På station 5 utmanades 
skyttarna av en gunga med tre 
fi gurer samt en fast målgrupp 
med två fi gurer. Skjuttiden var 
bara 12 sekunder.

Juniorlandslagen väntar på att på inropade på stationen.

mande fältskjutningsbanan. 
Det visades även en presen-
tation av förutsättningarna 
i konferensrummet. Både 
ledare och skyttar var snab-
ba att ta fram sina mobiler 
för att fota presentationer-
na. Det informerades också 
om att lagledarna inte fi ck 
följa med skyttarna längre 
fram än till haltpålen under 
tävlingen. Detta för att man 
inte skulle kunna prata tak-
tik när man väl såg fi gurerna. 
Inte ens skyttarna fi ck prata 

med varandra om förutsätt-
ningarna när de väl kom in 
på stationen.

Tävlingsdagen startade tidigt, 
till och med innan frukosten 
hade börjat serverats, men det 
löste hotellet den morgonen. 
Under resan till tävlingsområ-
det låg morgondimman vack-

er över den närliggande älven 
Songdalselva. Det var lugnt på 
tävlingsområdet innan invig-
ningsceremonin påbörjades. 
Vid fl aggstängerna samlades 
den yngsta junioren och den 
äldsta veteranen från varje 
landslag. Den svenska fl aggan 
hissades med stolthet upp av 
Helmer Nilsson och Jan-Åke 

Den första stationen gav damerna en uppvärmning med små fi gurer.

När alla skyttars resultat var 
antecknade lästes de upp 
högt och tydligt. Först då fi ck 
skyttarna protestera och begära 
tolkning. Ingenting kritades eller 
klistrades innan patrullen lämnat 
stationen.
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På station 6 var det knästående skjutställning.
När det är både små och stora fi gurer kan man välja att skjuta taktiskt.

På station 7 var det liggande skjutställning. De nybyggda skjutplatserna gjorde att många gled 
bakåt under skjutningen, vilket senare åtgärdades med halkskydd.

Linus Ericsson gör sig redo för 
liggande skjutställning. Nästa år 
har Linus åldern inne för att tävla 
som senior.

Station 6 och 7 låg nära varandra. Där fanns det även en liten saloon 
uppbyggd för tävlingar i CAS (Cowboy Action Shooting).

Lindström. Varje lands natio-
nalsång hördes ut i högtalarna 
när dess landsfl agga hissades.

Först ut på tävlingen var her-
rarna följt av damer, juniorer 
och slutligen seniorer. Patrul-
lerna var indelade med två 
skyttar från varje land. Första 
varvet på tävlingen sköts med 
vapengrupp C. När skyttarna 
kom tillbaka var det myck-
et snack om hur det gått och 
många kontrollerade resulta-
ten i sina mobiltelefoner. Re-
sultathanteringen var mycket 
bra, då resultaten fanns att 
följa i näst intill realtid via en 
webbsajt.

Fältskjutningsbanan var ex-
tremt svår och fi gurerna var 
både små och fanns på långa 
avstånd. På en bana som den-
na kan man helt enkelt inte 
skjuta på alla fi gurer, här gäll-
de det att sålla bort det man 
inte kände sig bekväm med. 
På en av stationerna fanns en 
gunga med tre fi gurer, varav 
den ena fi guren var extremt 
liten. De som lyckades träffa 
den var mycket skickliga eller 
hade kanske ren tur.

Efter en välbehövlig lunch var 
det dags för andra omgången 
i tävlingen. Patrullerna bestod 
av samma skyttar men denna 

gång utrustade med vapen i 
kaliber .32. Juniorerna fi ck 
däremot skjuta en andra om-
gång med sina C-vapen.

Den sista rundan blev en ry-
sare och det visade sig att två 
svenskar, Robert Råsbo och 
Tobias Svensson, hade skjutit 
samma poäng. Detta resul-
terade i en särskjutning om 
individuellt silver och brons. 
Skjutningen skedde på själv-
markerande lerduvor till pu-
blikens stora glädje. Duvorna 
splittrades en efter en och till 
slut stod Robert som segrare 
i särskjutningen.

Även ledarna fi ck tävla lands-
vis mot varandra, något som 
är ett roligt inslag varje år. I år 
gick det inte så bra för våra 
svenska ledare, de fi ck nöja 
sig med en tredjeplats, brons-
medalj.

Danska Elizabeth Andreasen var 
riktigt nöjd efter skjutningen på 
station 8. 
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Under fältskjutningen genom-
fördes även stickprovskontroller 
på skyttarnas vapen.

Det svenska landslagen med sina lagledare för NM 2019.

Seniorlandslaget tog även de guld.
Från vänster: Tobias Svensson, Henrik Arvidsson, 
Joe Furborg och Robert Råsbo.

Veteranlandslaget tog även de silver.
Från vänster: Klas Svensson, Jan-Åke Lindström, 
Sören Rehn och Thomas Jonsson.

Juniorlandslaget tog guld.
Från vänster: Leopold Joandi, Victor Hahn, Helmer 
Nilsson och Linus Ericsson.

Damlandslaget tog silver.
Från vänster: Ann-Kristin Jansson, Madeleine 
Johansson, Veronika Ferdén och Anna Karlsson.

Årets lagledare.
Från vänster: John-Åke Andersson, 
Marie Brunsson, Per-Anders Svensson och 
Bo Walger.

Juniorer Damer
Guld: Sverige
Silver:  Norge
Brons: Danmark

Guld: Norge
Silver: Sverige
Brons: Danmark

Seniorer Veteraner
Guld: Sverige
Silver: Norge
Brons: Danmark

Guld: Norge
Silver: Sverige
Brons: Danmark

Efter hemkomsten till hotellet 
väntade en bankett med mat 
och prisutdelning. Det var till 
rungande applåder och stort 
jubel som medaljörerna fi ck 
sina tunga NM-medaljer runt 
sina halsar. Här förärade även 
de olika förbunden varandra 
och tackade för ett mycket 
gott och trevligt samarbete.

Detta år var det premiär för 
veteranlag i NM. Sören Rehn 
och Jan-Åke Lindström var i 
högform.
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Joe Furborg
Joe Furborg är ett namn som under de senaste åren 
allt oftare toppar resultatlistorna på många svenska 
tävlingar. De senaste åren har hans namn även setts på 
internationella resultatlistor. Vi träffade Joe under årets 
nordiska mästerskap i fältskjutning i Norge för att lära 
känna honom lite bättre.

Vad fi ck dig att delta i din första 
uttagning till NM?
– Jag visste inte om detta 
med landslagsuttagningar fö-
rens Åke Nordin sa att jag ta-
git en stormästarpoäng, säger 
Joe och skrattar. ”Då får du 
åka på uttagningen”, sa Åke. 
”Uttagning, vad är det för nå-
got?”, svarade jag varpå Åke 
förklarade.
– Det var 2015 och första 
gången jag försökte kämpa 
mig till en plats i landslaget. 
Tyvärr blev det inte något då. 
Sedan dess har jag varit med 
på uttagningarna och även 
lyckats ta en plats två gånger.

Lade du upp träningen på 
något speciellt sätt inför årets 
uttagning?
– Egentligen inte, men 
grundträningen är densamma 
vilken gren man än skjuter. 
Jag har lagt fokus på snabb-
momentet i Sportpistol under 
sommaren för att delta på SM. 
I den grenen krävs det också 
snabba skott. Sonny Svensson 
kom med ett tips inför den 
träningen: ”Köp 5000 skott 
och de ska vara slut innan au-
gusti”.
– Jag köpte ammunitionen 
och tränade mitt skytte mån-
dag till fredag varje dag från 
juni månad, säger Joe och 

skrattar. Jag vilade på helgen, 
vilket behövdes för att armen 
skulle få återhämta sig.

Gav all din träning resultat?
– Sportskytte SM gick bra
och det resulterade i en 
bronsplats. Färdigheterna har 
jag tagit med mig i alla andra 
skyttegrenar som fältskjutning 
och militär snabbmatch. Det 
krävs snabba skott även där. 
Ett snabbt första skott är vik-
tigt i träningen för både fält 
och militär snabbmatch, se-
dan kan man skjuta de andra 
i jämn takt.
– Vi hade en klubbtävling i 
militär snabbmatch under au-
gusti månad som jag är väldigt 
nöjd med. Då sköt jag 587 
poäng i B, vilket är 5 poäng 
över det svenska rekordet. Ty-
värr blev det inget noterat re-
kord, men jag vann i alla fall 
klubbmästerskapet, säger Joe 
och skrattar.

Har du tränat på egen hand?
– Jag får mycket hjälp av 
min klubbkamrat tillika per-
sonliga tränare, Matti Kirilov, 
som även tränat det svenska 
militära landslaget i pistol-
skytte.
– Vi jobbar mycket med att 
få iväg det första skottet inom 
två sekunder. Vi kanske börjar 

på fem sekunder, men då ska 
det sitta i tian innan vi sänker 
tiden. När vi är på två sekun-
der ska det smälla precis innan 
tavlan svänger bort. Det behö-
ver i princip inte gå snabbare 
än så för det första skottet. Om 
man är för snabb börjar man 
slarva i lyft och avfyrning.

Hur tycker du att träningslägret 
inför årets NM var?
– Jag tyckte det var väldigt 
bra. Vi gick igenom mycket av 
det som sedan återkom under 
tävlingarna. Det vi saknade på 
träningen var att skjuta små fi -
gurer på korta håll och tider. 
Annars fi ck vi väldigt mycket 
träning på liggande skjutställ-
ning och snabba skott på små 
fi gurer med växlingar.
– I övrigt var träningsläg-
ret väldigt trevlig. Vi var på 
Överby PK:s skjutbana och 
de ställde upp full ut och ord-
nade även fram mat till oss.

Var det många tankar när du 
vaknade på tävlingsdagen?
– Jag var fruktansvärt ner-
vös! Jag har vetat att jag ve-
lat skjuta bra idag och jobbat 
mycket med att inte sätta för 
höga förväntningar på mig 
själv. Ibland får man konstiga 
tankar som ”skjuter jag bara 
fullt på resten”, det har jag 

försökt arbeta bort. I stället 
har jag fokuserat på nuet och 
tänkt arbeta mig fram med en 
station i taget.
– När det sedan gick bra för 
mig på C-varvet var det extra 
viktigt att tänka ”här och nu”. 
Inte på vad jag gjort eller vad 
som skulle komma.

Hur känns det nu efter 
tävlingen?
– Sverige tog två lagguld 
och två lagsilver vilket är rik-
tigt bra! Jag tog en individuell 
guldmedalj och är glad över 
vinsterna, men jag är ändå 
inte nöjd. Jag bommade för 
mycket och min prestation 
kunder varit bättre, säger Joe 
och ser lite skeptisk ut.
– På C-varvet kunde jag 
inte gjort det så mycket bätt-
re. Men på B-varvet anser jag 
att det var för många onödiga 
bommar, på fi gurer som jag 
egentligen borde ha träffat.
– Jag tror nog att jag hade 
lite för bråttom och dåligt 
fokus på att göra fi na avfyr-
ningar. Oftast är det stressen 
över att få iväg skotten som 
blir dåliga avfyrningar.

Kommer du att ställa upp i 
uttagningarna nästa år igen?
– Absolut, bara jag är hem-
ma, säger Joe och skrattar.

Skytteprofilen

Av: Anna och Peter Stålbrand



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!



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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Fullt hus på FMJ 
Shooting Range

Av: Peter och Anna Stålbrand

Fullbokat, full fart och fullt med idéer, så 
ser dagarna ut på FMJ Shooting Range. 
Detta är bara början på någonting mycket 
större och många är intresserade av hur 
den nya skjutbanan i Stockholm utvecklas.

Tidigare i år träffade vi Johan 
Backe, grundare och ägare 
till FMJ Shooting Range. Då 
hade projektet precis star-
tat och det började likna en 
skjutbana. Vi skrev om det 
i Nationellt Pistolskytte 
2/2019. Det är många som 
är nyfi kna på skjutbanan 
och deras framsteg. Där-
för begav vi oss återigen Välkommen till Stockholms nya skyttecenter.

Johan Backe vid den färdiga receptionen i 
entrén. Han har arbetat både länge och hårt för 
att nå målet med FMJ Shooting Range.
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Mikael Olsson sköt vapengrupp A med fältförutsättningar som 
skjutledaren innan hade bestämt. 

IPSC skyttarna tränade Bill Drill. 
En effektiv form av träning som 
innefattar magasinsbyten.

Skyttarna klistrar sina träffar efter skjutning. En kall novemberdag 
som denna är det skönt att vara inomhus.

Golvet på skjutbanan har en 
heltäckande gummimatta. Mattan 
gör att ljudet dämpas men även att 
skyttarna till exempel kan släppa 
magasinen fritt utan att de tar skada.

dit för att se hur projektet 
fortlöper.

När vi kommer in i entrén 
är det mycket som har för-
ändrat sig. Receptionsdisken 
har fått ett rejält lyft och det 
fi nns både kaffemaskiner, glass 
och dricka att handla mellan 
skjutpassen. I en intilliggande 
lokal kommer Johans samar-
betspartner, Karl Olsson, att 
öppna en butik.
– Företaget Karl Olsson 
Shooting Sports kommer 
att komplettera hela skyt-
teanläggningen, berättar Jo-
han. Karl är en riktigt duktig 
sportskytt och hans verksam-
het kommer att göra gott för 
alla som nyttjar skjutbanan. 
Skyttarna kommer att kunna 
provskjuta vapen på plats och 
det fi nns även chans att göra 
ammunitionstester.

På bottenvåningen är den kor-
ta skjutbanan, på cirka 17 me-

ter, helt färdigställd och den 
är fullbokad långt framöver 
av framförallt säkerhetsfö-
retag och myndigheter. Det 
fi nns ytterligare en skjutbana 
på bottenvåningen som bör-
jar ta form, där kommer det 
fi nnas möjlighet att skjuta på 
upp till 80 meter och även i 
fl era skjutvinklar.
– Den långa skjutbanan hål-
ler vi på att färdigställer just 
nu, säger Johan medan han 
visar oss runt. Här skall vi fylla 
på ännu mer gummigranulat, 
berättar han och pekar mot en 
skjutvall som ser ut att rinna 
över av materialet. Sedan ska 
vi spänna över en gummi-
duk som gör att eventuella ri-
koschetter och blygaser stängs 
inne.

Väggarna längs den långa 
skjutbanan är klädda med plåt 
och kommer sedan att gipsas 
och målas vita. Johan uppskat-
tar den resterande arbetstiden 
till några veckor innan den 
kan tas i bruk. Skyttanlägg-
ningen har tillstånd att an-
vändas för en mängd olika 
vapensystem, från luftpistol 
och ända upp till kaliber 12,7 
mm (.50) BMG.
 Verksamheten på FMJ 
Shooting Range kan pågå när 
som helst, då de har tillstånd 
att skjuta 24-timmar om dyg-
net, året om. Något alla skyt-
tar med största sannolikhet 
kommer att uppskatta.

Johan berättar att det i fram-
tiden även kommer att fi nnas 
ett testcenter för ammuni-
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Skjutbänkarna kan delas och har även hjul för att kunna fl yttas runt i 
lokalen. 

Några skyttar tränade även fältskjutning med C-vapen. Ljuset i 
lokalen är väl anpassat för skytte.

Skjutledaren Peter ger återkoppling till skytten efter hans 
träningsomgång. Resultaten dokumenteras tills nästa träningstillfälle 
för att kunna jämföras.

Skjutledaren Peter Eriksson var även med och tränade. 
Träningsmomentet är snabbt och det krävs en stadig och fast hand.

tion. Där kommer det fi nnas 
möjlighet att provskjuta sin 
ammunition från en skottstol 
mot elektroniska tavlor, något 
som ger en snabb och exakt 
återkoppling på hur ammu-
nitionen fungerar. Testcen-
tret kommer även att klara 
av grövre ammunition för till 
exempel jakt.

På övervåningen står konfe-
rensdelen klar. Den är fullt 
utrustad och kan användas 
för utbildning, och föreläs-
ningar men passar även för en 
kickoff. Den delen av anlägg-
ningen är särskilt eftertraktad 
av myndigheter som mellan 

återkoppling och förbättra 
varandras skytte. Dessutom 
dokumenterar jag träffarna 
för att kunna följa upp dem.

Skyttarna tränade både fältskyt-
te och IPSC under tränings-
passet. Då de just denna kväll 
sköt på olika avstånd fi ck de 
turas om. När ena gänget sköt 
passade de andra på att fylla på 
sina magasin.

Medan vi lämnade den sköna 
värmen inne på skjutbanan via 
en sluss och ut till receptionen, 
hördes smällarna från skjutba-
nan svagare och svagare. Utan-
för blev det mest kallare och 
kallare. Vi kunde konstatera att 
det är en lyx att kunna skjuta 
inomhus på en sådan välord-
nad skytteanläggning.

träningsmomenten på skjut-
banan kan gå igenom den 
teoretiska delen innan nästa 
skyttepass.

Samma kväll vi var på besök 
hade medlemmarna i skyt-
tecentrets egen förening, 
Kornet Skytteförening, sin 
dedikerade tid på skjutbanan.
– Medlemsanta le t  s teg 
snabbt i skytteföreningen, 
berättar Johan. Vår egen skyt-
teförening har ett antal dagar 
i veckan som de får använda 
skjutbanan.
– Det kommer in nya an-
sökningar hela tiden och vi 
lägger dem på kö, men den 

kommer nog att bli lång. De 
som gick med i föreningen 
under förra året kommer att få 
ett bra erbjudande om med-
lemsavgift för 2020.

Det är få svenska skytteför-
eningar som har en möjlig-
het att skjuta inomhus under 
årets mörka månader, särskilt 
i en anläggning som den här. 
Bland de från Kornet Sf som 
var med och sköt fanns bland 
annat Peter Eriksson, som un-
der kvällen agerade både trä-
nare och skjutledare.
– Vi försöker lägga upp trä-
ningen på ett strukturerat sätt, 
berättar Peter. Det är så många 
skyttar som åker till sina skjut-
banor och bara skjuter, de 
pratar inte ens med varandra. 
Här försöker vi ge varandra 
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Guldmärkes-
fordringarna
Av: Nils-Anders Ekberg

Hur svårt kan det vara?

En av de vanligaste frågorna 
till kansliet är om guldmärkes-
fordringarna och om det fi nns 
något sätt att slippa dessa i sam-
band med licensförnyelse. Vi 
känner inte till att någon har 
lyckats med det, men när det 
gäller äldre skyttar och skyttar 
med funktionshinder fi nns det 
regler som underlättar. Dessa 
är sorgligt nog väldigt okända.

I sammanhanget är det viktigt
att påpeka att medan det är 
förbundet som beslutat om 

Prov för årtalsmärke kan er-
sättas med prov i PPC, mag-
numprecision eller militär 
snabbmatch, alternativt upp-
fyllande av fordringarna för 
precisionsskyttemärket i guld 
eller fältskyttemärket i guld. 
Se Skjuthandboken Bilaga 1, 
kapitel 5.1.2.2.

Funktionshindrade skyttar
Skjuthandboken säger att 
”Skytt som är funktionshin-
drad (även temporärt) kan av 
föreningsstyrelse medges att 
vid märkesprov använda de 
hjälpmedel som är betingade 
av hindret.” Att vara otränad 
är dock inget funktionshinder.

Handlingsregler för förenings-
intyg
I Skjuthandboken Bilaga 
8, Handlingsregel 9 står att 
”Medlemmen ska ha upp-
fyllt fordringarna för SPSF 

Skytt som inte har löst guldmärket (saknar guldmärkesnummer)

Ålderskategori
Vapengrupp 

A
Vapengrupp 

B
Vapengrupp 

C
Den som föregående år 
fyllt högst 54 år

43 45 46

Den som ett föregående 
år fyllt 55 år

42 44 45

Den som ett föregående 
år fyllt 65 år

41 43 44

och i 3 tillämpningsserier fått 6 träff (A och R 17 sekunder, 
B och C 15 sekunder) eller erövrat minst en standardmedalj 
i brons i fältskjutning.

Skytt som tidigare har löst guldmärket (har ett guldmärkesnummer) och 
avlägger prov för årtalsmärke

Ålderskategori
Vapengrupp 

A
Vapengrupp 

B
Vapengrupp 

C
Den som föregående år 
fyllt högst 54 år

43 45 46

Den som ett föregående 
år fyllt 55 år

42 44 45

Den som ett föregående 
år fyllt 65 år

36 37 38

och i 3 tillämpningsserier fått 6 träff (A och R 17 sekunder, B 
och C 15 sekunder, för den som ett föregående år fyllt 65 år 
alla vapen 40 sekunder) eller erövrat minst en standardmedalj 
i brons i fältskjutning.

vad som krävs för olika mär-
ken är det Polismyndigheten 
som fastställer att det är just 
guldmärkesfordringen (eller 
andra prov i andra förbund) 
som är kravet på skjutskick-
lighet för enhandsvapen.

Nedanstående tabeller och för-
klaringar bygger på vad som 
står i Skjuthandboken Bila-
ga 1, kapitel 5.1. ”Åldersra-
batten” för guldmärket har 
funnits sedan 2010 och för 
årtalsmärket sedan 2002.

guldmärke, eller för inneha-
vare av guldmärket, uppfyllt 
fordringarna för årtalsmär-
ke under något av de senaste 
två åren”.

Vad säger då Polisen?
Ur FAP 551–3: ”Gäller olika 
krav på skjutskicklighet för 
olika ålderskategorier (t.ex. 
veteranklass eller motsvaran-
de) tillämpas dessa”.

Observera att vare sig förbun-
dets handlingsregler eller FAP 
551–3 ställer krav på att guld-
märkesfordringarna behöver 
uppfyllas med vapen i den va-
pengrupp som ansökan avser.
 Antalet avlagda märkes-
prov är ett bevis på aktivitet 
i vår organisation. Medlem – 
lös dina märken. Föreningar – 
ordna provtillfällen, stimulera 
medlemmarna att delta och 
gör dessa tabeller kända.
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GESAB skyttetjanst.se

NYHET!
Nu börjar GESAB sälja pistoler

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

Gör din beställning på www.skyttetjanst.se

S&W 686 Sig Sauer 320 X-Five

Glock 17 Gen 5CZ Shadow 2

Vi saluför pistoler från bl.a. Sig Sauer, S&W, CZ, Glock och Ruger.
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Det bästa är att ersätta dessa 
trådar med en fjärrstyrning, 
något som gör att skjutleda-
ren kan röra sig fritt och ändå 
ha kontroll över duellstället. 
På min hemmaplan, Grimsta 
Skjutbana, har vi ersatt alla 
manöverkablar med en tråd-
lös fjärrstyrning.

Efter att ha sökt lite på nätet 
hittade vi ett kit som innehöll 
2 mindre sändare samt 1 mot-
tagare. Prisskillnaden mellan 1 
och 2 sändare var försumbar, 
varpå vi insåg värdet av att ha 
en extra sändare till varje in-
stallation.

Det tekniska
Produkten vi köpte heter 
”Geekcreit 12V 4CH Kanal 
433Mhz” och kostade cirka 
60 kronor plus frakt på sajten 
https://banggood.com.
 Systemet har fyra kanaler 
och i mottagaren fi nns ett relä 
per kanal. Reläerna har en 
växlingskontakt för att passa 

de fl esta behov. Mottagaren 
drivs med 12 volt vilket man 
ofta kan ordna med hjälp av 
en spänningsomvandlare.
 Inkopplingen av fjärr-
styrningen till tidgivarna mås-
te anpassas till det befi ntliga 
system som fi nns på skjutba-
nan. I vårt fall har vi ett styr-
system från Walleverken på 
den stora banan. Vi kopplade 
in mottagaren på samma typ 
av kontakt som användes på 
den ursprungliga manöverka-
beln. På detta sätt kan vi lätt 
återgå till kabelstyrning om 
några problem skulle uppstå.
 Totalt har vi fyra system 
och de stör inte varandra. Var-
je sändare paras till sin utsed-
da mottagare. Räckvidden var 
över förväntan. Vår skjuthall 
som har 50 platser kunde 
utan problem fjärrstyras från 
alla håll och kanter. Den goda 
räckvidden gjorde att vi kun-
de montera mottagarna utom 
synhåll, detta för att inte locka 
vandaler.

Ove Andersson visar den nya manöverpanelen för skjutledarna på Grimsta Skjutbana.

Den gamla handkontrollen med en 
lång mödosam kabel byttes ut mot en 
fjärrkontroll lika stor som en bilnyckel.

Produkten Geekcreit köptes i ett kit 
om 2 sändare och 1 mottagare.

Fjärrstyr Fjärrstyr 
ditt ditt 
duellställduellställ

Av: Ove Andersson

Kablar är ofta ett problem då de kan 
trassla sig, vara för korta eller för långa. 
Många har löst dessa problem på olika sätt 
men det bästa vore väl ändå att inte ha 
några kablar alls?



46 NP4 ’194 ’1946 NP4

Smith & Wesson Smith & Wesson 
Combat MagnumCombat Magnum

NP:s AntikrundaNP:s Antikrunda

Av: Jan Eriksson
Foto: Ulf Hansson

Smith & Wesson Combat Magnum kom till efter önskemål från 
U.S. Border Patrol som ville ha en mer praktisk tjänsterevolver. 
Den döptes senare om till modell 19. Författarens egen m/19 är 
unik och har en särskild historia.

Kaliber .357 Magnum är den 
äldsta revolverpatronen av 
magnumtyp. Smith & Wes-
son introducerade den första 
magnumrevolvern 1935 och 
baserade den på sin största 
revolverstomme, N-frame. 
Samma stomme som använ-
des till .44 Special och model-
lerna för kaliber .445.

I mitten av 1950-talet blev 
Smith & Wesson kontaktade 
av offi ceren Bill Jordan från 
U.S. Border Patrol. Bill är nu 
pensionerad men var förut-
om offi cerare även vapenskri-
bent och författare. Bill hade 
en önskan om en mer prak-
tisk revolvermodell för poli-
ser och andra som behövde 

ett kraftigt tjänstevapen, nå-
got som inte var för tungt att 
bära dagligen och med till-
räcklig eldkraft.
 Man kom fram till att den 
borde bygga på S&W mel-
lanstomme – K-frame – och 
förses med en tung 4 tums 
pipa. Hylsutstötaren skulle 
vara infälld under pipan, i lik-
het med S&W Trippel Lock, 
samt förses med justerbart sik-
te och ett ramp korn.
 För att få den mindre 
och klenare K-stommen och 
cylindern att klara det högre 
gastryck som magnumpa-
tronen genererar, fi ck S&W 
använda höghållfast värme-
behandlat stål. Man förläng-
de även cylindern och ökade 

tjockleken på godset vid pi-
pans infästning i stommen. 
Resultatet blev Smith & Wes-
son Combat Magnum senare 
omdöpt till modell 19.

Revolvern levererades ur-
sprungligen endast med 4 
tums pipa, men senare även 
med 6 tum och 2 ½ tums 
piplängder. Den kortare ver-
sionen hade så kallad ”Rund-
butt” kolv (Round Butt). 
Detta för att få en så kompakt 
revolver som möjligt då den 
skulle kunna bäras dolt.
 Modellen tillverkades 
mellan 1955 och 1999. Ett 
rostfritt utförande, model 66, 
tillverkades mellan 1970–
2004.

Historien om min egen S&W 
m/19 med 4 tums pipa är 
lite speciell, det blev en mo-
dell som inte tillverkades som 
standard.
 På mitten av 1970 talet 
vid ett besök hos fi rman Va-
pentjänst i Spånga tog inne-
havaren Karl-Er ik Lexne 
fram en låda som innehöll en 
trave S&W m/19 med 2 ½ 
tums pipor. Ett litet vaktbo-
lag hade avväpnats och revol-
vrarna fanns nu till försäljning 
hos Vapentjänst. Jag minns att 
det fanns en förnicklad och 
de övriga var blånerade. Det 
var chefen som hade den för-
nicklade och grabbarna på 
fältet fi ck nöja sig med blåne-
rade. Jag blev direkt sugen på 
en blånerad. På den tiden var 
det nästintill omöjligt att få 
licens på kortpipiga pistoler/
revolvrar, men som medlem i 
Magnumsällskapet hade man 
möjlighet att skjuta en klass 
som kallades UC, ”Under 
Cover”. Då fanns det plöts-
ligt ett behov till innehav.

 I klassen UC var reglerna 
max 3 tums pipa och 

minst kaliber .38. 
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Min egen önskeskiss på revolvern med 4 tums pipa som 
sedan blev verklighet, se nedan.

Efter sex månader kom den 
efterlängtade licensen, vilket 
var en väldigt lång handlägg-
ningstid på den tiden.

Jag har alltid gillat Smith & 
Wessons ”rundbuttgrepp” 
och en kväll när jag satt på 
kammaren och studerade 
min modell 19 tänkte jag att 
den skulle vara väldigt snygg 
och trevlig med 4 tums pipa. 
Till slut tog fram ett skiss-

Sven ”Pistol-Sven” Lundqvists favoritrevolver ”NICKE” som Sven 
modifi erat efter egna idéer. Den har ett nedbantat tumgrepp på 
hanen och nedfi lad bredd på avtryckaren för bättre dubbel-action 
kontroll Även kornet är modifi erat och valnötskolven som var original 
har ersatts av ett FITZ STAGRIP, en hornimitation i plast som ger ett 
väldigt bra grepp.

”Pistol-Sven” 
tog OS-brons i 
silhuettpistol 1948.48.

Modell 19, kortpipig, med Taylor 
Grip Adapter monterad via 
metalltungor under kolvplattorna.

Taylor Grip 
Adapter.

Överst ”Pistol-Svens” 
vanliga kolvstomme och 
under ”Round Butt” 
stomme.

block och skissade upp mina 
tankar på det nya utseendet 
och resultatet såg väldigt bra 
ut tyckte jag. Med vetskapen 
om att Vapentjänst hade några 
revolvrar kvar i lager pratade 
jag dagen efter med Karl-Erik 
och visade honom skissen. Jag 
frågade om det var möjligt att 
ersätta kortpipan mot en pipa 
på 4 tum istället.
– Inga problem, sa Karl-Er-
ik och gick ut på lagret och 

kom tillbaka med en plastback 
innehållande ett tiotal 4 tums 
pipor.
– Välj den du vill ha så fi xar 
vi det, sa han.

Efter att ha granskat samtliga 
kunde jag konstatera att det 
fanns tre varianter: Korn ramp 
och pipa i ett stycke. Pipa med 
ramp och korn stiftat och en 
med kornramp i ett stycke 
fastsatt i pipan med två stift. 
Antagligen en längre pipa 
som kapats till fyra tum. Den 
fi ck det bli. Sedan var det bara 
att välja ett trevligt exemplar i 
revolverlådan och söka licens. 
Med 4 tums pipa kom licen-

sen efter ett par veckor. Det-
ta var i början på 1980-talet.

För att förbättra greppet vid 
snabbt double action skytte 
kan man med fördel monte-
ra en Tyler Grip Adapter som 
hålls på plats med revolverns 
kolvplattor.

Modell 19 är en mycket väl-
skjutande revolver, både med 
.38 Special och .357 Magnum 
ammunition. Dess popularitet 
sjönk dock när S&W intro-
ducerade L-stommen i bör-
jan av 1980-talet med modell 
586 och den rostfria varian-
ten 686.
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FÄLTFÄLTFÄLTAntikrundan

Deltagare
Lag Nyköping/Oxelösund:
Hans Johnsson
Lennart ”Pedro” Pettersson
Anders Lybeck
Mikael Hallberg

Lag Stockholm/Södertälje:
Bosse Andersson
Gunilla Karlsson
Leif Nordgren
Ulf Hansson

Av: Ulf Hansson

Anders Lybeck, Nyköpings Pk, upphovsman till tävlingen: ”När man tänker 
efter är det ju ganska förmätet av oss äldre skyttar att ta så mycket plats i 
tidningen. Men, vi vill visa att även äldre skyttar med reducerad skjutförmåga 
kan ha roligt med vår hobby. Kanske kan vår idé inspirera andra att hitta på 
något roligt. Vårt motto är ”det är viktigare att träffas än att träffa”.

I år var det lag Stockholm/
Södertäljes tur att arrangera 
Antikrundan Fält, detta årli-
gen återkommande eldorado 
för åtta äldre veteraner, i år 
på Torsjöbanan i Södertälje. 
Redan tidigt på året ringde 
Anders Lybeck från Nykö-
ping och undrade om det var 
möjligt att skjuta tävlingen 
på hans 85-årsdag den 20 juli.

– Jag vill fi ra det ordentligt, 
sa han, och var kan man göra 
det bäst om inte på en skjut-
bana, dessutom har jag då 
skjutit pistol i sextiofem år.

En sådan önskan vill man ju 
gärna tillmötesgå varpå jag 
ringde Bosse och Gunilla i 
Södertälje.
– Vill han verkligen fira 

Fullträff!

Röde Baronen oskadliggjord. Nu gäller det att träffa bomben också.

sin 85-årsdag på skjutbanan? 
undrade de förvånat.

Jag försäkrade att Anders ansåg 
det vara det optimala sättet att 
fi ra födelsedagen på.
– Då ställer vi självklart upp! 
sa Bosse, inget snack om saken.

Vi började planera för att ge 
Anders något spektakulärt 
på födelsedagen, något som 
hade anknytning till ett an-
nat av hans stora intresse, den 
fi ktive fl yghjälten Biggles och 
de andra, verkliga, fl ygaressen 
från första världskriget.
– Vi borde ha Röde Baro-
nens fl ygplan med på något 
sätt, sa Bosse.

Idén utvecklades vidare och 
Röde Baronens station försågs 
slutligen med en överrask-
ningseffekt som kan beskådas 
på bilderna.
 Resten av stationerna till-
verkades på enklast tänkbara 
sätt där målen bestod av så 
kallade partytallrikar i papp 
med olika tryckta motiv. Efter 
att det ena laget skjutit klart 
behövde vi bara häfta på nya 
tallrikar ovanpå de tidigare, 
enkelt och snabbt fi xat, ingen 
kritning/klistring.

Bilden på Röde Baronens fl yg-
plan och underhängande 
bomb monterades på en lätt så 
kallad hobbykartong, 3 mm, 
med homogen kärna. Denna 
kartongtyp visade sig var lätt 
att skära och var tillräckligt 
stadig för att användas på fl era 
stationer som fi gurhållare. En 
häftpistol och spraylim var allt 
som behövdes för att monte-
ra grejorna. Specialeffekten på 
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Blixt och dunder. Röde baronen medför explosiva 
varor som måste träffas innan bomben inunder 
som han just hunnit släppa får beskjutas. Träff i 
stubintråden som hindrar antändning ger hela 5 poäng 
per träff (träff i lågan räknas inte), i övrigt 1 poäng per 
träff. Leif Nordgren gladde sig åt fullträffarna i både 
dynamiten och bomben.

Caramba och kräftor. Bägge målen 
måste beskjutas. Träff i sombrero 
och maracas gäller, liksom 
kräftorna, 1 poäng per träff. Träff i 
maracas ger 3 poäng per träff.

Dinosaurier. En poäng per träff 
i den främre dinosaurien, två 
poäng per träff i den bakre.

Fotboll och Prickmål. Bägge målen måste 
beskjutas. Här gäller det att träffa de svarta 
fälten på fotbollen, 1 poäng per träff, likaså ger 
träff i de orangea prickarna 1 poäng per träff.

Älgjakten. Endast träff i älgen 
räknas. Träff i hornen ger 
1 poängs avdrag.

Frukttallrik. Endast träff i det vita 
räknas. Träff i frukterna ger 1 
poängs avdrag per träff.

Bosse 
Andersson 
skjutleder lag 
Oxelösund/
Nyköping.

Fotnot
De exploderande puckarna hittade vi hos 
Dennis Haglund som driver ”Kruttunnan” i Järfälla. 
Puckarna har en självhäftande yta på baksidan som 
man fäster dem med och det är värt att notera 
Dennis varning: ”Se bara till att inte spika upp 
puckarna, det fi nns de som gjort det”.

Vandringspriset, 
”V-Gurra” var på plats.

Röde Baronens plan utgjor-
des av en liten puck (”Firebird 
Target Sniperfire 65mm”) 
som exploderar vid träff.

Lag Nyköping/Oxelösund hade 
i år värvat en ny skytt, nämli-
gen den unge Mikael ”Micke” 
Hallberg, som bara är 63 år. 
Rena ungdomen, men med 
bara några år kvar till pensio-
nen fi ck han dispens att delta.

Resultaten?
Ja, i år inträffade det märk-
liga att när krutröken lagt 
sig och alla mer eller mindre 
slumpartade plus- och mi-
nuspoäng var räknade, ham-
nade båda lagen på 97 poäng. 
Detta upptäcktes först när vi 
räknade resultaten hemma 
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Resultaträkning i samband med trivsam och kulinarisk lunch i 
trädgården hos Bosse och Gunilla.

Lennart ”Pedro” Pettersson, individuell guldmedaljör. 
Första pris, en påse guldklimpar.

Nyförvärvet Micke Hallberg tog andraplatsen och fi ck 
partytallrikar i silver.

Individuella bronset i form av rubinhjärtan 
gick till hemmalagets Bosse Andersson.

Gunilla Karlsson höll 
reda på resultaten.

Födelsedagstårtan.

Anders fi rade 
85-årsdagen, tillika sina 
65 år som pistolskytt 
samtidigt.

Guldlaget, från vänster: Leif Nordgren, Bosse Andersson, Gunilla 
Karlsson och Ulf Hansson.

i trädgården hos Bosse och 
Gunilla för att äta lunch. En 
särskjutning var omöjlig. Vi 
beslöt att det lag som skjutit 
bäst på sista stationen skulle 
vinna. Spännande igen ... vil-
ket lag skulle det bli?
 Och se! Glädjen kände 
inga gränser. Lag Stockholm/
Södertälje var bäst på slutet 
och kammade hem vand-
ringspriset ”V-Gurra” igen!

Efter Bosses fantastiska gravade 
lax med utsökta kulinariska 
tillbehör avslutades tillställ-
ningen med att Anders bjöd 
på medhavd födelsedagstår-
ta. Vi hurrade för 85-åringen 
och vinnarlaget fotografera-
des med sina jättelika guld-
medaljer.

Individuellt var bortalagets 
Lennart ”Pedro” Petters-

son bäst med 34 poäng, tätt 
följd av nyförvärvet Micke 
Hallberg, 33. Bronset gick 
till hemmalagets Bosse An-
dersson, 30 poäng. En påse 
guldklimpar delades ut till 
vinnaren, partytallrikar i silver 
till tvåan och en påse rubin-
hjärtan till bronsmedaljören.

Förutsättningar och stationsbe-
skrivningar
Sex stationer. Sex skott per 
station. Skjuttiden på samtli-
ga stationer var 20 sek. med 
undantag för station 1 som 
tillägnades Anders Lybeck på 
hans 85-årsdag, där skjuttiden 
var 30 sek. Stödhand tillåten. 
Plus- respektive minuspoäng 
per träff enligt stationsbe-
skrivningarna. Lättsam tolk-
ning, d.v.s. om ut/in inte kan 
avgöras med blotta ögat döms 
till skyttens fördel.
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Säkerhetsbestämmelser 
civilt skytte
Av: Bo Walger

Bakgrund
För att förstå utformningen 
av dagens säkerhetsbestäm-
melser måste man se på den 
historiska bakgrunden. Fram 
till och med 1996 reglerades 
det civila skyttet, säkerhets-
mässigt, genom ett kapitel i 
SäkI d.v.s. Försvarsmaktens 
instruktion. Det fanns en ge-
mensam grund i kalibrar och 
grenar som alla hade en bak-
grund i den militära verksam-
heten. Det var med andra ord 
tämligen ”enkelt” att kombi-
nera både militärt och civilt 
skytte i ett reglemente.

SäkI Friv skytte 1997
Nu ansåg Försvarsmakten 
(FM) att utvecklingen av det 
civila skyttet tagit en sådan 
inriktning att det inte läng-
re rymdes inom deras säker-
hetsbestämmelser. Frivilliga 
skytterörelsen (FSR) får där-
för i uppdrag att ta fram sä-
kerhetsbestämmelser för det 
civila skyttet.
 De nya civila säkerhetsbe-
stämmelserna är till stor del 
en avskrift FM SäkI uppla-
ga 1996, vilket till och med 
framgår av namnet ”Säker-
hetsinstruktion för vapen och 
ammunition mm Frivilliga 
skytterörelsen”. Statens skyt-
teombud (SSO) får en viktig 
roll vad gäller säkerheten vid 
de civila skjutbanorna. Anta-
let grenar/discipliner som den 
behandlar är tämligen få.

SäkB Civilt skytte 2003
Säkerhetsbestämmelser för 
Civilt skytte är ett resultat av 
behovet att förtydliga den en-
skilde skyttens ansvar samt att 
reglera skjutning på skjutba-
na. Den är framtagen av FSR 
med stöd av FM och är an-
passad till gällande FAP (före-
skrifter och allmänna råd för 
polisväsendet) för skjutbanor.

SäkB Civilt skytte 2010
Nu regleras fl er skytteformer, 
skidskytte och svartkrut som 
exempel. Den är framtagen av 
Svenska Skyttesportförbundet 
(SvSF) men FM har avsagt 
sig allt remissansvar. I denna 
utgåva beräknas kulfångshöj-
derna på samma sätt oavsett 
gren, och skjutning mot me-
tall på skjutbana behandlas.

SäkB Civilt skytte 2015
Den är framtagen av SvSF, 
Anläggningstekniska rådet 
(ATR) med stöd av Fortifi -
kationsverket (FortV). Upp-
märksamma läsare undrar 
säkert hur Sveriges Kom-
muner och Landstings (SKL) 
Måttbok kommer in i sam-
manhanget? Den innehöll 
tidigare vissa fakta rörande 
säkerhet exempelvis kulfångs-
höjder. Från och med 2015 
samlas allt som rör säkerhet 
i SäkB. Måttboken kommer 
fortsättningsvis endast inne-
hålla ”idrottsliga” fakta såsom 
längder på banor, ljussättning, 
ljudmiljöer och mycket mer.
 Den största förändringen 
i SäkB 2015 är annars sättet 
att beräkna kulfångshöjder 
som nu baseras på egensprid-
ning hos skytt och vapen samt 
studs. Anledningen till detta är 
att tidigare var det inte tillåtet 
att avståndet mellan mål och 
kulfång överskred 5 m. Det 
här är inte ovanligt ute bland 
skjutbanorna och med nya 
besiktningsmän, till stor del 
från polisen, var det absolut 
nödvändigt att lösa proble-

met. Idag går det att ha hur 
stort avstånd som helst mel-
lan mål och kulfång, men det 
får naturligtvis konsekvenser 
för höjden på det senare. Som 
läsaren säkert förstår fi nns nu 
inte SSO längre utan besikt-
ning sker med hjälp av civila 
besiktningsmän och i vissa fall 
polisen.

SäkB Civilt skytte 2020
Antalet grenar/discipliner var, 
som tidigare nämnts, tämli-
gen få. Med alla auktorisera-
de skytteorganisationer lär det 
nu fi nnas 92 discipliner som 
måste inlemmas i ett gemen-
samt säkerhetsreglemente. En 
inte helt enkel uppgift. Mål-
sättningen är att alla organi-
sationer skall godkänna och 
skriva under SäkB 2020.
 Största nyheterna är fram-
förallt att inomhusbanor be-
handlas. Skjutning i terräng 
förenklas för banläggarna. 
Det fi nns andra potentiella 
bekymmer rörande skjutning 
i terräng som vi återkommer 
till längre ner. SäkB 2020 
stödjer sig mot FM Säkerhets-
reglemente i tillämpliga delar. 
FortV har deltagit i framtag-
ningen men är inte remissin-
stans.
 Vi kommer då in på frågan 
om SäkB:s juridiska status. 
Den har sedan den separera-
des från FM haft formen av 
en frivillig överenskommel-
se, som ändock har fungerat 
tillräckligt bra. Sedan några 
år tillbaka arbetar Polismyn-
digheten med att ta fram nya 

föreskrifter och anvisningar 
för skjutbanor. Det är utan 
tvekan nödvändigt då gällan-
de FAP hänvisar till fl era ob-
soleta begrepp som SSO och 
FSR. Från Polismyndighetens 
sida fi nns ett förslag till ny 
FAP där fältskyttebanor jäm-
ställs med vanliga skjutbanor 
med tillståndsplikt under vissa 
förutsättningar.
 Det skall emellertid vara 
möjligt att skjuta samma bana 
upp till fyra gånger på ett år 
utan krav på besiktning och 
tillstånd. Det är sannolikt till-
räckligt för de fl esta arrangö-
rer men siffran kan förändras 
över en natt. Förbundet mot-
sätter sig därför starkt ett så-
dant förslag.
 SäkB:s jur idiska status 
nämndes tidigare och i för-
slaget till ny FAP skjutbanor 
ingår att man hänvisar till 
aktuell SäkB. Det har givet-
vis sina för- och nackdelar. 
SäkB får en mycket starkare 
ställning men den skall god-
kännas av Polismyndigheten. 
I den senare varierar sakkun-
skapen i ämnet i mycket stor 
utsträckning.

I skrivande stund lämnar or-
ganisationerna synpunkter på 
innehållet till SvSF som sam-
manställer dessa. Det är som 
sagt många åsikter som skall 
ensas och det är utan tvekan 
oerhört viktigt att det inte går 
att tolka saker på ett för skyt-
teverksamheten negativt sätt 
samtidigt som en god säker-
het bibehålls.
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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 9 februari 2020 med e-post till npkryss@
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Box 27001, 102 51 Stockholm. Märk kuvertet ”Korsord NP 4/19”. 
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 är två badhanddukar med förbundets logotyp.
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Grattis till Åke Pettersson i Vattholma, som får två badhanddukar med 
förbundets logotyp.

Lösning NP3/19.

Konstruktörer: Anna Stålbrand och Peter Stålbrand. © Liteolika Mediaproduktion i Stockholm, 2019
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Hölstret är tillverkat av många 
lager plast och har en ordentlig 
hälla för bältet.

Av: Peter och Anna Stålbrand

Under årets SM såg vi några nyfi kna personer 
som tittade på ett hölster i plast hos en av 
handlarna. Vid närmare efterforskning visade 
det sig vara utskrivet på en 3D-skrivare av 
Daniel Wallander, F16 Pistolklubb.

Hur kom du på den här idén 
Daniel?
Jag ledsnade på att kornet 
och siktbladet fastnade i tyg-
hölstret varje gång jag tog ur 
pistolen. Det hände på varje 
station under fältskjutningar-
na och jag började störa mig 
mer och mer på det. Då be-
stämde jag mig för att försö-
ka lösa problemet. Jag provade 
att skriva ut ett hölster på en 
3D-skrivare.

Hade du en 3D-skrivare sedan 
tidigare?
Ja, vi var några på jobbet som 
hade skaffat 3D-skrivare sedan 
tidigare. När jag köpte min så 
började tankarna att fara på 
vad jag skulle kunna använda 
den till. Det har faktiskt blivit 
både hölster och en del andra 
plastdelar utskrivna som jag 
har kunnat nyttja i mitt skytte.

Hur lång tid har det tagit att 
skriva ut ett hölster?
Det tar ungefär ett dygn, be-
rättar Daniel och skrattar. Det 
är ganska drygt och inte helt 
oproblematiskt. Innan jag 
kom fram till modellen för 
det hölster som används idag 
blev det en hel del prototyper. 
Under framtagningen av mo-
dellen fi ck jag sitta och mäta 

med skjutmått för att få all-
ting perfekt.
 Jag laddade hem ett gra-
tis CAD-program och fi ck 
möjligheten att lära mig det 
på samma gång. Det blev inte 
bara en rolig grej utan jag lär-
de mig en massa nyttigt på cu-
pen också. Det är alltid kul att 
utforska vad man kan tillverka 
själv.

Har du skrivit ut hölster till 
andra också?
Ja, jag köpte en stor rulle med 
fi lament, vilket är plasttråden 
som används i skrivaren, för-

Hölstret har perfekt passform 
för Daniels Pardini och 
säkerhetsproppen löper helt fritt.

Passformen är något som 
Daniel har arbetat mycket 
på. Det blev många timmars 
arbete med både CAD-
program och skjutmått.

Daniel Wallander, F16 Pk, 
tröttnade på tyghölster och 
bestämde sig för att tillverka 
ett eget med sin 3D-skrivare.

3D-hölsterer

tydligar Daniel. Då kunde jag 
skriva ut några extra hölster 
som Lasse på LCE-Skytte fi ck 
möjlighet att sälja under SM 
i somras.

Vad är kostnaden för att skriva 
ut ett hölster?
Oj, det beror helt på vad man 
räknar in. Räknar man endast 
med materialet är nog kostna-
den mellan 100 och 200 kr, 
beroende på vilken kvalitet på 
fi lament man använder. Sedan 

kan ju utskriften stanna mitt i 
vilket betyder att man får bör-
ja om från början. Totalkost-
naden gör det inte direkt värt 
att ta i storskalig produktion. 
Det skulle garanterat inte ge 
någon vinst, säger Daniel och 
skrattar.



54 NP4 ’19

Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa

Firearms Guide – 10:e utgåvan

Det amerikanska företaget Impressum Media 
meddelade nyligen att de släpper deras 10:e utgåva 
av produkten ”Firearms Guide”. Den innehåller en 
referensförteckning på över 75 000 vapen från 1 
200 tillverkare över hela världen. Guiden har även 
schematiska skisser, ritningar och manualer till fl er 
än 13 000 vapenmodeller. Dessutom ingår det en 
värderingsguide när man köper online-versionen av 
guiden.

Läs mer på https://www.fi rearmsguide.com

Rolf Castor, som i förra numret bidrog med lott-
sedeln från det otroliga fältskyttelotteriet 1918, har 
hittat mer intressanta saker i huset han ärvt. Den 
här gången är det en enkel pistol som enligt uppgift 
såldes på Åhléns leksaksavdelning en gång i tiden, 
troligen 1950-tal. Enklare konstruktion får man leta 
efter. Den försvann ur sortimentet då det visade sig 
att det blev en och annan blåtira när barnen sköt 
projektilen ”trådrullen”, mot varandra.

Trådpistolen
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Företaget Mantis tillverkar träningshjälpmedel för skyttar. Deras sys-
tem MantisX har nu släppts i fl era nya modeller. Bland annat fi nns 
modell X7 som är tillägnad hagelskytte. Modellen X10 är mer intres-
sant för oss pistolskyttar. X10 klarar av att analysera rekyl, hölsterdrag 
och mycket mer.

I Nationellt Pistolskytte nr 3/2017 testade vi den första versionen av 
MantisX. Produkten har sedan dess blivit mindre i storlek, fått en lätt-
are vikt och ser utseendemässigt mer sofi stikerad ut.
 För att sporra kunderna att köpa nyare modeller av MantisX, har 
företaget infört ett utbytesprogram. När man har beställt sin nya mo-
dell kan köparen skicka tillbaka sin gamla MantisX med ett formulär 

till företaget, de i sin tur betalar då tillbaka en summa till kunden. Man 
får 100 dollar för den första versionen av MantisX och 120 dollar för 
Mantis X3.

X10 kostar ca 2700 kr hos Sportec AB. Beställer man direkt från Mantis 
kostar produkten $249 (ca 2400 kr), men då tillkommer frakt, moms 
och tull. Den totala kostnaden för produkten blir då cirka 3000 kr. 
Frågan är då om det inte är billigare att bara beställa en ny i Sverige 
och sälja den gamla?

Läs mer om utbytesprogrammet på https://mantisx.com

Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa

Kamera som målkikare
Av: Ulf Hansson

Målkameran beredd att zooma in måltavlan.

Resultat, en 47:a.

Måltavlan inzoomad. Man behöver bara rikta 
blicken ned mot displayen för att kolla träffarna.

Matti Henriksson skjuter en serie med 
.22:an.

MantisX – 
Utbytesprogram

Utvecklingen på kamerafronten 
har nu kommit så långt att de 
stora tunga målkikarnas tid ver-
kar vara förbi. Om man inte har 
Sius Ascor (eller liknande) stora 
digitala markeringssystem på 
skjutbanan fi nns det nu möjlighet 
att med en liten pocketkamera 
med uppfällbar display bekvämt 
se träffarna vid skjutplatsen.

För några år sedan kom utrust-
ning som innebar att man kunde 

montera mobiltelefonernas kame-
ralins på befi ntliga kikare. Det var 
ett steg i utvecklingen. Nu fi nns 
det fl era små pocketkameror med 
förbluffande starka zoomar som 
fångar in tian på precisionstavlan 
på 25 meter. Vill man dokumen-
tera träffarna och spara sina serier 
är det bara att trycka på knappen 
och plåta bilden.

Matti Henriksson, LM Ericsson 
Pk, tipsade NP om sitt senaste 

inköp, en Sony Cybershot HX99 
med optisk zoom på 740 mm. En 
annan modell är Canon Powers-
hot SX 740 HS. Denna har en 
ännu vassare zoom på hela 960 
mm. Utöver målkikarfunktionen 
får man dessutom en bra pocket-
kamera med alla moderna fi nesser 
som till exempel WIFI, Bluetooth, 
HDMI-utgång (live) som gör att 
man kan ansluta en större skärm 
om man vill. Priset på Sonys mo-
dell ligger på ca 5 000 kr.
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Tolkar
Fält resp. Precision.
Enskilda tolkar 80:-/st
Bansats 450:-
Fältsatsen 530:-

JACKMÄRKE 30:-
65 x 90 mm

BLAZERMÄRKE 125:-
70 x 90 mm

NP4 ’19

recision.
kar 80:-/st
0:-
530:-

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

340:-

KEPS 105:-
En storlek (inställbar)

BÄLTE i äkta 
läder 350:-

Beställes genom Svenska pistolskytteförbundet
Tfn: 08-553 401 64
e-post: bestallning@pistolskytteforbundet.se
Box 27001, 102 51 Stockholm 

Frakt tillkommer

Profi lprodukter, trycksak
TOLKSKIVOR
För precisionstavla 25/50 meter 
samt snabbskjutningstavla 25 meter. 
198:-/par
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Skjutträning och Träningslära 50:-

SkjutställningarSkjutställningar

Svenska PistolskytteförbundetSvenska Pistolskytteförbundet

Skjutställningar 50:-

SKYTTELOGGBOK 
100:-

VITBOK
– Om bly i kulfång

Ulf Qvarfort, Per Leffler, Jan Sjöström

Fo
to

: U
lf 

H
an

ss
on

FOI CBRN-skydd och säkerhet, Umeå

VITBOK 50:-KONTROLLPROGRAM 50:-

SKJUTHANDBOK
Upplaga 17
200:-

er och utbildningsmateriel

SKJUT-
HANDBOK

Svenska
Pistolskytteförbundet

Upplaga 17
2018-01-01

Skytteloggbok för:

Planering och Tävling: 50:-

Planering ochPlanering och
TävlingTävlin

Svenska PistolskytteförbundetSvenska Pistolskytteförbundet

Skjutteknik: 50:-

Skjutteknik

Svenska Pistolskytteförbundet

Nio OS – nästan
195:-
Nio OS – nästan

Bemästra 
pistolskyttet 300:-

Paket: Nio OS – nästan + 
Bemästra pistolskyttet 330:-

Fo
to

: U
lf 

H
an

ss
onKontroll- 

program
– för kulfång

SKYTTESPORT
FÖRBUNDET
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Pistolergonomi

Utöver alla andra områden 
är ergonomitänkandet också 
påtagligt inom idrotten. Vare 
sig sporten heter spjut, stav, 
skidor, tennis eller till exem-
pel bowling, jobbar man stän-
digt på att anpassa redskapen 

i möjligaste mån till just den 
utövare som ska hantera dem.
 När det gäller pistol- och 
revolverskytte har ergonomin 
och anpassningen av vapnen – 
redskapen – till människan sina 
begränsningar i vad som sägs i 

tävlingsbestämmelserna, men 
mycket har hänt under åren.

Vapengrupp A, tjänstevapen 
och övriga grovkalibriga pi-
stoler av tjänstevapenkaraktär. 
Vad gäller dessa har det av na-

Artikeln baserad på text av Hans Bark i NP nr 4 2003. 

Redskap, fordon, maskiner, verktyg, möbler och hjälpmedel designas 
för att passa människan så bra som möjligt. Det gäller också våra 
pistoler och revolvrar. Man strävar efter att få optimala förutsättningar 
för att skjuta perfekta skott inom ramen för tävlingsbestämmelserna.

Av: Ulf Hansson

Ett ergonomiskt experiment. 
Räcker det om kolven bara berör de 
viktigaste stödpunkterna i handen? Den frågan 
ställde sig en skytt och svetsade ihop denna kolv av kraftig 
ståltråd och balanserade upp alltsammans med en vikt. Enligt uppgift 
skjuter han riktigt bra med denna ”kolv” och ...

... givetvis får alltsammans 
plats i kontrollådan.

Mausers C-96, 9mm Para från 1917 med det 
så kallade ”kvastskaftet” är en framtung 
historia. Här är det mest människan som får 
kompromissa vad gäller ergonomin.
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En kolv man kan tycka är ergonomiskt 
helt bakvänd, men så såg den ut på den 
amerikanska luftpistolen E.H. Hawlay från 
1869 som sköt små pilar.

Även på de 
antika vapnen 
kan man se 
hur kolvarna 
utformats 
med olika 
vinklar och 
nätskärning för 
bättre grepp.

Även till revolvrar fi nns nu ett stort utbud av anatomiska kolvar. 
Här har den klassiska S&W K38 fått en ypperlig kolv, liksom Rugers 
revolvrar nedan.

Svensk armérevolver m/87. Motsvarande revolver av märket 
”Nagant” tävlade Sovjets landslag med långt in på 1950-talet. 
Den spinkiga ”kryckan” till kolv är knappast en ergonomisk dröm.

Utvecklingen vad gäller ergonomi och teknik omfattar givetvis också 
luftpistolerna. Här en Tesro (vä) och en Steyr.

turliga skäl inte hänt så myck-
et med ergonomin under 
åren. Ett tjänstevapen måste 
vara robust, tåla att hanteras 
i de mest skiftande miljöer 
i både militära och polisiära 
sammanhang.
 Även om riktmedlen mo-
derniserats är det i princip 
samma typ som tidigare med 
raka kolvar (militärgreppet) 
och magasinet i kolven som 
det varit i över hundra år, med 
några få undantag. Pistolernas 
avtryck går att trimma inom 
ramen för reglementet och får 
förses med några tillbehör, till 
exempel en ” beavertail” bak-
till som förbättrar greppet.

rekylupptagning och bättre 
anatomiska kolvar. Kolvarna 
kan på de fl esta moderna pi-
stoler nu vinklas upp/ned och 
även justeras i sidled.
 Man får prova sig fram för 
att se vad som passar en själv 
bäst. Justeringar kan göras från 
det raka militärgreppet på c:a 
110 grader till 135-140 gra-
der, det senare gäller ofta fri-
pistoler.
 En annan viktig detalj som 
jag vill påstå har utvecklats till 
fulländning är avtrycket. Av-
tryckare som är utbytbara och 

Vapengrupp B och C samt luft-
pistoler kan man slå samman 
när det gäller ergonomisk och 
teknisk utveckling. En del B 
och C vapen har utbytbara 
växelsatser för de två kalibrar-
na, vilka monteras på samma 
stomme. Det talas ibland lite 
skämtsamt om grupp B som 
”kaliber .22 grov”.
 I motsats till A-vapnen har 
det i B, C och luftpistoler hänt 
åtskilligt under åren. Utveck-
lingen har, förutom pipvikter 
som funnits länge, bland annat 
bestått i förbättrad/reducerad 



60 NP4 ’19

En sådan här 
gummihylsa 
runt kolven för 
bättre grepp är 
också tillåtet.

Att avfyra 
Försvarets m/40 
med långfi ngret 
hade sina 
förespråkare på 
sin tid, inte minst 
inom det militära.

Sig Sauer X-six har lanserats som uppföljare 
till Neuhausen. Här med trelägessikte. De 
svarta kolvplattorna ger extremt bra grepp.

Bland tjänstevapnen (A) har Neuhausen sedan länge haft en 
framskjuten position. Några större förändringar får inte göras, men 
en extra ”tail” som skyddar tumgreppet är tillåten, även hylsfångare.

En gammal trotjänare som många fått börja sin pistolskyttekarriär 
med genom åren, High Standard Supermatic Citation med klassisk 
militärvinkel på kolven. Det ergonomiska består av en nätskuren kolv 
och tumhylla.

Match Gun (Darth Vader) hör till de mer extrema pistolmodellerna. 
Den har ett avancerat tekniskt innanmäte och kolven har en skön 
anatomisk utformning. Patronmatning à la ”Kanonerna på Navarone” 
med magasinet i Winchestermodell under pipan.

Morini CM 22M RF utmärker sig genom sin extremt låga kärnlinje 
och lätta vikt, modell ”Elite” väger bara 880 gram (aluminium). ”Soft 
absorber” rekyldämpning. Flera kolvvinklar fi nns, bl.a. en rakare 
modell. Kullagrat avtryck med lägre utväxling.

Första generationen Unique (överst) från 
1970-talet överraskade med anatomisk kolv, 
justerbart handstöd och ett fl ertal pipvikter. Unique 
genomgick många förbättringar och lanserade ett 
fl ertal nya modeller under åren, både i kaliber .22 
lr och .32 Strax innan produktionen lades ned kom 
denna exklusiva modell med stora möjligheter till 
individuell anpassning.

t 
.

Första generationen Unique (överst) från
1970-talet överraskade med anatomisk kolv, 
justerbart handstöd och ett fl ertal pipvikter. Unique 
genomgick många förbättringar och lanserade ett 
fl ertal nya modeller under åren, både i kaliber .22 
lr och .32 Strax innan produktionen lades ned kom
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När det gäller tjänstevapen 
handlar det ofta om att 
människan får kompromissa 
och anpassa sig 
konstruktionen. Det klarade 
uppenbarligen Bertil Johansson 
(bilden) som på Stockholms 
kretsmästerskap i precision 
1966 satte alla skotten i tian 
med sin pistol m/07.
Foto: Bertil Brink.

Ägaren har själv gjort en kolv till denna Feinwerkbau AW93 som 
passar just honom. Foto: Peter Siegel.

Tjänstepistolen Glock är 
designad för att passa så många 
som möjligt och tåla hårdhänt 
behandling.

Även nya anatomiska kolvar kan behöva anpassas till skytten, 
här några tips.

Här kan man behöva raspa/fi la 
bort material för att tummens 
”ledknota” intill tumvecket inte 
ska trycka mot kolven. Ibland 
behöver man också slipa bort 
ytterligare material baktill.

Här kan man behöva slipa bort material så att kolven bättre 
följer handens naturliga vinkling uppåt på vänstersidan.

Har man stora händer kan man helt enkelt behöva 
kapa bort en bit av stödet för handen så att man 
bättre ”kommer runt” kolven och får ett fastare 
grepp. Har man små händer kan det istället 
behöva läggas på lite plastiskt trä eller dylikt.

Även här kan man behöva 
slipa bort lite material för att 
pekfi ngrets första ”ledknota” 
inte ska trycka hårt mot kolven.

För att öka friktionen mot handen 
kan man prova att limma på bitar 
av grov slipduk eller halktejp på 
strategiskt valda punkter.t hä d k h lt k lt b

Även hä
slipa bo
pekfi ng
inte ska

Här kan man behöva raspa/fila
.

fl yttbara framåt/bakåt för att 
passa olika fi ngerlängder har 
funnits ganska länge, men själ-
va avtrycket har förfi nats intill 
fulländning med elektronisk 
avfyring som kronan på ver-
ket.
 En annan detalj är olika 
fi ffi ga rekylbromsar som nu 
fi nns i ett fl ertal pistoler på 
marknaden.
 Till allt detta kan läggas 
utvecklingen av riktmedlen. 
Kornet var tidigare inte ut-
bytbart vilket också gällde 
siktbladet som hade en stan-
dardbredd på skåran. Det blev 
alltså ytterligare en stor för-
bättring då det kom pisto-
ler med utbytbara korn, eller, 
som på fl era modeller, korn 
som kan vridas i tre lägen och 
därmed enkelt skapa tre olika 

kornbredder. Dessutom kan 
siktet numera justeras utan 
verktyg och bredden på sikt-
skåran är justerbar.
 Vad gäller grundkonstruk-
tionen fi nns det tre koncept 
att välja bland. Dels modellen 
där magasinet sitter i kolven 
som länge varit förhärskan-
de, dels toppmatade modeller 
och sedan de som har maga-
sinet framför varbygeln.
 Med magasinet i kol-
ven blir kolvvinkeln av kon-
struktionsskäl mer rak, den så 
kallade ”militärvinkeln”. På 
pistoler med toppmatat ma-
gasin kan kolven vinklas mer, 
vilket även gäller pistoler med 
magasinet framför varbygeln. 
Här är variationsmöjligheter-
na stora. Kolven justeras runt 
en kulled upp/ned och den 

Tjänstepistolen Glock är 
designad för att passa så många 
som möjligt och tåla hårdhänt 
behandling.

m/07.
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Toppmatade Walther SPP-E får nog sägas vara ”sista skriket” bland tävlingspistolerna i kaliber .22.
Förutom stora möjligheter till ergonomisk anpassning har den elektroniskt avtryck och pneumatisk 
rekyldämpning. Man har också lyckats eliminera rörlig hane och ersatt den med en s.k. ”striker” som 
löper linjärt mot patronen inuti slutstycket.

Sikte med alla inställnings-
möjligheter.

Vridbart korn 
för tre olika 
bredder.

Toppmatning av magasin ger större 
utrymme för justering av kolvvinkeln. 
Det gäller givetvis också när magasinet 
är placerat framför varbygeln.

Pneumatisk
rekyldämpning

kan även vinklas i sida för in-
dividuell anpassning av grep-
pet.

Slutligen R som i Revolver. 
 Visserligen tävlade man med 
den gamla armérevolvern 
m/87, men det stora genom-
brottet för tävlingsskytte med 
revolver kom med Smith & 
Wessons klassiska modell K38, 
vilken fi nns i fl era kalibrar 
och som håller utmärkt kva-
litet än i dag. Den har nume-
ra fått stark konkurrens av till 
exempel Manurhin. Många 
föredrar att skjuta precision 
B med revolver och inom 
fältskyttet har revolvern som 
bekant en egen klass.
 Revolverns grundkon-
struktion gör att man inte 
har så stort utrymme för ny-
tänkande, även om små för-
bättringar gjorts. Vad som 
däremot blivit mycket bättre 
på senare tid är utbudet av ut-
märkta anatomiska kolvar till 
revolvrar och lite förfi nade 
riktmedel och avtryck.
 Fabrikanterna måste utgå 
från en normal hand som ska 
hålla i vapnet. Vi är alla oli-
ka och även om de moder-
na pistolerna har väldigt bra 
justeringsmöjligheter handlar 
det ibland om kompromisser 
och man får själv anpassa sig 
till vapnet. Särskilt gäller detta 
tjänstevapnen, där till exem-
pel tjocka kolvar kan vara ett 
problem för små händer.
 Du kan kontrollera hur 
bra ditt vapen är ergonomiskt 
anpassat till dig själv genom 
följande:
 Fatta tag i pistolen/revol-
vern och lyft. Känns det bra 
och bekvämt i anläggningen 
mot målet? Rätt vinkel? Vap-
net pekar rakt fram? Kor-
net hamnar struket i skåran? 
Känns handleden stadig utan 
att behöva justera läget? Lig-
ger avfyringsfi ngret fritt från 
kolven och i 90o mot avtryck-
aren så att draget sker rakt 
bakåt?
 Har du inte svarat ”nej” 
på någon av frågorna är du att 
gratulera. Du har nu mycket 
bra ergonomiska förutsätt-
ningar för att skjuta bra resul-
tat. Blir svaret nej på någon av 
frågorna kan du behöva göra 
justeringar.

 Är det bara kolvvinkeln 
som behöver ändras är detta 
numera lätt gjort på moder-
na pistoler i B- och C klassen 
(även luftpistol). Det gäller 
också justering av avtrycka-
rens avstånd till fi ngret. Om 
kolven ändå inte passar han-

Smarta funktioner som utvecklats 
under åren.

Walther modell 8, 6,35 mm är inget för stora händer.

den perfekt, blir det till att 
karva bort eller lägga på mate-
rial tills du känner att greppet 
blir både bekvämt och stadigt 
utan att klämma. Känns inte 
balansen bra (mittpunkten 
bör ligga strax framför av-
tryckaren) fi nns möjlighet att 

montera pipvikter på de fl esta 
pistoler och revolvrar.

Slutligen – betyder ergono-
min allt? Svaret är förstås nej. 
Det blir ofrånkomligen så att 
människan i många fall får 
kompromissa med den be-
fi ntliga ergonomin på vap-
nen. I synnerhet när det gäller 
tjänstevapen.
 Men hav förtröstan, på 
Stockholms kretsmästerskap 
i precision 1966 sköt Bertil 
Johansson alla skotten i tian 
med sin gamla tjänstepistol 
m/07. Han hade uppenbar-
ligen tränat in ett grepp som 
fungerade. Kolven på m/07 
är knappast optimal vad gäl-
ler ergonomi/anatomi. Den 
skulle passa många och skytten 
fi ck anpassa sig till pistolen.
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Vi tar andra vapen i byte. Även delbetalning.

P11 - Tysk kvalitet till mycket bra pris
Nu endast 9950 kr

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 2019, 2018, 2017, 2016, 2014, 2013

Modell AW93 - Kaliber .22 LR
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Förbundsnytt
Bo Walger
Tfn: 08-553 401 62
Mail: bo.walger@pistolskytteforbundet.se

MAGNUMPRECISION
Samtliga bilder till artikeln 
”Historiskt Svenskt Mästerskap 
i magnumprecision” var tagna 
av fotografen Pia Mikaj. Denna 
information kom tyvärr inte fram 
till oss på redaktionen.

Rättelser
I utgåva 3/2019 av Nationellt Pistolskytte smög det sig in några 
felaktigheter som vi självklart vill rätta.

SM I SPRINGSKYTTE
I artikeln om SM i spring-
skytte på sidan 44 har det 
angivits fel bildtext. Detta är 
Sven-Olof Olofsson, Örebro 
PSSK, som tävlade i H70.

PPC SM
I reportaget från PPC SM på sidan 26 angavs det fel 
bronsmedaljör i klassen SR2,75” (Off-Duty revolver). 
Bronsmedaljören var Åke Pettersson, Uppsala HF.

FÖRBUNDSMÖTET
På sidan 9 är det Bertil Kärnefelt som tilldelades 
förbundets jubileumsmedalj och inget annat.

Resultat
SR2,75” (Off-Duty revolver)
Guld Thomas Svensson Linköpings SKF
Silver Johan Ahlbeck Torna Hällestads PSK
Brons Åke Pettersson Uppsala HF

Förbundsmöte 2020
Äger rum söndagen den 14 
juni och föregås av en krets-
konferens lördagen den 13 
juni. Plats: Skogshem & Wijk, 
Stockholm.

Landsdelskonferenserna
Genomförs enligt nedan
Nord:  fredag 17/1-lördag 

18/1 Umeå
Öst: lördag 25/1
Väst: lördag 8/2 Skövde
Syd: lördag 15/2 Alvesta

Sammanträdesplan 2020
Styrelsesammanträden:
1-2 februari, 18 april, 14 juni, 
14 juni (konstituerande), 26-
27 september, 28 november.
VU-sammanträden:
11 januari, 4 april, 29 augusti, 
7 november.

Märkesbeställningar
Märkesbeställningar skall vara 
kansliet tillhanda senast 2020-
01-31 om ni vill vara säkra på 
att få era märken till förening-
ens årsmöte.

Utmärkelsetecken
Glöm inte att föreslå lämpli-
ga kandidater till förbundets 
utmärkelsetecken samt årets 
ungdomsledare. Mer infor-
mation fi nns i SHB samt på 
hemsidan.

Föreningsinstruktörsutbildning
Tänk på att eleverna inte får 
påbörja utbildningen innan 
de har ett registrerat pistol-
skyttemärke i guld.

Helgstängt!
Kansliet har stängt fr.o.m.  
20 december och öppnar igen 
7 januari.

Från och med utgåva 1/2020 kommer 
medlemstidningen Nationellt Pistolskytte att skickas 
i en försluten mörk skyddsfi lm. Detta för att skydda 
tidningen då många exemplar tidigare blivit skadade 
under leveransen från tryckeriet.

fr o m

are bliivivitt t skskadade



Staffans Vapen & Jakt AB Öppet
Duvnäs Företagshus Mån-fre 13.00–18.00
781 90 Borlänge Lördag 10.00–14.00
0243-23 05 04 www.staffansvapen.se
Vi erbjuder räntefri avbetalning via Wasakredit

Allt för Jakt & Skytte!

Walther SSP-E

HS XDM 4.5

Steyr LP50 RF Compact

Steyr Evo 10E

Eley Target
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P320 X-FIVE®

Fondprodukter är ny generalagent för SIG Sauer i Sverige. Merparten av sortimentet är nu tillgängligt i jakt & skyttehandeln.
 | INFO@FONDPRODUKTER.SE | WWW.FONDPRODUKTER.SEDISTRIBUTÖR: FONDPRODUKTER AB  | 054-53 37 15 |

PRECISION

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

SKJUTBARHET

Förfinad för tävling. Förberedd 
för integrerat montage av 

reflexsikte. 21 skotts magasin.

MÅNGSIDIGHET

Nationella skyttet, IPSC 
Standard, Production Optics 
eller IPSC Production (utan 

magwell)

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




