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

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.

Svenska Pistolskytteförbundet har 
ända sedan det grundades 1936 va-
rit en frivillig försvarsorganisation. 
Den övergripande uppgiften är att 
vara till gagn för samhällets för-
svar och krishantering, att bidra till 
försvarsviljan samt att stärka sam-
hörigheten mellan samhället och 
totalförsvaret. På det mer konkreta 
planet innebär åtagandet också att 
vi bedrivit skjututbildning för För-
svarsmaktens personal och löst an-
dra uppgifter. Dessutom bidrar vi 
till försvarsinformationen genom att 
publicera artiklar om Totalförsvaret 
i denna tidning.

I förra numret av NP fanns en arti-
kel om underrättelsehotet mot vårt 
land. Om man ska sammanfatta ar-
tikeln så hävdas det att spioneriet 
mot oss ökar och det har breddats 
både avseende antal aktörer och den 
information som man är ute efter. 
Intrång i IT-system, så kallade cy-
beroperationer, är det allvarligaste 
problemet. Samtidigt har vi svensk-
ar, i allmänhet, ett jämförelsevis lågt 
säkerhetsmedvetande. Vi är öppna 
med sådan information som i an-
dra länder är sekretessbelagt. Kom-
binationen av ökat spioneri och vår 
aningslöshet eller naivitet är pro-
blematisk.
 I början av 1990-talet påbör-

jades i Ryssland ett arbete med 
att utveckla metoder för att vinna 
krig utan att behöva ta till väpnat 
våld. Dessa icke-militära metoder 
omfattar till exempel politiska och 
ekonomiska medel, informations-
krigföring och desinformation. Vi 
bör utgå från att en potentiell an-
gripare kommer att slå mot vårt 
totalförsvars svagaste punkter och 
att man använder de metoder som 
i en viss given situation är effekti-
vast samtidigt som man i det längs-
ta undviker att ta till militära medel 
eftersom detta skulle kunna eskale-
ra konflikten. Spioneriet mot landet 
sker bland annat för att kartlägga 
våra svagheter.

Försvarsdebatten i vårt land handlar 
till allt övervägande del om det mi-
litära försvaret, försvarsbudget, ma-
terielsystem, förmågan till väpnad 
strid och tröskeleffekt i Östersjö-
regionen. Alltför sällan diskuteras 
vår förmåga att försvara de delar av 
samhället som redan idag är utsatta 
för allvarliga attacker. Många av oss 
tar det för givet att vi har fungeran-
de livsmedels-, dricksvatten- och 
elförsörjning, transporter, kommu-
nikationer, sjukvård, betalningssys-
tem m.m. Hoten mot internet är 
ett av de allvarligaste problemen 
som vi har att hantera. Utan inter-
net fungerar till exempel inte våra 
försörjningssystem. Förutom att vi 
medborgare behöver ett fungerande 
samhällssystem så är detta också själ-
va grunden för att Försvarsmakten 
ska kunna fungera. Utan dessa kri-
tiska samhällsfunktioner så kommer 
inte de militära förbanden att kunna 
lösa sina uppgifter.
 Det är därför förvånande att för-
svarsdebatten till så liten del handlar 

om hur vi ska bygga upp en trovär-
dig tröskeleffekt för försvaret av den 
civila delen av samhället. Vi borde 
ändra på detta. Det brittiska krigs-
ministeriet fick utstå mycket kritik, 
under början av 1900-talet, för att 
man förberedde landet för fel krig. 
Låt oss inte hamna i en liknande 
situation där traditionellt tänkande 
och ett scenario förblindar oss.

Slutligen vill jag än en gång erinra om 
följande. På ledarplats i NP har det 
vid åtskilliga tillfällen betonats vik-
ten av att alla i förbundet värnar om 
vår trovärdighet. Vi har fått förtroen-
de att lämna underlag i den process 
som leder fram till vapenlicens. Det 
är ett betydande ansvar som åvilar 
framförallt styrelserna i klubbar och 
föreningar. Det nuvarande systemet 
fungerar bra men det bygger på att 
vi axlar vårt ansvar. Samtidigt är sys-
temet skört; om det visar sig att våra 
underlag leder till att fel personer 
får vapenlicens så kan nuvarande 
tågordning ifrågasättas och föränd-
ringar krävas.

I olika idrottssammanhang hörs ofta 
att ”alla ska vara med” och att ”alla 
ska ha samma förutsättningar”. I Pi-
stolskytteförbundet gäller inte det-
ta. Vid varje licensansökning ska en 
noggrann värdering av den sökan-
des lämplighet göras. Värderingen 
ska vila på personkännedom och 
den får inte bara handla om skjut-
skicklighet. Det innebär att de som 
har fått förtroendet att uttala sig om 
en medlems lämplighet att ha vapen 
måste avslå en ansökan om man inte 
är helt säker på sin sak utifrån den 
information som står föreningen el-
ler klubben till buds.

Vi avgör vilka som ska få vara med-
lemmar i förbundet och vilka som 
får föreningsintyg för vapenlicens. 
Det kan vara ett svårt beslut men 
helt nödvändigt för vår trovärdighet.

Var rädda om er i dessa pandemi-
tider.

Hälsningar
Stefan Kristiansson
Förbundsordförande
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Årsmöte i 
det gröna
Av: Anna Stålbrand

Så här i dessa restriktiva tider är det viktigt att 
vara exemplarisk när det gäller avstånd och 
hygien. För att kunna vara exemplarisk måste 
man också tänka exemplariskt. Det är många 
som tagit fasta på det under året och tänkt 
nytt i olika sammanhang.

De flesta föreningar genom-
för sina årsmöten under våren, 
men i år har många föreningar 
varit tvungna att senarelägga 
sina årsmöten.

Lövsta Skytteförening hade 
planerat sitt årsmöte till mars 
månad, men fick skjuta fram 
mötet på grund av att folkhäl-
somyndigheten inte rekom-
menderade den här typen av 
sammankomster inomhus. 
Mötet flyttades fram till den 
17 augusti för att då hållas 
utomhus.
 I kallelsen uppmanades 
alla medlemmar att ta med 
egen stol och fika eftersom 
den sedvanliga förtäringen 
från föreningen uteblev. Mö-

tet hade tur med vädret denna 
dag, då kvällen bjöd på ljum-
men sensommarvärme. Med-
lemmarna placerade sig luftig 
mellan varandra med sitt fika. 
Att tänka på avståndet var en 
självklarhet.

De medaljer, vandringspriser 
och märken som skulle delas 
ut låg redan uppdukade på 
prisbordet innan mötet. Täv-
lingssekreterare Christoffer 
Hallqvist stod för prisutdel-
ningen under mötet och po-
ängterade även vikten av att 
undvika handslag. Medlem-
marna fick gå fram en i taget 
för att hämta sina priser och 
de blev applåderade för sina 
skytteprestationer. Vi fick se 

många glada miner och höj-
da armar i luften. Vissa vil-
le göra en armbågshälsning 
som uppmuntran vilket var 
lämpligt.

Mötesagendan rullade på smi-
digt och effektivt. Eftersom 
mötet gick fortare än vanligt 
blev det mer tid över för so-
cialt umgänge med lite små-
prat och skratt.

Det var tydligt att medlem-

marna uppskattade utomhus-
mötet och någon föreslog att 
vi borde tänka om och fort-
sätta med det i framtiden. 
Visserligen brukar årsmötena 
ligga under tidig vår i de flesta 
föreningar, då det troligen inte 
är lika varmt ute som i augus-
ti, men visst går det.

Det blev ett exemplariskt ut-
fört årsmöte, tack vare allas 
respekt för de rekommenda-
tioner som gäller.  

Årets årsmöte på Lövsta Skytteförening genomfördes utomhus för att minska risken för smittspridning.

Medlemmarna höll ett bra avstånd till varandra och priserna 
fick hämtas av en medlem i taget.

Kenneth Petersson 
blev liksom 
många andra 
både glad och 
applåderad för sina 
skytteprestationer.
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Svenska Pistolskytteförbun-
det har alltid bemödat sig att 
få fältskyttet mer varierat och 
därmed ännu roligare. Ar-
rangörsklubbarna och deras 
banläggare har uppmanats att 
inom ramen för skjuthand-
boken hitta på nya sätt att få 
till variationerna på stationer-
na och målspelen på landets 
fältskyttetävlingar. Många har 
lyckats bra, men det är inte 
lätt att att variera målspelen så 

pass mycket att det blir något 
helt nytt eller blir liknande 
andra målspel. Till förfogande 
står visserligen ett stort antal 
olika figurer i olika färger och 
storlekar, men ändå.

Idealet är förstås att få till en 
banläggning som är utmär-
kande för just en speciell 
klubb i landet, alltså en täv-
ling med mål och målspel 
som fastnar i minnet. Jag tän-

Tid att planera nya 
roliga stationer
Av: Peter Siegel

Visst är det för bedrövligt att nästan alla pistolskyttetävlingar år 
2020 blev inställda. Man såg bland annat fram emot årets SM i 
Västervik och Skillingaryd, men det blev då inget. Banläggarna 
har dock nu under covid-19-pandemin fått gott om tid att hitta 
på nya roliga stationer för framtida fältskjutningar.

Stationen med vikingaskeppet på Össebyträffen var ett 
uppskattat målspel.

Stationen med smeknamnet Colosseum har fått många skyttar att tänka till ordentligt. 

Man kan skapa annorlunda 
målgrupper med vanliga 
fältfigurer.

ker då till exempel på 
tidigare Össebyträffen 
som gick strax norr om 
Stockholm. Där hade de 
en station med ett vi-
kingaskepp som kom 
”seglande” från höger, 
ett mycket originellt rör-
ligt mål. Istället för va-
pensköldar på relingen 
satt där runda fältfigurer 
under skeppet. De första 
åren stod vikingafigu-
rer med sköldar i hän-

derna framför skeppet som 
bildade ett uppdykande och 
försvinnande A-mål. Vikinga-
figurerna förstördes dock 
så småningom av väder och 
vind. De ersattes då med ett 
vanligt uppdykande och för-
svinnande A-mål. Skyttarna 
som deltog i Össebyträffen på 
den tiden kommer nog ald-
rig glömma denna originel-
la station. Vid haltpålen fanns 
dessutom ett vikingatält där 
Össeby Pk bjöd på ”mjöd”.

Jag minns även att det fanns 
en fältskjutning i Linköping 
runt allhelgonahelgen där det 
på en station fanns ”skräm-
mande halloween pumpor” 
att skjuta på. Dessa figurer 
fanns visserligen inte i SHB 
(skjuthandboken), men var sä-
songsanpassande, speciella och 
roliga. Skjuthandboken (av-
snitt D.7) säger att man ”un-
dantagsvis” kan använda andra 
figurer, men då skall detta tyd-
ligt framgå i inbjudan.

Nu under covid-19-pandemin 
finns det alltså gott om tid för 
alla arrangörsklubbars banläg-
gare att tänka ut nya, speciella 
och karaktäristiska stationer 
och målspel som man som 
fältskytt aldrig glömmer. Jag är 
övertygad att det skulle göra 
fältskyttet ännu roligare. 
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Lösryckt

Ett exempel på en välskött och bra 
anlagd skjutbana hittar vi på Lövsjötorp 
Skyttecenter strax utanför Skövde.

Skyltar med texten ”Skjutbana” är en 
ovanlig syn längs våra svenska vägar.

Lösningen på problemet är för-
stås att ha en plan. En plan för näs-
ta nummer, och nästa, och kanske 
några till. NP:s redaktörer Anna 
och Peter har naturligtvis en plan. 
Just nu håller du till exempel i num-
ret som skulle innehålla reportagen 
från årets alla SM. Det blev betyd-
ligt mer än en tummetott, det blev 
ett jättebra SM i Springskytte. Men 
ändå, ett kraftprov av redaktörerna 
och övriga bidragande skribenter 
för att få fram ett fullmatat nummer 
med alternativt innehåll.

Upprepningar kan samtidigt vara in-
gången till något nytt. För två år 
sedan reste jag i Nordnorge, och 
skrev om det i denna spalt. Jag upp-
repar nu min spaning från då, att i 
ytteränden på varje tätort fanns en 
vägvisningsskylt med texten ”Sky-
tebane”. Av kända skäl gick årets 

att visa var man håller 
hus. Vi måste hitta på 
ett bättre sätt att upp-
nå upplevd, och kan-
ske verklig, trygghet på 
våra banor. Det får inte 
vara buset som dikterar 
hur vi ska ha det.

Apropå skjutbanor så är 
vi ungdomsfotbollen 
ett tack skyldigt för hjälp med opi-
nionsbildning. Många har läst om 
bullerbråket kring en fotbollsplan i 
Nacka, där Naturvårdsverket kon-
staterat att buller från idrott inte kan 
jämföras med industribuller. Ännu 
viktigare är att media och den all-
männa opinionen verkar inse att om 
man nu bosätter sig vid en idrotts-
plats så borde man begripa att det 
hörs. Och hör och häpna, många 
både i media och bland allmänheten 

verkar resonera på samma sätt 
kring en skjutbana i Uppsala. 
”Man borde ha fattat när man 
flyttar och blir granne med en 
skjutbana. Komma nu och kla-
ga.” Tack för det.

Vi fortsätter mjölka ämnet 
”skjutbanor”. Ett antal för-
eningar har haft problem, 
och har problem med besikt-
ningen. Det ena problemet är 

Polismyndighetens överraskande 
nytolkningar av kraven. Vi vill na-
turligtvis få veta vad de nya bedöm-
ningarna grundar sig på. Vi har fått 
svaret att det inte beror på några 
olyckor, utan på att myndigheten 
anser att det behövs mer ”ordning 
och reda”, och att det ansvar som 
ordningslagen lägger på myndighe-
ten gör att man måste göra en egen 
bedömning, inte bara lita på SäkB. 
Lagen ger myndigheten rätt att ge 
ut föreskrifter om utförande och 
besiktning av skjutbanor. Förbun-
dens mål på kort sikt är förstås att 
få Polismyndigheten att lita på SäkB.
Det andra problemet är resursbrist 
när det gäller besiktning av skjut-
banor. Detta har förvärrats av de 
restriktioner som Polismyndighe-
ten lagt på sig själva som skydd mot 
Covid-19. En temporär lösning 

med besiktning ”på handlingarna” 
har förbättrat läget något just nu.

Som förbundsordföranden skriver i 
ledaren i NP 1/2020, arbetar SPSF 
och övriga berörda organisationer 
vidare med Polisen och lagstiftarna 
(regering och riksdag) för att försö-
ka få ordning på ordningsskapandet.

Några droppar till om skjutbanor. 
Veckan detta skrivs kommer EU att 
behandla en skärpning av direktivet 
kring blyhagel på och kring våt-
mark. Om det går igenom visar det 
på att man är beredd att ta opropor-
tionella beslut när det gäller bly. Det 
är oroande för framtiden. Påminn 
din riks- och EU-politiker.

För övrigt är det viktigt att man tar 
reda på vad det är för ett vapen 
man uttalar sig om i föreningsin-
tyget, inte bara litar på sökanden. 
”Walther, kaliber .22” kan se ut som 
bilderna nedan. En av dessa är inte 
tillåten för vapengrupp C. Det är 
då inte bra att ha intygat just det. 

En av utmaningarna med att skriva regelbundet någonstans är 
att inte upprepa sig för mycket, utan vara aktuell och relevant. 
Jag inser nu att jag skrivit om det förut också… 

resa inrikes, med Ritsem som vänd-
punkt. Många tätorter passerades 
under 428 mil, och jag spanande ef-
ter skyltar längs vägen. ”Skjutbana” 
eller ”pistolbana”? Ingen. ”Jaktskyt-
tebana”? Ja, överallt.

Visst, det är brist på skjutbanor på 
många ställen, framför allt i stor-
stadsområdena, men det finns banor. 
Vi har per idag exakt 485 skjutba-
nor. Alla har inte egen bana, men 
många har det. Utöver det så finns 
det en massa 300 meters gevärsba-
nor. Men var är skylten? Syns man 
inte så finns man inte. Och finns 
vi inte så behövs vi inte. ”Men vi 
tänker på säkerheten, vi vill inte att 
någon ska hitta oss” är ett vanligt, 
och inte orimligt, argument mot 

En Walther GSP i kaliber 
.22 för vapengrupp C.

En Walther HK 
416 Tactical 
Rimfire Pistol i 
kaliber .22.
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Första gången vi träffade 
Stefan Toivonen, Lenhovda 
Pistolklubb, var under SM i 
Gävle 2019. Då fick vi möj-
lighet att intervjua honom 
och hans klubbkamrat Chris-
tian Bring efter en avslutad 
fältskjutning. Senare under 
hösten fick vi ett tips av Ste-
fan att kolla in nyheterna på 
Lenhovda Pistolsklubbs hem-
sida, där de hade skrivit om 
sina dagar på SM och nämnde 
även intervjun vi gjorde med 
dem i NP. Vi insåg direkt hur 
välskrivna och intressanta alla 
nyheter var och hur många 
poster som fanns där.
 Under våren upptäckte vi 
även bloggen ”Pistolskytten” 
men vi kunde först inte läsa 

oss till vem det var som låg 
bakom alla inlägg. Återigen 
blev vi nyfikna på vem som 
låg bakom alla intressanta ar-
tiklar. För någon vecka sedan 
fick vi ett mejl från Joakim 
Bring, skjutbanechef på Len-
hovda Pk, som ville lyfta fram 
personen bakom bloggen, 
nämligen Stefan Toivonen.

Vi ringde upp Stefan för en in-
tervju och det blev en lång och 
mycket trevlig pratstund.

När började du med 
pistolskytte Stefan?
– Jag började under hös-
ten 2015 efter att min kom-
pis Joakim Bring tjatat lite på 
mig, vilket han även gjort på 

många andra medlemmar som 
han värvat till klubben. ”Var-
för inte?” tänkte jag. Jag vil-
le ändå ha någonting att göra 
där man kunde slappna av och 
släppa tankarna efter jobbet. 
Sedan blev jag lite biten kan 
man lätt förstå, säger Stefan 
och skrattar.

Hur har du engagerat dig i 
klubben?
– Det har pågått en föryng-
ring i klubben och tidigt 
tänkte jag mycket på vår 
skjutbana och vad som skulle 
hända om den försvann. Det 
skulle innebära att alla fick 
mycket längre att åka och vi 
skulle kanske tappa den fina 
sammanhållning vi har i klub-

ben. Då gäller det att lägga tid 
och energi på den skjutbana 
och klubb vi har för att för-
valta och utveckla den till nå-
got bra.
– Jag har varit med och dis-
kuterat och lagt fram förslag 
till förändringar om saker vi 
ville göra i klubben. Det hade 
länge pratats om att ordna en 
hemsida, men det drog ut på 
tiden varpå jag tillslut tänkte 
att det här kan ju jag göra, och 
satte ihop en.
– Efter arbetet med hem-
sidan hamnade jag i styrel-
sen som webbmaster. På den 
vägen fortsatte det, nu är jag 
även utbildad vapenkontrol-
lant och föreningsinstruktör. 
Jag och Christian Bring har 

Av: Peter och Anna Stålbrand

Vissa engagerar sig 
mer i sin hobby än 
andra, detta märks 
tydligt på personen 
bakom bloggen 
”Pistolskytten”. Sedan 
december förra året 
har han producerat 
nära 40 bloggposter, 
vilka varit till stor 
glädje för många 
skyttar runt om i 
landet.

Pistolskytten
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tillsammans drivit fram och 
sköter introduktionskurserna 
i föreningen nu.

Du har skrivit mängder med 
nyheter på klubben hemsida, 
hur började det?
– Jag har alltid tyckt om att 
skriva och det är skönt att vara 
kreativ på alla sätt. Förutom 
att skriva har jag lite musik-
projekt och i min ungdom 
skrev jag även lite skönlitte-
rärt, men bara för eget nöje, 
säger Stefan och ler.
– När jag byggde hemsidan 
började jag skriva lite nyheter 
där för att den skulle vara in-
formativ och levande. Detta 
tyckte många var som en blogg 
och flera i kretsen tyckte att 
det var riktigt bra skrivet och 
roligt att läsa. En sådan åter-
koppling är rolig att få och är 
något som driver mig framåt.
– Sedan fanns det många an-
dra saker jag ville skriva om, 
men som inte riktigt passade 
in i klubbens verksamhet.

Hur fick du idén om att starta 
upp bloggen ”Pistolskytten”?
– Det var nog när jag ville 
veta mer om min egen pistol, 
en Feinwerkbau AW93 Light. 
Då började jag söka historik 
och information om pistolen. 
Jag insåg snart att det var väl-
digt svårt att hitta en samlad 
kunskapskälla. Därför började 
jag samla på mig information 
om dess historia, utformning, 
styrkor och mycket mer.
– Just Feinwerkbau AW93 
är en pistol, som jag upplever, 
inte riktigt passar in i företa-
gets övriga produkter vilket 

Bloggen 
startade i 
december 
2019 då Stefan 
ville publicera 
artiklar som 
inte riktigt 
passade in 
i klubbens 
verksamhet.

Tack, detta 
var precis 
vad jag 
behövde!

Hur man 
får sporten 
att växa 
och 
föryngras.

gjorde mig ännu mer intres-
serad. Efter att ha mejlat fö-
retaget och pratat med folk 
på forum fick jag reda på att 
den har sitt ursprung i 60-ta-
lets Sovjetunionen.
– Denna samlade informa-
tion ville jag göra tillgänglig 
för andra att läsa, vilket fick 
mig att sätta upp en blogg. 
Det finns ju så otroligt myck-
et att skriva om, säger Stefan 
och skrattar varmt.

Vad berättar du helst om i 
bloggen?
– Jag skriver det jag själv 
gärna lär mig mer om, som 
till exempel precisionsvapen. 
Det är intressant med hela 
designprocessen av ett vapen, 
alla val som görs längs vägen 
och varför ett vapen ser ut 
och fungerar som det gör.
– Det är också kul att skri-
va om valet av vapen för oli-
ka ändamål och personer. Att 
kunna beskriva ett vapens 
fördelar och nackdelar så att 
andra kan hjälpas att göra ett 
val när de ska köpa sitt vapen.
– Sedan finns det fler aspek-
ter av pistolskyttet som är vik-
tigt att framföra, till exempel 
hur man får sporten att växa 
och föryngras.
– Jag vill att bloggen skall 

vara något långvarigt och ser 
nog att den riktar sig främst 
mot nya skyttar.

Hur får du alla idéer till 
artiklarna?
– Ibland stöter jag på per-
soner som har frågor eller så 
har jag en egen fråga som jag 
vill hitta ett svar på. Inte säl-
lan leder en fråga till ännu fler 
frågor och jag letar efter rele-
vant information för att svara 
på frågeställningen.
– Jag har redan nu börjat 
bygga upp en bank med ar-
tiklar som kommer att skrivas 
och publiceras i framtiden, sä-
ger Stefan nöjt.

Har du fått någon respons på 
artiklarna från läsarna?
– Den största återkoppling 
jag får på mina artiklar är via 
ett analysverktyg. Där kan jag 
se hur många som tittat på en 
specifik artikel och även vart 
i landet eller världen läsarna 
finns.
– Artikeln jag skrev om 
AW93 har lästs av väldigt 
många och jag kan även se 
att det är människor utanför 
Sverige som varit där och läst.
– Sedan är det många som 
tackar mig för det jag gör. 
Samma dag som AW93 arti-
keln hade publicerats fick jag 
ett mejl från en person som 
skrev: ”Tack, detta var precis 
vad jag behövde”. Då känner 
jag att det gjort någon glad, 
vilket även gör mig glad.
– En del av den goda re-
sponsen består ju i att ni 
kontaktade mig för den här 
intervjun, avslutar Stefan och 
ler.

Bloggen ”Pistolskytten” hittar 
ni på https://pistolskytten.com

Vi önskar Stefan all framgång 
med sitt framtida bloggan-
de och vi hoppas att få läsa 
mycket mer av hans artiklar i 
framtiden. 
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Vilken 22:a ska 
jag köpa?
Av: Stefan Toivonen

När man står inför köpet av sitt första .22 vapen kan man känna sig 
lite vilsen. Det finns mängder av vapen att välja på ute på marknaden 
och de har alla sina egenheter. Stefan Toivonen guidar oss i djungeln 
av frågor som uppstår.

Feinwerkbau AW93 Light

Unique DES 69/U

Vostok – Margolin MCM
Ruger MK IV

Pardini SP RF

FAS 6007
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Ibland blir det första vapnet 
samma modell man har lånat 
av klubben, ibland blir det 
första bästa som blir tillgäng-
ligt. Men det finns aspekter 
som kan vara värda att fun-
dera över när det blir dags att 
köpa sig ett vapen i kaliber 
.22. I den här artikeln vill jag 
belysa några av de avväganden 
som jag tycker kan vara rim-
liga att ha i åtanke när du ska 
köpa ditt första vapen.

”Vilket märke ska 
jag ha?”
Kanske är detta den första frå-
gan som man ställer sig, men 
det är att angripa problemet 
från fel håll. Vad du ska köpa 
är väldigt individuellt. Den 
här guiden blir därför full av 
mer generella tips, men sam-
tidigt är dessa tips grundläg-
gande för den som ska köpa 
ett vapen. Det finns gott om 
märken och modeller att 
välja bland. De flesta vapen 
idag skjuter bättre än skytten 
som använder dem, så vap-
nets egenprecision är inte ett 
problem. Däremot passar inte 
alla vapen alla skyttar. Ett av 
de första tipsen som går att 
ge och få är därför: testa dig 
fram. Ta tillfällen i akt och hör 
dig för. Se till att prova många 
olika vapen, så många du kan 
och har möjlighet till. Nedan 
följer några tänkbara aspekter 
att väga in när du funderar 
över vilken modell som pas-
sar just dig.

Viktiga faktorer vid 
val av vapen
Underhåll
Hur lätt är det att underhålla 
vapnet? Vissa vapen är väldigt 
enkla att plocka isär och sät-
ta ihop och kräver inga verk-
tyg för detta, medan andra 
kan kräva både verktyg och 
gott tålamod. På vissa vapen 
är det gott om svåråtkomliga 
skrymslen och vrår som får 
mycket skit i sig vilket gör 
rengöringen mer tidskrävan-
de. Är du inte typen som gil-
lar att pilla och skruva kan det 
vara läge att undersöka vilka 
vapen som ger dig relativt lite 
eller enkelt efterarbete efter 
en vända på skjutbanan.

Vikt och balans
Ett tyngre vapen ger mer sta-
bilitet och bättre rekylupptag. 
Det kommer dock vara tyng-
re att lyfta om du ska skjuta 
många serier samt trögare att 
förflytta mellan målgrupper 
om du skjuter fält. Här upp-
står sålunda en kompromiss 
mellan olika typer av skyt-
te. Hur tungt vapen du vill 
ha kan också variera, det kan 

vara bra att fundera på om 
du ska ha olika vapen till oli-
ka discipliner. En del vapen 
känns framtunga och en del 
baktunga, medan andra kom-
mer att ha vikten placerad rätt 
just för dig. Många vapen lå-
ter dig justera vikten på olika 
sätt, ofta med vikter som du 
kan fästa på vapnet på olika 
ställen. En låg rekyl kan dock 
även åstadkommas på fler vis. 

Många precisionsvapen an-
vänder också någon form av 
rekyldämning med hjälp av 
exempelvis vikter och fjäd-
rar placerade långt fram på 
vapnet.

Kolv
En anatomisk kolv är inte ett 
krav på ett vapen i kaliber 
.22, men det är starkt rekom-
menderat. Det finns tydliga 

Se till att du har ett siktblad som är ställbart, gärna också i höjd och bredd så du kan anpassa 
det så mycket som möjligt efter dina preferenser. Bilden visar en Feinwerkbau AW93 Light.
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fördelar med en sådan kolv, 
speciellt om den är anpassad 
efter just din hand. Du mini-
merar möjligheterna för dig 
att greppa kolven på olika sätt 
och för att få riktigt god pre-
cision är det mycket viktigt 
att du håller pistolen på sam-
ma sätt varje gång. Här hjälper 
en anatomisk kolv till väldigt 
mycket. Glöm inte bort att 
även den bör ytterligare an-
passas för just dina händer. 

En anatomisk kolv är bra att ha på en cal .22. Gör gärna ytterligare anpassningar 
för att passformen blir perfekt. Bilden visar en Benelli MP90.

Olika vapen har olika vinkel på kolv. På vissa går det att ytterligare justera, andra inte. 
Hitta en som känns rätt för dig. Bilden visar en Walther SSP.

Antingen filar du ned ytor 
som stör, eller bygger upp där 
du behöver stöd.
 Det kan ta emot att börja 
göra ingrepp på en kolv som 
kostar över två tusen kronor. 
Det finns också de som tycker 
att det är snyggare när kolven 
är helt ren. Jag vill då kontra 
med frågan varför du köp-
te en sådan kolv till att börja 
med? Köp inte en anatomisk 
kolv för två tusen bara för att 

pistolen ska bli fin, tanken är 
ju att du ska dra nytta av dess 
funktion och få bättre resul-
tat. Våga modifiera den, men 
ta det lugnt och gå systema-
tiskt och varsamt fram.
 Ytterligare en sak som 
kan vara värd att tänka på är 
om ditt dominanta öga är på 
motsatt sida än den hand du 
skjuter med. Troligen kom-
mer då vapnet att peka åt si-
dan med ett något försämrat 

grepp som konsekvens. För 
att lösa detta går anatomiska 
kolvar ofta att köpa med sju 
graders vinkel, vilket gör att 
öga och korn kommer i rätt 
linje när du lyfter vapnet.

Kolvvinkel
Vinkeln på kolven är väldigt 
viktig. När du lyfter vapnet 
och riktar det mot målet ska 
vinkeln kännas naturlig och 
kornet ska ligga i målet, inte 
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På en 
vapenauktion kan 
man göra riktiga 
fynd. Här ser vi 
budgivning på 
en Feinwerkbau 
AW93 under 
auktionen hos 
Walter Borg.

peka upp i luften eller ned i 
marken. Om du ständigt be-
höver vinkla upp eller ned 
handen har du fel kolvvinkel 
på det vapnet och kommer få 
svårare att skjuta jämna serier. 
Vad som är bäst är dock som 
alltid individuellt. Några fö-
redrar brant kolvvinkel, med-
an andra föredrar en flackare. 
Värt att notera är att detta 
också samspelar med vapnets 
vikt och balans. Kornet på ett 
vapen med brantare kolvvin-
kel kan fortfarande hamna på 
rätt plats i målet, om vapnets 
vikt och balans kompenserar 
för det.

Magasinets placering
Magasinet kan placeras i kol-
ven eller framför kolven. Det 
kan också vara matat från bot-
ten av vapnet eller toppen. 
Placeras magasinet framför 
kolven kommer patronlä-
get också hamna längre fram, 
med kortare piplängd som 
följd. Detta har dock inte 
egentligen någon påverkan 
på vapnets precision. Istället 
är det snarare så att det på-
verkar greppet. Placeras ma-
gasinet i kolven kommer det 
påverka kolvens minsta mått, 
vilket i sin tur gör att kol-
ven blir tjockare och svårare 
att nå runt för små eller rent 

av mellanstora händer. Vida-
re handlar det om hur du vill 
hantera vapnet på din skjut-
plats och att du kan göra det 
på ett säkert sätt.

Justeringsmöjligheter – sikte
Vissa vapen möjliggör hög 
grad av justering medan andra 
knappt har några. Att kunna 
justera höjd och sidled på sik-
tet är ett måste om du köper 
ett vapen för precisionsskyt-
te. Vissa vapen ger dig också 
möjlighet att ställa bredden på 
siktskåran. En del vapen krä-
ver att man använder skruv-
mejsel för att justera siktet, 
andra går att enkelt göra för 
hand. Rekommendationen 
är att du hittar ett vapen som 
är enkelt att justera. En av de 
största anledningarna till att 
du vill kunna skruva är för 
att anpassa siktet efter just din 
kroppsbyggnad. Du kommer 

också vilja justera siktet i sid 
och höjdled utefter de ljus-
förutsättningar som råder el-
ler om du ska skjuta både fält 
och precision. Se till att ste-
gen, klicken, är distinkta när 
du skruvar så att du enkelt vet 
hur mycket du har justerat.

Justeringsmöjligheter – 
avtrycket
På många vapen kan man ofta 
justera avtrycket på flera olika 
sätt. Detta är inget skytten äg-
nar sig åt stup i kvarten, utan 
det gäller snarare att hitta den 
karaktär på avtrycket som pas-
sar den individuella skytten. 
Alla har olika långa fingrar 
och hur vi håller ett vapen va-
rierar. För att hitta en bekväm 
och konsekvent position för 
avtryckarfingret är det därför 
viktigt att kunna justera just 
detta. Vanliga saker att justera 
är: Längd och vikt på förtryck, 

avtryckarvikt, avtryckarens 
position och triggerstop. Det 
finns även vissa vapen som 
har elektronisk avtryckare. 
En sådan avtryckare har för-
delar som att du kan torrav-
fyra många skott i rad och att 
avtrycket blir extremt exakt.

Service
Vad kostar det årliga under-
hållet av ditt vapen? Delar slits 
och saker som rekylfjädrar är 
lämpligt att byta varje år för 
att garantera att vapnet håller 
så länge som möjligt. Var har 
du närmsta vapenhandlare 
som kan serva just ditt vapen? 
Ibland kan den krassa verk-
ligheten leda till att du väljer 
vapen utifrån den handlare du 
har närmast till, snarare än nå-
gon annan faktor.

Att köpa ett nytt vapen kan vara kostsamt men då är man 
också första ägaren och tillverkarna brukar vanligen lämna bra 
garantier på sina produkter. Bilden visar en Ruger Mark IV Lite.
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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.

Nästa auktion Nästa auktion 
– 9 november– 9 november

Ny eller begagnad?
Nytt vapen
Nya vapen kan kännas bra, du 
vet att du är den första ägaren 
och att vapnet inte är miss-
skött. Det finns garantier att 
få och service är i regel inte 
ett problem. Följande är värt 
att tänka på om du vill köpa 
ett nytt vapen.

Stort utbud
Det finns gott om olika mär-
ken och modeller att välja på 
samt vilka tillbehör som öns-
kas. Garantier följer med nya 
vapen och tillgången till nöd-
vändiga reservdelar är goda. 
Det kan också vara möjligt att 
göra vissa anpassningar av ditt 
vapen direkt, som att till ex-
empel byta korn och siktblad. 
En stor fördel är att du kan ges 
möjlighet att känna på nya va-
pen hos vapenhandlaren i god 
tid innan du köper något som 
de har i lager. Inte sällan finns 
också möjlighet att testa olika 
kolvar. Letar du begagnat är 
det lätt att känna sig tvungen 
att slå till med en gång för att 
inte gå miste om något.

Pris
Prisbilden kan vara ganska 
hög och du kommer garante-
rat att ha en viss värdeminsk-
ning på vapnet. Räkna med 
att det kostar från tio tusen 
kronor och uppåt för en re-
lativt enkel ny .22a, men vill 
du ha gott om justeringsmöj-
ligheter får du räkna med att 
lägga minst det dubbla om du 
köper nytt. Samtidigt kom-
mer värdet troligen att stå sig 
ganska bra på dessa vapen, då 
andrahandsvärdet ofta är re-
lativt högt.

Begagnat vapen
Fynd eller skräp? När det 
handlar om att köpa begagnat 
är det bra om du har en del 
erfarenhet av vapen, eller tar 
hjälp av någon som har det. 
Nedan följer några saker du 
kan tänka på när du ska köpa 
begagnat.

Utbud
Utbudet begränsas av vil-
ka vapen som finns till salu 
för stunden. Därmed är det 
långt ifrån säkert att den mo-
dell du vill ha finns tillgäng-

lig hos någon handlare då du 
vill köpa. Har man is i magen 
går det dock att hitta ganska 
mycket, då det finns många 
vapenhandlare i Sverige. Gi-
vetvis går det också att köpa 
privat och det finns faktiskt 
en hel del vapen som säljs 
via exempelvis blocket eller 
på auktion.

Skador och vanliga fel
Sök runt på nätet och hör 
dig för i föreningar om den 
vapenmodellen du är intres-
serad av ofta är drabbad av 
problem? Har den vanliga fel? 
Har dessa i så fall blivit åtgär-
dade på det vapen du tittar 
på? Om ett vapen har skador 
ska man tänka sig för, både en 
och två gånger innan man kö-
per det. Framförallt sprickor 
är viktigt att hålla utkik efter.
 Är du osäker på vad du 
ska leta efter kan du ta med 
dig någon mer erfaren skytt. 
Kontrollera att pipan är fin. 
Värt att tänka på är att smuts 
i sig är inte farligt, men att 
smutsen kan dölja skador. Det 
är därmed rimligt att du får 
se vapnet i ett rent skick för 
att bäst kunna avgöra om det 
finns problem.
 Du bör aldrig köpa ett va-
pen utan att själv ha sett det 
först. En säljare kanske inte 
medvetet säljer på dig ett un-
dermåligt vapen, men säljaren 
kan ha missat att se eventuel-
la skador själv. I bästa fall kan 
skador gå att laga och i värsta 
fall kan det leda till att vapnet 
blir direkt farligt att använda. 
Att laga ett vapen kan i vissa 
fall snabbt bli orimligt dyrt, 
därför är det bra att veta vilka 
delar som är lätta eller svåra att 
laga på det aktuella vapnet.

Service och reservdelar
Många vapenhandlare är ex-
perter på just de märken som 
de saluför. Det kan hända att 
de kan hjälpa dig med an-
dra modeller, men det är inte 
säkert att de har just de de-
larna som du behöver. Be-
roende på vapnets ålder kan 
det dessutom bli svårt att få 
tag på reservdelar till en del 
gamla vapen.
 Ett välskött vapen kan hål-
la väldigt länge, en första .22a 
kan lätt vara 40 år gammal. 

Det behöver inte betyda att 
den är dålig, eller bra heller 
för den delen. Vad som däre-
mot är säkert är att det inte 
är säkert att den är enkel att 
fixa reservdelar till. Förr el-
ler senare kommer ett stör-
re underhåll behöva göras på 
alla vapen. Det kan vara trist 
att lägga ett par tre tusen kro-
nor på ett vapen bara för att 
konstatera att det behövs läg-
gas ytterligare tusenlappar på 
detsamma strax efter ett köp. 
Särskilt när du troligen inte 
får tillbaka pengarna vid en 
försäljning av vapnet.

Prisbild
Prisbilden varierar helt klart 
med vilket vapen du tänkt 
att köpa. Det går utmärkt att 
köpa en fullt acceptabel pistol 
i kaliber .22 för några ensta-
ka tusenlappar. Exempel på 
någon övre gräns är svårare 
att ge. Mycket beror på mär-
ke och modell. Slitage bör 
inte vara ett problem och en 
välskött .22a ska hålla väldigt 
länge. De relativt nya vapnen 
har dock ett ganska högt an-
drahandsvärde och priserna 
har stigit fort de senaste åren. 
Det är inte otänkbart att du 
kan köpa en begagnad .22a 
och sedan sälja den om någ-
ra år och få ut mer än vad du 
köpte den för.

Slutord
Det finns mängder med 
aspekter att ta hänsyn till vid 
köp av ett första vapen. Ge-
nerellt vill jag ställa mig bak-
om åsikten att köpa ett så bra 
vapen som man har råd till. 
Kom ihåg att det tillkommer 
utrustning för skötsel och sa-
ker som vapenskåp.

Jag vill dock verkligen under-
stryka att du hellre ska spa-
ra ihop till något av lite mer 
kvalitet än att köpa första 
bästa billigaste. Värdet står sig 
gott nog ändå om du köper 
begagnat och sköter vapnet. 
Det är däremot inte speciellt 
roligt att köpa ett vapen som 
är slitet eller inte går att ställa 
in som du vill eller har andra 
problem du måste arbeta runt. 
Sådant riskerar att göra att re-
sultatet eller nöjet för själva 
skyttet uteblir. 
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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)
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Kid

GPR 1

SP SPRF 22LR  / HP 32WC 32ACP
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Jag har tidigare tävlat i jaktskyt-
te och måste nog erkänna att 
jag hade en bra karriär på gång. 
Men en dag när jag var 15 år 
skulle jag ut och skjuta en 
snabb serie tillsammans med 
min pappas morbror Evert, 
som en gång i tiden hade in-
vigt mig i jaktskyttet. Efter-
som jag var sen kastade jag 
mig stressat upp på min mop-
pe, och åkte ut till skjutbanan. 
När jag kom fram upptäck-
te jag att mina hörselskydd 
låg kvar hemma. Det var då 
jag fick den idio tiska idén att 
använda lite papperstussar till 
öronskydd. Evert, som både 
tränade och jagade utan hör-
selskydd, hade nog inte en tan-
ke på hur detta skulle påverka 
mig. Hörselskydd var troligen 
en nymodighet på den tiden 
han lärde sig att skjuta och jaga.

Röster av robotar
Mina tjugofem skott dund-
rades av på skeetbanan och 
efteråt insåg att det pep or-
dentligt i öronen. Jag trod-
de att det skulle gå över, som 
det alltid gjort när man upp-
levt höga ljud. När jag kom 
hem pep det ännu mer och 
jag lade mig för att vila. Efter 
ett tag väcktes jag av telefo-
nen och det var min kompis 
som ringde. Ljudet från te-
lefonen måste ha varit för-
vrängt trodde jag, för det var 
mer som att prata med en 
robot. Hans röst lät som en 
gammal hammond orgel med 
tremoloeffekt. Jag kunde inte 
avsluta samtalet som vanligt 
utan bara lade på luren, stor-
made ner till mina föräldrar 
och även de lät som robotar. 
Det var då jag förstod att nå-

got inte stod rätt till med min 
hörsel. De åtföljande dagarna 
var som att leva i ett vakuum 
av konstiga ljud, robotröster 
och tjut i öronen.

Tinnitus
Tinnitus, även kallat ring-
ningar eller öronsus, är varken 
en sjukdom eller ett tillstånd, 
utan är endast ett symptom. 
Symptomen är upplevda, av 
hjärnan påhittade, icke ex-
isterande ljud. Efter många 
års forskning kan man ännu 
inte säga helt säkert vad det-
ta symptom beror på. Oftast 
uppkommer Tinnitus i sam-
band med höga ljud eller 
långvarigt buller. I dag har ca 
15 procent av Sveriges be-
folkning tinnitus. Av dessa har 
ca tre procent en grav tinnitus 
som allvarligt påverkar deras 

vardagsliv. Till dessa tre pro-
cent tillhör jag.
 Att leva med tinnitus har 
orsakat så mycket lidande un-
der åren. Det jag upplever är 
stress, sömnsvårigheter, oro, 
koncentrationssvår igheter 
och en form av icke kontroll 
när det blir mycket ljud runt 
omkring mig. För några må-
nader sedan var jag på Karo-
linska sjukhuset och deltog på 
mitt första informationsmöte 
gällande Tinnitus. Det var en 
genomgång på troliga orsaker 
till symptomen, men även en 
psykologisk genomgång på 
hur Tinnitus påverkar krop-
pen och hjärnan.

Alltid i fara
Tinnitus har många olika ty-
per av symptom och dessa kan 
förändras med tiden. Mitt är 

Tinnitus, ett 
onödigt fenomen
Av: Peter Stålbrand
Foto: Anna Stålbrand

Vid 15 års ålder begick jag misstaget att inte använda hörselskydden vid 
några hagelskott. Detta misstag, som jag ångrat i 32 år, har orsakat mig 
både lidande och problem. Vad ni än gör, glöm aldrig hörselskydden!

De åtföljande 
dagarna var 
som att leva 
i ett vakuum 
av konstiga 

ljud.
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ett tjutande ljud runt 9000 
hertz, just nu. Det är att jäm-
föra med den gamla testbil-
dens ljud på SVT, den högsta 
sista tonen innan det fascine-
rande ljudspelet börjar om. Jag 
fick förklarat för mig att just 
mina höga toner i öronen tro-
ligen beror på skadade flim-
merhår i snäckan. Om dessa 
böjs eller går av, kan man bli 
döv. De flimmerhår som sit-
ter först i snäckan, och även 
tar första ljudet, är de hår som 
fångar upp ljusa toner. Längre 
in i snäckan sitter de hår som 
fångar upp lägre, bas toner. 
Troligen har mina första flim-
merhår fått sig en sån ordent-
lig omskakning att de börjat 
sända fel signaler.
 Har man detta upplevda 
ljud i öronen går hjärnan och 
kroppen in i en sorts bered-
skapsläge. Ljudet signalerar 
fara till hjärnan och kroppen 
blir inställd på försvar under 
större delen av dygnet. Med 
denna inställning blir man 
väldigt trött, både i kroppen 
och i hjärnan efter ett tag. Det 
finns mängder av forskning 
om psykosomatiska tillstånd 
runt just hörselproblem, och 
lika många obeprövade teo-
rier om varför Tinnitus upp-
kommer.

Lindringen
Då det inte finns någon ve-
tenskaplig eller medicinsk be-
handling för Tinnitus är det 
viktigt att själv försöka hitta 
den lindring som passar bäst. 
Alla har olika sorters Tinni-
tus, och det gäller att lära sig 
acceptera Tinnitus som en 
del av sitt liv för att kunna 
slappna av. Under alla år har 
jag försökt att hitta på olika 

sätt att lindra mitt symptom. 
Karolinska sjukhuset gav tips 
på olika ljudgeneratorer som 
man kunde ha i kudden eller 
koppla in till högtalare. Av alla 
försök har jag kommit fram 
till att klassisk musik på svag 
volym i hörlurar ökar min 
förmåga att slappna av. Stres-
sade situationer gör Tinnitus 
mer påtaglig. Detta i sin tur 
leder till mer stress, och sen 
är ekorrhjulet igång. Då kan 
en så kallad Tinnitus massage 
hjälpa vissa, eftersom axlarna 
och halsen ofta spänner sig vid 
den upplevda faran och det-
ta i sin tur bidrar till en ökad 
Tinnitus.
 Jag har tidigare provat en 
så kallad brusgenerator som 
ser ut som en hörapparat. Den 
tillför ett svagt brus till örat, 
liknande ett vattenfall på av-
stånd och skall användas un-
der några timmar om dagen. 
För mig fungerade den bäst 
på kvällarna när jag lade mig 
i sängen och verkligen ville 
slappna av. Då gav den ett väl-
behagligt lugn och signalen av 
fara släppte under en kort tid.

Använd hörselskydd
Enligt skjuthandboken ålig-
ger det varje skytt att ”Hör-
selskydd skall användas vid allt 
skytte och i närhet av skjut-
platsen”. Detta är något som 
alla måste respektera för att 
inte förstöra sin hörsel. Även 
om skjutningen är avslutad 
kan det alltid smälla någon-
stans. Kom ihåg att det är ditt 
eget ansvar att skydda öronen, 
inte andras.
 Det finns en uppsjö av bra 
hörselskydd. Både passiva och 
aktiva. Själv föredrar jag akti-
va så att jag utan problem kan 

Några nyttiga länkar som berättar mer
Exempel på min Tinnitus – http://tinyurl.com/9000hz 
(Se till att ha låg volym)
Tillverkare Peltor/3M – http://www.peltor.se
Hörsellinjen – http://horsellinjen.se/horsellinjen/tinnitus
Arne Nohlbergs Pistolskyttesida – http://arne.nohlberg.se

ha dessa på mig när jag står 
och pratar och det finns risk 
att det smäller utan min vet-
skap. Om man skjuter grova 
vapen är vanliga hörselskydd 
oftast inte tillräckliga. Då bör 
man komplettera med prop-
par, gärna formgjutna sådana 
för att få maximal dämpning.
 Det är viktigt att veta vil-
ka hörselskydd som passar 
för just pistolskytte då det 
inte bara handlar om deci-

bel/ljudvolym utan även om 
frekvenser. Ta reda på hur 
mycket hörselskydden däm-
par och om du är osäker råder 
jag att prata med någon kun-
nig inom området. Läs gärna 
mer om hörselskydd på län-
karna nedan.
 Om du har problem med 
Tinnitus, ta kontakt med en 
hörselklinik. Många erbjuder 
gratis kontroll av hörseln. Det 
är viktigt att få en utvärdering 
så att man kan få en behand-
lingsplan tillsammans med en 
audiolog eller kurator. 

Använd både kåpor och proppar 
när du skjuter grova kalibrar.

En brusgenerator som 
kan dämpa Tinnitus.

Kom ihåg att skydda öronen!
En smäll kan ge dig hörselskador 
under resten av ditt liv!
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Ruger MKIV.22 LR 
Blånerad eller rostfri. Stälbart sikte. 
Piplängd: 140 mm.
Tillbehör: Kolv med ställbart handstöd,
Trimningskit för optimalt avtryck.

SR1911 .45 ACP / 9 mm / 10 mm 
Piplängd: 5”.
Nu med ställbart sikte! 
Magasinskapacitet: 8 / 9 / 8 
Tillbehör: Trimningskit för optimalt avtryck.

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

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

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”.

Blånerad eller rostfri.
Piplängd: 4,2 eller 6”.
Ställbart sikte. 
Trimningskit finns 
som tillval.
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Din skyttespecialist sedan 1963.
www.sportec.se  telefon:040-465050

 

Drop-in avtryck för 
1911.

Ingen inpassning 
krävs!

Tillverkare: Nighthawk.
Detta kit ger dig ett
mycket bra avtryck 

även på en helt
standard 1911.
Pris: 4 090 kr.

NYTT PÅ SPORTEC - TRIMNINGSKIT 1911

Accurizing kit Ruger MKIV. 
Pris blånerat: 1 890 kr. 
Pris rostfritt: 1 950 kr. 

 
Detta kit kan så klart monteras av Sportec.

Competition kit Ruger MKIV. 
Pris blånerat: 2 290 kr.
Pris rostfritt: 2 390 kr. 

 
Detta kit kan så klart monteras av Sportec.

 
NYTT PÅ SPORTEC - TRIMNINGSKIT MKIV
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Den värmländska staden 
Kristinehamn ligger längs 
E18 mellan Karlstad och Öre-
bro. Staden huserar Vänerns 
näst största och nordöstligaste 
hamn och har även en vacker 
skärgård. Under sommarhal-
våret arrangeras det båtturer 
ut till flera större öar, något 
som är väldigt populärt.
 Kristinehamn bär smek-
namnet ”Lusasken”. Detta 
härstammar från den säreg-
na sparbössa där kommunens 
invånare i hundratals år har 
lagt pengar till fattiga sjömän. 
Sparbössan tömdes varje år 
på luciadagen. Lusasken finns 
kvar än i dag och töms fort-
farande på luciadagen, men 
nu för tiden går de insamlade 
pengarna till Sjöräddnings-
sällskapets verksamhet.

Detta år är det första gången 
som Kristinehamns Pistols-
klubb arrangerar tävlingen 
Kristinesnabben, vilken är 
en nationell tävling i militär 

snabbmatch. Grenen militär 
snabbmatch har vuxit under 
de senaste åren vilket märks 
mer och mer i resultatlistorna 
över hela landet. Därför ar-

rangerar Svenska Pistolskytte-
förbundet för första gången i 
år en rikstävling på hemortens 
banor i just militär snabbmatch 
under september månad.

Kristinesnabben
Av: Peter och Anna Stålbrand

När vi fick nys på att Kristinehamns Pistolsklubb arrangerade en 
nationell tävlingen i militär snabbmatch var vi snabba att anmäla oss. 
Att besöka en ny stad och träffa ny intressanta människor brukar 
alltid vara trevligt, vilket stämde även denna gång.

Markören Jens Syrén och skrivaren Johnny Jansson fanns på plats 
hela dagen i den stekande solen.

Miguel Gil, Kristinehamns Pk, var 
funktionär och tävlade själv. Han 
är sedan länge hedersmedlem i 
klubben.
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Kristinehamns Pistolsklubb har 
cirka 110 medlemmar och 
det märks ganska snabbt att 
klubben har en tydlig in-
riktning på fältskjutning och 
magnumfältskjutning. Ord-
föranden Lars Werner tror 
att intresset för banskjutning-
ar som till exempel militär 
snabbmatch och precisions-
skjutning kommer att öka i 
framtiden.
 För att öka skjutskicklig-
heten har klubben instiftat ett 
flertal cuper. Förutom cuper i 

Skjutlagen var inte överfulla eftersom arrangören 
hade begränsat antalet deltagare till 50 personer.

Att skjuta militär snabbmatch i 
vapengrupp A kräver en stadig 
hand för att snabbt komma 
tillbaka i skottläge efter att 
rekylen gjort sitt.

Allting är prydligt uppradat, både på skjutbänken och framför tavlorna.

de olika skyttegrenarna finns 
det även några lite mer ovan-
liga cuper. Som exempel kan 
nämnas ”Guldserie-cupen” 
där det gäller att samla flest 
guldserier i precisionsskjut-
ning och ”50-cupen” där man 
ska skjuta flest 50 poängare 
under året.

Förutom interna tävlingar ar-
rangeras en hel del krets- och 
nationella tävlingar under 
hela året. Tillsammans med 
Torsby Pk och Storfors Psk 

arrangeras det magnumhelger 
under både våren och hösten. 
Klubben har även arrangerat 
SM i magnumfältskjutning 
både 2010 och 2017.
 För att sporra till ideellt 
arbete har klubben satt upp 
den interna tävlingen ”Funk-
tionärsligan”. För varje arbets-
dag en medlem hjälper till får 
personen 1 poäng. Fler arbets-
dagar ger därför fler poäng.
 Varje poäng ger sedan 1 
lott i den utlottning av priser 
som anordnas när verksam-

hetsåret är över. De som har 
flest poäng har därför stör-
re chans att vinna i lotteriet. 
Priserna till lotteriet kommer 
från klubbens sponsorer.

När vi anländer till Kristine-
hamns Pistolklubb som bara 
ligger ett stenkast från inner-
staden möts vi av ett strålande 
solsken och en mängd skyttar 
med ett humör som påminner 
om vädret. I startlistan kan vi 
utläsa att det fanns strax un-
der 50 starter i alla fyra vapen-
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Lars Dahlström – FPK, Angelito Ericsson – Södertälje Pk, skjutledaren Magnus Thöresson 
– Kristinehamns Pk, Patrik Renman – Kristinehamns Pk, Anders Nilsson – APK, Lars 
Evaldsson – Starrkärs Sf och tävlingsledaren Lars Werner – Kristinehamns Pk.

Lars Werner 
tackade alla för 
visat intresse 
och bra 
prestationer. 
Tillsammans 
med Annette 
Brandelid 
höll de i 
prisutdelningen.

Kristinehamns Pk har flera 
interna cuper inom klubben. 
Här ser vi några resultat från 
”50-cupen”, där man tävlar om 
vem som får ihop flest serier 
med 50-poäng.

Skyttarna fick hålla sig på behörigt avstånd under markeringen.Klubbkamraterna från Nordmarkens Psk fick en paus mellan sina 
starter och passade på att spela kort i skuggan.

Martin Forsbacke, Nordmarkens 
Psk, sköt en 50-poängare i 
vapengrupp C.

grupper. Det första skjutlaget 
med start 09:00 var lite glest 
men skjutlagen efter det be-
stod av desto fler skyttar.
 Tävlingsledare var klub-
bens ordförande Lars Werner 
och skjutledare var Magnus 
Thöresson. I sekretariatet 
fanns Annette Brandelid som 

hade stenkoll på anmälningar 
och resultat.

De flesta skyttarna kom från 
det närliggande området, men 
det fanns flera skyttar som 
redan dagen innan åkt till 
Kristinehamn för att få tävla 
denna dag.

Arrangören förvarnade redan i 
inbjudan att det kunde ske en 
gallring bland anmälningarna 
om antalet deltagare översteg 
50 skyttar. Det tilläts heller 
inga åskådare på grund av den 
rådande pandemin.

Det var många nybörjare som 
sköt tävlingen men även flera 
rutinerade skyttar som skju-
tit väldigt lite av just mili-
tär snabbmatch. Flera av dem 
tyckte att detta var en riktigt 
rolig skyttegren.

Klubbens vändställ hade tidiga-
re sedan länge varit ur funk-
tion, vilket gjort att man inte 
kunnat träna militär snabb-
match med rätt förutsättning-
ar. Men med en samlad insats 
tog klubbens veteraner tag i 
problemet och fick det till slut 
att fungera. Under tävlingen 
fungerade allt perfekt.

Efter tävlingens slut korades 
alla medaljörer på prispallen 
med stora vackra medaljer av 
tävlingsledaren Lars Werner, 
som tackades med en ”arm-
bågshälsning”. 
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I klassen 
veteran äldre 
tog Lars Werner, 
Kristinehamns 
Pk, guldmedaljen. 
Silvermedaljör 
blev Bo Forsbacke, 
Nordmarkens Psk. 
Bronsmedaljör 
blev Miguel Gil, 
Kristinehamns Pk. 

Inga handslag under 
medaljutdelningen. 
Istället användes 
”armbågshälsningen”.

Dessa tre skyttar 
placerade sig 
på exakt samma 
medaljplatser i både 
A1 och C1. Fr.v. Karl 
Heinz – Nordmarkens 
Psk, Jimmy Spelling 
– Kristinehamns Pk 
och Roland Ekegren – 
Kristinehamns Pk.

I vapengrupp R 
klass 2 tog Martin 
Forsbacke guldet. 
Silvermedaljen tog 
Patrik Renman och 
bronsmedaljen tog 
Bo Forsbacke.

Magnus Thöresson, 
Kristinehamns Pk.

Ordförande Lars Werner, 
Kristinehamns Pk.

Lars Werner har varit ordfö-
rande sedan början på 2020 
och han började skjuta pistol 
redan som 14-åring, då i Frö-
vi-Lindesbergs Pistolskyttar. 
När intresset sedan övergick 
till Rally fick skyttet läggas 
lite på is.
– Jag flyttade till Kristine-
hamn redan år 2000. När jag 
skulle gå i pension började 
intresset för pistolskyttet igen, 

berättar Lars. Jag såg att Kris-
tinehamns Pk hade veteran-
skytte på programmet, varpå 
jag åkte dit och pratade med 
dem.

Magnus Thöresson började 
med pistolskytte 1975. Då 
hans pappa jagade fanns det en 
uppväxt där skytte var en na-
turlig del. Magnus skjuter se-
dan tidigare för I2 Skf. När han 

blev medlem i Kristinehamns 
Pk tog han på sig tränarrollen.
– Det var under en frilufts-
dag med skolan som jag fick 
prova på pistolskytte. Det var 
då elitskytten Lars-Erik Bjur 
som var handledare, vilket var 
väldigt sporrande.
– När jag köpte hus i bör-
jan på 80-talet gjorde jag ett 
uppehåll i skyttet under 25 
år. Det var först när min dot-
ter ville börja med pistol-
skytte som intresset tog vid 
igen. Min dotter hann ta fle-
ra DM-medaljer innan hon 
slutade med skyttet, jag blev 
däremot kvar i sporten, säger 
Magnus och skrattar.

Hur kom ni på idén med 
funktionärsligan?
– Det var en idé jag tog 
med mig från rallyklubben 
Kolsva Motorsällskap, berät-

tar Lars Werner. Där använde 
de funktionärsligan med stor 
framgång. Jag tyckte att det 
vore en bra idé att införa det 
i Kristinehamns Pk också och 
så blev det. Hittills i år har vi 
41 medlemmar som tagit po-
äng i ligan.

Hur fortsätter ni att sporra 
nybörjarna?
– Vi har flera veteraner i 
klubben som skjuter flera da-
gar i veckan och de har blivit 
som faddrar till våra nybör-
jare, då de lättare kan hämta 
ut klubbvapen och finnas på 
plats lite tidigare på dagarna, 
berättar Lars Werner.
– Då den större delen av ny-
börjarkursen fokuserar på pre-
cisionsskjutning vill vi även 
sporra de ovana att skjuta även 
en fältskjutning. Därför brukar 
vi under våra interna cup-täv-

Segrare
A1 Jimmy Spelling, Kristinehamns Pk
A2 Morgan Andersson, Mariestads Pk
A3 Björn Segendorf, Salems Sf
B2 Lars Werner, Kristinehamns Pk
B3 Lars Dahlström, FPK

C1 Jimmy Spelling, Kristinehamns Pk
C2 Morgan Andersson, Mariestads Pk
C3 Stefan Carleblom, Tyresö Sf
CVY Lars Evaldsson, Starrkärrs Sf
CVÄ Lars Werner, Kristinehamns Pk

CD1 Helena Heinz, Nordmarkens Psk
CD2 Anna Stålbrand, Lövsta Skf
R2 Martin Forsbacke, Nordmarkens Psk
R3 Anders Nilsson, APK

Intervju: Lars Werner och Magnus Thöresson
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lingar i fältskjutning lägga en 
bana som passar alla, med både 
stora och små figurer. Då får de 
välja vad som skall beskjutas. 
Lite som ”Fältskytte Light”, 
säger Lars och ler.
– Vi vill även att man som 
nybörjare efter en tid börjar 
ta ett större ansvar, förklarar 
Magnus Thöresson. Funk-
tionärerna i dagens nationel-
la tävling drivs runt av förra 
årets nybörjare, med några er-
farna som stöd. Det ger dem 
ett större självförtroende vil-
ket gör att de växer både som 
skyttar och funktionärer.
– Under 2015 anordnade 
mitt företag ett event här på 
skjutbanan, fortsätter Magnus. 

Annette Brandelid är sekretera-
re i klubben sedan början på 
året. Till vardags arbetar hon 
som teknikinformatör i ett 
eget företag. Hon är dessut-
om deckarförfattare och har 
skapat en hel serie av böcker.
– Jag gick nybörjarkursen 
under 2018 och det var ett 
fantastiskt mottagande jag fick 
från klubben när jag börja-
de. Det är en så skön jargong 
bland alla, berättar Annette.
– Då vi inte är så många tje-
jer i klubben märkte jag att 
gubbarna i klubben försökte 
känna av läget. Men jag är så 
icke-feministisk och det tog 
inte länge förrän isen bröts 
och allt blev mycket mer av-
slappnat, säger Annette och 
ler.
– Under årsmötet 2020 
kom jag även in i styrelsen 
och tog på mig rollen som 

sekreterare. Något som passar 
mig bra då jag gillar ordning 
och reda.

Vilken skyttegren tycker du är 
roligast att skjuta och varför?
– Eftersom jag fortfarande 
är tämligen ny i skyttespor-
ten, har jag fokuserat på att 
bli riktigt bra i precision med 
finkalibrig pistol. Men på sikt 
kan jag tänka mig att prova på 
några av de andra grenarna.

Er klubb verkar skjuta mycket 
med grova kalibrar som t.ex. 
magnum. Är det något som 
lockar dig?
– Det gör det absolut. Käns-
lan att skjuta grovkalibrigt 
jämfört med finkalibrigt är 
stor, det ger en skön adrena-
linkick och känns lite mäk-
tigt när det smäller mer. I fjol 
köpte maken och jag våra 
första pistoler i kaliber 9 mm, 
där maken har blivit riktigt 
duktig på att skjuta med sin 
medan jag har fått kämpa lite 
mer för att få en samlad och 
bra träffbild. Efter en tid insåg 
vi att ett av problemen var att 
jag har för små händer för den 
pistolkolven, så vi köpte en ny 
pistol med mindre kolv.

Hur kom du in på 
författarbanan?
– Jag har alltid haft en dröm 
att skriva, berättar Annette. 

Under 2010 flyttade jag, min 
man och våra två barn till Ka-
nada. Då hade jag redan bör-
jat skriva lite på en deckare. 
Eftersom jag inte arbetade 
under det första halvåret som 
nyinflyttad fick jag en massa 
extra fritid och kunde fortsät-
ta med boken.
– När jag sedan var klar 
skickade jag boktexten spo-
radiskt till flera olika förlag, 
men ingen nappade just då. 
Då tog jag kontakt med HJO 
Tidning och frågade om de 
ville publicera min bok som 
en följetong, vilket de var po-
sitiva till. Det blev 40 avsnitt i 
följetongen i Sveriges minsta 
tidning under 2011–2012, sä-
ger Annette och skrattar.
– Jag fick sedan veta att lä-
sarna frågat bokhandlarna om 
följetongen fanns som en bok, 
vilket gjorde att jag tryckte 
upp deckaren som en bok på 
eget bevåg för att sälja.
– Sedan började folk att frå-
ga efter en fortsättning på den 
första boken. Nu är jag uppe 
i sex böcker, berättar Annette 
och ler stolt.

Ingår alla böcker i en serie?
– Det är en bokserie som jag 
valt att kalla ”af Hjo Deckare” 
men alla böcker är fristående 
och går att läsa var för sig.
– Den första boken heter 
”Ängel af Hjo” och den sjät-

te och senaste boken heter 
”Professorn”. Men redan nu 
har jag börjat på den sjunde 
boken vilket känns jätteroligt.

Vad handlar böckerna om?
– Det är mysdeckare som 
närmast kan liknas Morden i 
Midsomer. I böckerna varvas 
mystik, spänning och relatio-
ner om vartannat. Sakta men 
säkert vävs karaktärernas öden 
samman, i en småstad där alla 
känner alla.
– Allting utspelar sig i Hjo 
med omnejd. Det är där jag är 
uppväxt och staden ger mig 
massor av potential att inspi-
rera till spännande historier.

Hur får du idéer till alla böcker?
– Förutom att jag har en 
livlig fantasi får jag även hjälp 
från oväntat håll ibland. Min 
syster skickade en bild till mig 
för inte så länge sen. Bild-
en föreställde en strand som 
täcktes av tegelblock med hål. 
Då fick jag genast en idé till 
en åttonde bok.

Hur stor är risken att man hittar 
ett lik på en skjutbana i någon 
kommande bok?
– Det måste ju bara hända, 
säger Annette och skrattar. 

Mer information om 
Annettes böcker hittar ni på 
http://wordfromhjo.se

Intervju: Annette Brandelid

Annette Brandelid, 
Kristinehamns Pk.

Då fanns det en dam som ut-
märkte sig lite extra och ville 
börja med pistolskytte. Re-
dan efter fem-sex träningar 
vann hon en klubbtävling i 
precisionsskjutning. Hon he-
ter Karin Dybeck och nam-
net är garanterat känt bland 
magnumskyttar, då hon på 
förra året tog två silverme-
daljer i SM magnumprecision 
och både brons och guld i SM 
magnumfältskjutning.
– Nu skjuter Karin för Tors-
by Pk då de har mer aktivi-
teter för magnumskyttar, men 
vi är stolta över att hon bör-
jade sin skyttekarriär hos oss, 
säger Magnus Thöresson och 
ler.

Er skjutbana ligger nära stads-
kärnan, har ni blivit påverkade 
av några restriktioner?
– Den här banan byggdes 
1981 då vi var tvungna att 
flytta från vår tidigare plats, 
berättar Lars Werner. Då be-
hövdes marken till andra 
byggnationer.
– Det enda som finns i när-
heten just nu är friluftsområ-
den samt Brukshundsklubben 
som vi har ett riktigt bra sam-
arbete med. De tycker att vårt 
skytte är bra då de kan skot-
träna hundarna. Vi har märkt 
att det är överfullt med bilar 
på deras parkering när vi har 
en magnumskjutning, säger 
Lars och skrattar. Däremot har 

vi en överenskommelse med 
dem att inte skjuta när de ar-
rangerar större tävlingar.
– Nu har kommunen släppt 
mark för att kunna anlägga ett 
stort antal tomter i närheten 
vilket med allra största san-
nolikhet kommer att öka ris-
ken för restriktioner i skyttet. 
Enligt det tillstånd från po-
lismyndigheten som klubben 
har får skjutning ske klockan 
07–21 alla dagar i veckan, men 
enligt Naturvårdsverkets re-
kommendationer har klubben 
lagt in en begränsning som 
gör att vi nu får skjuta mel-
lan klockan 07–21 alla varda-
gar och klockan 09–19 under 
helger och röda dagar.  
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65 öre / patron 
Ny tillverkning av 

.22 LR

Vill du veta mer? 

Telefon: 040-465050 
Mail: info@sportec.se
www.sportec.se/ny22
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Medaljörerna
Klass 1
Plac. Namn Fält Precision Resultat
1. Thomas Erlansson 23/13 170 1 + 2 = 3 poäng
2. Mikael Torndal 17/11 177 3 + 1 = 4 poäng
3. Björn Segendorf 22/12 162 2 + 3 = 5 poäng

Klass 2
Plac. Namn Fält Precision Resultat
1. Thomas Erlansson 21/12 172 1 + 1 = 2 poäng
2. Raine Lampinen 19/13 114 2 + 2 = 4 poäng

När tävlingen genomfördes, 
den 9 augusti 2020, fanns det 
restr iktioner mot allmän-
na sammankomster med fler 
än 50 personer på grund av 
den rådande pandemin. Att 
hålla avstånden i både pre-
cision och fältskjutning var 
inga problem för Salems Pk, 

då funktionärerna såg till att 
skyttarna höll ett tryggt och 
säkert avstånd till varandra. 
I precisionsskjutningen stod 
skyttarna på varannan plats i 
skjuthallen.

Tävlingsledare var Thomas 
 Erlansson, som även är ordfö-

Kombination 
tjänstevapen
Av: Peter Siegel

Salems Pistolklubb bjöd in till den något ovanliga tävlingen 
”Kombination tjänstevapen”, där mottot var ”kom och lufta 
era gamla godingar”. Här ingick både precisionsskjutning och 
fältskjutning i tävlingen.

Thomas Erlansson var tävlingsledare för 
kombinationstävlingen.

Trots att det endast var fyra stationer på fältskjutningen blev skyttarna ändå utmanade på ett långhåll.
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Skyttarna stod på betryggande avstånd mellan varandra under fältskjutningen.

Vissa stationer hade korta visningar, här visades de relativt små 
figurerna bara under två sekunder.

Markering.

rande i Salems Pk. Banlägga-
re för fältskjutningen var den 
rutinerade fältskytten Jonas 
Hübner. Kombinationstäv-
lingen bestod av fyra statio-
ner i fältskjutningen, därefter 
sköts fyra serier precision.

Skyttarna var indelade i två 
klasser beroende på vilket va-
pen de sköt med.

Klass 1: Parabellumpistol P08, 
M 40, P 38, M 07, FN Brow-
ning kaliber 7.65 till 9mm.

Klass 2: Walter PP och PPK 
7.65 till 9mm.

Startavgiften var beskedliga 
50 kronor och det inklude-
rade efter genomförd täv-
ling även ”Soldatens ärtsoppa 

med tillbehör”. Allt som allt 
en rolig kombinationstäv-
ling med ”gamla godingar” 
som vapen, samt avslutande 
lunch på den öppna verandan 
på Salem Pk:s bana i Hallsta, 
söder om Stockholm.
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En enda dam, Linda Kron, var 
med på tävlingen och visade att 
även damer gillar gamla vapen.

Efter genomförd tävling serverades det Soldatens ärtsoppa med 
tillbehör.

Resultaten räknades utifrån vil-
ken placering skytten hade i 
fältdelen, samt placeringen i 
precision. Vid samma poäng 
var det placeringen i fältdelen 
som gällde som särskiljning.

Det går att få till fina 
precisionsserier även med 
gamla vapen.

De tre bästa i varje klass fick 
snygga medaljer som minne. 
Det var strålande solsken och 
närmare 30 grader, så kallat 
”kanonväder”. Det kunde ab-
solut inte bli bättre. 

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

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

Flera separata skjutbanor för skytte på mellan 0-80 meter, 
samt skytte möjligt i 180 och 360 grader. 

Inga begränsningar på vapensystem i kalibrar från .22 upp till 12,7 BMG.
Konferensrum, showroom och vapenhandel under samma tak.

Kamphall med mattor, och utrustning för OC, Hasp och Scenarioträning 

Välkomna att kontakta oss för mer information!
info@fmjskytte.se • 070-750 72 45

SHOOTING
RANGE



NP3 ’20 3130 NP3 ’20

Styrelsen i Lövsta hade tänkt 
till hur man skulle arrangera 
sin årliga precisionstävling så 
säkert som möjligt för skyt-
tarna. Uppropet skedde ut-
anför hallen med betryggande 
avstånd mellan de tävlande. 
Dessutom fick alla skyttar 
sprita sina händer vid ingång-
en till skjuthallen.

Skyttarna skulle enligt strikta 
riktlinjer inte korsa varandras 
vägar och inte komma varan-
dra för nära.

 Därför placerades skyt-
tarna så att det fanns en tom 
skjutplats mellan varje tävlan-
de. Den lediga platsen bred-
vid skulle användas som egen 
utgång för skytten för att 
komma rakt fram till sin tav-
la under markeringen. Lövsta 
Skytteförening hade verkli-
gen ansträngt sig att genom-
föra sin omtyckta tävling så 
säkert som möjligt.

Tävlingsledaren Patrik Steffens 
som även deltog i tävlingen 

och avslutade sin sjätte serie 
med 50 poäng.

I år fanns det ingen servering 
utan alla skyttar fick ta med 
sig egen förtäring. Risken 
för trängsel i klubbstugan 
och vid utemöblerna skul-
le bli för riskabel. Det fanns 
heller inga resultat uppsatta 
på väggen som kunde locka 
skyttarna att samlas i klunga. 
Istället publicerades dessa i 
realtid på föreningens hem-
sida.

Lite svettigt blev det ändå då 
temperaturen i och utanför 
skjuthallen var minst 30 gra-
der. Men det är ju en sådan 
sommar man önskar sig som 
nordbo, även om det kändes 
nästan lite för varmt.

Det märktes dock att inte alla 
skyttar var så vältränade som 
under andra, mer normala år. 
Många skyttar, speciellt äld-
re, hade stannat hemma från 
träningen under våren samt 
juni/juli och hade i många 

Kretsprecision med 
restriktion
Av: Peter Siegel

Den årliga ”Kretsprecisionen” hos Lövsta Skytteförening är alltid 
populär och fullsatt. Tävlingen arrangerades dessutom med full 
hänsyn till covid-19-pandemin detta år.

Tre fulla skjutlag på varannan plats i skjuthallen. 
Varje skytt hade en egen utgång bredvid sig.
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Anders Eklund, 
Lövsta Skf, 
registrerade 
resultaten som 
publicerades 
i realtid på 
hemsidan. 
Handspriten var 
nära till ”hands”.

Patrik Steffens, Lövsta Skf, fick 
även han in en 50-poängare i 
sista serien.

Liselott Såmark, 
Stockholms-
polisens Sf, 
blev bästa dam 
med 287 poäng. 
Där även en 
50-poängare 
räknades in.

Från varje skjutplats fanns det markerade linjer mot tavlorna för att skyttarna skulle påminnas om att hålla avstånd till varandra.

– Jag vill tacka alla duktiga skyttar som följde våra instruktioner 
och även alla Lövstaskyttar som gjorde att tävlingen fungerade 
som vi tänkt. Det går att genomföra tävlingar om man planerar 
noga och jag hoppas att fler kommer att göra detsamma. Ingen 
vet hur länge det här kommer att pågå och många har längtat 
efter att tävla. Därför uppskattas det att fler arrangerar tävlingar. 
Välkomna igen till Lövsta nästa år.

– Det var absolut inte självklart att vi skulle kunna genomföra den-
na tävling i år. Men med ett väldigt genomtänkt system, lämplig 
skjuthall och disciplin har vi visat att det går att genomföra en täv-
ling i dessa tider. Jag hoppas verkligen att denna pandemi är över 
till nästa år så att fler kan delta och att den viktiga sociala biten med 
fika och resultatsnack kommer tillbaka. Nu fick vi ju skicka hem 
alla direkt efter sista serien för att arrangemanget skulle fungera.

fall inte tränat alls. Favoriter-
na höll dock för det mesta 
vad de lovade och sköt gan-
ska bra. Ingen lyckades dock 
nå ett resultat över 290 poäng. 
Lite ringrostiga var även dessa 
toppskyttar, eller var det vär-
men som påverkade skyttet?

RESULTAT
Vapengrupp C
Christer Stenqvist, Håtuna, 
sköt tävlingens bästa resul-
tat med 289 poäng i vapen-
grupp C. Duktiga Liselott 
Såmark från Stockholmspo-
lisen var inte mycket sämre 
med sina 287 poäng, vilket 
var tävlingens näst bästa re-
sultat. Med det blev Liselott 

också bästa dam av totalt nio 
kvinnliga skyttar. På tredje 
plats kom hemmasonen Mats 
Johannesson, Lövsta Skf, med 
284 poäng.

Skjutledare, 
Pelle Carlsson

Tävlingsledare, 
Patrik Steffens

Vapengrupp B
Pelle Carlsson, Lövsta Skf, 
som även var skjutledare, 
vann med 282 poäng. Ric-
hard Horvath från Elitskyt-
tesällskapet hamnade på andra 
plats med 252 poäng och Per 
Kenttä, Bromma PK, ham-
nade på tredje plats med 234 
poäng.

Vapengrupp A
Christoffer Hallqvist, Lövsta 
Skf, segrade med 275 poäng. 
Magnus Malmlund, Upp-

lands Väsby, blev tvåa med 274 
poäng och klubbkompisen 
Tommy Schill, hamnade på 
tredje plats med 268 poäng.

Lövsta Skytteförening visade att 
det var fullt möjligt att arrang-
era en tävling med ett sunt 
tänk för att undvika risken för 
smittspridning. Vi får hoppas 
att man från år 2021 kan ha 
en normal tävlingsverksamhet 
igen och även att ett stort och 
fint nationellt Pistolskytte-SM 
kan arrangeras. 
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språngsprång

Örebro Pssk stod som arrang-
ör och tävlingen genomför-
des den 22 augusti vid deras 
skjutbana på Slätten, strax 
utanför Örebro. Det var ett 
strålande solsken som mötte 
skyttarna vid ankomsten och 
vädret höll i sig nästan hela 
dagen. Strax efter att den sista 
medaljen hade delats ut bör-

jade regndropparna falla för 
att snart övergå i ett ösregn. 
Skyttar och funktionärer upp-
manades att ta med mat och 
dryck då inte fanns någon 
servering på tävlingsplatsen.

Årets SM i springskytte ser ut 
att vara den enda chansen 
att ta en SM-medalj i år, då 

alla andra svenska mästerskap 
inom Svenska Pistolskytte-
förbundet har blivit inställ-
da på grund av den rådande 
pandemin. Ett inställt SM är 
självklart tråkigt för de som 
sett fram emot att tävla om 
medaljerna, men i dessa tider 
kan det även vara ett klokt val.
Först tävlar skyttarna i indi-

viduella klasser och lag. Här 
registrerades hela 74 starter, 
vilket är 12 mer än förra året. 
Banans löpsträcka var cirka 6 
km för alla klasser utom klas-
serna H/D65 och H/D70, 
som sprang en kortare sträcka 
på cirka 4 km.

Klassindelningen i springskyt-

Av: Peter och Anna Stålbrand

Det var med nöje som anmälningarna sågs strömma in till årets svenska 
mästerskap i springskytte. Antalet anmälda starter blev fler än vad 
arrangören hade räknat med. För att hantera detta tidigarelades första 
starten en timme där veteranerna fick börja och sedan fortsatte det med de 
andra klasserna. Att tidigarelägga starten var ett bra initiativ för att undvika 
att för många tävlande samtidigt.

På språng över 
Slätten
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tet är baserat på åldersgrup-
per. Junior (JUN) är skyttar 
mellan 15-20 år. D/H21 är 
skyttar från 21 år och uppåt, 
D/H35 är skyttar från 35 år 
och uppåt och så vidare. Den 
äldsta klassen är D/H70. D 
betyder damer och H bety-
der herrar. En skytt har alltid 
möjlighet att tävla i en yngre 
klass, något som många gjor-
de i detta SM. Vissa klasser 
kan även slås samman om inte 
deltagarantalet är stort nog, 
något som dock inte gäller 
juniorklassen.

De tävlande löper totalt 7 varv 
och mellan varje varv skjuts 
en serie med 5 skott, vilket 
totalt ger 6 skjutningar. Fall-
målen som skyttarna skjuter 
på heter ”Kurvinen”. Det är 
samma typ av mål som an-
vänds vid skidskyttetävling-
ar. Den svarta pricken som är 
träffområdet mäter ca 11 cm 
och skyttarna skjuter från ett 
avstånd på 17,5 meter. Det 
kan vara en svår uppgift att 
träffa fallmålet efter en kilo-
meters löpning.

Skyttarna fick glada tillrop av sina klubbkamrater under löpningen.

Löpningen gick i varierande 
terräng runt skjutbanan på 
Slätten.

Varannan skjutning var med 
stödhand. Avståndet till fallmålen 
är 17,5 meter.

Löpterrängen gick både i 
uppförsbacke och nedförsbacke.

Terrängen kunde vara lite 
förrädisk på vissa ställen 
och skyttarna fick anpassa 
löpningen.

Bästa löptiden på 6 km-banan 
hade Lars-Olof Gävert, I2 Skf, 
som sprang på 0:30:58. Sven-
Olof Olofsson, Örebro Pssk, 
hade den bästa löptiden på 4 
km banan med tiden 0:29:31.
Det var som vanligt otroligt 
lite deltagare i juniorklasser-
na. I klassen HJUN fanns inga 
startande alls och i DJUN 
fanns det en deltagare, det 
var Frida Pollack, Pk Pricken, 

som sin vana trogen deltog i 
tävlingen. Nästa år hoppas vi 
på att fler juniorer kan del-
ta och tävla om medaljerna i 
springskytte SM.

Skyttarna var i väldigt varieran-
de konditionsnivåer, allt från 
elitlöpare till vardagsmotio-
närer. Däremot så krävs det 
även att man är en bra skytt 
för att undvika tilläggstid. För 

varje bom på målet får skyt-
ten 1 minuts tillägg på löpti-
den. Det är därför viktigt med 
planering inför kommande 
skjutning. Pulsen måste ner 
och kroppen behöver ordent-
ligt med syre för att allt ska 
fungera bra.

När den individuella- och lag-

3, 2, 1, Start! 
Amie Blomér 
hade koll på 
startlistan 
och såg till att 
löparna kom 
iväg på rätt 
sekund.
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Funktionärerna hade full koll på skyttarna så att de fick 
rätt antal träffar registrerade.

Veteranerna fick 
starta först och 

därefter startade 
damer och 

juniorer.

Skyttarna blev tilldelade en plats när de 
kom in till skjutningen. Platserna var tydligt 
markerade i gräset.

Elisabet 
Magnusson 

dirigerade 
skyttarna till en 

ledig skjutplats.

tävlingen var över fick delta-
garna en stunds vila innan det 
var dags för den prestigefyllda 
stafetten där hela 15 lag tävla-
de i klasserna H21, H50 och 
D21. I stafetten var löpsträck-
an cirka 1500 meter per lag-

Johan Lindqvist, I 2 Skf, i full fart 
framåt.

Växlingen i stafetten gick i högt 
tempo och här fanns det tid att 
vinna med rätt taktik genom att 
växla i farten.

Anders Beckman, 
Stockholmspolisens Sf, går i mål 
som sista löparen i stafettlaget. 

Sven-Olof Olofsson, Örebro Pssk, 
både tävlade och hjälpte till med 
arrangemanget. Han blev även 
tilldelad en förtjänstplakett i 
brons.

deltagare och efter 500 och 
1000 meter skulle de skjuta 
en serie om 5 skott.
 Därefter växlade laget 
över till nästa skytt i en väx-
lingszon, något som skedde 
i ett rasande tempo. Många 
av stafettdeltagarnas klubb-
kamrater stod och hejade på 
och vissa sprang till och med 
bredvid och peppade dem att 
lägga i en högre växel.

Jan Jorsäter berättar om åter-
gången till reglerna i stafetten:
– De senaste åren har skyt-
tarna skjutit sina fem skott 
och sprungit straffrundor di-
rekt beroende på hur många 
missade mål de hade.
– Nu har man ändrat regler-

na så att när skyttarna kom-
mer in på station lägger de tre 
extraskott i en skål. Sedan fyl-
ler de på sitt magasin med fem 
patroner och skjuter. Om de 
missat ett eller flera mål, lad-
dar de med ett skott i taget 
och skjuter, tills de fällt samt-
liga mål eller har slut på ex-
traskotten. Sedan springer de 
eventuella straffrundor. Vilket 
som är bäst är nog en smak-
sak. Det här upplägget tror 
jag gynnar de mer löpstarka 
lagen som kan chansa lite mer 
i skyttet.

Prisutdelningen blev detta år 
lite av ett anti-klimax. Det 
var tänkt att skyttarna skulle 
få sina medaljer vartefter re-
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Fallmålen bär namnet 
”Kurvinen”. När skytten är klar 
drar funktionären i repet för att 
nollställa målet.

I 2 Skytteförening närmar sig målgång i stafetten. Lars var siste man 
att löpa men hans lagkamrater mötte upp honom och delade glädjen 
in i mål.

PK Pricken representerades av hela sju tävlande och en supporter.

Per-Anders Svensson från Svenska Pistolskytteförbundet delade ut 
SM-medaljer och skyttarna tackade med en armbågshälsning.

Stretchning är viktigt efter en 
avslutad tävling.

sultaten i en klass var klara, för 
att de sedan skulle kunna åka 
hem efter tävlingen och und-
vika folksamling. Så blev det 
inte riktigt då informationen 
inte hade nått fram till många 
av skyttarna.
 Medaljörerna fick istäl-
let gå fram och hämta ut sina 
medaljer hos Svenska Pistol-
skytteförbundets representant, 

Per-Anders Svensson, som 
fanns på plats under hela da-
gen. Det är mycket trevligare 
med en traditionell prisut-
delning där alla prestationer 
hyllas och arrangören får ära 
funktionärerna med förtjänst-
plaketter.
 Vi vill därför namnge de 
funktionärer som erhöll för-
tjänstplaketter i år. Förtjänst-

plakett i silver tilldelades 
tävlingsledaren Jan Jorsäter. 
Förtjänstplakett i brons till-
delades Daniel Jander, Jonas 
Sundén, Fredrik Magnusson, 
Pasi Tyynelä, Fredrik Rosevall 
och Sven-Olof Olofsson.

Springskytte är en mycket upp-
skattad gren som vi gärna 
ser stanna kvar med ett åter-

kommande SM. Vi vill där-
för uppmana alla föreningar i 
Sverige att främja denna gren 
och ställa upp i flera svenska 
mästerskap under de kom-
mande åren.

Stort tack till alla skyttar, funk-
tionärer och arrangörer av 
årets SM. Vi hoppas verkligen 
att vi ses på ett SM nästa år!
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H70
Guld Våge Strålin, Arvika Psk
Silver Sören Rehn, Tidaholms Psk
Brons  Sven-Olof Olofsson, 

Örebro Pssk

Våge Strålin, Arvika Psk (arkiv). Lars-Olof Gävert, 
I 2 Skytteförening.

Lars Persson, I 2 Skytteförening.

Frida Pollack, PK Pricken.

Helena Pollack, PK Pricken.

Magnus Malmlund, 
Upplands Väsby Psk.

Laila Pollack och Frida Pollack 
från PK Pricken.

Lars-Olof Gävert, Johan Lindqvist och Lars Persson från I 2 Skf.

Lars Persson, Marcus Wilhelmsson, Lars-Olof Gävert från 
I 2 Skytteförening

David Nilsson och Johannes 
Holmberg från Stockholms-
polisens Skytteförening 

Den kompletta resultatlistan finns att läsa på http://www.opssk.se.

H50
Guld  Stockholmspolisen Skf 3 

David Nilsson, 
Johannes Holmberg

Silver  Ramsbergs Psk 
Ulf Andersson, Mikel Karlén

Brons  Stockholmspolisen Skf 4 
Per Norman, 
P-E O Tingström

H21
Guld I 2 Skf 1:   Lars Persson, Marcus Wilhelmsson, 

Lars-Olof Gävert
Silver Stockholmspolisen Skf 1  Conny Rosén, Johan Liljestrand, 

Anders Beckman
Brons F16 Pk  Jonas Malm, David Lindström, Göran 

Wadman

D21
Guld  PK Pricken 1 

Laila Pollack, Frida Pollack
Silver  PK Pricken 2 

Johanna Bäck, Helena Pollack

Guld I 2 Skf  Lars Persson, Johan Lindqvist, 
Lars-Olof Gävert

Silver Stockholmspolisen Skf 2  Per Norman, Johannes Holmberg, 
Johan Liljestrand

Brons Stockholmspolisen Skf 1  Conny Rosén, David Nilsson, 
Anders Beckman

H50
Guld Lars Persson, I 2 Skf
Silver  Johannes Holmberg, 

Stockholmspolisens Skf
Brons  Raul Hindhov, 

Torna Hällestads Psk

H35
Guld  Magnus Malmlund, 

Upplands Väsby Psk
Silver  Anders Beckman, 

Stockholmspolisens Skf
Brons Stefan Brodin, Rosersbergs Pk

H21
Guld Lars-Olof Gävert, I 2 Sf
Silver David Lindström, F16 Pk
Brons Erik Månsson, Dalapolisens If

D35
Guld Helena Pollack, PK Pricken
Silver Veronica Dristig, Salems Pk
Brons Laila Pollack, PK Pricken

DJ
Guld Frida Pollack, PK Pricken

Medaljörer – individuellt

Stafettlag

Lag
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SKYTTEGLASÖGON
SYNUNDERSÖKNINGAR
GLASÖGON & LINSER 
Välkomnar alla gamla och nya kunder 
till vår nya och fräscha butik!

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

OPTICWAY

www.opticway.se

Jan Jorsäter, Örebro Pssk, var 
tävlingsledare för årets SM 
i springskytte. Vi fick en in-
tervju med honom efter 
tävlingen för att höra hur pla-
neringen och genomförandet 
av tävlingen framskridit.

När började ni planera inför 
tävlingen?
Jag började planera redan i 
höstas med att titta på lite oli-
ka förslag på löprundor som 
skulle passa bra och bästa pla-
ceringen för skjutstationer-
na. Den verkliga planeringen 
drog igång i april och maj.

Var det några tveksamheter 
att genomföra tävlingen med 
tanke på covid-19-pandemin?
Ja, det var en stor osäkerhets-
faktor och vi tog inte det slut-
giltiga beslutet förrän ca två 
veckor innan tävlingen. Först 
såg det väldigt osäkert ut att 
vi skulle kunna arrangera täv-
lingen då reserestriktionerna 
på två timmars resväg fanns. 
Men när de togs bort öppna-
de det upp för att genomföra 
arrangemanget.
 Vi beslutade att göra en 
del anpassningar av tävlingen 
jämfört med vad som varit 
praxis sedan tidigare år, för att 
den över huvud taget skulle 
kunna genomföras.
 Vi lokaliserade de mo-
ment i tävlingen som normalt 
samlar flest folk och försökte 
lösa det på ett mer säkert sätt.

Vilka åtgärder vidtog ni för 
att minska tätheten bland 
skyttarna?
För att minska antalet samti-
diga deltagare på banan, spred 
vi ut starterna mer i tid än 
under förgående år och lät 
veteranerna starta lite före de 
andra. På så sätt var det endast 
ca 25 deltagare ute och sprang 
samtidigt.
 Vi hade inga resultatlistor 
uppsatta utan la endast upp 
resultaten på kretsens hemsi-
da direkt då de blev klara för 
klasserna, som startade efter 
varandra klassvis.
 Det kändes tråkigt att inte 
kunna ha en gemensam pris-
utdelning, men vi bedömde 
att det var svårt att undvika att 
många samlades om vi hade 
haft det.
 Hederspriser skickade vi 
ut i efterhand, samt medaljer 
till de som valde att åka hem.
 Vi beslutade även att beta-
la tillbaka startavgiften till alla 
som lämnade återbud, för att 
inte locka någon som inte var 
frisk att komma.

Hur många funktionärer 
behövdes för att driva runt 
arrangemanget?
På tävlingsdagen var vi ett 
drygt 20-tal funktionärer va-
rav drygt hälften var på skjut-
stationerna. Sedan var det ett 
antal som hjälpte till under ett 
par arbetsdagar innan tävling-
en, då vi förberedde skjutba-
nan med skjutplatser, röjning 
och snitsling samt uppfräsch-
ning av mål. Ett par med-
lemmar som är i riskgruppen 
hjälpte till med förberedelser 
innan tävlingen på egna tider, 
utan att behöva träffa andra.
 Vi fick även hjälp av Sune 
Söderström och Stockholms-

polisen med lån av mål och 
leverans av dessa. Utan det 
hade det varit svårt att ge-
nomföra en bra tävling.

Gick allt enligt plan om man 
tittar i backspegeln?
Ja, jag tycker att tävlingen 
gick väldigt bra. Innan ar-
rangemanget var det många 
funktionärer som inte visste 
hur en springskyttetävling går 
till, men de gjorde ett fantas-
tiskt jobb. Det märktes tydligt 
att funktionärerna är vana att 
arrangera större tävlingar.
 Vi övade med att arrange-
ra vårt kretsmästerskap helgen 
innan med samma förutsätt-
ningar som på SM, för att alla 
skulle få chansen att se hur 
det går till. Vi körde till och 
med en stafett med enmans-
lag för att testa det momen-
tet, som är svårt att öva på 
annars. Det var tappra löpare 
som sprang sex varv på sta-
fettbanan i 30-gradig värme 
efter att ha genomfört 6 km 
på kretsmästerskapet. En stor 
eloge åt dem.

Skulle ni kunna tänka er att 
arrangera SM i springskytte 
igen?
Ja, det tror jag. Vi fick positiv 
respons från både deltagare 
och funktionärer. Det skulle 
vara kul att arrangera SM un-
der ett år då en Corona Pan-
demi inte sätter begränsningar 
på tävlingen.

Hur ofta tränar ni springskytte 
i Örebro Pssk?
Tidigare år har vi varit någ-
ra som tränat veckorna innan 
SM, men i år körde vi trä-
ning ca 1-2 gånger i veckan 
redan från maj och under hela 
sommaren. Det är nog en av 

orsakerna till att många var 
nyfikna på springskytte och 
ville vara med och hjälpa till, 
även om de inte ville springa 
själva.

Skyttesport arrangerade SM 
samtidigt, hur påverkade det?
Springskytte SM, har un-
der ett flertal år krockat i tid 
med Skyttesport SM. För mig 
som skjuter båda är det tråkigt 
att man måste välja SM. Det 
är onödigt att de få mäster-
skapstävlingar som anordnas 
ska krocka. I år fick jag välja 
bort Skyttesport SM helt då 
det var mycket jobb med pla-
neringen av springskytte SM. 
Jag hoppas att båda förbunden 
i framtiden tar hänsyn till det 
i planeringen framöver och 
stämmer av med varandra. Vi 
försökte byta datum på täv-
lingen redan förra hösten, 
då jag visste att många Karl-
stadsskyttar var engagerade i 
Skytte sport SM, men vi fick 
avslag på det. Som tur var lös-
te det sig och de kunde kom-
ma och tävla ändå.

Varför ska man börja med 
springskytte tycker du?
Jag vill uppmana alla som inte 
testat springskytte att göra det. 
Det är verkligen en gren för 
alla. Man behöver inte vara 
någon löpatlet för att ha nöje 
av det. Det är fantastiskt kul!
 En av våra nya skyttar som 
har problem att springa var 
med och testade ändå genom 
att gå en kortare slinga och 
skjuta. Även yngre juniorer 
kan vara med. Under några 
träningar när juniorerna var 
med och sprang sköt de med 
luftpistol. Då hade vi separata 
fallmål för luftvapen som de 
sköt på.  

Eftersnack med Jan Jorsäter
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Jag stämmer träff med Bosse 
på Torsjöbanan i Södertälje 
för att få se hans egentillver-
kade skottstol i aktion. Det 
visar sig vara en ganska tung 

pjäs i olika delar som Bosse 
drar på en pirra ned till det 
gjutna skottstolsfundamentet 
på skjutbanan, en koloss man 
inte rubbar i första taget.

Medan Bosse börjar montera 
skottstolen på fundamentet 
berättar han om bakgrunden 
och tillkomsten av den.
– När jag hörde talas om 

linjära lager kom tanken på 
att man skulle kunna använda 
dessa till en skottstol eftersom 
toleranserna i dessa lager vad 
gäller glapp är i det närmas-

Skottstol 
modell Bosse
Av: Ulf Hansson
Teknik: Bo Andersson

Bosse Andersson, Södertälje Pk, gillar teknik och är insatt i det mesta 
som rör pistol- och revolver konstruktioner. Men han har också byggt 
en skottstol av det mer avancerade slaget. Idén fick han efter att ha 
studerat funktionen i linjära lager.
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Bosse monterar skottstolen på fundamentet och justerar in den tunga bottenplattan i sidled.

Infästningen för 
pistolen i släden där 
Bosse använder 
Ransom Rest 
inspänningsstycken, 
vilket ger ett större 
utbud av infästningar 
för olika vapen. 
Med det ovala hålet 
till höger justerar 
man vapnets läge, 
beroende på vilken 
kolvvinkel det har.

Pistolen monterad i Ransom Rest. Servot för avfyring skruvas fast på 
sidostycket och justeras i rätt läge på avtryckaren.

Styrningen för avfyringen. Ett servo används i ett länksystem som 
gör det möjligt att avfyra utan yttre påverkan. Anordningen klarar att 
avfyra revolvrar i double-action. Axeln som ligger an mot avtryckaren 
rör sig genom ett vridbart lager.

Under bottenplattan 
finns urtag för 

förlängningsstavar 
på vilka man kan 

montera en kronograf 
för mätning av 

kulhastighet.

te obefintliga. Lagret rör sig i 
längdled och det ger perfekta 
förutsättningar för att bygga 
en skottstol.

Under det att Bosse fortsätter 
monteringen berättar han om 
själva konstruktionen.
– Konstruktionen bygger på 
att lagrets släde rör sig i längd-
led och att man därigenom 

kan påverka energin som pa-
tronen avger vid avfyring. Det 
sker genom att man lutar la-
gerbanan så att den bildar en 
uppförsbacke för släden där 
vapnet är fastspänt och på så 
vis påverkas inte skottet av re-
kylen.

När de större detaljerna är 
monterade och injusterade 
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kommer vi till en intressant 
sak – avfyringsanordningen. 
För tekniknördar är detta en 
högtidsstund. På ena sida av 
Ransom Rest skruvar Bosse 
fast en plåt på vilken han har 
monterat ett litet fjärrstyrt gy-
romaskineri som drar lugnt 
och fint i avtryckaren (hastig-
heten är justerbar). Gyromo-
torn är försedd med utväxling 
för att orka dra avtryckaren på 
revolvrar i double-action. Det 
är samma typ av motor som 
återfinns i modellbilar och 
modellflygplan.
– Avfyringen med hjälp av 

gyrot är för att man ska eli-
minera all yttre påverkan vid 
avfyringen, förklarar Bosse.

Det hela fungerar utmärkt. Jag 
fick själv prova att styra avfy-
ringen med joy-sticken. Fas-
cinerad av tekniken iakttar 
jag med spänning på någon 
meters håll hur den lilla gy-
romotorn träder i aktion och 
lugnt och fint drar i avtryck-
aren tills skottet går.

Släden med pistolen som re-
kylerat återgår i läge för ny 
laddning. 

Nätaggregat för 
servostyrningen.

Fjärrstyrnings-
lådan med joy-
stick.

Klart att 
avfyra.

Manteln 
släpps fram, 
pistolen är 
laddad.

Gyron drar mjukt i avtryckaren – skott!

Gasfjädrarna håller upp 
lagret i bakkant, där 
justeringen i höjd sker.

Höjdjusteringen görs genom att 
spärrnyckeln med en gängad 
insats skruvas upp eller ned 
beroende på var man vill placera 
träffbilden. Ratten undertill låser i 
önskat läge.

Klart för laddning och avfyring.
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Vi tar andra vapen i byte. Även delbetalning.

P11 - Tysk kvalitet till mycket bra pris
Nu endast 11 400 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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I. Pistolskytteutbildningens 
medel och mål
Skolskjutningen på bana med 
pistol, vare sig den sker som 
precisionsskjutning mot tav-
la eller figurskjutning har till 
uppgift att bibringa de för-
sta grunderna i skjutning 
samt att under den fortsatta 
utbildningen uppöva skyt-
tens träffsäkerhet och om-
dömesförmåga i olika lägen 
samt därigenom vara en för-
beredelse till den fältmässiga 
skjutningen. Denna senare, 
vanligen kallad fältskjutning 
är av mera komplicerad na-
tur: Den avser att skytten med 
användande av de lärdomar, 
skolskjutningen givit, skall 
förskaffa sig största möjliga 
säkerhet vid handhavandet av 
sitt vapen vid skjutning under 
varierande förhållanden mot 
mål i terrängen samt med be-
aktande i största möjliga mån 
av de förhållanden, under vil-
ka pistolen kommer till an-
vändning vid eldstrid, d.v.s. i 
krig. Skolskjutningen får allt-

så en viss standardiserad form 
– en ensartad typ på tavlan 
resp. ett fåtal figurtyper, några 
få olika skjutavstånd, bestämt 
antal skott i varje serie, fixerad 
skjuttid, allt medgivande möj-
lighet till och även förutsät-
tande träning efter varje skytts 
önskan och behov (resp. mi-
litära utbildningsbestämmel-
ser). Fältskjutningen däremot 
måste, om den skall fylla sitt 
ändamål, givas ett för varje fall, 
varje mål varierande innehåll.

II. Fältskjutningen av i dag, 
dess allmänna utseende och 
brister
Tyvärr måste det konstate-
ras, att under de snart 10 år, 
som gått sedan Svenska Pi-
stolskyttekommittén påbörja-
de det organisationsarbete av 
pistolskyttet, som sedan över-
tagits och fullföljes av Svens-
ka Pistolskytteförbundet, den 
standardisering av skolskjut-
ningen – märkesskjutning-
en – som enligt ovan helt 
naturligt skett, även kommit 

att sätta sin prägel på det ut-
anför förbundets regi stående 
fältskyttet. Fältskjutningen av 
i dag går alltså till ungefär på 
samma sätt som i det organi-
serade pistolskyttets barndom, 
den ena är den andra lik, den 
har med andra ord kommit in 
i en viss slentrian. Då stillastå-
ende är detsamma som tillba-
kagång, är det nödvändigt att 
ägna denna sak en närmare 
uppmärksamhet, att utröna 
felen och deras orsaker samt 
att finna medel till ett bättre 
sakernas tillstånd.
 Hur går det då till på en 
station vid fältskjutning med 
pistol anno 1943? I 9 fall av 
10 äro väl förhållandena föl-
jande. Sedan patrullen anlänt 
till »Halt»-platsen, från vilken 
ofta målet är fullt synligt, fö-
retager stationsbefälhavaren 
upprop, meddelar instruktion 
och skjuttid, gärna även upp-
gift om vad slags figur som 
skall beskjutas, varefter skyt-
tarna få ladda och säkra. Där-
efter kommenderas »Framåt» 

och i promenadtakt bege sig 
skyttarna till den strax invid 
liggande skjutstationen. Med 
front mot målet, som alltså 
noggrant kan bedömas med 
hänsyn till storlek, avstånd, 
riktpunkt etc., få skyttarna 
sina vapen och magasin visi-
terade samt tillfrågas, om de 
uppfattat sin figur. Därpå för-
klarar stationsbefälhavaren, att 
hans eldkommando blir 3 å 5 
sek. efter ”Färdiga”, varefter 
skyttarna få ställa sig riktigt 
tillrätta. Efter en fråga ”Äro 
alla klara”, kommer äntligen 
”Färdiga” och därefter ”Eld”.
 I allmänhet är skjutti-
den så väl tilltagen, att skjut-
ningen kan utföras som en 
slags hastig precisionsserie 
medgivande lugn finriktning 
för varje skott. Därefter föl-
jer markering m. m. På näs-
ta station går det till ungefär 
på samma sätt, skillnaden är 
blott, att det är andra, i något 
fall försvinnande eller rörli-
ga figurer, annan skjuttid och 
annat avstånd samt att kan-

Stridsskjutning 
med pistol
I Nationellt Pistolskytte 2018/3 skrev Claes-Håkan Carlsson om den tidigare 
tävlingsformen ”Tävling i stridsskjutning” som fram till i början av 1990-talet 
fanns med i skjuthandboken. I artikeln prövade delar av förbundets styrelse och 
kansli denna tävlingsform tillsammans med erfarna försvarsmaktsinstruktörer på 
Markstridsskolan i Kvarn.

Det har länge funnits planer på att återinföra någon liknan-
de tävlingsform igen. Detta har prövats i bland annat RM i 
Pistol m/88 som genomförs i Hemvärnets regi med hjälp av 
Svenska Pistolskytteförbundet.
 Redan i förbundets årsbok 1943 skrev Olof Reichenberg, 

Svenska Pistolskytteförbundet grundare, en granskning av den 
dåvarande fältskjutningen samt ett förslag till förbättringar och 
en påbyggnad med en ny tävlingsform.

Nedan publicerar vi hans artikel i sin helhet.

Av: Olof Reichenberg
Foto: Claes-Håkan Carlsson
Redigering: Peter Stålbrand
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ske skyttarna tvingas ned i en 
obekväm och i föreliggande 
situation overklig skjutställ-
ning. Den enda variation som 
under dessa år tillkommit, 
sammanhänger med faststäl-
landet av nya målfigurer, som 
tacksamt accepterats av både 
arrangörer och deltagare som 
en angenäm omväxling i mål-
dieten. Det skall i rättvisans 
namn erkännas, att undantag 
då och då förekomma i den 
angivna schablonmässighe-
ten och att en fältskjutnings-
arrangör sökt tänka sig in i 
vad han skall åstadkomma för 
att fältskjutningen skall få sin 
speciella karaktär, men det blir 
mest trevande försök.
 Vad är då felet med en 
fältskjutning arrangerad en-
ligt ovanstående? Jo, det hela 
är lagt så, att tävlingen endast 
blir en figurskjutning i ter-
räng, som egentligen lika bra 
kunnat hålla på den arrange-
rande föreningens bana, om 
den vore tillräckligt stor. Man 
har alltså bortsett från det 

viktigaste, det som skall skilja 
fältskjutningen från skolskjut-
ningen, nämligen fältmässig-
heten. Dylik ernås icke enbart 
med, att man ställer upp figu-
rer i terrängen och sänder ut 
skyttarna på några kilome-
ters terrängmarsch till ett an-
tal skjutstationer, ehuru detta 
i och för sig är ett förträffligt 
och uppfriskande sätt för en 
pistolskytt att öka sin skjut-
skicklighet. Det må vara, att 
under vanliga fredliga förhål-
landen man ej behövt lägga 
så stor vikt vid de fältmässiga 
synpunkterna, men i nuvaran-
de situation för vårt land, när 
det kan tänkas att våra pistol-
fältskyttar, av vilka väl flerta-
let vid mobilisering komma 
att bliva utrustade med pi-
stol, när som helst på fullaste 
allvar kunna få användning 
för densamma, är det både ur 
deras och försvarets synpunkt 
nödvändigt, att de få lära sig 
att rätt bruka sitt vapen. Och 
att rätt bruka sitt vapen består 
icke endast i skjutskicklighet. 

Vad spelar den mest lysan-
de träffsäkerhet för roll, om 
den fientlige skytten snabb-
are kommer ned i en dold 
skjutställning eller till eld! 
Fältskjutningen måste alltså 
ses som en slags uppfostran av 
skytten icke endast till träffsä-
kerhet på diverse figurer utan 
även till ett riktigt uppträdan-
de under olika förhållanden 
i fält. Det måste alltså läggas 
in svårighetsmoment av oli-
ka slag liknande dem, som 
kunna inträffa i verklighe-
ten, och det är detta, som ger 
skjutningen dess fältmässiga 
karaktär. Otvivelaktigt finnes 
här en anledning till konflikt 
mellan en tävlingsarrangör 
och sådana skyttar, som gär-
na vilja se en skjutning så, att 
de först och främst skola få 
mesta möjliga träff och att allt 
som hindrar detta är av Ondo, 
men där måste arrangörernas 
synpunkter gå före. Utan att 
man dock glömmer bort, att 
pistolskyttet är en frivillig sak, 
beroende av skyttarnas intres-

se, som det gäller att med alla 
medel underblåsa och icke 
med arrangemang eller fö-
reskrifter, som kunna skapa 
olustkänslor, förminska. Nu 
kanske det är på tiden att er-
känna, att större arrangemang 
för att öka fältmässigheten på 
en tävling med kanske hund-
ratals deltagare icke utan vi-
dare låta sig göra. På en sådan 
tävling måste allt fungera på 
minuten efter ett på förhand 
uppgjort tidsschema, klickar 
en detalj blir det förskjutning 
och försening både här och 
där med därav följande otrev-
liga konsekvenser. Jag vill i 
detta sammanhang betona, att 
fältskyttearrangörernas arbete 
är så betydande och tidsödan-
de – i allmänhet är det några 
få entusiaster, som få taga på 
sig största bördan – att man 
ej kan begära allt för mycket 
av dem ytterligare. Men ett 
inpassande i en fältskjutning 
av endast ett eller annat mo-
ment av mera fältmässig ka-
raktär borde icke bliva allt för 
betungande men skulle lik-
väl genast giva tävlingen ett 
större värde ur utbildnings-
synpunkt, en större behåll-
ning för deltagarna. Låt oss 
alltså lämna slentrianen och 
söka få fram något nytt i våra 
fältskjutningar, som befordrar 
fältmässigheten!

III. Stridsskjutning med pistol
Då jag vid mitt första utarbe-
tande av denna artikel i bör-
jan av detta år redan fått den 
färdig, utmynnande i en väd-
jan att fältskytteledarna efter 
studerande av nedanstående 
synpunkter på de olika fält-
mässighetsmomenten ville 
beakta desamma i möjligas-
te mån vid kommande fält-
skjutningar, kom hela saken i 
viss mån i annat läge. Jag er-
for nämligen, att dåvarande 
chefen för infanteriskjutsko-
lan, överste Sven Ramström, 
i ett förslag till ny skjutin-
struktion för armén infört 
ett nytt begrepp för fältmäs-
sigt gevärsskytte, nämligen 
stridsskjutning. Jag fann då, att 
häri låg något för pistolskyt-
tet att taga fasta på, att man 
även till pistolskyttets from-
ma borde söka införa en av-
ancerad form av fältskjutning, 

Bo Walger och Nils-Anders Ekberg bekämpar målen under överseende av instruktören Fredrik Jacobsson 
från Markstridsskolan. I bakgrunden ses Patrik Gren dokumentera med kameran.
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Förbundets representanter fick pröva på ett antal olika skjutstationer där Markstridsskolan visade olika 
exempel av stridsrelaterade skjutningar.
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nämligen stridsskjutning med 
pistol. Den omarbetning av 
artikeln, som blev nödvändig, 
gjordes gärna, då nu möjlig-
heten fanns att komma med 
mera preciserade förslag, än 
jag från början tänkt mig.
 Stridsskjutning med ge-
vär – namnet härleder sig ur-
sprungligen från Finland – är 
egentligen arméns gamla, i 
hög grad fältmässiga fältskjut-
ning, men den nya formen 
och benämningen har blivit 
nödvändig samtidigt som så-
som militär utbildningsgren 
införts det frivilliga skyttevä-
sendets fältskjutning. Denna 
har från vissa håll klandrats 
för sin brist på fältmässighet 
och lider tydligen av samma 
svagheter som vår nuvarande 
pistolfältskjutning. Då utbild-
ningen för strid med pistol är 
lika viktig som dylik med ge-
vär, borde man även i pistol-
skyttet införa en klassifikation 
av de olika skytteformerna i 
likhet med i gevärsskyttet och 
skulle alltså få skolskjutning 
med pistol, fältskjutning med 
pistol och stridsskjutning med 
pistol. Skolskjutningen skulle 
bedrivas efter hittillsvarande 
linjer, fältskjutningen likaså 
men med mera beaktande av 
vissa elementära fordringar 
på fältmässighet. Stridsskjut-
ningen däremot skulle bliva 
en fältskjutning, där fältmäs-
sigheten drivits till sin hög-
sta potens och där skytten 
får visa prov på att han rik-
tigt uppfattat närstriden med 
pistol, allt under iakttagande 
naturligtvis av erforderliga 
freds- och säkerhetssynpunk-
ter. Det måste också beak-
tas, att stridsskjutningen skall 
kunna genomföras i en pistol-
skytteförenings regi, förutsatt 
att en kvalificerad ledare och 
erforderligt antal duktiga och 
intresserade medhjälpare fin-
nas.
 Stridsskjutningen måste 
betraktas som en elitskjutning, 
i vilken endast skyttar, som 
vid vanliga fältskjutningar 
kvalificerat sig eller som till-
höra de högsta skjutklasserna 
böra få deltaga. Härigenom 
erhålles en utsortering av en 
mängd okvalificerade skyt-
tar, vilka t. v. hava mest att 
lära som åskådare, det vin-

nes större garantier ur säker-
hetssynpunkt och slutligen 
bringas deltagarantalet ned, 
vilket underlättar tävlingens 
genomförande.

IV. Synpunkter på stridsskjut-
ning med pistol, vilka även böra 
beaktas vid fältskjutning
Medan gevärsskyttens eldstrid 
i regel utkämpas kollektivt, d. 
v. s. i kompani, grupp, patrull 
e. d., blir pistolskyttens oftast 
individuell, då han under rap-
portföring, linjeslagning e. d. 
blir överraskad av en fiende. 
Detta innebär, att det måste 
bliva en principiell olikhet 
mellan stridsskjutning med 
gevär och med pistol. Ge-
värsskyttets stridsskjutning 
kommer att utföras som en 
truppfältskjutning, omfattan-
de patruller om ett avpassat 
antal skyttar från samma för-
ening, förbund etc. Då det 
gäller för patrullen att få bästa 
möjliga resultat, få de enskil-
da skyttarna fördela elden på 
de olika målen efter ledarens 
order. Några individuella re-
sultat räknas alltså ej. Strids-
skjutning med pistol däremot 
bör vara individuell, skytten 
får liksom i den vanliga fält-
skjutningen ett visst mål att 
beskjuta, vilket för hans räk-
ning markeras och proto-
kollföres.
 Enklast genomföres strids-
skjutningen i form av den 
gamla, hederliga »krigsstigen», 
som man tyvärr numera sällan 
hör talat om. Och dock kan 
en pistolskytteförening utan 
allt för stort arbete och med 
moderata kostnader lägga upp 
en idealisk tävling för 50–100 
deltagare, där skytt efter skytt 
individuellt genomför täv-
lingen. Detta med skjutning 
man efter man gör ju att tiden 
blir den avgörande faktorn 
och att tävlingen går betyd-
ligt långsammare än om man 
skickar ut patrullen om 5–15 
man. Men med en relativt 
kort bana och flera skyttars 
mål uppsatta, som markeras på 
en gång, bör det hela gå väl i 
lås. Vilka äro i övrigt de vikti-
gaste synpunkterna, som skola 
anläggas på en stridsskjutning 
med pistol och som naturligt-
vis också böra beaktas vid en 
vanlig fältskjutning? Enligt 

mitt förmenande komma i 
främsta rummet följande:
1) En taktisk förutsättning 
för uppträdandet på varje 
skjutstation.
2) Fältmässigt anordnande av 
skjutstationerna samt fältmäs-
sigt uppträdande av patruller 
och skyttar.
3) Fältmässiga skjutställning-
ar (inklusive en- eller stöd-
handsskytte).
4) Ett intimt och genom-
tänkt samspel mellan figur-
storlek, avstånd, skottantal och 
skjuttid.
Dessutom framföras under:
5) övriga synpunkter samt en 
sammanfattning.

Utan minsta fordran på att det 
skall vara uttömmande skall 
jag nedan försöka att något 
närmare belysa dessa frågor.
1. Taktisk förutsättning
Den taktiska förutsättningen, 
som redan nu då och då före-
kommer på fältskjutningar är, 
även om den många gånger 
blir klandrad som krystad och 
overklig, dock av stor psyko-
logisk betydelse för skyttarna. 
Det är dock någon annat om 
stationsbefälets skjutorder ly-
der: ”En fientlig rapportkarl 
har nyss varit synlig. Om han 
åter visar sig skall han nedgö-
ras!” än om det heter: ”Målet 
utgöres av en tredjedelsfigur.”
 Förutsättningen sätter 
skyttens fantasi i rörelse, det 
bringar honom in i en fält-
mässig tankebana: Det är ej 
en figur, som skall träffas, det 
är en fiende, som skall skjutas 
ned! Förutsättningen medför 
också skärpt uppmärksamhet 
och själviakttagelse hos skyt-
ten, han tvingas in på frågan: 
Hur skulle jag nu uppträda, 
om det vore verklighet?

2. Fältmässigt anordnande 
av skjutstationerna samt 
fältmässigt uppträdande av 
patruller och skyttar
En skjutstation kan sägas bestå 
av 3 delar: Platsen där patrul-
lerna mottagas av stations-
befälhavaren (stnbef) samt 
instrueras (iplatsen), platsen 
där skjutningen utföres (splat-
sen) samt målet.
 lplatsen bör alltid ligga så, 
att målet (målterrängen) icke 
synes därifrån. På iplatsen gi-

ves förutsättningen och läm-
nas en kort, klar instruktion, 
vad skyttarna hava att iakttaga. 
Skyttarna anmodas att göra ev. 
frågor här, ty på splatsen är allt 
frågande förbjudet. Laddning 
och skottkontroll sker samt 
meddelande lämnas hur det 
skall göras med magasinen. 
Dessa kunna antingen ome-
delbart införas med eller utan 
mantelrörelse (det förstnämn-
da tillhör väl fältmässigheten 
men bör då beordras säkring 
och kontrolleras, att så skett) 
eller också få de förvaras i 
ficka eller fodral eller bäras 
i handen. Skjuttid bör med-
delas först i samband med att 
»Framåt» kommenderas och 
bör räknas från det komman-
dot avgivits. Tävlingsledaren 
bör alltså i förväg hava prövat 
ut huru lång tid som samman-
lagt fordras för framryckning 
i avsett tempo och skottloss-
ningen, varvid några sekun-
ders marginal bör påläggas. 
Därefter är patrullen färdig 
för fältmässigt uppträdande 
och framryckning till splat-
sen, vilken framryckning allt 
efter förhållandena kan göras 
på kolonn eller linje, gående, 
springande, krypande eller 
dylikt.
 Nu torde det dock vara 
så, vilket ovan påpekats, att 
en fientlig pistolskytt, med 
vilken jag kan råka i strid, i 
regel uppträder plötsligt och 
på nära håll. Vanligen blir väl 
detta endast på några me-
ters avstånd och då gäller det 
ögonblicklig handling och 
eldgivning. Några egentliga 
framryckningar eller långa 
skjutavstånd torde däremot 
mera sälIan förekomma: Ser 
jag en fiende på långt, ehuru 
pistolhåll och finner att han ej 
upptäckt mig, ligger det nog i 
mitt eget intresse att försöka 
draga mig undan. Jag vet ju ej, 
om jag icke genom ett skott 
får en hel svärm fiender över 
mig, varigenom jag riskerar 
att icke kunna fullgöra det 
uppdrag, i vilket jag är ute.
 Helst borde därför iplat-
sen och splatsen sammanfal-
la, men svårigheten är då, att 
få målanordningarna dolda 
för skyttarna, så att fältmäs-
sigheten ej äventyras. Man 
kan ju icke endast använda 
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framdragna och uppdykande 
mål utan dylika få även vid 
str idsskjutningen omväx-
la med fasta mål. Därför får 
man nog i allmänhet låta det 
bero med det nuvarande sys-
temet med olika iplats och 
splats. En enkel målanord-
ning vid gemensam i- splats 
är, att sedan de ovannämn-
da iplatsförberedelserna skett, 
stnbef kommenderar: Helt 
om! (Framryckning till de 
markerade skjutplatserna!) 
Eld varvid skyttarna efter 
helomvändningen upptäcka 
målet, vilket antingen legat i 
sådan vinkel i förhållande till 
anmarschvägen till splatsen 
eller dolt av något skogspar-
ti, att skyttarna ej tidigare få 
syn på det eller också drages 
fram eller upp. I ett annat läge 
kan man tänka sig, att patrul-
len befinner sig sittande i en 
grupp på i- splatsen (under 
vila, utspisning e. d.). Plötsligt 
smäller ett skott, målet dyker 
upp (drages fram) och skyttar-
na få rusa upp och från i för-
väg angivna platser beskjuta 
detsamma.
 Splatsen måste, vare sig 
den är gemensam med iplat-

sen eller ej, hava varje skytts 
skjutplats tydligt markerad, 
vilket är av särskild vikt, då 
framryckningstiden inräknas 
i skjuttiden. Även vid place-
ringen av splatsen måste tillses 
att fältmässiga synpunkter be-
aktas. Är t.ex. målet på andra 
sidan av en kulle från splatsen 
sett bör icke som verkligen 
förekommit – splatsen lägges 
på kullens framsida från målet 
räknat utan något hitom kull-
ens krön, dit skyttarna kry-
pande och osedda av fienden 
kunna taga sig fram.
 Målspaning skall ingå som 
en viktig del i skyttarnas upp-
trädande, tvingande till oav-
låtlig uppmärksamhet i olika 
riktningar och belönad då 
och då med ett läckert ex-
tra mål, som dyker upp några 
sekunder.
 Beträffande målet samt 
anordningen och samman-
sättningen av detta på olika 
stationer är denna fråga allt 
för vidlyftig, för att i denna 
artikel mera ingående kunna 
diskuteras. Några synpunk-
ter komma automatiskt fram 
vid behandlingen av punkt 4) 
nedan.

Claes-Håkan Carlsson och hans kollegor fick låna Försvarsmaktens pistol m/88 och 
annan utrustning under provskjutningen.

3. Fältmässiga skjutställningar 
(inklusive en- eller stödhands-
skytte)
Beträffande fältmässiga skjut-
ställningar förekomma dylika 
f.n. mycket litet. Det synes 
hava blivit ett axiom, att all 
fältskjutning skall ske i stå-
ende ställning utan stödhand; 
sker någon gång ett undan-
tag så är det för att tvinga 
ned skyttarna i liggande eller 
knästående ställning, vilket 
dock oftast förlorar sitt värde 
genom att målfigurerna (sär-
skilt vid liggande) tagits till 
för små. Principiellt sett bör 
bestämmandet av skjutställ-
ningen vara skyttens ensak, 
sedan blir frågan, huru den 
ena eller andra låter förena 
sig med ett riktigt fältmässigt 
uppträdande i varje särskilt 
fall. Regulatorn blir här lik-
som i så många andra avseen-
den skjuttiden; är den riktigt 
tillmätt, skall skytten icke hin-
na med att komma tillrätta i 
någon allt för bekväm ställ-
ning, men han skall likväl i 
allmänhet hinna att taga det 
skydd eller den betäckning, 
som ev. inpå varande terräng-
föremål erbjuda. Vill man göra 

inskränkning i skyttens fria 
handlande för något fall, kan 
det angivas t.ex.: ”Skjutställ-
ning valfri dock ej stående”.
 Beträffande en- eller stöd-
handsskytte kan det nuvaran-
de tvånget till enhands hava 
haft sin betydelse för att få 
en mängd skyttar att från-
gå det tidigare allmänt före-
kommande fastlåsandet i en 
stel ställning med stödhand 
– förmodligen härledande 
från skjutningen för pistol-
skyttemärkets figurserier, som 
medgiva stödhand – men nu 
är tiden inne att släppa på 
nämnda fordran, vilken icke 
är förenlig med kravet på fält-
mässighet. Man måste dock 
giva varje skytt rätt att an-
vända den fattning som han 
vet eller tror medför de flesta 
träffarna. Om det alltså skulle 
vara någon skytt, som anser 
sig skjuta bäst på det ame-
rikanska gangstersättet med 
höftskott, så må det vara ho-
nom obetaget!
 Slutligen bör framhållas, 
att vänsterhandsskytte bör 
med fältmässig motivering 
beordras mera än hittills, ty 
därför blir nog användning i 
verkligheten.

4. Samspelet mellan 
figurstorlek, avstånd, 
skottantal och skjuttid
Jag har nu kommit till den 
sista, men icke minst viktiga 
frågan i min utredning, en sak, 
vid vilken hittills föga eller 
ingen uppmärksamhet fästs. 
Flertalet fältskyttearrangö-
rer synas tro, att ordnandet av 
fältskyttemål endast är att stäl-
la upp ett antal figurer på ett 
avstånd, som ser lagom långt 
ut samt bestämma en skjuttid 
av 4–6 sekunder per skott. 
Men saken är ej så enkel. Pi-
stolen har sina begränsade 
skjutegenskaper, som bl.a. taga 
sig uttryck i vapnets sprid-
ning, vilken innebär, att icke 
ens vid skjutning i skottstol 
skotten träffa hål i hål utan 
giva en viss träffbild. Då där-
till kommer, att skytten har sin 
egen spridning, vilken kom-
plicerar och breder ut träff-
bilden förstår man, att om det 
skall vara någon mening med 
ett mål, bör det icke ställas 
upp längre bort än att vapnets 
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Mike Winnerstig bekämpar målen bakom en barrikad.

och egentligen också skyttens 
spridning faller inom figuren. 
Detta desto mera, som enligt 
vad flera gånger framhållits 
striden med pistol kommer 
att utspelas på korta avstånd. 
På sid. 26 i årsprogrammet 
för 1942 finnes en från sak-
kunnigt militärt håll härstam-
mande ”Tabell över de längsta 
avstånd på vilka olika figurer 
kunna uppställas vid fältskjut-
ning med pistol m/07 för att 
alla skotten sannolikt sko-
la bliva träffar”. Tabellen har 
två avståndskolumner näm-
ligen en ”Om hänsyn endast 
tages till vapnets spridning” 
och en ”För en god pistol-
skytt”. Då skytten, som ovan 
nämnts, har större spridning 
än vapnet, bliva de senare av-
stånden betydligt kortare än 
de förra. Ehuru tabellens upp-
gifter icke torde böra tydas i 
absolut bokstavlig eller rättare 
sagt siffermässig mening och 
då uttrycket ”god pistolskytt” 
kan ge anledning till olika 
tolkningar, ger tabellen dock 
en god fingervisning om, vil-
ka avstånd man bör röra sig 
med för resp. figurer för att 
bästa träffverkan skall ernås. 

Även om ifrågavarande av-
stånd kunna verka korta, får 
man ej glömma bort att detta 
kan motvägas på många sätt, 
främst genom förkortning av 
skjuttiden. Man behöver allt-
så icke ovillkorligen ställa en 
helfigur på 50–60 m. avstånd 
och för 6 skott angiva 25 sek. 
skjuttid. Man kan likaväl ställa 
figuren på 25 eller 30 m. av-
stånd men minska skjuttiden 
till IO eller 12 sekunder. Ty-
värr förekommer hastighets-
skjutning med pistol allt för 
litet, så att skyttarna – bort-
sett från dem, som idka sil-
huettskytte – i allmänhet icke 
hava någon riktig uppfatt-
ning om, vad man egentligen 
kan prestera i skjutväg på ti-
der understigande guldmär-
kesseriens 15 sek. Ett av de 
till synes svåraste pistolskjut-
ningsmoment, som jag varit 
med om, är den serie, som 
förekommer vid Officerarnas 
målskjutningsförbunds må-
nadsskjutning och som gäl-
ler att på 6 sek. skjuta 6 skott 
växelvis mot 2 helfigurer på 
40 meters avstånd. Då med-
aljfordringarna äro 6 resp. 5 
träff, vilka ofta uppfyllas, för-

står man, att skjutningen i 
verkligheten ej är så svår. Ett 
erkännansvärt försök i liknan-
de riktning såg jag nyligen vid 
en av Lidingö skytteförening 
anordnad tävling, där bl.a. en 
rapporthund i frontställning 
på c:a 20 meter skulle beskju-
tas med 7 skott under 12 sek. 
Många skyttar blev därvid sä-
kert angenämt överraskade av 
det goda träffresultatet.
 Det framhålles ofta, att 
den bäste precisionsskytten 
också är den bäste fältskyt-
ten. Det är mycket möjligt, 
att så är fallet vid den nuva-
rande typen av fältskjutning-
ar, men det är ej så säkert att 
det blir förhållandet vid en 
skjutning, där man anlägger 
stridsskjutningens synpunk-
ter på anordningarna. Preci-
sionsskytten, som lugnt och 
med finriktning kan skjuta 
sina 6–8 skott på 25–40 sek. 
med en vacker träffbild i figu-
ren, får nya problem att brottas 
med, då han kanske andfådd 
kommer fram till splatsen, där 
han ögonblickligen skall avge 
samma skottantal på 8–10 sek.
 Om man accepterar de i 
ovannämnda tabell angivna 

avstånden, bör man vid en 
fältskjutning kunna bringa 
ned skjuttiden per skott till 
högst 3 sek. och vid strids-
skjutning till 1 högst 2 sek. 
Varför icke också ett mål lik-
nande silhuettskjutning, där 
skytten med en snabb, svepan-
de rörelse på några sekunder 
får söka träffa en rad av 3–5 
helfigurer.
 Får man klart för sig det 
intima sammanhanget mel-
lan de fyra faktorerna figur-
storlek, avstånd, skottantal och 
skjuttid, får uppläggningen av 
en tävling ett helt annat in-
tresse för den, som har denna 
viktiga del av anordningarna 
på sin lott och han kan åstad-
komma de mest fältmässiga 
kombinationer med vanli-
ga figurer. Även vid ett mera 
komplicerat mål, t.ex. flera 
olika uppdykande och för-
svinnande figurer eller 2–4 
olika figurer på olika avstånd, 
får man ej glömma bort det 
samspel mellan nämnda fak-
torer, som måste åstadkom-
mas för att målet skall bliva 
perfekt.
 Medan vi äro inne på frå-
gan om målfigurer, vill jag 
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Förbundets representanter var nöjda efter en heldag på Markstridsskolan i Kvarn.

icke underlåta att uttala en 
varning för införande av mål, 
som äro alldeles ovidkom-
mande för fältskjutningar. I 
vår har t.ex. vid ett par stör-
re fältskjutningar förekommit 
ett mål bestående av dels s.k. 
bricka, en cirkelrund svart-
målad metallbricka med 10 
cm diameter upphängd på 
en stång, dels en figur. Upp-
giften har varit, att först ned-
skjuta brickan och med ev. 
återstående skott beskjuta fi-
guren. Här har man alltså i 
maskerad form infört ett pre-
cisionsskytte av svåraste slag i 
fältskjutningen, vilket alldeles 
förrycker dess karaktär. När 
man därtill, som jämväl fö-
rekommit, gör detta mål till 
särskiljningsmål i hela tävling-
en, frågar man sig vad arrang-
örens mening varit. En skytt, 
som misslyckas å brickan, får 
ju icke tillfälle att visa sin för-
måga på figuren, varför alltså 
skickligheten i precisionsskyt-
te fällt utslaget i fältskjutning-
en.
 Beträffande särskiljning 
vid lika antal träffar på en 
tävling anser jag det vara fel-
aktigt att som nu i allmänhet 
sker göra det mot en ringad 
målfigur, där alltså träffbil-
dens centrering blir avgöran-
de. Särskiljning bör ske efter 
fältmässiga grunder, helst efter 
antal träff på svåraste, näst svå-
raste o.s.v. målet. Svårighets-
graden skall då ej fastställas i 
förväg efter ledarens omdöme 
utan räknat ut efter tävlingens 
slut, då samtliga resultat före-
ligga.

5. Övriga synpunkter samt 
sammanfattning.
Det kan synas onödigt att 
med de fordringar, som enligt 
ovan komma att ställas på del-
tagarna i en stridsskjutning, 
införa ytterligare försvårande 
moment. Men kunna dylika 
bidraga till att öka skyttens 
förtrogenhet med sitt vapen 
samt att pröva och härda hans 
nerver, äro de endast av godo. 
Först och främst tänker jag 
här på magasinsbyte, som f.n. 
aldrig förekommer (de flesta 
skyttar hava endast ett maga-
sin!). Och likväl är väl möj-
ligheten att på ett ögonblick 
göra ombytet och tillföra det 

plötsligt värdelöst blivna vap-
net nytt liv en av de största 
fördelarna med automatpi-
stolen. Men någon fumlighet 
får ej förekomma och därför 
bör det övas!
 Ett annat bra moment är 
den handgranatkastning som 
då och då förekommit vid ett 
mål, innan skjutningen fått 
börja. Vidare kan man hava 
sådan figurväxling, att skyt-
ten tvingas byta skjutställning, 
avblåsning av elden med där-
på följande framryckning till 
ny skjutplats m. m. Skjutning 
med påtagen gasmask kan ev. 
också förekomma.
 För att en skytt med fram-
gång skall kunna utföra en 
str idsskjutning måste han 
också ha den kondition som 
erfordras för fysiska och psy-
kiska strapatser, han måste 
ha fältduglighet. Det gäller 
här icke endast att som vid 
en vanlig fältskjutning i lugn 
marschtakt gå runt en bana på 
några kilometer, här är för-
modligen banan längre, det 
kan fordras språngmarscher 
på 50 å 100 m. eller mera, ål-
ning och intagande av de mest 
obekväma ställningar, en ald-
rig slappnande uppmärksam-
het. En skytt som vill gå in 
för stridsskjutning på allvar 
får alltså söka att bygga upp 
sin kondition och förvärva 
fältduglighet. Denna har han 
sedan nytta av icke endast vid 

tävlingen utan även i sin dag-
liga gärning.
 Sammanfattningsvis kan 
sägas, att stridsskjutning med 
pistol skall vara en väl av-
vägd blandning av prov för 
utrönande av skyttens skjut-
skicklighet, hans fältmässiga 
uppträdande och fältduglig-
het. Vid bedömandet av täv-
lingsresultatet bör således vid 
en fulländad tävling hänsyn 
tagas till skyttens prestanda i 
alla tre ”grenarna”. För skjut-
skickligheten fäller träffanta-
let utslaget, fältdugligheten 
kan man få en uppfattning av 
genom att bestämma en viss 
maximitid för genomförandet 
av tävlingen eller ordna tid-
tagning. Det fältmässiga upp-
trädandet är svårast att få en 
riktig bedömningsgrund för, 
bäst kanske är att från början 
fastslå att vissa förfaranden av 
skytt godkännas, medan an-
dra underkännas; härigenom 
kan man dock få fram en slags 
betygsskala, som kan sättas i 
relation till skjutresultat och 
fältduglighet.

V. Slutreflektioner.
I ovanstående framställning är 
fältskjutningsproblemet sett 
ur den civile skyttens syn-
punkt. Jag vet ej huru de mi-
litära auktoriteterna ställa sig 
till saken och om de anse att 
stridsskjutning med pistol kan 
vara av det värde, att den när-

mare bör prövas. Intresse och 
stöd från militärt håll är dock 
nödvändigt främst på grund 
av den ställning, Svenska Pi-
stolskytteförbundet numera 
intar till försvarsorganisatio-
nen.
 I gynnsammaste fall kan-
ske man kan räkna med en 
första stridsfältskjutning på 
pistol vid Infanteriskjutsko-
lan, vid vilken intresserade 
civila pistolskytteledare kun-
de få närvara som åskådare! I 
ogynnsammaste fall böra dock 
några av mina synpunkter 
kunna tillgodogöras för den 
militära utbildningen; för det 
civila fältskyttet hoppas jag de 
skola medföra en uppryck-
ning.

Ett försök att i någon mån 
tillämpa det elementära av 
ovanstående idéer kommer 
att göras vid årets riksfält-
skjutning på pistol den 22 
juli, men bör det bemärkas att 
vid en dylik jättetävling med 
ett beräknat deltagareantal av 
cirka 1 000 skyttar, några fält-
mässiga moment, som kunna 
vålla tidsutdräkt, ej kunna fö-
rekomma. 

För fortsatt inträngande i de in-
tressanta frågor som behandlats 
i denna artikel, motser jag gär-
na synpunkter, frågor och förslag 
– samt icke minst kritik! – som 
kunna föra saken framåt.
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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 8 november 2020 med e-post till npkryss@
liteolika.se eller som postbrev till Svenska Pistolskytteförbundet, Box 
27001, 102 51 Stockholm. Märk kuvertet ”Korsord NP 3/20”. 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.
Tyvärr saknades de blå rutorna i förra korsordet vilket vi beklagar. 
Vi valde därför att använda ordet i de gula rutorna som rätt svar.
Lösenordet i de gula rutorna i NP 2/20 var: VISITATION
Grattis till Yngve Skansen från Arvika, som får två badhanddukar med förbundets logotyp. Lösning NP2/20.

Konstruktörer: Anna Stålbrand och Peter Stålbrand. © Liteolika Mediaproduktion i Stockholm, 2020
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Hur ser du på årets säsong nu 
när vi kommit in i hösten?
– Utan att överdriva kan 
man konstatera att årets säsong 
varit speciell. Vi har genom-
fört ett av våra SM och det 
är springskyttet som arrange-
rades i Örebro. Detta med ett 
förhållandevis bra deltagaran-
tal, berättar Anders Khemi.
– När det gäller landsdels-
mästerskapen har endast ett 
fåtal av dessa kunna genom-
förts. Slutligen när det gäl-
ler kretsarna har vi även där 
märkt av den rådande pande-
min, både när det gäller anta-
let tävlingar och hur många 
som deltagit.

Förbundet har inte kommit ut 
med några förhållningsregler 
för arrangemang utan hänvisat 
till Folkhälsomyndighetens råd, 
hur kommer det sig?
– Vi har haft diskussioner 
om detta i styrelsen men vi 
kom fram till att situationen 
ser olika ut runt om i landet, 
både när det gäller antalet 
aktiva skyttar och spridning-
en av pandemin. Vårt beslut 
baserades på att den arrange-
rande föreningen är den som 
bäst avgör om en tävling kan 
genomföra på ett säkert sätt. 
Vad som är rätt i Norrbotten 
kanske inte fungerar i Göte-
borg.
– Detta med stöd av den 
riskanalys som finns på Folk-
hälsomyndighetens hemsida, 
där man kan få fram vad som 
gäller just nu och vilka risker 
som finns. Sedan får arrang-

örerna själva behandla dessa 
risker och se vad som går att 
göra för att hantera, reduce-
ra eller eliminera dessa, säger 
Anders Khemi.

Vad har du för tankar inför 
kommande år?
– Detta med covid-19-pan-
demin kom som en chock 
för många och vi drogs med 
i detta. Nu märker man att 
samhället i stort håller på att 
återställa sig och det kom-
mer nog att gälla även för vår 
verksamhet. Vi kommer nog 
inte att vakna upp och upp-
täcka att allt är borta.
– Vi vet inte vad som händer 
med immuniteten och hur 
det blir med vaccin, så vi får 
nog vara beredda på att våra 
tävlingar hålls på det ”nya sät-
tet”, som bland annat innebär 
att vi håller avstånd och att vi 
ser till att det går att hålla en 
bra hygien även på våra skjut-
ningar.
– Jag hoppas att vi gemen-
samt gör vad vi kan för att få 
igång vår verksamhet igen. Att 
dra i handbromsen var ett rik-

tigt beslut när vi drabbades av 
viruset, men nu har det gått så 
pass länge att vi succesivt bör 
rulla igång igen, annars finns 
risken att intresset falnar.

Vad tror du vi kan vi göra för 
att få igång verksamheten?
– Jag tror att vi måste tänka 
på ett annat sätt än vi gjort 
tidigare. Vi kanske inte kan 
räkna med att vi kommande 
år skall kunna arrangera täv-
lingar med många deltagare. 
Dessa tävlingar som i många 
fall gett oss den inkomst vi 
behöver för att driva fören-
ingen under ett helt år.
– Kretsarna måste fundera 
på om man kan tillåta krock-
ar i tävlingsprogrammet, detta 
för att så många som möjligt 
ska få skjuta men kanske inte 
på samma ställe. Detsamma 
gäller också våra nationella 
tävlingar.
– När det gäller våra svens-
ka mästerskap har vi redan nu 
börjat fundera på vad som be-
höver göras för att genomföra 
dessa, även om viruset finns 
kvar. En stor fördel kommande 

år är att vi beslutat att dela på 
SM i fält- och precisionsskjut-
ning och militär snabbmatch.
– När förslaget om delning-
en av mästerskapen togs upp 
var inte tanken att vi skul-
le göra det på grund av en 
världsomspännande pandemi. 
Men nu när vi har fakta på 
bordet känns det rätt så lyck-
at att vi bara behöver funde-
ra på hur vi kan arrangera en 
stor gren, i stället för flera.

Vad har du för medskick till 
våra läsare?
– Tänk på att en risk inte 
innebär att du nödvändigtvis 
behöver ställa in en tävling. 
Risken innebär bara att du vet 
vad som kan hända, för att du 
ska börja fundera på vad som 
behövs för att komma runt 
risken. Tänk även på att vi 
kanske inte kan göra som vi 
alltid gjort, utan nu är det kan-
ske läge att prova något nytt.
– Sprid goda exempel så ska 
vi nog se till att 2021 kom-
mer att bli ett bra och sä-
kert skytte år, avslutar Anders 
 Khemi. 

Säsongen vi haft
Av: Peter och Anna Stålbrand

Vår skyttesäsong har blivit lidande av den rådande pandemin och både 
stora och små tävlingar har blivit inställda. Hur har tankarna gått hos 
Svenska Pistolskytteförbundets styrelse? Vi träffar Anders Khemi som 
är styrelseledamot och ordförande i regelkommittén för att få hans 
kommentarer på säsongen vi snart lägger bakom oss.

Anders Khemi hoppas 
på ett nytt bra och säkert 
skytteår under 2021.

PPC SM blev 
inställt under 
2020 liksom 
nästan alla 
förbundets 
svenska 
mästerskap.
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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

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

340:-

KEPS 105:- 
En storlek (inställbar)

BÄLTE i äkta 
läder 350:-

Profilprodukter, trycksaker och utbildningsmateriel

Profilprodukter beställs enklast via vår webbshop 
på https://pistolskytteforbundet.se, via e-post: 
bestallning@pistolskytteforbundet.se 
eller telefon: 08-553 401 64.
Frakt tillkommer.Propp/bricka 

15:-/st

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

Skjutställningar

Svenska Pistolskytteförbundet

Skjutställningar 50:-

SKYTTELOGGBOK 
100:-

VITBOK
– Om bly i kulfång

Ulf Qvarfort, Per Leffler, Jan Sjöström

Fo
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lf 
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an
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on

FOI CBRN-skydd och säkerhet, Umeå

VITBOK 50:-KONTROLLPROGRAM 50:-

SKJUTHANDBOK 
Upplaga 18
200:-

Profilprodukter, trycksaker och utbildningsmateriel
Gunnar Elfving
Skyttetjänst AB
(tidigare SFAB)

Målmateriel

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

från GESAB
Startat av skyttar för skyttar

Det är vi som har de BLÅ fältskyttemålen

Färdigtryckta nummerskyltar till fältskyttefi gurer, 
måltavlor, skjutplatser m.m. Siffrorna 

är tryckta på kraftig papp 
(15 x 15 cm), har 
tydliga, feta siffror 

(11 cm höga) och är 
numrerade från 1-10.

Du kan även göra din beställning på vår hemsida
www.skyttetjanst.se

Ring, faxa eller sänd ett e-mail till oss, så ordnar vi resten.
Tfn:  0176-20 82 80, Fax: 0176-20 82 81, e-mail: gesab@skyttetjanst.se

Vi har Falling Target-ställ 
för luftpistol

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

istolskytteförbundet

SKJUT-
HANDBOK

Svenska
Pistolskytteförbundet
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Svenska Pistolskytteförbun-
dets säkerhetskampanj i bör-
jan på 2000-talet omfattade 
bland annat hanteringen av 
vapnen. Hur gör vi verk-
samheten på våra skjutbanor 
trygg och säker?
 Diskussionerna om hur 
man skulle få optimal säkerhet 
i vapenhanteringen handlade 
tidigare om att bära vapnen 
hölstrade och alltid ha dem 
riktade mot marken när man 
inte sköt. Det var dock delade 
meningar om huruvida detta 
med hölster egentligen var 
så effektivt. Själva vapnet blir 
dolt och man ser inte om ma-
gasinet sitter kvar, eller om det 
finns en skarp patron i loppet.

Idén att sätta en färgad propp 
i vapnet efter skjutning kom 
från iakttagelsen att nya pi-
stoler ofta levererades med 
en röd blindavfyringspropp 

Proppen 
& Brickan
Av: Ulf Hansson

Det är snart tjugo år sedan ”Proppen 
och Brickan” infördes i Svenska 
Pistolskytteförbundets verksamhet. De var 
en del i ett omfattande säkerhetsarbete 
med arbetsnamnet ”Säkerheten främst” 
som redovisades fortlöpande i NP. Det blev 
en het debatt mellan hölsteranhängare och 
proppanhängare innan beslutet klubbades.

I samband med 
framtagningen 
av propparna 
och brickorna 
studerades ett 
flertal befintliga 
produkter, här 
en variant som 
”flaggar” status.

Bilden prydde framsidan på NP nr 1, 2001, då förslaget 
med blå färg testades.

Det stormade 
rejält i debatten 
om hölster 
kontra propp 
och bricka och 
diskussionerna 
lever vidare.

Förlagor till den slutliga 
utformningen av propp 
och bricka i orange.

med flärp i patronläget. En 
tydlig säkerhetsindikation. 
En orange säkerhetspropp av 
liknande slag fanns vid den 
här tiden också bland annat 
på automatgevär hos vapen-
handlarna i USA.
 På plussidan med prop-
pen (och brickan) spådde man 
en enklare vapenkontroll för 
funktionärer som snabbare 
och enklare kunde se vapnets 
status efter varje serie i preci-
sion och efter varje station på 
fältskyttet. Det skulle bli lättare 
att okulärbesiktiga ett ibland 
svårtillgängligt patronläge.

Diskussionens vågor gick höga 
och det blev en het debatt 
mellan proppanhängare och 
hölsteranhängare innan slutli-
gen proppförespråkarna vann 
gehör och denna säkerhetsde-
talj kunde klubbas igenom.
 Med utgångspunkt från 
detta började tekniska kom-
mittén arbeta med att ta fram 
förslag till utformning av sä-
kerhetsproppar för pistoler 
och brickor för revolvrar.
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En säkerhetspropp för pistoler 
måste ha en speciell utform-
ning för att passa i så många 
modeller som möjligt. Förut-
om variationer i kalibrar mås-
te proppens stoppavstånd mot 
slutstycket ha en viss distans 
för att inte flärpen ska klippas 
av när slutstycket släpps fram. 
Plastmaterialet måste också ha 
en viss mjukhet så att flärpen 
kan böjas (uppvärmning un-
derlättar) för att pistolen ska 
kunna föras ned i ett hölster.
 Brickor för revolvrar var 
något enklare, här gällde det 
bara att brickan måste vara 

När jag köpte min revolver, en Uberti Remington 1890 Police, 
frågade jag om han kunde hjälpa mig att tillverka ett hölster, 
då han är duktig på hantverket. Efter en tid kom Peter inte 
bara med ett hölster, utan en hel rigg till mig.

Det är inte bara vapenhölster som Peter tillverkar utan även 
andra hantverk av läder och skinn. Min gudfar tillverkar vack-
ra knivar, men då hans knivslidor är lite simpla bad han mig 
fråga Peter om hjälp. Sagt och gjort tillverkade Peter även två 
riktigt vackra knivslidor. 

Läderkonstnären 
– ”Peter L”
Av: Cristos Kessidis

Det var 25 år sedan jag träffade min klubbkamrat Peter 
för första gången. Ända sedan sin första dag i klubben 
har han hjälpt både nya och gamla skyttar med tips och 
trix för att förbättra skyttet, men han är även en trogen 
skjutledare. Dessa goda egenskaper har gjort honom till 
den ende nuvarande hedersmedlemmen i klubben.

Redaktionen hoppas att få göra 
ett reportage om den duktiga 
hantverkaren ”Peter L” i framtida 
utgåva av Nationellt Pistolskytte.

Min klubbkamrat Peter gjorde 
inte bara ett hölster utan en hel 
rigg till min Uberti Remington 
1890 Police.

Ett pistolhölster som Peter 
tillverkade åt en annan 
klubbkamrat.

Min gudfars knivar 
med de vackra 
knivslidorna.

tillräckligt tunn för att få plats 
bakom trumman. Brickan 
fungerar även som skydd vid 
torrklick.

När detta var löst var det dags 
att bestämma färg. Ett förslag 
var att använda militär färg-
märkning, där rött betyder 
”varning”, gult = ”skarp”, 
grönt = ”blind”, blått = ”öv-
ning”. gul/svart = ”allmän 
varning” och vitt = ”spårljus”.
 Grönt föreslogs, men av-
visades då det skulle vara svårt 
att hitta en borttappad propp 
i grönt gräs. Som framgår av 

bilden på prototyperna här 
(förstasida på NP nummer 1, 
2001), var man nära att välja 
blått. Men efter att bland an-
nat ha låtit NP:s läsare komma 
med synpunkter vann försla-
get ”vägarbetsorange” och det 
är dessa vi använder idag.

Kommandot ”patron ur, prop-
pa och lägg vapen/visitation” är 
nu inarbetad rutin inom det 
nationella pistolskyttet, men 
debatten om hölster kontra 
propp och bricka lever vidare.

Avslutningsvis ett utdrag ur 

skjuthandbokens allmänna 
regler om säkerhet:

Avsnitt B.1.2.1 Allmänt.
Ett vapen skall alltid bäras i 
hölster eller väska och hanteras 
oladdat med propp/bricka isatt, 
samt eventuellt magasin urtaget, 
när det inte används i ett skjut-
moment.

Undantag: Ett vapen får tillfäl-
ligt hanteras utan propp/bricka i 
samband med byte av t.ex. väx-
elsats eller annan teknisk åtgärd. 
Vapnet skall då hanteras i säker 
riktning. 
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Smith & Wessons Smith & Wessons 
ColtColt

NP:s AntikrundaNP:s Antikrunda

Av: Jan Eriksson
Foto: Ulf Hansson

Vapenfabrikanten Smith & 
Wesson ligger bakom många 
av de patronkonstruktioner 
som vi idag använder, bland 
annat patronen .32 SW long. 
Alla .32-kalibriga tävlingspi-
stoler använder den patronen 
laddad med en kula av typen 
wadcutter. Patronerna .38 
Special, .357 Magnum, .44 

Special och .44 Magnum, för 
att nämna några, är de idag 
vanligaste förekommande pa-
tronerna i revolvrar som pro-
ducerats av S&W och andra 
tillverkare. Patronen .32 SW 
long har även blivit populär i 
revolverfältskytte då den ger 
en mindre rekyl än till exem-
pel .38 Special.

Redan 1878 introducerade 
Smith & Wesson patronen .32 
SW Centerfire i en kort -och 
lång version. Den korta för 
revolvrar av brytmodell. Den 
längre för ”hand ejector” mo-
dellerna. Det utförande som 
blev signum för S&W var att 
cylindern svängs ut till vänster 
för laddning och tömning.

Patronen .44 Special intro-
ducerades år 1907 i S&W:s 
klassiska ”First Model Hand 
Ejector” som även kallas 
”Tripple Lock”. Patronen 
utvecklades utifrån en .44 
Russian från år 1871. Hylsan 
förlängdes cirka 3 mm för att 
förhindra att patronen, som 
nu laddades med modernt 

Några speciella händelser när det gäller 
patroner och kalibrar var när Colt tyckte det 
blev för pinsamt att skriva ”Winchester” på 
pipan samt när Smith & Wesson gav ut en 
jubileumsrevolver med beteckningen ”45 Colt”.

S&W Model 25, 1955 
Model .45 Target 
Heavy Barrel.

S&W Kaliber 
.44-40, tillverkad 
1931.
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röksvagt krut, inte kunde an-
vändas i ”No 3 top-break” 
modellerna som tillverkades 
för civilt bruk och bland an-
nat levererades till ryska ar-
mén i cirka 125 000 exemplar 
mellan åren 1871–74.
 .44 Special var den krafti-
gaste patron som var standard 
i S&W:s ”hand ejector” mo-
deller fram till 1955 då .44 
Magnum introducerades.

I början på 1930-talet tillverka-
de man en mindre serie om 
526 exemplar i kaliber .44–40 
varav 32 med 5-tums pipa.
 Kaliber .44–40, eller som 
den ursprungligen beteckna-
des, .44 WCF (Winchester 
Center Fire), introducerades 
av Winchester 1873 i deras 
klassiska bygelrepeter, modell 
1873. Redan år 1877 kamrade 
Colt också sin klassiska Single 
Action revolver för .44 WCF.

Colt, som antagligen inte ville 
skriva Winchester på pipan 
där normalt kaliberbeteck-
ningen står, etsade istället in 
texten ”COLT FRONTIER 
SIX SHOOTER”. Samma 
ammunition kunde användas 
till både gevär och revolver. 
Den kombinationen för ka-
liber .44 WCF kommer all-
tid att förknippas med ”The 
Wild West”.

Från introduktionsåret 1907 har 
man även kamrat .44 ”Hand 
Ejector First” samt ”Se-
cond model” i .45 

Colt. Standardkalibern var där 
annars .44 S&W SPECIAL. 
Kamringen i .45 Colt gjor-
des antagligen på begäran av 
kunderna och de tillverkades 
i cirka 850 exemplar.

Efter andra världskriget, år 1951, 
introducerades .45 ”Hand 
Ejector Model 1950 Military” 
i kaliber .45 ACP. Det var en 
efterkrigsversion av den under 
första världskriget så omtyckta 
.45 Hand Ejector U.S. Servi-
ce Model 1917 som tillverka-

des i över 210 000 exemplar. 
Ändringar gjordes i mekanis-
men som nu bland annat fick 
ett kortare slag med hanen. Av 
denna modell kamrades 203 
exemplar i .45 COLT.

I samband med Smith & Wes-
sons 125-årsjubileum 1977 
gav man ut en jubileumsmo-
dell av Model 25, 1955 Model 
.45 Target Heavy Barrel. Av 
någon outgrundlig anledning 
valde man att kamra den i .45 
COLT. Man kan tycka att ka-

liber .44 Special hade varit 
mer passande eftersom just 
den kalibern förknippas spe-
ciellt med Smith & Wesson.

Efter år 1977 har N-frame re-
volvrar i kaliber .45 Colt bli-
vit en standardprodukt, om än 
sällsynt och svår att hitta hos 
handlarna.

Av de avbildade revolvrarna 
är .44–40 tillverkad 1931 
och den i .45 Colt tillverkad 
1956. 

S&W ,44 Hand Ejector First 
Model kaliber 44 SPECIAL 
med 6½ tums pipa.

Samma som ovan men 
i kaliber .44-40 och med 
5” pipa. 

S&W .45 Hand Ejector Model 1950 Military. 
Här ekiperad med ett från tidsepoken 
1950–1960 populärt tillbehör; FITZ STAGRIP 
hornkolv i äkta plast. 
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Detta blev något av ett start-
skott för tanken med fram-
tidsgruppen. De som tog 
initiativet att starta gruppen är 
förbundets styrelsemedlem-
mar Marie Brunsson, Anna 
Ölund, Lena Sjögren och Sö-
ren Wahlberg.
– Vi utbildar en mängd nya 
pistolskyttar varje år, men 
det är inte alla som stannar 
kvar och fortsätter vara akti-
va inom förbundet, berättar 
Marie.
– För att fånga upp och bely-
sa de frågor som behandlades 
under förra årets kretskonfe-
rens uppstod ”Framtidsgrup-
pen” under ett styrelsemöte i 
vintras.

Hur är det tänkt att 
framtidsgruppen skall arbeta?
– Vårt arbete skall hjälpa 
föreningar och medlemmar 
framåt. Detta kommer under 
första året att ske med ett års-
hjul där vi varje månad kom-
mer att behandla olika förslag 
i temat ”Behållandet av med-
lemmar”, berättar Lena. Den-
na information kommer sedan 
att förmedlas till alla förbun-
dets medlemmar.

– Idéerna vi kommer att 
förmedla är inget som är 
framtaget av förbundets sty-
relse. Vi har sammanställt 
materialet från konferensen 
som vi sedan ”kokat ned” i 
ämnen, som vi därefter kom-
mer att publicera för alla att 
läsa och ta del av, fortsätter 
Anna.
– Självklart kommer för-
bundsstyrelsen att ta till sig av 
goda råd och de tankar som 
förmedlats, allt för att stötta 
de enskilda föreningarna runt 
om i landet, inflikar Marie.
– Jag vet att det uppskat-
tas av medlemmarna – vi gör 
mycket av detta i vår förening, 
säger Sören.

Har ni fått in många förslag till 
årshjulet?
– Absolut, vi har tagit emot 
mängder av goda råd och 
idéer på konferensen, säger 
Marie. Alla förslag har varit 
väldigt positiva.
– Vi har tagit i beaktning 
att alla våra medlemmar har 
varierande budget att röra sig 
med, varför vi inte valt att ta 
åt oss av storslagna och dyra 
åtgärder. Det går att behålla 

medlemmar med små medel 
och en mängd gemenskap.

Finns det förslag på en 
fortsättning efter temat att 
behålla medlemmar?
– Absolut. Vi har material 
att köra flera teman efter det-
ta första år, säger Lena glatt. 
Vi tar gärna emot tips på vad 
medlemmar vill läsa om och 
även tips på något bra som de 
gör och vill dela med sig av.

Hur har arbetet i 
framtidsgruppen fungerat när 
ni finns på skilda avstånd?
– Att vi finns på olika ställ-
en i landet är bara en fördel. 
Det stärker oss som grupp att 
vi har erfarenheter från flera 
olika kretsar och landsdelar, 
berättar Anna.
– Vi hann ha ett möte inn-
an covid-19-pandemin satte 
stopp för resandet, sedan har vi 
kört alla andra möten virtuellt.
– Vårt samarbete har fung-

Framtidsgruppen
Av: Peter och Anna Stålbrand

Under 2019 års kretskonferens som infaller i samband med 
förbundsmötet genomfördes ett grupparbete. Då Svenska 
Pistolskytteförbundet har ett mål gällande antalet medlemmar, 
handlade grupparbetet om hur vi ser till att behålla 
medlemmar. Närmare bestämt var frågan ”Vad har ni för 
goda exempel på att behålla medlemmar?”.

Anna 
Ölund, 
Umeå

Lena 
Sjögren, 
Borlänge

Marie 
Brunsson, 
Göteborg

Sören 
Wahlberg, 
Borås

erat jättebra och det har va-
rit många skratt och alla våra 
möten har varit kreativa.

Hur kan man bidra med idéer 
till framtidsgruppen?
– Vartefter vi publicerar våra 
olika tips ser vi gärna att med-
lemmar och föreningar skickar 
in vad de gör i sin förening för 
att sprida fler goda exempel. Vi 
har en mejladress som är fram-
tid@pistolskytteforbundet.se 
dit alla kan skicka sina bidrag. 
Desto fler bidrag vi får desto 
bättre, berättar Lena.

Var kommer alla era idéer att 
publiceras?
– Ni kommer att kunna läsa 
om idéerna på Svenska Pistol-
skytteförbundets hemsida. För 
de som har Facebook kom-
mer en notering att läggas ut 
där när det finns material på 
hemsidan att läsa. Det kom-
mer även komma fler inslag 
här i Nationellt Pistolskytte.
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Oktober – 
Vidareutbildning

Framtidsgruppen
I din del av landet kanske skyttemöjligheterna utomhus nu 
börjar avta, men du kan ändå bibehålla gemenskapen med 
dina skyttekompisar genom att göra andra saker tillsammans.

Det kan vara en film du vill se som du kan fråga om andra 
vill hänga med på. Gå ut och bowla tillsammans, eller 
kanske bara något så enkelt som en fika. Det måste alltså 
inte vara något som är planerat långt i förväg, du kan ställa 
en öppen fråga på föreningens kommunikationskanal och 
därigenom får med några kända eller okända skyttekompisar 
som åker för att spela boule.

Du som har småbarn kan ta med en annan skyttefamilj och 
åka till ett lekland.
• Gör något med din förening – gemenskap utanför 
skyttet (exempelvis bowling, boule, restaurangbesök, fika, 
annat).

Vad gör ni i din förening?
Skicka gärna in foton från de aktiviteter ni gör i din före-
ning till till vår e-post adress så kan vi sprida goda exempel.

September – Bara skytte?

Du kan nyttja tiden på vin-
tern till att gå kurs för att ut-
veckla dig själv och att stötta 
din förening. Du blir tyvärr 
aldrig fullärd, det finns alltid 
nya saker du kan lära dig. Om 
det inte är inom skjutteknik 
kanske det är inom handladd-
ning eller mental träning. Det 
finns mycket man djupdyka i 
för att lära sig mer om.

Känner du någon som kan 
mycket inom något ämne, 
kanske en person som verk-
ligen förkovrat sig i handladd-
ning, bjud in denne att hålla 
ett föredrag för din förening. 
Eller är det till dig som fören-
ingskompisar går till med sina 
frågor? Då kan du gärna fö-
reslå föreningsstyrelsen att du 
samlar en grupp och vara den 
som lär ut. Utöver det som du 
kan hjälpa till att anordna i 

din förening – så ska din krets 
anordna kurs som banläggare 
och vapenkontrollant som du 
och dina föreningskompisar 
kan delta i.

Vill du inte gå kurs utan bara 
vidareutbilda dig själv, kan-
ske tillsammans med fören-
ingskompis, titta i några av 
förbundets utbildningshäften 
och använd dessa för att lära 
dig mer. Det finns även mer 
material där ute (internet, 
böcker) som du kan använda 
dig av. Skicka gärna in länkar 
på bra hemsidor som du vill 
dela med dig av.

Det finns även material för att 
vidareutveckla dig som funk-
tionär på tävlingar, exempel-
vis som stationsfunktionär. Då 
kan du känna dig trygg när 
föreningen frågar dig om du 

kan ställa upp som funktionär 
på någon tävling.
• Bjud in någon för att hål-
la en kurs för din förening, 
exempelvis mental träning, 
laddkurs
• Engagera kretsen för att 
samordna kurser
• Vidareutveckla dig själv
• Känn dig säkrare som 
funktionär på tävling

Vad gör ni i din förening?
Skicka gärna bilder och/el-
ler text på vad som sker i din 
före ning till till vår e-post 
adress så kan vi sprida goda 
exempel.

Planering och 

Tävling

Svenska Pistolskytteförbundet

Skjutställningar

Svenska Pistolskytteförbundet

Skjutteknik

Svenska Pistolskytteförbundet

framtid@pistolskytteforbundet.se
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Tidningen som helhet
De flesta ansåg att antalet ut-
gåvor av tidningen var la-
gom, men många tyckte att 
tidningen gärna kunde ges 
ut oftare än fyra gånger per 
år. Nästan alla ansåg att anta-
let sidor i tidningen är lagom.
 Det var riktigt roligt att 
se i vilken omfattning våra 
medlemmar läser tidningen. 
41% svarade att de läser hela 
tidningen och 47,5% läser i 
snitt 14,5 sidor per utgåva.
 I dagsläget finns det inga 
planer på att ändra hur Na-
tionellt Pistolskytte public-
eras. Vi ville ändå fånga upp 
läsarnas åsikter utifall fler vil-
le se den i digital form, men 

hela 85,2% ansåg att tid-
ningen skulle fortsätta i den 
tryckta form vi har idag. Det 
har påtalats till oss, av många 
medlemmar, att de uppskat-
tar en papperstidning i brev-
lådan.

Innehållet i Nationellt 
Pistolskytte
Nästan alla anser att längden 
på artiklarna eller reportagen 
är lagom långa. Majoriteten 
av alla svar ansåg att kvaliteten 
vad gäller layout, textförstå-
else, bilder och den språkliga 
kvaliteten var bra eller myck-
et bra.
 Vi frågade också vilka äm-
nen våra medlemmar helst 

läser om i tidningen. Här var 
det artiklar om produkttester, 
skyttetillbehör, mässreportage 
samt tränings- och tävlingstips 
de flesta ville läsa om, något 
som inte var helt oväntat.
 Det fanns även ett kom-
mentarsfält i undersökningen 
där ni läsare kunde skriva vil-
ka artiklar eller reportage ni 
anser saknas i tidningen. Här 
fick vi in många blandade svar 
på vår fråga, men även åsikter 
om ämnen som inte direkt rör 
vår medlemstidning.
 De flesta ansåg att vi skul-
le ha fler artiklar om tester av 
vapen och ammunition. Även 
artiklar om skytteteknik, va-
pentillverkning, vapenvård, 

handladdning och så kallade 
DIY (do it yourself) ämnen 
var väldigt eftertraktade.

Annonser
Hela 91,8% anser att annon-
serna i tidningen är väl utfor-
made och 82% anser att det 
är lagom med annonser i tid-
ningen. 10% ville däremot se 
fler annonser i tidningen. Det 
var ungefär hälften av läsarna 
som hade köpt en produkt 
efter att ha sett en annons i 
Nationellt Pistolskytte.
 Många av läsarna anser att 
annonserna borde vara mer 
varierande och inte samma 
återkommande annonser år 
efter år. Flertalet önskar även 

Resultat av 
läsarundersökningen
I förra utgåvan av Nationellt Pistolskytte bjöd vi in alla er läsare att delta i årets 
läsarundersökning och nu har vi ett resultat. Totalt fick vi in 122 svar.
De flesta medlemmarna som svarade var i åldrarna 41–50 år och 97,5 % 
var män. Svaren kom från medlemmar i alla våra 25 pistolskyttekretsar, där 
de flesta svaren kom från kretsarna Stockholm, Malmöhus, Östergötland, 
Göteborg och Bohuslän samt Kristianstad.

Kretstillhörighet
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att annonserna har prisangi-
velser, vilket många inte har 
idag.

En tidning för medlemmar av 
medlemmar
Vi frågade från vilka delar av 
Sverige våra läsare vill se fler 
reportage. På den frågan sva-
rade nästan 60% att de ville 
se reportage från hela lan-
det. I en kommentar kunde 
vi även läsa att någon ansåg 
att det är alldeles för många 
reportage från Stockholms-
området. En förklaring till 
detta är att redaktionen och 
dess medarbetare bor i just 

Antal sidor

Tidningsformat

Vill du skriva för NP?

Antal utgåvor Detta tycker jag om tidningen kvalitet

Ämnen jag helst läser om

Stockholmsområdet och ar-
betar med tidningen på fri-
tiden. Detta gör att vi tyvärr 
inte kan resa runt i hela landet 
och göra reportage.
 Läsarna fick även frågan 
om de kunde tänka sig att 
skriva en artikel eller ett re-
portage för tidningen. Här 
kunde vi glädjande nog se att 
hela 32% skulle kunna tänka 
sig att göra det.
 Vi vill alla läsa om vad som 
händer i olika delar av vårt 
avlånga land. Därför är det 
viktigt att förbundets med-
lemmar bidrar till vår tidning 
med artiklar och reportage.

Ni som läser detta, tveka inte, 
utan kontakta oss på redak-
tionen för att bidra med just 
era idéer, stora eller små täv-
lingsreportage, klubbaktivite-
ter, tester, uppfinningar, tips 
eller annat intressant.

Du som medlem är viktig och 
kan vara delaktig. Allt mate-
rial till tidningen är varmt 
välkommet. 

Kontakta redaktörerna Anna 
och Peter via e-postadressen 
np@liteolika.se om ni vill skicka 
in material eller ha mer infor-
mation.
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Synundersökning med inriktning på skytte. Broschyr skickas på begäran.
Övriga skyttebågar: Champion, Jäggi, Skanåker, Gehmann.
Övriga prisuppgifter eller förfrågningar, ring eller skriv till:

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

Skyddsglasögon för skytte
För alla tävlingsgrenar. Helt kit i väska 
med ofärgade, gula, orange, bruna och 
grå filter. 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 filterglas i olika färger; gul, orange, 
grå, grön, ametist. Lämplig för pistol, magnum, 
PPC, dynamiskt, lerduveskytte och jakt.
Pris: 2 200:-

Stor sortering av filterglas,
med eller 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:-

Skytteprecision Ab
Sockenvägen 31

82661 SÖDERALA
Tel. 070 692 9015, 070 516 3833

R E L O A D

Vihtavuori 88x130 Skytte 2-3 2020.indd   1Vihtavuori 88x130 Skytte 2-3 2020.indd   1 2.12.2019   8.46.392.12.2019   8.46.39

MORINI – ett vinnande koncept

Interprodukter AB
0451-155 95 www.interprodukter.se

CM 22M RF

CM 162 EI Titan

CM 200EICM 22M RF

CM 162 M

CM 162 EI

CM 84E Carbon
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Vår kamrat, skyttesekreterare 
och hedersmedlem Gunnar 
Berggren, PK Svea Ing 1, har 
gått bort i en ålder av 75 år 
efter en tids sjukdom.

När Gunnar dök upp i vår 
klubb 1993 hade han oriente-
ring som huvudintresse men 
var tvungen att börja med pi-
stolskytte. Han hade nämligen 
fått ärva sin fars gamla Neu-
hausen, inköpt på Sundsvalls 
Järnhandel 1955, och behöv-
de nu skaffa licens.

Gunnar blev snabbt en kraft att 
räkna med i klubben. Förut-
om att oftast vara först på plats 
och sist hem, oavsett om det 
gällde skytte eller arbete, var 
hans största intresse omtan-

ken för nybörjarna. Många är 
de som på olika sätt fått stött-
ning av Gunnar in i pistol-
skyttets ädla konst. Gunnar 
ställde alltid upp oavsett om 
man behövde hjälp med låne-
vapen eller skjuts till tävling 
och träning. Han fanns alltid 
där. Med nybörjarna i åtan-
ke sjösatte han den omått-
ligt populära klubbtävlingen 
”Berggrens specialare”. Ett 
sinnrikt upplägg för att kunna 
skjuta 5 olika grenar i en och 
samma tävling. Totalt skjuts 
det 85 skott i tävlingen, in-
klusive provserie.

Hans intresse för siffror kom 
väl till pass i rollen som skyt-
tesekreterare, ett uppdrag som 
han med bravur utförde un-

Gunnar Berggren,
PK Svea Ing 1

In Memoriam

der 16 år. Varenda skjuten se-
rie bokfördes noggrant och 
utmynnade sedan i medaljer 
och priser som han under 
högtidliga former delade ut 
till förväntansfulla klubbkam-
rater på klubbens årsmöte.

Något som aldrig fick fela var 
tävlingstavlorna. Inför våra 
externa tävlingar granskades 
varje tavla av Gunnars kritis-
ka blick och minsta skavank 
justerades till för att allt skulle 
vara i bästa skick.

Gunnar gillade att tävla. Han 
missade sällan en klubbtäv-
ling och tillsammans med sin 
fru Eva har de under många 
år varit ett välkänt par på 
Stockholmskretsens tävling-

ar. Där dokumenterade han 
med kameran i högsta hugg 
det mesta som hände, bilder 
som sedan blev mycket upp-
skattade i föreningens årsal-
bum. Ofta dröjde han sig kvar 
långt efter att han själv hade 
skjutit, för att kunna heja på 
sina klubbkamrater.

Hos Gunnar klappade ett stort 
varmt hjärta för alla. Vi är 
mycket tacksamma för hans 
engagemang under alla år i 
klubben och för allt han har 
betytt för oss medlemmar. 
Han lämnar ett stort tomrum 
efter sig.

För PK Svea Ing 1
Lars Eliasson
Mattias Hällgren

TACK!
Till alla skyttevänner i vårt avlånga land, klubbar och kretsar 
vill vi sända vårt varmaste tack för allt vänligt deltagande och 
all värmande omsorg efter vår P-O Anderssons bortgång i maj.
 Tack för vackra blommor hem, för meddelanden och tele-
fonsamtal, för underbara kransar och buketter vid hans bår, för 
många insättningar till Hjärt-Lungfonden och Nyckelfonden 
och för många grillbilder till hans minne.
 Vi har förstått att P-O har gjort ett stort avtryck i skyttes-
verige och vi känner oss stolta och hedrade över honom och 
hans gärning inom sporten och ni alla bär oss med en värme 
och omtanke som gör vår tuffa tid lite lättare. Vi kan inte med 
ord nog förklara vår tacksamhet men vill försöka med en sista 
grillbild på vår älskade Svenske Mästare.

Amie, Linus och övrig familj
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Förbundsnytt
Bo Walger
Tfn: 08-553 401 62
Mail: bo.walger@pistolskytteforbundet.se

Förbundsmötet 2020
Som de flesta säkert känner 
till har inget förbundsmöte 
genomförts under våren på 
grund av rådande pandemi. 
Förbundets intention är att 
det skall hållas ett förbunds-
möte under hösten fysiskt 
eller via video. Kallelse skall 
i vanlig ordning gå ut minst 
fyra veckor före mötet. Det 
är möjligt, när ni läser detta, 
att tidpunkten redan är fast-
ställd. Följ informationen på 
hemsidan.

Sammanträdesplan för hösten 
2020
Förbundsstyrelsen samman-
träder den 27/9 och den 
28/11.   Verkställande utskot-
tet sammanträder den 29/8 
samt den 7/11.

Tävlingsprogrammet
Underlag till tävlingspro-

grammet skall ha inkom-
mit till kansliet senast den 
30 september. Det är bätt-
re att skicka in ett underlag 
som inte är helt fullständigt i 
tid än att inkomma med det 
fullständiga underlaget i ett 
allt för sent skede. På så sätt 
är det möjligt att redan från 
början korrigera för even-
tuella krockar i programmet.

Arbetsgång för Nationella 
tävlingar
1. Läs stomprogrammet och 
respektera reserverade da-
tum för kretsmästerskap och 
landsdelsmästerskap samt SM.
2. Sänd in önskade tävlings-
datum till egen krets som kon-
trollerar och sammanställer.
3. Sammanställningen skall 
innehålla samtliga insända 
tävlingar; med namn på täv-
ling, datum, arrangör, plats, 
gren samt yttrande. OBS! 

Detta gäller samtliga grenar, 
även PPC och magnum.
I sammanställningen skall 
också kretsmästerskapen fin-
nas med.
4. Kretsen insänder samman-
ställningen till kansliet. OBS! 
Sammanställd lista och inte 
länk till egen hemsida.
5. Om inga kollisioner etc. 
föreligger publiceras därefter 
tävlingarna på Svenska Pistol-
skytteförbundets hemsida.

OBS! Endast tävlingar som 
sänds via egen krets förs in 
i tävlingsprogrammet.

Rapportering av PPC-utbildade
Skyttar som genomför t 
PPC-utbildning skall regist-
reras i MAP av kansliet. Blan-
kett för detta kommer inom 
kort publiceras på hemsidan. 
Tills dess rapportera till Bo 
Walger via e-post och uppge 

namn, klubb och personnum-
mer på skytten samt namn 
och kontaktuppgift för an-
svarig utbildare och dennes 
WA ID.

Kvalificering till riksmästarklass 
2021
Ändringar i bestämmelserna 
för kvalificering till riksmäs-
tarklass 2021 och till SM 2021 
i fält- och precisionsskjutning 
samt i militär snabbmatch: 
Den som 2020 är kvalifice-
rad till riksmästarklass eller 
till SM i klasserna dam el-
ler veteran yngre, är kvali-
ficerad även 2021. För den 
som kvalificerar sig till riks-
mästarklass i precisions- och 
fältskjutning under 2020 gäl-
ler att ha uppnått resultat lika 
med fordringarna för en stan-
dardmedalj i silver eller två i 
brons, i övrigt enligt reglerna 
i D/F 2.7.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) 
har i två nya prejudicerade domar den 
26 juni 2020 konstaterat att bland annat 
fältskytte räknas som en aktivitet vilken 
omfattas av reglerna för skattefria frisk-
vårdsbidrag. Enligt HFD saknar det be-
tydelse att aktiviteterna är avancerade 
eller ställer krav på viss utrustning eller 
medlemskap i en förening. Om aktivite-
terna innehåller praktiska moment som 
innebär motion kan de ändå omfattas av 
skattefriheten för friskvårdsbidrag.

Det har tidigare inte varit tillåtet att få 
friskvårdsbidrag för skytte men detta har 
nu alltså ändrats. På Skatteverkets hemsi-

Friskvårdsbidrag för fältskjutning
Av: Anna och Peter Stålbrand

Efter en dom i högsta förvaltningsdomstolen gällande bland annat 
skytte, meddelar Skatteverket att alla aktiviteter som innehåller ett 
moment av motion kan omfattas av friskvårdsbidraget.

da kan man läsa att just ”fältskytte” är en 
godkänd aktivitet medan ”pistolskytte” 
inte är det, något som är lite förvirrande. 
Med fältskytte kan man då även räkna 
med magnumfältskjutning. Eftersom vi 
har flera skyttegrenar som innehåller ett 
moment av motion tolkar vi detta som 
att även springskytte och skidskytte om-
fattas av friskvårdbidraget.

En arbetsgivare kan erbjuda motions- och 
friskvårdsförmån som antingen en na-
turaförmån eller genom ett friskvårdsbi-
drag. Ett friskvårdsbidrag är ett fastställt 
belopp som de anställda får använda för 
motions- eller friskvårdsaktiviteter. 
 För att bidraget ska vara skattefritt ska 
den anställde redovisa sina kostnader för 

aktiviteten genom att lämna kvitto till 
arbetsgivaren. För att ett friskvårdsbidrag 
ska uppfylla kravet på mindre värde ska 
det enligt Skatteverket uppgå till högst 
5 000 kr (inklusive moms) per anställd 
och år.

Friskvårdsbidraget kan bara användas till 
själva motionsaktiviteten, till exempel 
startavgifter, kursavgifter, banavgifter 
samt hyra av den utrustning som krävs 
för att aktiviteten ska kunna utföras där 
och då. 
 Friskvårdsbidraget kan dock inte an-
vändas för att hyra redskap för aktiviteter 
på egen hand. Det kan inte heller använ-
das för att köpa utrustning eller person-
liga medlemskap i föreningar. 
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P320 X-FIVE®
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PRECISION

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

SKJUTBARHET

Förfi nad för tävling. Förberedd 
för integrerat montage av 

refl exsikte. 21 skotts magasin.

MÅNGSIDIGHET

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

magwell)

MAXIMAL DYNAMIK
HAMMARLÖS MATCHPRESTANDA I TOPPKLASS

Fondprodukter är generalagent för SIG Sauer i Sverige. Merparten av sortimentet är tillgängligt i jakt & skyttehandeln.



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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Posttidning B
Svenska Pistolskytte-
förbundet
Box 27001
102 51 Stockholm




