
Svenska Pistolskytteförbundets medlemstidning

 
 

 

Ammo Center OpenAmmo Center Open

BUL Target 6BUL Target 6

Nya tävlingar Nya tävlingar 
på hemortenpå hemorten

ÖPK bygger nyttÖPK bygger nytt

Nr 4 2020Nr 4 2020Sveriges största skyttetidningSveriges största skyttetidning



Pris per patron från: (Med reservation för ändringar)
SK Pistol Match: 1,10 kr SK Standard Plus: 1,10 kr Lapua Pistol King: 2,20 kr Eley Tenex: 3,60 kr

CZ Shadow 2
CZ Tactical 
Sports Orange

PardiniFWB AW93

Manurhin MR32, 
MR38, MR73

Vi kan skytte.
Tveka inte. Ring oss!

Pris per patron från: 
Magtech .38B: 3,60 kr
Magtech .357E: 4,50 kr

Glock 17

Pris per patron från: 
Magtech 9B: 2,30 kr 
Magtech 9C: 2,80 kr



Svenska
Pistolskytteförbundet

Adress:
Box 27001, 102 51 Stockholm 
Besöksadress: Sandhamnsgatan 61 
e-mail: kansli@pistolskytteforbundet.se 
www.pistolskytteforbundet.se

Telefonnr och mailadresser:
(Mail: namn.namn@pistolskytteforbundet.se)

Nils-Anders Ekberg, Generalsekreterare 
08-553 401 61 
Bo Walger, Bitr. Generalsekreterare 
08-553 401 62 
Tessi Lindberg, Kansliföreståndare
08-553 401 63 
Anna Stålbrand, Kansliassistent
08-553 401 64 

Plusgiro: 19 30 19-7
Bankgiro: 811-2526

Ansvarig utgivare:
Nils-Anders Ekberg

Redaktörer:
Peter Stålbrand och Anna Stålbrand
Tel: 070-432 87 28, 070-492 87 29
e-mail: np@liteolika.se

Sättning, repro, original:
Annette Hofvander
Tel: 070-811 46 05
e-mail: ah1@textaform.se

Tryckeri:
CA Andersson
ISSN 0282-8057

Annonspriser:
Kontakta redaktörerna.

Prenumerationsärenden:
Ickemedlemmar kontaktar Tessi Lindberg 
(se ovan). Medlemmar kontaktar sin förening 
för kontroll av medlemsuppgifter i MAP.

Nästa nummer:
 Manusstopp Utgivning
Nr 1 1/2 15/3

Tidningens uppfattning framgår av ledarsidan.
För åsikter och innehåll i övrigt redaktionellt material 
svarar respektive författare. Tidningen förbehåller sig 
rätten att vid behov korta ned insänt material.
För insänt ej beställt material ansvaras ej.

Nr 4/2020

Framsidan: 
Ammo Center Open genomfördes på Ulricehamns Pistolklubbs 
skjutbana. Från vänster Fredrik Pehrson, Morgan Sandin, 
Marcus Nygren, P-O Andersson och Ivan Slabiak.

Foto: Anna Stålbrand

Ledaren 2

Från pistolkolv till konstverk 4

GS har ordet 7

Förbundsmötet 8

Förbundsstyrelsen 2020 9

Ny i styrelsen 10

Tack Stefan Kristiansson 11

Snabb, snabbare, 
MIL SNABB 16

ÖPK bygger nytt 18

BUL Target 6 22

A zon produkter 26

65:e Fyristräffen 30

Ammo Center Open 32

Hör av er till NP!
Skriv några rader till NP och berätta om vad som händer 
i just din region! Kan någon dessutom ta några bilder 
och bifoga är det ännu bättre. Kanske har din klubb 
en annorlunda tävling eller aktivitet som kan vara ett 
tips till andra föreningar. Säkert finns det också många 
vittnesmål om klubbmedlemmar som gjort sig förtjänta 
av uppskattning i förbundstidningen. Skriv och berätta!
Anna Stålbrand och Peter Stålbrand

Livlinan 42

Lasse Rang Memorial 44

Från redaktör till 
författare 48

Korsord och Triggy 50

Nya slitstarka hölster 51

Profilprodukter 52

Antikrundan – Luftpistoler 54

Kopparpläterad .22 58

Nya tävlingar på 
hemortens banor 60

Framtidsgruppen 
– December 63

TP:s minimarknad i Borlänge 63

Förbundsnytt 64



LE
D

A
R

E

NP4 ’20 32 NP4 ’20

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.

Från förbundets sida blev 
vi tvungna att ställa in alla 
SM-tävlingar utom det i 
springskytte. Många kretsar 

har varit tvungna att ställa in stör-
re tävlingar och även om både täv-
lings- och träningsverksamheten 
lokalt på många håll ändå fungerat 
både bra och coronasäkert, så är det 
tveklöst att pandemin drabbat vårt 
förbunds verksamhet hårt.

Förhoppningsvis går vi mot ljusare 
tider nästa år. Vår inriktning är att 
planera för att tävlingsverksamheten 
under 2021 ska kunna genomföras 
nästan som vanligt.

Förutom coronapandemin finns det 
ju en del annat som utgör potenti-
ella, existentiella hot mot förbundet 
och vår verksamhet. Svensk vapen-
lagstiftning var länge en sådan. När 
jag själv engagerade mig i förbun-
det, för nu över 15 år sedan, kändes 
det som att vi hade de flesta emot 
oss. Politiker, media och myndig-
heter bekände sig då till det nästan 
religiösa mantrat: ”alla illegala vapen 
har en gång varit legala”. Och svaret 
på kriminellas aktivitet med illegala 
vapen var att förbjuda eller försvåra 
för laglydiga medborgare att inneha 
legala vapen, särskilt enhandsvapen. 
Numera vet inte bara vi utan även 
de flesta politiker och i praktiken 
alla journalister samt många poliser 
att detta inte var sant då, och defi-
nitivt inte är det nu heller.

Ett intressant tecken på att något 
hänt var när regeringens nya pro-
position om implementeringen av 
EU:s vapendirektiv lades fram i no-
vember 2020, det tredje eller fjärde 
försöket från regeringens sida. Pro-
positionen hade på flera punkter 
behållit eller lagt till ett antal förslag 
som inte krävdes av vapendirekti-
vet men skulle ha gjort det svårare 
för laglydiga vapeninnehavare – dvs 
främst skyttar och jägare – att inne-
ha vapen. Det dröjde därför bara 
några dagar innan det stod klart 
att propositionen inte hade stöd av 
en riksdagsmajoritet. Till och med 
vänsterpartiet, normalt inte någon 
vän av vapeninnehav överhuvud-
taget, protesterade tydligt mot pro-
positionen. Detta är ett tecken på 
ett betydande, pågående trendbrott. 
Att det sedan finns enskilda aktörer 
både inom den nuvarande regering-
en och inom polismyndigheten som 
fortfarande lever kvar i föreställ-
ningen att legala vapen är ett stort 
problem är en annan sak.

Mer akut som existentiellt hot betrak-
tat är dock blyfrågan. Den diskuteras 
just nu mest i termer av EU-kom-
missionens bisarra förslag till förbud 
mot blyhagel, som den nuvarande 
svenska regeringen beklagligt nog 
röstade för. EU-kommissionen ar-
betar därtill oförtröttligt på att ta 
fram ett förbud mot alla former av 
blyammunition. Blir det verklighet 
och implementerat kan vi defini-
tivt tala om ett existentiellt hot mot 
oss, eftersom kaliber 22-skyttet, som 
står för en stor majoritet avlossade 
skott inom vårt förbunds ram, skulle 
drabbas allra hårdast. Det finns inga 
blyfria kulor på marknaden idag, 
och sannolikt inte imorgon heller, 

som har den precision som krävs för 
tävlingsskytte. För att stoppa denna 
utveckling kommer det att krävas 
ännu mer internationellt samar-
bete mellan skytte- och jägaror-
ganisationerna framöver, och ännu 
mer politiskt påverkansarbete här 
på hemmaplan. Eftersom ammuni-
tionsbly i nästan alla fall inom täv-
lingsskyttet inte är något problem, 
vare sig för miljön eller samhället, 
har vi argumenten på vår sida. Det 
är tyvärr inte tillräckligt när det gäl-
ler att bekämpa de blyförbudsidéer 
som förs fram av tjänstemannaakti-
vister inom både svenska och euro-
peiska myndigheter.

Avslutningsvis kunde vi i alla fall ge-
nomföra 2020 års förbundsmöte i 
mitten av november, flera månader 
senare än vanligt och i stort sett 
helt digitalt. Vi var också tvungna 
att bordlägga alla motioner, efter-
som de flesta kretsar inte kunnat 
behandla dem. En del förändringar 
i förbundsledningen genomfördes 
emellertid. Förbundsordföranden 
Stefan Kristiansson och förbunds-
styrelseledamoten Lena Sjögren 
hade sedan en tid tillbaka meddelat 
att de ställer sina platser till förfo-
gande vid årets förbundsmöte, ef-
ter många års förtjänstfullt arbete 
till förbundets bästa. På grund av 
coronareglerna kunde vi inte av-
tacka dem vid förbundsmötet utan 
kommer att göra det vid ett senare 
tillfälle. Förbundsordförandeposten 
står ännu vakant men arbetet med 
att hitta en efterträdare till Stefan 
Kristiansson fortsätter. Anna Ölund 
från Umeå tar plats som ordinarie 
ledamot av styrelsen och Lars An-
dréasson från Stockholm kommer 
in som suppleant. Det är min fasta 
uppfattning att styrelsen även efter 
dessa förändringar är kapabel att 
hantera de utmaningar som förbun-
det står inför.

Med detta vill jag önska er en God jul 
och ett Gott nytt skytteår 2021!

Mike Winnerstig
Styrelseordförande, SPSF

Skytteåret 2020 blev 
inte som vanliga år
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När jag var ung i början av 
1970 talet köpte jag min för-
sta fripistol, en rysk Toz 35. 
Den levererades med ett 
träblock som var fräst för att 
passa i stommen på pisto-
len. För att över huvud taget 
kunna skjuta med den var 
man tvungen att börja tälja 
på blocket och försöka göra 
en användbar kolv. Träet var 
det hårdaste jag hittills jobbat 
med, men det blev en myck-
et bra kolv som jag sköt med 
i över 40 år.

På senare år var det 
en finsk kolvma-
kare, T. Suuronen, 
som för såg mig 
med kolvämnen 
och kolvar till mina 
olika pistoler. Jag 
har alltid gillat att 
arbeta med trä och 
kolvarna blev därför 
modifierade och slipade så 
som jag tyckte var snyggast 
för tillfället. Jag har inte någ-
ra egna verktyg eller maskiner 
för att göra själva stomfatt-
ningen, därför har jag alltid 
utgått från kolvämnen eller 
färdiga fabrikskolvar.

Under åren har jag modifie-
rat flera kolvar till Morini 
och just nu håller jag på med 
Rink-kolvar. De passar hyfsat 
bra i min hand och finns att 
få i många olika varianter. På 
Rink-kolvarna är lamellkol-
varna särskilt intressanta, då 
man även måste tänka på hur 

hos flera handlare. Jag brukar 
alltid titta efter den vackras-
te ådringen och färgen på de 
kolvar som är min storlek. 
Sen kan man ju även beställa 
lamellkolvar i olika färgkom-
binationer.
 När bearbetningen av 
handgreppet är perfekt fort-
sätter jag med kolvens utsida. 
Då slipar jag den till snygga 
former för vad som jag anser 
är konstnärligt vackrast, för 
både pistolen och kolvmodel-
len. Jag vill att den skall tilltala 
mitt öga.

Är man inte den bästa skytten 
kan man i alla fall ha en väl-
digt vacker pistol. Jag har inte 
bara sett dessa som idrottsred-
skap utan även som konstfö-
remål, då jag försöker hitta 
själen i träkolvarna. Utöver 
slipning gör jag nätskärning 
och graverar in märken och 
har även börjat med enkla 
bilder. Normalt oljar jag bara 

Från pistolkolv till 
konstverk
Av: Klaus Dejler

Fabrikskolvar är sällan vackra och vare sig man filar eller 
spacklar, brukar det inte göra saken bättre. Då jag inte är den 
bästa skytten kunde jag åtminstone ha den snyggaste pistolen, 
varpå mitt intresse att snida vackra pistolkolvar började.

Klaus Dejler har sedan länge 
intresserat sig för träarbeten och 
försöker hitta själen i träkolvarna 
för att göra dem rättvisa.

Det första kolvjobbet jag gjorde var 
till min egen ryska fripistol, Toz 35.

färgerna kommer fram när 
man slipar. Något jag tycker 
är mycket inspirerande.

Smaken är väldigt olika. Själv 
tycker jag inte att fabrikskol-
var är särskilt snygga att tit-
ta på, men ger man sig på att 
slipa dem, kan man få fram 
riktiga konstverk som verk-
ligen blir vackra. Jag försöker 
få fram ådringen i träet för att 
få dem att se mer levande ut.

När man köper en pistol nu-
mera finns det möjlighet att 
välja vilken kolv man vill ha 
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in kolven men jag har även 
gjort några snygga klarlacke-
ringar också.

Redaktionen blev så klart 
nyfiken och ville ställa lite 
följdfrågor till Klaus.
Är det många skyttar som du 
hjälpt med deras kolvar?
– Under de senaste åren har 
jag hjälpt till att fixa närmare 
ett 50-tal kolvar.

Hur lång tid tar det att göra en 
kolv?
– Att slipa en kolv tar bara 
någon timme, beroende på 
vad som behövs göras. Men 
innan allt är slutgiltigt klart 
kan det ta upp emot en må-
nad. Skytten måste provskjuta 
den och det brukar ofta kom-
ma små justeringar i omgång-
ar innan den är helt perfekt.
– Min senaste pistol inför-

En lackerad kolv med 
nätskärning.

Luftpistol med en lamellkolv 
där färgerna framträder 
tydligt efter slipningen.

En kolv jag gjorde till 
min egen Pardini.

Märkesgravyr på 
kolvsidorna.

En trägravyr i form 
av en trollslända. 

Ägaren blev 
mycket nöjd.

En fripistol med vacker 
nätskärning.

skaffade jag i början på juli 
och först nu, efter 4 månader, 
är jag nöjd med den. Det blir 
nog några justeringar till inn-
an den är helt klar.

Vad ska man tänka på när man 
anpassar pistolens kolv till sin 
egen hand?
– Man måste se till att stor-
leken blir perfekt. En för stor 
kolv glappar och ger inte det 
stöd man förväntas få ifrån 
den. En för liten kolv kläm-
mer och trycker, vilket gör att 
man lätt tappar fokus på skyt-
tet och istället börjar tänka på 
kolven.

Du nämner i din text att du 
börjat med enkla bilder.
Vad är det för bilder?
– Jag har gjort en trägravyr i 
form av en trollslända. Kvin-
nan som äger den kolven blev 

mycket nöjd över arbetet. Nu funderar jag hur jag ska kunna 
förbättra gravyren ytterligare.

Hur kan skyttarna runt om i landet komma i kontakt med dig?
– Jag har tyvärr ingen webbsajt men det går bra att mejla 
mig. Min e-postadress är klausdejler@hotmail.com.  
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GESAB skyttetjanst.se

Gör din beställning på www.skyttetjanst.se

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

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

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

Shoot N-C självmarkerande tavla

Metric nålad

Classic nåladClassic nålad

OBS! Ny markering 
på bildäcken!



G
en

er
al

se
k

re
te

ra
re

n
 h

ar
 o

rd
et

NP4 ’20 76 NP4 ’20

Zooma in på 2021

Vad betyder nu denna manage-
mentfloskel i praktiken? Jo, att pla-
neringen måste fortsätta som att 
det blir av. I grunden gör man som 
man alltid har gjort. Alla som plane-
rar med någon form av metod gör 
en tidslinje, det vill säga när det ena 
och det andra måste påbörjas/vara 
klart för att allt ska vara klart i tid. 
En del gör den på papper/tavla/i 
MS Project och delar den med an-
dra, en del bygger den bara på erfa-
renhet och behåller den i huvudet 
för sig själva.

Vad är då skillnaden mot normala ti-
der? Jo, tidslinjalen måste komplette-
ras med beslutstidpunkter/grindar. 
Syftet är att inte göra av med onö-
diga resurser. Vi vet att ju närmare 
i tid vi är ett genomförande, desto 
säkrare blir prognoserna. Jämför 
med vädret. Ett bra exempel är be-
ställning av målmateriel. När mås-
te målen vara klara? När måste vi 
då börja spika figurer? När måste 
då målmaterielen ha kommit? När 
måste jag då ha beställt dem? När 
måste jag då ha banan klar och even-
tuellt godkänd? När måste jag då ha 
rekognoserat i terrängen (och är det 
snöfritt då)?

Det första grindbeslutet kan vara  att 
beställa målmaterielen, då genereras 
kostnader. Att reka i terrängen och 
skriva förutsättningar kostar bara tid, 
inte pengar, och är dessutom så ra-
sande roligt. Figurer och träribbor 
däremot, det kostar riktiga pengar. 
Och andra sidan, om det inte går 
att genomföra tävlingen när det är 
tänkt så kommer det att gå en an-
nan gång. Har föreningen råd att 
binda kapital och förrådsutrymme 
så är det ingen kostnad, bara en om-
vandling av tillgångar från pengar till 
varor. Finns inte likviditeten eller 
förrådslokalen, då är det en äkta be-
slutsgrind – köra på eller inte. Tänk 
också på att leverantörer kan vara 

Vi har nu till leda hört att 2020 blev ett annorlunda år. Vi har liksom 
fattat det. Vi inser också att en större eller mindre del av 2021 kommer 
att fortsätta på samma sätt. Likafullt måste vi satsa på att det blir något, 
annars har vi ingen beredskap för det. En entreprenör från IT-bubblans 
tid uttryckte det som att man ska gå över gatan med option på att 
stanna, inte stanna med option på att gå över.

villiga att låta dig beställa 
men inte hämta ut, 
om läget skul-
le omöjliggöra 
en tävling. Ring 
och fråga.
Prisanskaffning då? 
Resonemanget är 
detsamma. Ett sätt att 
skjuta beslutsgrinden 
väldigt långt är penning-
priser. Tycker man det är 
för tråkigt är presentkort en bra idé. 
Lokala näringsidkare som behöver 
piggas upp? Eller rent av de företag 
som försörjer oss med materiel som 
vi behöver för vår sport?

Nästa ordstäv
”Se inte glaset som halvtomt, utan som 
halvfullt” är ett annat ordstäv som 
den som är oberörd av bekymren 
brukar häva ur sig. Mitt i plattity-
den så ligger det något i det också. 
Tänk på att det alltid går att trä-
na enskilt på skjutbanan, oavsett 
väder, bara inte kulfånget är fru-
set (ja, jag har varit i Norrbotten). 
Snöskovel, handvärmare. Man kan 
vidare arrangera tävlingar med tu-
sentals starter – se Rikstävlingarna 
på hemmabana på annan plats i det-
ta nummer. Hemmabanetävlingar 
kan göras små också. Man kan även 
göra klubbtävlingar i luftpistol som 
telefonmatcher hemifrån i källaren.
 Det sociala då, om/när fysiska 
möten ska undvikas? Inget går upp 
mot möten i verkligheten, med en 
balja önskad dryck och en smör-
gås ute på skjutbanan, men digitala 
möten i mötesverktyg är ett surro-
gat som fungerar bättre än de flesta 
tror. Det är också lättare än de fles-
ta tror. Hur det går till på bästa sätt 
beskriver Peter Stålbrand i NP nr 
2/2020, men har man inte det bäs-
ta så fungerar det med en surfplat-
ta. Har man inte det så fungerar det 
med en smarttelefon... och har man 
inte det så kan man ringa in med 

en knapptelefon av bakelit (men då 
blir det ingen bild). Hittills har jag 
inte råkat på någon som inte kan 
vara med för att det är för avancerat. 
Då har jag provat med styrelser i tre 
föreningar, i SPSF förbundsstyrelse, 
verkställande utskottet (VU), kom-
mittéer och själva Förbundsmö-
tet (25 kretsar, styrelsen med flera), 
årsmöten i Folk och Försvar (70+ 
personer), Frivilligorganisationernas 
Samarbetskommitté, i World Fo-
rum on Shooting Sport Activities 
(WFSA) med deltagare i Europa, 
USA, Nya Zeeland och Australien, 
och WA1500 (Europa, Afrika, Aus-
tralien). Vi har följt globala bly-se-
minarier ledda från Rom och från 
Årjäng, vi har hört om gudstjäns-
ter från Köpenhamn och digitala, 
pan-nordiska luncher.

Så, det finns ingen anledning att inte 
ha föreningsmöte, fika, kurs, stu-
diecirkel eller ett styrelsemöte digi-
talt. Det kvittar om verktyget heter 
Zoom, Teams eller något annat, men 
håll er gärna till ett och samma. Är 
ni många och vill hålla på länge kan-
ske inte gratisversionerna är bra nog, 
men en 100-lapp i månaden är ni i 
så fall värda.

Seså, då kastar vi oss in i 2021. Det 
blir så bra vi gör det till. Tvätta hän-
derna, håll avstånd och håll ut, men 
framför allt ”Skjut icke upp till mor-
gondagen den ammunition du kan skju-
ta upp idag”.  
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Förbundsmötet 2020
Av: Peter Stålbrand

Under normala förhållanden de senaste åren har Svenska 
Pistolskytteförbundets årliga förbundsmöte genomförts i juni månad 
på konferensanläggningen Skogshem & Wijk, på Lidingö strax utanför 
Stockholm. Som vi alla vet finns det inte mycket normalt med detta år, 
särskilt inte när det kommer till sociala sammankomster mellan människor.

För att följa alla allmänna råd 
genomfördes därför årets för-
bundsmöte via en digital vi-
deokonferens under lördagen 
den 14 november. Mötet hade 
noga planerats för att fungera 
så felfritt som möjligt. Redan 
dagarna innan mötet fick alla 
möjlighet att testa sin anslut-
ning till videokonferensen 
för att ljud och bild skulle 
fungera smärtfritt under för-
bundsmötet.

Av förklarliga skäl genomför-
des inte den vanliga krets-
konferensen dagen innan 
förbundsmötet. Kretskonfe-
rensen är en viktig samman-
komst för deltagarna då det 
ofta förekommer gruppar-
beten och många tankar och 
viktiga frågor diskuteras un-
der en hel dag.

Alla kretsar utom en fanns 
representerade vid årets för-
bundsmöte. Flera kretsar hade 
valt att samla sina represen-
tanter i en lokal som var väl 

Mötet leddes från 
kansliets lokaler 
där endast några 
få av mötets 
deltagare hade 
samlats.

Älvsborgs Pistolskyttekrets hade samlat sina representanter 
för att delta i förbundsmötet. Från vänster: Joe Furborg, 
Kjell Andersson och Klara Albertsson.

anpassad för socialt avstånd 
och med en webbkamera som 
tillät alla att se respektive re-
presentanter. Det tekniska i 
mötet fungerade utan märk-
bara problem.

Förbundsmötet leddes från 
Svenska Pistolskytteförbun-
dets kansli. På plats i kansliets 
mötesrum fanns förbunds-
ordförande Stefan Kristians-
son, styrelseordförande Mike 
Winnerstig, generalsekretera-
re Nils-Anders Ekberg, biträ-
dande generalsekreterare Bo 
Walger samt kansliförestån-
dare Tessi Lindberg.

Verksamhetsberättelsen för 
förra året var liksom tidiga-
re år en mycket trevlig läs-
ning, då den syftar på 2019 
års utveckling av Svenska Pi-
stolskytteförbundet. Här kan 
vi sammanfattningsvis läsa 
att både medlemsantalet och 
tävlingsdeltagandet fortsatt är 
på uppgång och ekonomin 
är stark. Förbundet har hel-

ler inte sett några större hin-
der för verksamheten när det 
gäller miljöfrågorna, men det 
finns ett orosmoln från EU 
när det gäller blyfrågan.
 Inom vapenområdet har 
påverkansarbetet främst va-
rit inriktat på ändringarna 
av EU:s vapendirektiv, för att 
detta skall få så liten påverkan 
som möjlig för vår verksam-
het.

Medlemsutvecklingen är väl-
digt bra och totalt rapportera-
des det in cirka 20 000 aktiva 
skyttar för verksamhetsåret 
2019. Det totala antalet med-
lemmar inom förbundet är 
cirka 28 000. Under de senas-
te 15 åren har förbundet ökat 
med drygt 6 000 aktiva med-
lemmar, något som tillskrivs 
som föreningarnas förtjänst.

Ekonomin i Svenska Pistol-
skytteförbundet är mycket bra 
och verksamhetsresultatet är 
återigen positivt efter några 
år med stora direkta kostna-
der för systemutvecklingen av 
MAP (Medlemsadministrativt 
program). Budgeten för 2020 
har reviderats då överskottet 
troligen blir större än förvän-
tat. Detta på grund av många 
inställda svenska mästerskap 
och övriga tävlingskostnader.
 Detta överskott är något 
som styrelsen har en tanke på 
att återföra till föreningarna 
runt om i landet. Exakt hur 
detta skall gå till är i dagsläget 
inte beslutat. Styrelsen hade 
även föreslagit oförändrad 
medlems- och föreningsavgift 
för 2021, vilket även besluta-
des på mötet.

Motionerna till årets förbunds-

möte bordlades till nästa år. 
Detta på grund av det rådan-
de läget med pandemin som 
förhindrat en del kretsar och 
föreningar att behandla mo-
tionerna till förbunds-mö-
tet. Denna tanke var känd för 
kretsarna redan innan för-
bundsmötet där det slutgiltiga 
beslutet togs.

Förbundsordföranden Stefan 
Kristiansson undanbad sig 
omval detta år. Då det inte 
fanns någon ersättare för Ste-
fan som förbundsordförande, 
lämnas därför befattningen 
som vakant till vidare. Ett 
enhälligt förbundsmöte ut-
såg Stefan till hedersledamot 
i förbundet. Ni kan läsa en 
längre intervju med Stefan 
på sidan 11.

Ledamoten Lena Sjögren 
valde även hon att lämna 
förbundsstyrelsen. Som fyll-
nadsval för Lena valdes Anna 
Ölund in som ledamot. Den 
lediga platsen som suppleant 
behövde även den ett fyll-
nadsval och här valdes Lars 
Andréasson från Stockholm. 
En kortare intervju med Lars 
finns på sidan 10.
 I övrigt genomfördes om-
val på många styrelseledamö-
ter och suppleanter. Mikael 
Ringaby nyvaldes som aukto-
riserad revisor samt att Anders 
Ericsson nyvaldes som aukto-
riserad revisorssuppleant. Den 
nya styrelsen i sin helhet kan 
ni se på nästa sida.  

Hela verksamhetsberättelsen samt 
protokollet från förbundsmötet 
finns att läsa på Svenska Pistol-
skytteförbundet hemsida under 
”Om oss” – ”Förbundsmöte”.
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Ny i styrelsen
Under årets förbundsmöte valdes Lars Andréasson in som suppleant i Svenska 
Pistolskytteförbundets styrelse. Vi kontaktade Lars för att få veta mer om honom.

Vad har du för yrkesmässig (civil) bakgrund?
– Jag är affärsutvecklare inom fastighetsbranschen.

Vilka är dina hjärtefrågor inom förbundet?
– En viktig fråga är tillgången till skjutbanor runt om i 
landet.

Hur ser du på förbundets utveckling och vad är din vision av 
ett modernt Pistolskytteförbund?
– Förbundet ska följa med och anpassas till förändringarna 
i omvärlden.

Vilken av dina kompetenser tycker du själv att förbundet har 
störst nytta av?
– Det är nog min erfarenhet som tävlingsarrangör och 
försvarsmaktsinstruktör.

Vilken eller vilka grenar skjuter du helst själv?
– Jag tycker att fältskytte är något som är roligt.

Vad vill du säga till medlemmarna som läser detta?
– Jag kommer att försöka bidra med erfarenhet och syn-
punkter för fortsatt utveckling i styrelsearbetet.

Namn: Lars Andreasson
Krets: Stockholm
Förening: Örlogsberga Skytteförening
Ålder: 56
Bor: Stockholm
Familj: Nej
Fritidsintressen utöver pistolskyttet: 
Annat skytte och att vara ute i skog och mark
Senast lästa bok: 300 grader av Pernilla Ericsson
Gillar: Hammarby
Ogillar: Långsinthet
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Ny i styrelsen Tack!
Stefan Stefan 
KristianssonKristiansson
Av: Peter och Anna Stålbrand

Efter mer än åtta år på posten som förbundsordförande undanbad 
sig Stefan Kristiansson omval till årets förbundsmöte. De flesta har 
läst Stefans ledare under åren där han vurmar för förbundets bästa. 
När han nu avgår vill vi veta hur hans tid som ordförande har varit 
och vad han ser tillbaka på.

Hur har dina åtta år som 
förbundsordförande varit?
– I början tog det lite tid 
innan jag hittade min plats, 
inleder Stefan. Jag ville inte 
vara någon ”överstyrelseord-
förande” som man lätt kan bli.
– Förbundet har en styrelse-
ordförande som har ansvar för 
i styrelsearbetet. Sedan har jag 
hjälpt till när det krävts någon 
annan utöver generalsekrete-
raren eller styrelseordföran-
den. En förbundsordförande 
bör man använda sig av när 
man har tömt sina möjlig-
heter att lösa problem i olika 
sammanhang.
– Kansliet sköter det dagliga 
arbetet och styrelsen har sina 
åtaganden. Jag har aldrig känt 
att jag behöver ha en massa 
synpunkter på de nivåerna. 
Då är det bra att jag inte varit 
med i handläggningar av oli-
ka ärenden från början, utan 
istället kunnat ha blicken lite 
över horisonten.

Vilka av dina erfarenheter 
och egenskaper har gagnat 
förbundet?
– Det viktigaste i rollen är 
ett bra kontaktnät. Att kun-
na ringa någon tjänsteman, 

myndighetschef eller till och 
med någon på den politiska 
nivån är ibland viktigt för att 
förklara hur vi ser på någon 
aktuell fråga kan vara av stor 
betydelse.

Hur tycker du att förbundet 
mår?
– Vi i vårt förbund har 
mycket att vara stolta över 
och vi har en bra ekonomi 
samt tävlings- och förenings-

verksamhet där alla våra för-
eningar gör ett jättejobb.
– Även rekryteringen är 
riktigt bra, till skillnad mot 
andra frivilliga försvarsorga-
nisationer som behöver re-

Foto: Peter Siegel

Stefan Kristiansson har varit närvarande vid flera svenska mästerskap för att hylla både medaljörerna och 
arrangörerna.
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klamkampanjer för att locka 
nya medlemmar.
– Jag tycker även det är bra 
med vår självständighet när vi 
själva kan bestämma vilka som 

blir medlemmar i Svenska Pi-
stolskytteförbundet.
– Sist men inte minst har vi 
ett gott renommé som byggts 
upp under lång tid. Många 

Att bli intervjuad i radio och TV är något Stefan är vad vid. Här blir han intervjuad av lokalradion i Karlstad.

Under svenska mästerskapen i Västra Husby mötte vi Stefan när han 
intresserat granskade fältskyttebanan. Då fanns det även möjlighet 
att träffa flera skyttar för att prata.

lyssnar på oss och anser oss 
vara seriösa, inte minst Po-
lismyndigheten som betror 
oss med att utfärda förenings-
intyg till de medlemmar som 
anses lämpliga att ansöka om 
vapenlicens.
– Sammantaget är det en 
positiv bild av en solid orga-
nisation, säger Stefan stolt.

Finns det något som kan 
inskränka på vårt goda rykte?
– Det är av största vikt att 
alla medlemmar tar sitt an-
svar. I vårt stora förbund med 
cirka 28 000 medlemmar är 
det viktigt att alla är förstån-
diga och inte slirar på omdö-
met.
– Det räcker att någon bär 
sig illa åt och det hamnar på 
sociala medier då märker man 
hur sårbart allt är. Ännu värre 
om en olycka skulle ske där 
säkerhetsbestämmelserna inte 
har följts, då har vi saboterat 
alltihop.

Har förbundet haft några 
ämnen som du personligen 
har arbetat med?
– Jag har i min ledare skrivit 
kritiskt om Polismyndighet-
ens sätt att hantera skjutba-

norna, något som jag blivit 
konfronterad med från myn-
dighetspersoner, säger Stefan 
och skrattar.
– Jag anser att vi ibland har 
överdrivet ambitiösa tjänste-
män som drar igång väldigt 
tveksamma ärenden. Till ex-
empel att fältskyttestationer 
skall betraktas som en skjut-
bana och även arbetet med 
den nya utgåvan av SäkB.
– Vi har inte haft några 
olyckor i modern tid, så varför 
ska SäkB skrivas om? Blir det 
bättre av att polisen får regle-
ra våra bestämmelser för civilt 
skytte? Det krånglar bara till 
saker och ting och det kostar 
både tid och pengar för för-
eningar. Varför ska vi reparera 
något som inte behöver re-
pareras.
– Mycket skylls på politiker, 
men när det under hösten la-
des fram ett förslag på hur va-
pendirektivet från EU skulle 
tillämpas i Sverige, då kun-
de vi se ett betydande stöd 
i Riksdagen för att inte göra 
det svårare för oss lydiga och 
legala vapenägare.
– När ärenden kommer upp 
på riksdagsnivå, då har vi ett 
bra stöd. Däremot kan polisen 
sätta begränsningar för oss i 
till exempel SäkB, då rikspo-
lischefen är ålagd att ha an-
svar för detta. Där tycker jag 
att Polismyndigheten borde 
lyssna på oss.
– Jag är mer bekymrad över 
miljökraven som måste han-
teras på något sätt. Det är en 
helt annan fråga och vi har 
svårare att motivera att vi inte 
skall anpassa oss till kraven.
– Jag tror att vi redan nu 
måste fundera på en plan B. 
Det kan handla om ammuni-
tion, skjutterräng eller buller. 
Vi vill inte hamna i den sitsen 
att det här dras igång politiskt 
i Regeringskansliet, på någon 
myndighet eller rent av i EU 
och att vi hamnar på efterkäl-
ken. Där tror jag att styrelsen 
borde starta ett arbete för att 
ligga före i tankarna.
– Försvarsmakten har be-
handlat oss väldigt spartanskt 
när det gäller att erbjuda oss 
skjutterräng vid tävlingar. Det 
borde ligga i deras intresse att 
vara mer generösa och hjälpa 
oss när de vet att vi varje år 
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Under förbundsmötet 2017 tilldelades Stefan förtjänstmedaljen i silver för sina insatser.

Stefan och hustrun Kerstin har vi sett tillsammans på flera svenska 
mästerskap. Kerstin har ett förflutet som gevärsskytt och är också 
intresserad av tävlingarna. Foto: Peter Siegel

arrangerar flera stora svenska 
mästerskap.
– Överallt i landet är det 
nästan stängda grindar. För-
svarsmakten har sagt under 
så många år att vi frivilliga 
försvarsorganisationer är vik-
tiga, men de använder inte 
den potential som finns hos 
oss. Skövde har en av lan-
dets största garnisoner och 
trots det fick en välvillig pri-
vat markägare låna ut terräng 
till arrangörerna av SM i fält-
skjutning 2018 för att kunna 
genomföra tävlingen.

– I processen där man över-
väger att hitta lösningar med 
Försvarsmaktens resurser och 
våra behov, är det något som 
inte riktigt fungerar i dagslä-
get.

Upplever du att det finns 
många viljor inom vårt 
förbund?
– Vissa personer tenderar att 
sätta sina egna intressen och 
idéer framför förbundets bäs-
ta. Är det då en starkt drivan-
de person på förenings- eller 
kretsnivå, då är det problema-

tiskt och besvärligt. Är det på 
styrelsenivå kan det vara rent 
förödande.
– Ibland känner jag att vissa 
personer tar väldigt mycket 
kraft ur förbundet och led-
ningen, genom att driva sina 
egna övertygelser istället för 
att se till förbundet som hel-
het. När man driver sin sak 
så pass långt att det påverkar 
många i förbundet drar det 
också energi som kan läggas 
på något annat.

Du har besökt flertalet 
svenska mästerskap runt om i 
landet och även varit delaktig 
i medaljutdelningar. Har du 
några minnesvärda ögonblick 
från dessa tävlingar?
– Det har alltid varit trev-
ligt att besöka SM arrang-
emangen och att möta alla 
skyttar och funktionärer. Alla 
dessa arrangemang är som en 
stor folkfest där folk är glada 
och pratsamma för att i nästa 
stund totalt fokusera på sitt 
skytte och prestera sitt abso-
lut bästa.
– Jag minns särskilt ett till-
fälle från Pistol SM i Kris-
tianstad 2016. Här var nog 
skyttarna mer beredda på 
hällregnet och blåsten än vad 
arrangören var. När vi anlän-
de till tävlingen regnade det 
bokstavligen horisontellt, sä-
ger Stefan och skrattar. Två år 
senare i Skövde var det istället 

stekhet sol. Även i Östersund 
kan det vara extremt – kallt 
och regn som påverkade täv-
lingarna.
– När man planerar sådana 
här stora tävlingar utgår man 
ofta från att det är gynnsam-
ma förhållanden, innan väd-
rets makter börjar ställa till 
det. Här gäller det att tänka 
igenom alla tänkbara scena-
rion långt innan tävlingen.

Vilka erfarenheter tar du 
med dig från din tid som 
förbundsordförande?
– Något jag vill tillägga är att 
förbundets kansli fungerar ut-
märkt och det är ordning och 
reda. Dit vill jag rikta ett stort 
tack och även en varm klapp 
på axeln till Nils-Anders Ek-
berg som leder kansliarbetet. 
Han sitter på en svår sits när 
han är tjänsteman samtidigt 
som han arbetar nära styrel-
sen, vilket ibland kan vara en 
utmaning.

Vad kommer du att sakna 
när du har lämnat din post i 
förbundet?
– Jag kommer att sakna de 
SM-tävlingar som arrangeras, 
det har alltid varit roligt.
– Sedan tror jag inte att man 
skall sitta allt för länge på pos-
ten som förbundsordförande. 
Man gör ofta det bästa jobbet 
under de första åren medan 
man har friska ögon. Även 
om man har lust att fortsätta 
måste man se till det bästa för 
förbundet.

Vilka planer har du nu för 
framtiden?
– Jag har en liten konsultfir-
ma som då och då anlitas. Se-
dan försöker jag engagera mig 
i säkerhetspolitiska frågor och 
skriva en del i det ämnet.
– Det finns även gott om 
sysselsättning på Singö där jag 
och min hustru Kerstin har en 
gård, där vi odlar en hel del 
grönsaker. Förutom gården 
och en del mark har vi även 
några öar som skall skötas om, 
det kräver sitt arbete.
– Självklart har vi även ord-
nat en skjutbana för luftva-
pen i ladugården där jag och 
Kerstin, som är duktig gevärs-
skytt, kan träna och tävla, av-
slutar Stefan nöjt.  
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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

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 
är i maj 2021.är i maj 2021.

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:-
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Pris från:
65 öre/patron

Stort urval av
.22 LR
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Snabb, Snabbare, 
MIL SNABB
Av: Peter Siegel

Upplands Väsby Pistolskytteklubb ställde in den populära 
fältskjutningen Eggebyträffen, men arrangerade något mer 
genomförbart i dessa Coronatider, nämligen militär snabbmatch. 
En pistolskyttegren som åtnjuter stigande popularitet.

Upplands Väsbys tävling Eg-
gebyträffen, den årligen väl-
besökta fältskjutningen på 
bana, hade varit lite svår att 

genomföra i dessa Coronati-
der utan att riskera skyttarnas 
hälsa. Men en tävling i mi-
litär snabbmatch, där delta-

Endast funktionärerna fick gå fram till tavlorna för att markera. 
Skyttarna fick stanna kvar på sina skjutplatser.

Jeanette Wängelin 
skriver resultat.
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Följande skyttar vann sina skytteklasser:
 Namn Klubb Poäng
A3 Johan Gustavsson  Roslagens Pistolskyttar 556
A2 Carl Foberg Mälarhöjdens Pistolskyttar  533
A1 Erik Täfvander Upplands Väsby Psk 531
B3 Pelle Carlsson Lövsta Skf 577
B2 Susanne Jansson  F16 Pk 486
C3 Torbjörn Hamrén  Lövsta Skf 563
C2 Carl Foberg Mälarhöjdens Pistolskyttar 553
C1 Erik Täfvander Upplands Väsby Psk 540
vy Joakim Sandvolt F16 Pk 556
vä Björn Hellström  Stockholmspolisens Skf  554
R3 Pelle Carlsson  Lövsta Skf 578
R2 Håkan Björn  Lövsta Skf 532

Torbjörn Hamrén, 
Lövsta Skf, bäst i 
vapengrupp C.

Johan 
Gustavsson, 

Roslagens 
Ps, bäst i 

vapengrupp A.

Tävlingsledaren Johan Forsström, 
Upplands Väsby Psk, sätter upp de 
preliminära resultaten.

Pelle Carlsson, Lövsta 
Skf, bäst i både 

vapengrupp B och R.

garna stod stilla på varannan 
skjutplats och där markering-
en sköttes enbart av klubbens 
funktionärer var mycket enk-
lare att arrangera denna dag, 
den 11 oktober 2020.

Fyra skjutlag i alla fyra vapen-
grupper och i alla skytteklas-
ser lockade visserligen inte så 

många som fältskjutningen 
Eggebyträffen, men det blev 
i alla fall 84 starter totalt. Mi-
litär snabbmatch består av tre 
gånger fyra serier på 10, 8 och 
6 sekunder och är snabbt av-
klarat. Man har alltså tid att 
även ägna sig åt något annat 
denna dag, om man inte skall 
tävla i alla vapengrupper. Det 
var ett strålande höstväder, 
kanske lite kyligt, men perfekt 
även för andra utomhusakti-
viteter av olika slag.

Bästa skytten i tävlingen blev 

Pelle Carlsson från Lövsta 
Skf som var suverän och sköt 
tävlingens högsta resultat i 
vapengrupperna R med 578 
poäng och i B med 577 po-
äng. Därmed vann Pelle två 
av de fyra vapengrupperna, 
dessutom med tävlingens bäs-
ta och näst bästa resultat ge-
nom alla vapengrupper.

Klubbkamraten Torbjörn 
Hamrén blev bäst i vapen-
grupp C med det tredje bäs-
ta resultatet totalt, 563 poäng. 
Bland annat sköt Torbjörn en 
50-poängare i den andra 6-se-
kunders serien. I vapengrupp 
A blev Johan Gustavsson från 
Roslagens Pistolskyttar bäst 
med 556 poäng.  

Upplands Väsbys klubbstuga.
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Överums Pistolklubb 
bygger nytt
Text: Agnes Lindsköld
Foto: Medlemmar i Överums Pistolklubb

Det var under sista veckan i augusti som skjutbanan hos Överums 
Pistolklubb (ÖPK) inte gick igenom besiktningen och skjutförbudet 
var ett faktum. Detta kom inte som någon chock för medlemmarna 
då de redan var medvetna om att banan inte var i toppskick. Det 
största problemet var skjutvallen.

Samma dag som skjutför-
budet beslutades bestämde 
sig några av medlemmarna i 
ÖPK att det kanske var dags 
att riva allt och börja på nytt. 
Redan samma dag som för-
slaget lades på bordet börja-
de några medlemmar att riva 
delar av skjutbanan och vänd-
stället togs bort. Istället för att 
köpa ett helt nytt vändställ 
skickades det iväg till en lokal 
smidesverkstad för ombygg-
nad och målning.

Arbetet delades in i fyra etap-
per. Flytten av redskapsboden 
och toaletten var den första 
etappen. Rivning och bort-
tagning av vegetation – den 
andra etappen, följt av vallen 
och markarbetet. Allt för-
väntades vara klart efter fyra 
veckor och under flera helger 
samlades några av medlem-
marna för att hjälpa till.

Etapp ett och två pågick under 
en och en halv helg. Med-

lemmarna grävde först ut för 
redskapsboden och toaletten. 
Med hjälp av en lastbil flyt-
tades båda smidigt. Toaletten 
grävdes ner, då det förenkla-
de för alla som skulle behö-
va ta sig in. Redskapsboden 
som flyttades gjorde plats åt 
de andra maskinerna som 
skulle komma och även för 
färdtjänst som kanske skulle 
behövas i framtiden.

Träd och buskage togs bort för 

att göra plats för den framti-
da vallen. Även det som är 
fältskyttebananas station 7 
fick sig en uppgradering. Mo-
torsågar sågade och maskiner 
brummade under flera dagar. 
Jobbet blev effektivare när de 
använde sig av maskiner för 
att ta bort stora rötter. Med 
hjälp av det gick etapp två 
relativt snabbt.

Materialen anlände till skjutba-
nan under den andra helgen 
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som bygget pågick. Runt 
80 meter betongstöd, 370 
ton 0–8 mm krossmate-
rial, 50 m3 anläggnings-
jord och 70 ton 0-16 
mm krossmaterial. När allt var 
på plats kunde etapp tre och 
bygget med vallen påbörjas.

Uppbyggnaden av schakten för 
vallen hjälpte grävmaskinen 
till med. När utgrävningen 
var klar fylldes det på med 
grus, cirka 50 cm tjockt. Med-
lemmarna spände upp snören 
för att få rätt vinkel och djup 
på materialet. Betongstöd la-
des vid marken nedanför val-
len för att förebygga att inget 
grus skulle falla ner. Under 
den sista dagen stannade några 

Skjutvallen var inte i toppform innan ombyggnationen – och det var 
medlemmarna medvetna om.

Redskapsboden flyttas till sin nya plats under etapp ett.

Anders Hornwall hjälper till att ta bort stora stammar med sin maskin.

Materialet på plats och bygget med vallen kan börja.

Materialet lastas in till skjutbanan.

Thomas Lindsköld, Kenneth 
Siekas och Jonathan 
Björkman ska påbörja 
mätningen av vallen.

medlemmar i hela 12 timmar 
för att färdigställa vallen.

Etapp fyra, även kallat mar-
karbetet pågick under ytter-
ligare en helg. Det var mycket 
arbete med att mäta innan 
fundamenten kunde grävas 
ner under vändstället. Där-
efter drogs alla ledningar för 
elen innan det alla gångvägar 
gjordes iordning. Gångvägar-
na byggdes upp av bärlagsma-
terial och väggrus. Slutligen 
kunde det läggas på matjord 
och sedan såddes nytt gräs på 
de övriga ytorna.

Några av medlemmarna i ÖPK som var med och hjälpte till.
Från vänster: Anders Lundgren, Emil Mikaelsson, Robert Svensson, 
Kenneth Siekas, Thomas Lindsköld, Patrik Andersson, Krister 
Lundgren, Matti Ranta, Anders Hornwall och Åke Jägerö.
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Inte bara pengar och material 
gick åt, utan arbets- och ma-
skinkraft. Runt 150 maskin-
timmar ska ha lagts ner under 
de fyra helger som bygget på-
gick. I arbetstid är sammanlagt 
räknat upp till 600 timmar 
fördelat på cirka 15 personer 
som hjälpt till. Fyra till fem 
medlemmar medverkande vid 
varje arbetstillfälle.

I samband med hela om-
byggnationen lades även stor 
vikt på att klara tillgäng-
lighetskrav för att personer 
med rörelsesvårigheter lätt-
are ska kunna ta sig fram inne 
på området. Det enda som 
nu återstår är montering av 
vändstället och att det ska in-
stalleras belysning innan det 
är dags för besiktningen, som 
denna gång förhoppningsvis 
blir godkänd.

De som varit med och arbetat 
har fått mycket bra respons 
på sitt arbete från de andra 

Genomskärning 
av skjutvallen. 
Man ser både 
schakten och 
vallgruset. 

Thomas 
Lindsköld, 
Kenneth 
Siekas och 
Matti Ranta 
krattar ut 
gruset så det 
blir jämnt.

På långt 
avstånd ser 
vallen kanske 
liten ut, men 
den är flera 
meter hög.

Anders Lundgren hjälper också 
till, här plattar han till en av 
gångarna.

Markarbetet är 
i full gång och 
gångvägarna 
får nytt grus.

Skjutbanan 
var klar efter 
fyra veckors 
arbete, allt som 
saknas är lite 
belysning och 
att vändstället 
ska monteras.

Gångvägen framme vid tavlorna är snart klara. På bilden syns 
Matti Ranta – som var på plats nästan varje dag bygget pågick.

medlemmarna i föreningen 
och alla är mycket nöjda med 
resultatet. Det har varit långa 
helger med upp till tolv tim-
mars arbete i sträck. Det hårda 
arbetet som lagts ner kom-
mer nog att löna sig, när de 
återigen kommer få använda 
skjutbanan.  
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Gör som mästerskyttarna
skjut med

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

NYHET!

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

Generalagent för Sverige

GT9 (GT45/GT40)

K12

Kid

GPR 1

SP SPRF 22LR  / HP 32WC 32ACP

BGK Skytte A4 utf.  17-02-07  11.59  Sida 1
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Pistolen har ett antal design-
val som blir lite utmanande 
om den ska slå sig in på den 
lukrativa amerikanska mark-
naden. Namnet pekar ju utan 
tvivel på att det är ett målskyt-
tevapen snarare än ett ”carry 
vapen” som annars är populärt 
i USA. Måtten på pistolen är 

inte godkända för IPSC, den 
saknar rails och är inte förbe-
redd för optik. Däremot finns 
det mycket gott som talar för 
modellen. Vapnet har samma 

pipa, avtryck och stomme 
som BUL:s mera påkostade 
och bearbetade modeller. Pi-
stolen har en god plats i det 
svenska nationella skyttet, 
men även hos andra skyttar 
i Norden och Europa. Vi får 
hoppas att tillräckligt många 
skyttar ute i världen hittar 
modellen, för att ge den ett 
långt liv.

Target 6 går att få i tre oli-
ka varianter, helt rostfri, helt 
svart eller dual tone med rost-
fri stomme och svart mantel. 
Vissa reglage, såsom magasin-
spärr, har samma färg oavsett 
modell. För den som stör sig 
på detta och vill ha en pistol 
i helt rostfritt utförande, är ef-
termarknadsutbudet på delar 
till 1911:or väldigt stort.

BUL Target 6
Av: Stefan Toivonen

Israeliska BUL har länge haft ett fokus på snabbt och dynamiskt 
skytte, något som nu kanske ändrats med modellen Target 6, en 1911 
i 9mm med en pipa på sex tum. Vi testar detta relativt utpräglade 
precisionsvapen för att se vad det har att erbjuda.

BUL är 
hemmahörande i 
Israel.

Den testade pistolen har rak och förlängd 
avtryckare, orginalet är kortare och konkav. 
Även korn och säkring är bytta på detta 
vapen.
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Kolven är väldigt aggressiv och ger skytten väldig bra grepp.

Pistolen är lång och visirlinjen 
från fabriken är respektabla 
212 mm. Rent visuellt känns 
nästan manteln större och 
längre än vad den faktiskt är, 
på grund av den ganska dis-
kreta märkningen. Logga och 
modellbeteckning är tryckt 
på manteln, istället för fräst. 
Upptill är manteln platt istäl-
let för rundad, men den sak-
nar frästa spår. Blänk bör dock 
inte vara ett problem då ytan 
är matt på de svarta mantlarna 
och översidan är blästrad på 
den rostfria modellen.

Reglagens placering känns 
igen från vilken 1911 som 
helst. Själv har jag relativt 
normalstora händer och upp-
lever att magasinreleasen är 
lite svår att nå med tummen 
från mitt optimala grepp. Det 
är dock inget större problem 
då efterhandsmarknaden är 
stor för modell 1911. Det 
finns stora möjligheter för 
individuella anpassningar för 
skyttar, vad gäller allt från av-
tryckare, korn, säkringar, kol-
var och magasinrelease. De 
vapen jag tittat på och testat 

har varit köpta med delar som 
är utbytta från original, när-
mare bestämt korn, säkring 
och avtryckare. Kornet som 
levereras som standard är en 
svart ramp.

BUL har fräst ned fästet för det 
bakre siktbladet extra lågt vil-
ket ger en låg profil. Siktet är 
självklart ställbart i höjd- och 
sidled och känns stort och 
tydligt.

1911 är en vapenmodell som 
har ett mycket gott rykte vad 

gäller känslan i avtryckaren 
och Target 6 gör mig inte 
besviken. Ett krispigt och 
distinkt single action only 
avtryck, där inget rör sig som 
inte ska röra sig. Jag provsköt 
med en 124 grains FMJ från 
Magtech. Vid testskjutningen 
testades både snabbt skytte 
och precisionsskytte.

Det som lockar med en Tar-
get 6 är just den långa visir-
linjen som är en god hjälp 
i precisionsskytte. För egen 
del känns vapnet balanserat 
och stabilt, men det är värt 
att nämna att om du inte är 
stadig på handen kan en lång 
visirlinje göra att riktmedlen 
rör sig en del. Jag upplever 
inte pistolen som särskilt tung, 
även om det tydligt känns att 
det är en pistol med stålstom-
me. Vikten inklusive magasin 
ligger på ca 1250 gram.

Rekylen med den medföljande 
10 pounds rekylfjädern skul-
le jag närmast beskriva som 
mjuk. Anledningen är flerfal-
dig men kan mycket tillskrivas 
den långa och därmed tunga 
manteln. Vid precision upple-
ver jag detta positivt, men när 
det ska skjutas fort uppstår ett 
problem; jag får vänta in reky-
len. Repeteringen känns inte 
riktigt rapp nog för att hinna 
med ett högt tempo, som till 
exempel i militär snabbmatch. 
Den långa visirlinjen gör det 
också till en utmaning att 
snabbt återfå en tydlig siktbild 
i uppföljningsskotten vid ett 
högt tempo.

Kolvsidorna som levereras från 
fabrik är greppvänliga då de 
är skurna på två håll. Det ena 
för att du inte ska kunna kasa 
framåt när skottet går, det 
andra för att du inte ska kasa 
bakåt när manteln repeterat 
klart. Nätskärningen i stå-
let på fram- och baksida av 
kolven känns fin och lagom 
skarp och ger ett bra fäste 
utan obehag. Handen sitter 
som gjuten. Du kommer att 
kunna behålla det grepp du 
tar vapnet med genom en hel 
serie utan att glida.

För den som upplever kolvens 
längd på 1911 som något kort 
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Till höger ser vi väskan som Target 6 levereras med. En något mindre 
och även äldre modell av väska än de nyare vapnen som vi kan se till 
vänster. Den är dock fullt tillräcklig och mer praktisk.

i förhållande till handen, går 
det att montera dit en ma-
gasinbrunn som förlänger 
kolven med ungefär 10 mm. 
Väljer du att sätta dit en Smith 
& Alexander magasinsbrunn 
får du dessutom nätskärning-
en hela vägen ned.

Vapnet levereras med två 
10-patroners magasin och 
en enklare låda i hårdplast. 
Många andra av BUL:s pi-
stoler levereras i stora lådor 
som lämpar sig för ovarsam 
hantering och har nästan ett 
industriellt utseende. Lådan 
till Target 6 är av en enkla-
re modell, mer nedtonad och 
kanske framförallt mer prak-
tisk vid såväl transport som 
förvaring.

Target 6 har ett attraktivt pris, i 
dagsläget 17 900 kr. Ett visst 
avkall på detaljrikedomen i 
finishen, men utan kompro-
misser i det mekaniska.

Inom det nationella skyttet har 
Target 6 utan tvekan en plats. 
Pistolen har ett mycket attrak-
tivt pris och har många goda 
egenskaper för precisions-
skyttet. För en skytt med god 
greppteknik och rekylhan-
tering går det även att 
skjuta snabbt, men 
det är i precision 
som Target 6 
glänser.  

Lådan som Target 6 levereras i. Med i bild ser man även den svarta 
säkring som följer med som original.

Förlängd magasinbrunn på vapnet till vänster, nätskärning hela vägen ned på baksidan.

Ovansidan av manteln är platt men saknar frästa spår.

Modellbeteckningen på manteln är diskret och stilren.
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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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A zon produkter
Av: Stefan Toivonen

I över trettio år har Tord Andersson i Torup ägnat sig åt sportskytte 
i olika former och drivit sportskytteföretag nästan lika länge. Jag 
besökte A zons butik för att titta närmare på pistolen BUL Target 6, 
men passade även på att titta på andra vapen.

Tord är en erfaren skytt 
med flera goda placeringar i 
fältskytte vapengrupp A. En 
av höjdpunkterna i skyttekar-
riären är att han blev svensk 
mästare i dynamiskt skytte 
1994. Äpplet faller inte långt 
från trädet då hans far Curt 
Andersson var landslagsskytt 
tillsammans med Ragnar 
Skanåker.
– Jag har varit på skjutbanor 
väldigt mycket då pappa täv-
lade ihop med Ragnar Skan-
åker, berättar Tord. Pappa sköt 

snabbpistol och Skanåker fri-
pistol. De tävlade i OS i Mün-
chen 1972, Montreal 1976, 
och VM i Korea bland annat. 
Skjutbanor var det tråkigaste 
jag visste då.
– ”Ska vi inte åka hem nu?”, 
sa jag till pappa, säger Tord 
och skrattar.
– Skjutbanor är inte så roli-
ga om man inte skjuter själv. 
Danskarna ligger före oss i 
Sverige, de brukar ha lekplat-
ser, gungor och rutschkanor 
för barnen utanför skjutbanan.

Idag driver Tord butiken A 
zon produkter i Torup med 
såväl webbshop som fysisk bu-
tik. Lokalen är välordnad och 
fylld med utrustning. Fokus 
ligger helt klart på det dyna-
miska skyttet med sina olika 
grenar. Under vårt samtal blir 
det mycket tydligt att Tord har 
stora erfarenheter av att opti-
mera vapen. Han visar upp ett 
stort antal vapen och vad som 
är gjort, eller kan göras, med 
dem. Pipor, avtryck, grepp, 
frästa mantlar, inget lämnas åt 

slumpen och vapnets funktion 
står i främsta rummet.

När kom du på idén med 
vapenhandel?
– Runt 1990–91. Det var 
1911:or som gällde och det 
fanns i princip ingen i Sveri-
ge som importerade andra av-
tryckare eller andra pipor. Jag 
tog hem delarna till mig själv 
och byggde min egen pistol 
med hjälp av Johan Rydström 
på JR Custom i Mullsjö som 
var duktig. Sedan var det en 

Tord Andersson bakom disken i butiken, framför oss 
har vi mängder av vapen vi tittat på under besöket.
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BUL SAS II ett av många vapen som Tord visade upp.

BUL SAS II är en 2011 med mycket tjock pipa, en så kallad BUL barrel och en rejält tung 
stomme. Manteln är fräst och lättad för att göra det möjligt att skjuta mycket snabbt.

En av de mest spektakulära modellerna Tord har är BUL Radical 5.4, ett vapen gjort för att 
skjuta snabbt med. Det går att få med polymer eller stålgrepp. Greppet som sitter på har Tord 
själv stipplat.

medlem i klubben som börja-
de samma resa och då hjälpte 
jag honom att beställa delar. 
Därefter blev det fler och fler 
skyttar som var intresserade 
och då tänkte jag att det här 
kan man ju tjäna pengar på. 
Jag startade firman 1992. Jag 
vet hur 1911 pistoler funge-
rar och kan demontera dem 
i sömnen. Det finns mycket 
eftermarknadsdelar vad gäller 
pipor, avtryckare, kolvar och 
sikten.

Mycket har förändrats såväl 
internationellt som i Sverige 
sedan Tord startade företaget.
– På den tiden var inte pi-
por och mantlar licensbelag-
da i USA. Då ramlade de bara 
ned i brevlådan. Man skrev en 
internationell check och lade 
den i ett brev som man posta-
de till tillverkaren i USA. Se-
dan skulle man vänta till de 
hade fått pengarna innan de 
skickade vapendelarna. Det 
ökade på mer och mer tills att 
de införde femårslicenserna. 
Då blev det ingen som köp-
te någonting eftersom ingen 
visste vad som skulle gälla om 
fem år. Under en period sål-
de jag inte mer än tjugo pi-
stoler per år. Det blev som en 
nystart år 2005 när skyttarna 
skulle förnya sina licenser för 
första gången och de förstod 
hur processen fungerade.
– Jag har inte företaget som 
mitt leverne fullt ut. Det är 
skönt att inte vara beroende 
av det som enda inkomst. Det 
är också skönt att slippa ha 
en lokal på en annan ort som 
man måste hålla koll på. Före-
taget som jag driver hemifrån 
ligger dessutom mycket nära 
till klubbens båda skjutbanor, 
där kunderna kan provskjuta 
alla vapentyper.

Att driva butik har sina ut-
maningar.
– Jag får inte mer betalt bara 
för att vapnet ligger på lager, 
samtidigt måste jag ha något 
att visa upp för kunderna. Vi 
hade nyligen en kund som 
provade en BUL Radical 5.4 
på skjutbanan under en dag.

Han hade inte köpt den om 
han inte fått möjlighet att 
testa den först, för att se vilka 
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Välfylld och hemtrevlig butik. Foto: Tord Andersson

Den här manteln har Peter Kastell bearbetat och lättat för att 
reducera vikten. Foto: Tord Andersson.

Det finns gott om reservdelar och utbytesdelar att välja på.
Foto: Tord Andersson

Tord visar exempel på en 
större magasin release på en 
modell 1911.

BUL är hemmahörande i Israel, 
vilket ibland komplicerar 
importen av vapnen.

för- och nackdelar det fanns 
med vapnet, säger Tord.

Hur kommer det sig att ni 
säljer Israeliska BUL?
– Tidigare sålde vi STI un-
der många år och träffade 
grundarna Andy Strayer & 
Virgil Tripp på IPSC World 
Shoot 1993 på Bisley i Eng-
land. 1995 besökte vi deras fa-
brik i Austin Texas. STI stod 

relationer mellan Israel, och 
andra länder, däribland Sve-
rige. Om inte normala rutter 
fungerar kostar transporten av 
varje vapen mer och i vissa fall 
har vapen fått skickas via Syd-
korea. Politiken går in och på-
verkar mycket och BUL är ju 
lika frustrerade som vi, de vill 
ju sälja pistoler oavsett motta-
garland, konstaterar Tord.

Tord har ett nära samarbe-
te med en lokal vapensmed, 
Peter Kastell, som hjälper till 
med olika unika lösningar när 
kunden efterfrågar dem. Det 
kan handla om inpassning av 
nya delar så som sikten, pipby-
ten och säkringar, men även 
större ingrepp i exempelvis 
manteln.
– Vi hade en skytt från 
Göteborg som enbart var 
intresserad av 6” visirlinje 
men ansåg att han fick vän-

ta in omladdningen. Kastell 
lättade den manteln så myck-

et som möjligt, berättar Tord.

Har du påverkats något av 
Corona?
– Först trodde jag det skulle 
drabba oss negativt, men det 
har blivit tvärtom. Folk har 
inte behövt lägga pengar på 
tävlingar och allt runtomkring, 
såsom träningar, ammunition, 
resor, hotellövernattningar och 
restauranger. Många har istäl-
let valt att lägga pengarna på 
vapen och ta det här året som 
ett mellanår.
– Vi har fått många natio-
nella skyttar som kunder. De 
tycker att det var sorgligt när 
Pistol SM blev inställt i år. När 
det har varit på rimliga avstånd 
har vi ställt ut på SM. Jag gil-
lar när det byggs upp som en 
gågata, som en marknad med 
alla säljare. Det ständiga flödet 
av folk som kommer och går 
då de har starter i olika grenar 
och tar en kaffe mellan, det 
tycker jag är väldigt värdefullt. 
Det kan bli ett bra tillfälle att 
träffa nya skyttar och visa upp 
vad man har som kanske skil-
jer sig från det som dominerar 
hemma på klubben.  

Vill du se mer av vad A zon 
har att erbjuda.
 Besök deras hemsida på 
www.azonprodukter.se

för Strayer Tripp Internatio-
nal. Grundarna gick sedan 
skilda vägar och Andy Strayer 
startade SVI, nuvarande IN-
FINITY. Virgil Tripp fortsatte 
med STI. De senaste åren har 
företaget bytt ledning. För-
ändringar på tillverkningen 
samt distributionsagenterna 
gjorde att vi till sist inte fick 
fram några vapen längre. Vi 
hade tur och sprang på BUL 

på IWA mässan, de hade pre-
cis presenterat sin nya SAS 
stomme. Jag tyckte det var 
trevliga modeller de hade, 
med bra tryck och inpassning. 
Det var vapen som jag själv 
trodde på och skulle kunna 
tänka mig tävla med. Vi skick-
ade in pappren till Ministry of 
Defence och säljer nu BUL 
sedan cirka fem år tillbaka.

Tord förklarar även att det 
finns utmaningar att impor-
tera vapen från Israel.
– Det tar tid med pappers-
arbetet mellan Sverige och Is-
rael. Än idag är det ju dåliga 
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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
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65:e Fyristräffen

Av: Peter Siegel

Fältskjutningen ”Fyristräffen” är ett begrepp och har en lång 
tradition. I år, trots Coronapandemin, arrangerades fältskjutningen 
för sextiofemte gången. Patrullerna hade färre antal skyttar vilka 
stod på ett större avstånd från varandra. Annars var allt som 
vanligt och man hade även tur med vädret.

Säg Fyristräffen och det finns 
knappt en aktiv skytt mellan 
Södertälje, Örebro och Eskil-
stuna ända upp till Älvkarle-
by som inte har deltagit där 
någon gång. I år sa metero-
logerna att det skulle regna, 
men där hade de fel som tur 
var. Lite blåst, men strålan-
de solsken var det över Fax-
an, Uppsalas stora skjutbana. 
Uppsala har ju dessutom ett 

stort skyttecenter till, nämli-
gen Ekebyboda.

Faxan är perfekt. Man går runt 
denna stora, fina banskyttean-
läggning som ligger i en stor 
grop och avverkar de åtta 
stationerna på kortast möj-
liga tid. Uppsala Sportskyt-
teklubb ville dock undvika 
köer och skippade därför va-
penkontrollen. Den annars 

så populära och välbesökta 
serveringen var för närvande 
stängd i klubbhuset.

Årets upplaga av Fyristräffen 
var dock inte den allra lät-
taste. Bara 13 skyttar av hela 
fältet lyckades skjuta fullt i 
år. Kanske försvårade blåsten 
det hela lite. Stationerna såg 
i och för sig inte så svåra ut, 
men det var inte lätt att skju-

ta fullt alla gånger, vad det nu 
berodde på? Kanske var folk 
lite ringrostiga efter det för-
hållandevis långa uppehållet 
i fältskytte?

Den som lyckades allra bäst var 
David Lindström, F16 Skytte-
förening i Uppsala, som vann 
både vapengrupp A3 och B3. 
Stort grattis till den bedriften, 
men så är han också dubbel 
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Torbjörn Lindström, Roslagens 
Ps, hanterade revolvern perfekt 
och toppade vapengrupp R3.

Skyttarna skjuter station 2 i det vackra höstvädret.

Station 3 med en fast figur och två uppdykande rondeller. 

Thomas Karlsson, Roslagens Ps, 
fyllde alla stationer och vann C3 
på särskiljningspoäng.

Liselott Såmark, 
Stockholmspolisens Sf, tog 
förstaplaceringen i D3C.

David Lindström, F16 Skytteförening, 
placerade sig på förstaplats i 
vapengrupperna A3 och B3.

Totalt genomfördes hela 334 
starter på Fyristräffen. Ef-
ter denna soliga, roliga och 
spännande fältskyttesöndag 
såg skyttarna förväntansfullt 
framåt emot nästa fältskytte-
tävling. Stockholmarna kun-
de välja Salems ”Höstsalut 
Special”, eller så åkte man till 
Uppsala igen och för att delta 
i kretsseriefält 5 på Ekebybo-
da. Det var bara att välja.  

svensk mästare. David vann 
SM-guld i fält öppen C både 
2015 och 2018.
 Bäst i vapengrupp C3 var 
dock den flerfaldige svens-
ke mästaren Thomas Karls-
son, Roslagens Pistolskyttar. 
Extra roligt var att Thomas 
segrade i finkaliber, han har 
nämligen vunnit SM guld i 
vapengrupperna A, B och R 
hittills, det är ”bara” vapen-
grupp C som fattas. Klassen 
öppen C på SM är den största 
klassen där allt måste stämma 
under dagen för att vinna, of-
tast också efter gastkramande 
särskjutningar.
 Thomas Karlssons klubb-

kamrat Torbjörn Lindström 
vann R3 med 48/31 och hela 
31 särskiljningspoäng. Bästa 
dam var Stockholmspolisens 
Liselott Såmark och bästa ju-
nior Albin Forsblom från Älv-
karleby. Bland veteran yngre 
segrade Leif Gäverth från F16 
som lyckades skjuta fullt och 
bästa äldre veteran var Peter 
Probst från Uppsala Handeld-
vapenförening.
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För andra året i rad arrang-
erades Ammo Center Open 
vilken är en tävling i samar-
bete mellan Ulricehamns Pk 
och företaget Ammo Center. 
Under årets tävling fanns det 
hela 42 skyttar på plats, vilket 
är en ökning med nästan det 
dubbla från året innan. Det-
ta den rådande pandemin till 
trots. Tävlingsledningen hade 
begränsat antalet tävlande till 
50 personer och det fanns ett 

gott smittsäkerhetstänk bland 
skyttarna på platsen.

Varför är då Ammo Center 
Open något utöver det van-
liga precisionsskyttet? En 
vanlig mästerskapstävling i 
precisionsskjutning består av 
7 serier i grundomgången 
och sedan 3 finalserier. Po-
ängen från grundomgången 
tar skyttarna med sig in i fina-
len och om de tre bästa skyt-

tarna har samma poäng efter 
finalen blir det särskjutning 
med en serie i taget. Totalt blir 
det alltså 10 serier, plus even-
tuell särskjutning.

Ammo Center Open är en ut-
slagstävling där deltagarna 
skjuter som mest 19 preci-
sionsserier, vilket innebär att 
en skytt som går till final har 
skjutit totalt 95 skott innan 
det är dags att prestera som 

bäst. Att hålla samma koncen-
tration och precision under så 
lång tid är något som tar hårt 
på krafter och psyket. Efter 
varje tävlingsomgång noll-
ställs resultaten vilket gör att 
skyttarna inte kan tillgodo-
räkna sig tidigare serier.

Startavgiften på 500 kr kan vid 

Tävlingsnerver av stål

Ammo Center Open

Av: Peter och Anna Stålbrand

Tävlingen Ammo Center Open är något utöver det vanliga 
precisionsskyttet. Kampen om det åtråvärda prisbordet sätter 
press på både uthållighet och tävlingsnerver hos skyttarna. 
Årets tävling var en given succé, redan innan den började.
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första anblick anses hög, men 
här ingår då både mat, dricka 
och fika under hela dagen 
samt att få del av det pris-
bord som väldigt få svenska 
tävlingar har. De mest åtrå-
värda priset i år var självklart 
en fabriksny pistol av mär-
ket Kimber, modell KHX 

Custom i kaliber 9x19, värde 
cirka 16 000 kronor. Sen finns 
det även ammunition till ett 
värde av 3 400 kronor. Täv-
lingens segrare vinner pisto-
len, varpå tvåan och trean får 
var sin låda ammunition. Men 
det är inte klart där. De skyt-
tar som tålmodigt väntar kvar 

Totalt 42 skyttar ställde upp i årets upplaga av Ammo Center Open.

Marie Brunsson, Örgryte Pk, avlossar ett välriktat skott under 
grundomgången.

Tävlingsdagen började med ett regnväder för att senare övergå till en 
skön sensommarvärme.

Mats Marmlind, Handen Pk, sköt 
en vacker 50 poängare i den 
första utslagsomgången.

Skyttarna fick tålmodigt stå och vänta på 2 meters avstånd från 
tavlorna i väntan på markering.

Under 
markeringen 
fick skytten 
titta närmare 
på sina 
träffar. 

till prisutdelningen deltar i 
utlottningen av priser, vilket 
utan problem kan ge återbä-
ring på startavgiften. Vart ef-
tersom lottvinnarna ropades 
upp fick de gå fram till pris-
bordet och välja fritt.

Tävlingen började med en 

provserie vilket sedan följ-
des av en grundomgång där 
alla 42 tävlande sköt 10 serier 
var. Grundomgången delades 
upp på två skjutlag för att inte 
behöva trängas i skjuthallen. 
Tävlingsresultaten uppdatera-
des löpande under dagen och 
kunde följas via en webbsajt 
av alla intresserade skyttar. Det 
fanns även icke deltagande 
skyttar och familjemedlem-
mar som följde tävlingsresulta-
ten på distans via resultatsidan.

I grundomgången låg  Markus 
Nygren – Tingsryds Psk i 
toppen med 476 poäng. På 
delad andraplats med 471 po-
äng kunde vi se Mats Marm-
lind – Handen Pk och Patrik 
Skottke – Lövsta Skf.

Till den första utslagsomgång-
en gick de 30 bästa från grun-
domgångarna vidare. Nu 
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Tävlingen redovisade resultaten 
i realtid på en webbsajt. 
Protokollen behövde komma in 
snabbt och det såg Johanna 
Skoglund till att de gjorde med 
snabba löpsteg.

Det blev många samtal med skyttarna under dagen 
för P-O Andersson från Ammo Center.

Ammo Center visade självklart upp sina produkter under 
tävlingen. Här hjälper Jenny Andersson två skyttar som är 
intresserade.

Redan i den första utslagsomgången blev det en särskjutning 
med direkteliminering. Fr.v. Marie Brunsson, Rolf Löfström och 
Kenneth Eriksson.

Det fanns 
handsprit 

tillgängligt på 
ett flertal ställen 

inom tävlings-
området. Allt för 

att minska 
smittspridningen.

Hanna Svensson och Morgan 
Sandin hjälps åt med att 
registrera resultaten i systemet.

Under särskjutningarna 
fick inte skyttarna gå fram. 
P-O Andersson ropade ut varje 
skytts valör högt och tydligt.

Fredrik vann inte i år men visade tydligt sin glädje att ta hem 
tredjeplatsen.

Fredrik Phersson, Vimmerby 
Pk, koncentrerar sig inför nästa 
skott. Fredrik vann Ammo Center 
Open 2019 och ville gärna göra 
om bravaden.

Spänningen 
i tävlingen 

var hög och 
många följde 

skyttarnas 
prestationer 

i kikare.

började skyttarna om från noll 
igen och att man skjutit bra 
i grundomgången spelade nu 
ingen roll alls på resultaten. 
Den första utslagsomgången 
bestod av totalt 5 serier och 
poängen mellan skyttarna var 
väldigt jämna i toppen.

De 20 bästa skyttarna skul-
le gå vidare till nästa utslags-
omgång, men runt plats 20 
var det trångt i resultatlistan. 
För att särskilja skyttarnas po-
äng under utslagsomgångarna 
användes innertior, men när 
tre skyttar skjutit samma an-

tal innertior blev det ändå en 
särskjutning.
 Särskjutningen genom-
fördes med direkteliminering, 
där skyttarna sköt serier med 
bara ett skott i taget. Skjutti-
den per serie var 1 minut och 
15 sekunder. Den skytt som 
hade sämst poäng efter varje 
skott åkte ut direkt.

I den andra utslagsomgången 
sköts det endast 3 serier, men 
nu skulle bara de 10 bästa skyt-
tarna gå vidare. Det gick ab-
solut inte att slappna av eller 
minska på koncentrationen. 
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Prisbordet var välfyllt och fanns att beskåda för skyttarna under hela 
tävlingsdagen. Många trånade efter förstapriset som var en sprillans 
ny pistol från Kimber.

Annika Almstrand, Sandhems 
Psk, funderar på vad hon skall 
välja på prisbordet.

Tre uthålliga och duktiga skyttar med nerver av stål. Från vänster: 
Fredrik Phersson (trea), Marcus Nygren (etta) och Ivan Slabiak (tvåa).

I finalen mellan Ivan Slabiak, Billesholm-Ekeby Psk och Marcus Nygren, Tingsryds Psk, var spänningen så 
hög att den kändes i luften.

Under de tre serier som sköts 
var poängen väldigt varierande 
bland skyttarna, och det märk-
tes tydligt att många fick svåra-
re att koncentrera sig. De som 
tagit sig så här långt i tävlingen 
hade totalt skjutit 18 serier, vil-
ket innebär 90 välriktade skott.

Så var det äntligen dags för 
en paus och ett tillfälle att 
fylla på energiförråden i det 

välordnade caféet som låg i 
klubbhuset.

Inför den tredje och sista ut-
slagsomgången kunde man 
riktigt känna hur spänningen 
låg i luften. Det var nu 10 för-
väntansfulla skyttar kvar och 
bara 5 av dessa skulle skjuta så 
pass bra att de kom till fina-
len. Vi kunde höra småprat i 
skjuthallen, men dessa samtal 
dog ut ganska snabbt. Nu var 
det full fokus på att sätta var-
je skott, exakt där de skall be-
finna sig, i en enda serie. Det 
fanns absolut inget utrymme 
för misstag.

Det blev en spännande omgång 
och resultaten varierade från 
43 till 48 poäng. Tre skyttar 
var nu klara för final, men 
hela fem skyttar hade skjutit 
45 poäng. En av dessa hade 
en extra innertia till sin fördel 
och kunde pusta ut. En annan 
skytt saknade en innertia och 
åkte ut. De tre skyttarna med 
varsin innertia fick avgöra 
den sista finalplatsen genom 
en särskjutning.
 Liksom tidigare avgjordes 
särskjutningen med direkt-
eliminering. Efter varje skott 
gick tävlingsledaren Morgan 
Sandin tillsammans med P-O 
Andersson från Ammo Center 
fram för att kontrollera träffar-
na. Efter första serien hade alla 
skjutit varsin 10:a och spän-
ningen fortsatte. När skotten 
avlossats i den andra serien 
hade alla skyttarna skjutit oli-
ka valörer. Tio, nio och åtta. 
Saken var klar och det fanns 
fem värdiga finalister kvar.

I finalen kunde vi se några väl-
kända namn i startlistan. Kjell 
Andersson – Eskilstuna Pk, 
Per Kullberg – Bps, Ivan Sla-
biak – Billesholm-Ekeby Pk, 
Fredrik Pehrson – Vimmer-

Finalresultat – Skott för skott
Finalomgång

Placering Namn 1 2 3

1 Marcus Nygren, Tingsryds Psk 10 10

2 Ivan Slabiak, Billesholm-Ekeby Psk 10 7

3 Fredrik Pehrson, Vimmerby Pk 9 10

4 Kjell Andersson, Eskilstuna Pk 9 9

5 Per Kullberg, Borås Ps 9 9
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Marcus Nygren

by Psk och Markus Nygren, 
Tingsryds Psk.

Nu gällde det, alla resultat var 
återigen nollade och skyttar-
na skulle nu skjuta serier med 
1 skott i taget. Precis som i 
särskjutningen var skjutti-
den 1 minut och 15 sekun-
der. Efter varje avlossat skott 
markerades träffarna och den 
skytt med minst poäng skul-

P-O Andersson och Jenny Andersson från Ammo Center visar stolt 
upp förstapriset. En Kimber – KHX Custom i kaliber 9x19.

P-O Andersson överlämnar den vackra pistolen till vinnaren 
Marcus Nygren.

Vad fick dig att ställa upp i 
Ammo Center Open?
– Anledningen till att jag 
ville ställa upp i Ammo Cen-
ter Open i år igen, var det att 
jag ville ha och behövde en 
revansch ifrån förra årets täv-
ling, berättar Marcus. Förra 
året nådde jag till final, men 
nerverna svek mig lite under 
de två sista skotten.

Hur såg du på motståndet och 
dina chanser att vinna i år?
– Motståndet i denna täv-
ling är som alltid väldigt tufft 
och bra. Precis som det skall 
vara. Det är ju trots allt årets 
häftigaste tävling.

Vad anser du om tävlings-
formen med utslagsomgångar?
– Jag gillar verkligen denna 
tävlingsform med utslagsom-
gångar. Det skapar en rätt-
visare form av tävling. Där 
alla verkligen har en lika stor 
chans att vinna eller bättra sig 
i sitt tävlingsskytte.

Hur kändes det att stå i final 
mot Ivan?
– I år kändes det bättre att 
stå i final, speciellt emot min 
kära vän Ivan. Han är en duk-
tig skytt som ger järnet på 
tävlingar. Mitt självförtroen-
de och iskalla lugn var helt 
suveränt under årets tävling i 
Ammo Center Open. Jag lät 
mig inte påverkas utav någon-
ting alls.

Är du nöjd med din placering 
i tävlingen?
– Jag är supernöjd med att 

lyckas vinna denna oförglöm-
liga tävling. Den har fått mig 
att inse att jag har mycket mer 
att ge i precisionsskytte än vad 
jag tidigare trott.

Hur har du tränat inför 
tävlingen?
– Jag och min far, Ulf Ny-
gren, har som vanligt tagit 
fram en bra plan och följt den 
perfekt. Vi tränade som om vi 
vore på tävlingen varje gång 
vi sköt. Likaså tränades det på 
att stå i final, något som hjälp-
te mig väldigt mycket inför 
tävlingen.

Din pappa var med och 
tävlade också, vilket stöd är 
han i ditt skytte?
– Min far är ett oerhört 
stort stöd för mig. I år har han 
kämpat en lång tid med sämre 
hälsa, vilket har varit tufft för 
oss båda. Kulmen av hans då-

liga hälsa nåddes precis innan 
tävlingen, berättar Marcus.
– Jag var väldigt osäker på 
om vi skulle ställa upp eller 
inte, men han lyckades över-
tala mig att göra det ändå. 
Även om han själv knappt 
kunde hålla sig på benen. Ef-
ter tävlingen blev det, tro det 
eller ej, ett besök på akuten.
– Att se sin egen far vara be-
redd att sätta sin hälsa och sig 
själv på spel för min skull, för 
att jag skulle få chansen att 
göra mitt bästa. Det kommer 
jag aldrig att glömma.
– Min far är nog den mest 
envisa och härdade människa 
jag någonsin träffat. Han är en 
stor källa till inspiration. Du är 
bäst farsan, säger Marcus stolt.

Vilket vapen sköt du med?
– Jag sköt som vanligt med 
min trotjänare Sig Neuhausen 
P210-5 Sport. Den är trim-

le åka ut. Nu hjälpte det inte 
med några innertior längre, 
bara poäng. När skjutledare 
ropade ELD var det som att 
tiden stannade och alla åskå-
dare höll nästan andan.

I första serien sköt både Mar-
cus och Ivan varsin 10-po-
ängare. Fredrik, Kjell och Per 
sköt varsin 9-poängare. Då 
tredjeplatsen skulle tillsättas 

först laddade skyttarna om 
för ytterligare en serie om 
1 skott. Här drämde Fredrik 
in en vacker 10-poängare och 
tog tredjeplatsen.

Så var det dags för Marcus och 
Ivan att kämpa om förstaplat-
sen. När skjutledaren återigen 
ropar ELD står bara skyttarna 
stilla. De tar tid på sig för att 
skjuta det absolut viktigaste 

skottet på hela tävlingen. När 
det väl smäller finns det inte 
mycket tid kvar på klockan.
 När tävlingsledningen går 
fram och markerar är spän-
ningen olidlig bland både 
skyttar och åskådare. Så ropar 
de ut poängen och  Marcus 
Nygren skiner som en sol 
medan han sträcker upp ar-
marna i luften och tar emot 
applåderna.  
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Ivan Slabiak

Per-Ola Andersson
Ammo Center
Per-Ola (P-O) och Jenny An-
dersson från företaget Ammo 
Center ser vi runt om i landet 
när de flitigt besöker tävling-
ar och finns tillgängliga för 
sina kunder. Företaget starta-

Vad fick dig att ställa upp i 
Ammo Center Open?
– Vi träffar P-O och Jenny 
lite överallt på tävlingar. Så 
fort de började prata om täv-
lingen så anmälde jag mig.

Hur såg du på motståndet och dina chanser att vinna i år?
– Motståndet håller hög klass, det är inga duvungar man mö-
ter. Lyckas man bara hålla i skyttet genom grundomgångarna, 
så kan allt avgöras med några få skott i finalen, om man håller 
nerverna i schack.

Vad anser du om tävlings formen med utslagsomgångar?
– Formatet på tävlingen tycker jag är jättetrevligt. Även om 
man blir utslagen, är det spännande att titta på.

Hur kändes det att stå i final mot Marcus?
– Det är alltid spännande att skjuta mot Marcus. Han är en 
vass skytt och mycket fokuserad.

mad och ombyggd av vapensmeden Ola Elgelöf i Oskarshamn 
och pistolen gör mig verkligen rättvisa.

Vad tyckte du om årets urval på prisbordet?
– Urvalet av priserna var bra tycker jag. Alla fick som bekant 
en ärlig chans att vinna något, vilket jag tycker är helt suveränt.

Finns det något du vill säga till tävlingsarrangörerna?
– Ett stort tack till arrangörerna av tävlingen. Även ett speci-
ellt tack till P-O och Jenny för det storslagna priset ni spons-
rade med, säger Marcus stolt och syftar på den Kimber KHX 
Custom som han vann i tävlingen.

de som ett hobbyföretag inn-
an de under 2014 bestämde 
sig för att satsa helhjärtat på 
verksamheten. Ammo Cen-
ter har snabbt blivit en trogen 
leverantör till Sveriges både 
sportskyttar och jägare.

Har ni märkt något ökat intresse 
för tävlingen sedan förra året?
– Ja det har vi, inte minst 
tack vare förra årets fina arti-
kel i NP, men skyttarna i Sve-
rige har talat om den under 
året som gick. Sedan fanns det 

Är du nöjd med din placering i tävlingen?
– Placeringen är jag nöjd med, men inte sista skottet, säger 
Ivan och ler.

Hur har du tränat inför tävlingen?
– Jag får väl säga att jag tävlingstränar. Normalt blir det mycket 
tävlande men i år har det ju inte riktigt fungerat med tävlingar. 
På våra ordinarie klubbträningar hjälper jag mest våra nybör-
jare med teknik och diverse tips och trix.

Vilket vapen sköt du med?
– I år blev det med min fältskyttepistol, en Sig Neuhausen 
P210. Förra året sköt jag med min Sig P220 i kaliber .45. Det 
blir nog 45:an nästa år igen.

Vad tyckte du om årets urval på prisbordet?
– Prisbordet är tveklöst det bästa av alla de tävlingar jag va-
rit på!
– Jag kan bara rekommendera folk att ställa upp nästa år. En 
trevligare dag på skjutbanan är svår att hitta.

Eftersnack
Per-Ola Andersson på företaget Ammo Center hade en idé 
om att skapa en egen tävling som skulle bli årlig och vara nå-
got som skulle bli både populärt och omtalat. Att det skulle 
vara precision var nästan en självklarhet då grenen kommit i 
skymundan gentemot ”häftigare” grenar, trots att det är den 
svåraste och mest uthållighetskrävande grenen. Vapengrupp A 
är något som ligger P-O varmt om hjärtat då det är något av 
det svårare vapengrupperna. Det fanns självklart en tanke på 
att visa upp Ammo Center och vad företaget erbjuder, med 
betoning på Kimbers fina vapen.

Morgan Sandin, Ulricehamns Pk, har även han haft en vision 
och förhoppning om att kunna locka den riktiga eliten av 
Sveriges pistolskyttar till en tävling på den fina skjutbanan hos 
Ulricehamns Pistolklubb. Drömmen var att ha riktigt häftiga 
priser istället för enkla penningpriser och plastpokaler.

Efter att Morgon och Per-Ola hade pratats vid tog planerna fart 
på riktigt med Ammo Center Open. Ganska snabbt stod det 
klart att förstapriset skulle bli en fabriksny pistol och att det 
skulle bli en tävlingarnas tävling.
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Var det mycket anspänning för dig som tävlingsledare innan 
tävlingen?
– Det var absolut en stor anspänning eftersom jag verkligen 
ville följa upp förra årets succé och genomföra en minst lika 
bra tävling igen.Det var en underbar känsla när tävlingen var 
avslutad och man konstaterade att jag hade lyckats ännu en 
gång, berättar Morgan och ler.

Vilka smittskyddsåtgärder har ni vidtagit med tanke på den 
rådande covid-19-pandemin?
– Pandemin gjorde självklart inte arrangemanget enklare, 
men helt klart har vi visat att det faktiskt går att genomföra 
en precisionstävling på ett alldeles utmärkt sätt, trots rådande 
restriktioner om man tänker till och planerar noga.
– Det självklara åtgärderna var att begränsa deltagarantalet 
till max 50, ställa ut handsprit på olika platser och tillhanda-
hålla bra tvättmöjligheter. Förutom detta försökte vi sprida 
ut deltagarna. Både under själva skjutmomentet, men kanske 
ännu mera under tiden de inte skjuter. Det fanns till exempel 
fika tillgängligt under hela dagen och lunchen delades upp i 
två omgångar, för att alla inte skulle samlas samtidigt.

Du tävlade själv, kunde du koncentrera dig på skyttet med allt 
ansvar?
– Jag hade fått ihop en riktigt bra funktionärsgrupp som jag 
hade fullt förtroende för. Jag visste att de skulle lösa sina upp-
gifter helt perfekt, vilket gjorde att jag valde ställa upp själv i 
tävlingen. Visst var det många gånger under skjutmomenten 
som jag kom på mig själv att tänka på en massa olika praktis-
ka saker, istället för korn, sikte och avfyrning. Det är väl långt 
ifrån optimalt för att prestera på topp men det var oerhört ro-
ligt att få vara med.

Hur långt innan har Ulricehamns Pk planerat tävlingen?
– Jag började planera årets tävling direkt efter förra årets fi-
nalskjutning. Det samma gäller för nästa års tävling, anmäl-
ningarna har redan börjat ramla in så det är oerhört roligt.

– Personligen har jag lagt 
ner väldigt många timmar på 
planering och förberedelser 
under året, vilket enligt mig är 
en självklarhet och en förut-
sättning om man vill genom-
föra en riktigt lyckad tävling.

Hur många funktionärer krävs för att driva runt en sådan här 
tävling?
– Man säger ju att ”ingen kedja är starkare än den svagaste 
länken” vilket i detta fall innebär att det har ingen betydelse 
oavsett hur många funktionärer man har. Om inte alla funk-
tionärer genomför sin uppgift korrekt, kommer inte tävlingen 
att bli en succé.
– Detta år hade jag satt ihop en liten men mycket kompe-
tent grupp funktionärer. Jag hade lagt mycket tid på att få rätt 
person på rätt plats, vilket visade sig vara väl investerad tid. 
Allting fungerade felfritt.
– Under Ammo Center Open 2020 var vi tolv funktionärer 
inklusive mig som tävlingsledare. Något som får anses vara en 
väldigt liten grupp, med tanke på att det är en stor och lång 
tävling med både fika och lunchservering. Dessutom genom-
förde funktionärerna all markering för att skyttarna skulle 
kunna fokusera på sitt skytte. Jag själv var på plats hela dagen 
från kl. 05:45 till kl.18:30. Men jag måste erkänna att jag var 
rätt trött efter tävlingens slut, säger Morgan.

Hur känns det nu efteråt?
– Jag vill gärna passa på att säga att jag är väldigt glad och 
tacksam över att jag fick fullt förtroende av Ammo Center 
att planera och genomföra denna tävling. Jag är mycket stolt 
över att faktiskt lyckats skapa något som har gett ett så stort 
positivt avtryck i skyttesverige. Nu är det dags för mig att 
börja träna för att prestera ännu bättre nästa år, självklart syns 
vi på Ammo Center Open 2021, avslutar Morgan med ett 
leende.

Morgan Sandin, Tävlingsledare, Ulricehamns Pk

flera revanschsugna som inte nådde till toppen under förra 
året, berättar P-O.

Vad betyder en sådan här tävling för företaget Ammo Center?
– Jag tror den betyder mycket, inte minst för vårt eget själv-
förtroende. Att vi har skapat denna fina tävling där faktiskt 
varenda deltagare uttrycker glädje och nöjsamhet med hela 
konceptet är något som stärker vår övertygelse i det dagliga 
arbetet, i en annars prövande bransch.

Startavgifterna täcker inte prisbordet, har ni sponsring på vissa 
priser?
– Det stämmer, ammunitionen från Geco som utger andra 
och tredje pris är sponsrat av vår mångåriga leverantör RUAG 
Ammotec Sweden AB. De övriga priserna inklusive den fa-
briksnya pistolen, har vi på Ammo Center bidragit med och 

bekostat med egna medel, berättar P-O. Startavgifterna bekos-
tar främst alla omkostnader för tävlingen och inte minst den 
fantastiska förplägnaden. Ammo Center Open är inte avsett 
som en vinstdrivande tävling för företaget.

Hur ser du på den rådande situationen gällande pandemin?
– Det här året har varit och fortsätter vara en prövning för oss 
alla i varierande omfattning. Många har inte skjutit ett skott i 
princip och jag är rädd att om vi får en likadan säsong till så är 
det många som lägger vapnet på hyllan för gott. Vi måste nog 
hjälpas åt allihop i skyttesverige för att behålla motivationen 
för oss själva och våra kompisar i en sport som redan har en 
hotad existens. Jag är därför särskilt tacksam till de som reste 
till vår tävling och inte minst även alla de duktiga funktionä-
rer i Ulricehamns Pk som osjälviskt ställt upp, avslutar P-O 
med nöjdhet i rösten.

Per-Ola Andersson, forts
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ÄR DU  
TRÄFFSÄKER?

MARKERA DINA TRÄFFAR SÄKERT 
MED SVERIGES SYNLIGASTE & BÄSTA    

MARKERINGSKRITA!

BESTÄLL

VIA VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE PÅ
markeringskritan.se

Optimerad för att ge ett perfekt resultat vid markering av kulhål  
i alla väder och på alla typer av målmateriel.

Utprovad för kaliber .22 Till 38 wc.

markeringskritan.se



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.



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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Livlinan
– Premiärtävlingen i nya hallen
Av: Peter Siegel

Tävlingen ”Livlinan” blev den första officiella precisionstävlingen 
i Botkyrka skyttecenters nya och fina skjuthall. Pistolskyttarna 
fick dock vänta flera år efter att deras gamla, sneda och 
anskrämliga hall med bara 18 platser revs för att ge plats för en 
ny, större och modernare skjuthall.

Katarina Pistolskytteföre-
ning har under många år va-
rit Botkyrka skyttecenters 
största tävlingsarrangör. Klub-
bens populära standard- och 
rankinggrundande tävlingar 
var tidigare fältskjutningen 
Katarinaträffen, som årligen 
hade över 330 starter, samt 
precisionstävlingarna Natio-
naldagssmällen och Livlinan, 
som är årets sista chans till 
standardmedaljer.

Men sedan kom Coronapan-

demin. Hallens planerade in-
vigning denna vår ställdes in 
och den officiella tävlings-
verksamheten stod stilla till 
den 24 oktober 2020. Kata-
rina Psf:s styrelse hade be-
stämt sig för att åtminstone 
anordna precisionstävlingen 
Livlinan. Självklart arrange-
rades tävlingen med hänsyn 
till de allmänna råd om att 
hålla avstånd för att undvika 
smitto risken. Deltagarna stod 
på varannan skjutplats, höll 
förstås avstånd vid markering-

en och spritade sina händer 
med desinfektionsvätskor som 
fanns på plats.

Bästa skytt på denna premiär-
tävling blev inte helt oväntat 
Mats Marmlind som nu tävlar 
för Handens Psk. Mats serier i 
C3 var 48, 48, 47, 50, 48 och 
47, vilket ger totalt 288 po-
äng. Mats hade dock lite otur 
i vapengrupp A3, när pistolen 
gick sönder i andra serien, vil-
ket gjorde att han fick bryta. 
Som tur var han hade med 

sig sin 22:a och kunde star-
ta i vapengrupp C3 istället. 
Livlinans näst bästa resultat 
sköt klubbkompisen Mathias 
Kunto med 279 poäng. Väd-
ret var kanske inte det allra 
bästa med lite duggregn på 

I sekretariatet möttes skyttarna 
av Tony Lundberg, Katarina Psf.



NP4 ’20 4342 NP4 ’20

Stort grattis till Livlinans segrare:
A3 Lars Winroth Pk Haningeskyttar 272
A2 Gregor Warda Pk Haningeskyttar 277
A1 Fredrik Furman Grödinge Psk 269
B2 Roger Viklund Upplands Väsby Psk 258
C3 Mats Marmlind  Handens Psk 288
C2 Jan Eng  Pk Svea Ing 1 267
C1 Anton Persson  Södertälje Pk 276
DC2 Tess Torndal  Salems Pk 228
DC1 Camilla Johansson Mälarhöjdens Ps 275
VY Kjell Brink Katarina Psf 269
VÄ Peter Siegel Katarina Psf 264

Sekreteraren i Katarina 
Psf, Kenneth Fagerström, 
skriver resultaten.

Skjutledaren Torbjörn Lingvall hade en 
egen högtalaranläggning.

Mathias Kunto placerade sig på 
en andraplats i C3.

Skyttefamiljen 
Andersen från 
Grödinge Pk. 
Från vänster: 
Johanna, Stefan, 
Anneli.

Skyttarna stod med en tom skjutplats mellan sig. 
Detta för att undvika smittorisken.

Glada Grödingeskyttar anlände med munskydd.

Tävlingsledare för Livlinan var 
Kjell Brink, Katarina Psf.

Även tävlingsledaren Kjell 
Brink deltog som skytt.

Mats Marmlind bästa skytt i C3 
med 288 poäng.

Botkyrka skyttecenters nya skjuthall kan ni läsa mer om i NP nr 2/20.

morgonen och grå himmel 
resten av dagen.

Deltagarna i årets Livlina re-
presenterade ett tjugotal 
klubbar från Södertälje till 
Norrtälje. En av skyttarna var 
Stefan Andersen från Grö-
dinge Psk som sköt sin första 
tävling någonsin. Han hade en 
hejaklack med sig bestående 
av makan Anneli och dot-
tern Johanna. De båda hade 
förresten också börjat med 
pistolskytte. Trevligt med en 
”skyttefamilj” som så små-
ningom kommer att kämpa 
tillsammans på landets skjut-
banor.

Folkhälsomyndighetens regler 
gjorde att man på Livlinan vis-
serligen bara kunde ha skyttar 
på varannan skjutplats, varför 
Katarina Psf förberedde för 
max 130 starter. Av 32 platser i 
skjuthallen kunde bara 16 plat-
ser användas för varje skjutlag, 
dessutom kunde 10 platser i 
en mindre hall användas. To-
talt betydde detta 26 skyttar i 5 
skjutlag, vilket sammanlagt ger 
max 130 starter i de tre vapen-
grupperna. Så många brukar i 
vanliga fall i snitt delta i pre-
cisionstävlingar i Stockholm.

I dessa Coronatider blev det 
dock bara 75 starter. Trots det 

blev det en succé, fast Kata-
rina Psf inte ens öppnade sin 
populära servering. Det fanns 
därmed ingen möjlighet till 
”trängsel” (med det menas 

socialt umgänge och roligt 
eftersnack). Huvudsaken var 
dock att det blev en tävling, 
något som alla deltagare blev 
glada över.  
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Lasse Rang 
Memorial
Av: Peter Stålbrand

När hösten är kommen och vintern väntar på sin tur är 
det inte direkt tätt i tävlingskalendrarna. Så vida man inte 
skjuter magnumprecision och vill delta i en serietävling där 
vinstpengarna går till ett välgörande ändamål.

Serietävlingen Lasse Rang 
Memorial genomförs på Fax-
ans skjutbana, strax utanför 
Uppsala. Den första av årets 
deltävlingar arrangerades den 
8 november och den sista 
deltävlingen sker den 7 mars 
2021. Tävlingen är ett samar-
rangemang mellan flera för-
eningar i Uppsalakretsen.

Den första deltävlingen var väl-
besökt, hela 19 skyttar fanns 
på plats och många startade i 
flera vapengrupper. Tävlingen 
delades upp i tre skjutlag och 
för att kunna erbjuda plats 

till alla tävlingssugna skyt-
tar. Tävlingsledare för serien 
är Mikael Dellsand, Upsala 
Sportskytteklubb. Skjutledare 
denna tävlingsdag var Gary E. 
Nelson, Uppsala Handeldva-
penförening.

Skytteanläggningen på Faxan 
har en väldigt fin 50-meters 
bana. Den är från början tänkt 
för fripistol och korthållsge-
vär men den har även visat 
sig ypperlig för magnumpre-
cision som även den skjuts på 
50 meter. Från ena sidan på 
skjuthallen går en tunnel un-

Skjuthallen passar lika bra för magnumprecision som för fripistol och 
korthållsgevär. Här ser vi Alf Kling, PK Ena, som riktar in sig inför eld-
kommandot.
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Högsta poäng i denna deltävling hade:
Vpgr Poäng Skytt
M1 272 p Richard Modin, Ekens Psf
M2 289 p Jim Forsberg, Rosersbergs Pk
M4 292 p Johnny Ronnegren, Ekens Psf
M5 289 p Peter Willblad, Ekens Psf
M6 269 p – 1X  Ola Wälimaa, Uppsala Handeldvapen förening
M7 255 p Peter Åkerberg, Södra Roslagens Sf
M8 238 p – 2X  Paul Konvicka, Uppsala Handeldvapen förening
M22* 220 p Peter Langassve, Ö Roslagen

* Vapengrupp M22 är icke officiell och är inte standardmedaljgrundande.

Även om man inte ställer upp i tävlingen och kan bidra till prispengarna finns det möjlighet att 
stödja insamlingen hos Cancerfonden. Läs mer om hur just du kan bidra genom att gå till
www.cancerfonden.se/insamlingar/lasse-rang-memorial-magnum-precision

1 sekund kvar, men 
skytten är redan klar. Det 
gäller att bli uppmärksam 
på skjuttiden. Appen går 

från grönt – gult – rött 
ju mindre det är kvar på 

skjuttiden.

Peter Åkerberg, Södra Roslagens Sf, pratar med skjutledaren 
 Gary E. Nelson.

Peter Langassve får sin tavla markerad av Juha Thumer medan 
Jonas Wetterholm skriver protokoll.

Gångvägen mellan skjuthallen 
och markörgraven går under 
jord.

Skyttarna gick i en förutbestämd ordning till markeringen. 

Roger Viklund, Upplands Väsby 
Psk, lyfter ner sin tavla inför 
markeringen.

En smart hållare för en 
smart telefon.
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Har man skjutit klart kan ”magnumrullen” användas för avkoppling.

Många av dagens tävlande 
ställde upp i flera vapengrupper. 

Att skydda sina 
knän med en 
matta är ett 
måste inom 
magnumskyttet.

Claes Tapper, 
F16, hjälpte till 
att markera.

Jag blev nyfiken på Ola Wälimaas revolver. Det är en Smith & 
Wesson 629, Lindskog production. Vapensmeden Olle Lindskog 
i Jönköping är personen som har hjälpt till att fixa revolvern till 
Ola. Pipan är utbytt till en Shilen 10,75”. Under pipan finns ett 
viktsystem med utbytbara vikter.
Kornet är justerbart i höjdled och kan även vridas i sidled för att 
ge rätt ljusspalt.
Ola var en pionjär i att använda så kallade ”solskydd” på 
riktmedlen. Korntunneln är godkänd enligt skjuthandboken men 
något solskydd över siktbladet får inte förekomma.

Tavlorna för magnumprecision är lika stora som för 25 meter 
precision, fast här beskjuts tavlorna på 50 meter. Felmarginalen för 
avtryck och riktmedel är minimal.

der marken som leder fram till 
markörgraven vid tavlorna.

Tävlingsarrangören var noga 
med avståndet mellan skyttar-
na. För att slippa trängsel vid 
markeringen fick skyttarna gå 
i en förutbestämd ordning till 
markeringen. Som på många 
tävlingar i dessa tider fanns 
det även här behållare med 
handsprit utplacerade runt 
skjutbanan.

med handsprit även där, då 
alla vidrörde kontrollvikten.

Tävlingen genomsyrades av 
goda skytteprestationer och 
många var nära de önska-
de 50-poängarna. Det var 
två skyttar som dundrade in 
maxpoäng för en serie i va-
pengrupp M4: Johnny Ron-
negren, Ekens Psf och Jim 
Forsberg, Rosersbergs Pk. 
Innertior är viktigt och i va-
pengrupp M2 lyckades Ola 
Wälimaa, Uppsala Handeldva-
penförening, sätta hela 5 kryss.

Svenska Pistolskytteförbundets 
verkställande utskott har se-
dan i våras beslutat att upp-
häva bestämmelserna för 
obligatorisk vapenkontroll 
vid vissa tävlingar. Vid täv-
lingen på Faxan fanns det en 
vapenkontroll där skyttarna 
kontrollerade sin egen av-
tryckarvikt, under uppsyn av 
en annan skytt. Ett enkelt och 
smidigt sätt att lösa problemet. 
Självklart fanns det en flaska 
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När dagen närmade sig sitt slut mötte jag skyttarna Richard Modin, 
Thomas Engström och Peter Willblad från Ekens Psf för att höra 
vad de tyckte om dagens tävling.

Varför ställer ni upp i serietävlingen?
– Vi har varit med sedan tävlingen började för tre år sedan, berät-
tar Richard. Magnumprecision är något vi gillar att skjuta och det 
är väl så att hela vår förening, Ekens Psf, är väldigt inriktade på just 
magnumskytte.

Från vänster: Richard Modin, Thomas Engström och Peter Willblad 
från Ekens Psf.

Mikael Dellsand, Upsala Sportskytteklubb, 
är tävlingsledare för serietävlingen och var 
även en av grundarna till tävlingen.

Hur kom tävlingen till?
– Det började för cirka 3 år sedan när jag 
och några till tyckte det var kul att träna mag-
numprecision tillsammans. Då var vi inte så 
många, men vi var några stycken som ofta 
åkte och tränade. Vi frågade de andra klub-
barna om de ville träna tillsammans med oss. 
Då började Uppsala Handeldvapenförening 
och F16 dyka upp för att träna med oss några 
gånger.
– Sedan skickade Gary Nelson ett mejl till 
mig där han frågade om vi tillsammans kun-
de starta någon serietävling i magnumpreci-
sion, för att vi ska ha något att träna för. Det 
tyckte jag lät väldigt bra men då behövde vi 
också hjälpas åt mellan de lokala förening-
arna för att få det att fungera bra.
– Jag och Gary satte tillsammans ihop ett 
rudimentärt regelverk för serien, som skulle 
bestå av fem tävlingstillfällen och sedan mej-
lade Gary ut inbjudan.

– Föreningen både arrangerar och tävlar i många magnumgre-
nar, fortsätter Peter. Men i år har det tyvärr inte blivit så mycket av 
fältskjutningarna, därför är det väldigt roligt att de arrangerar Lasse 
Rang Memorial igen.

Har ni saknat att tävla under året som gått?
– Absolut, säger Thomas med lite nedstämd ton och nickar.
– Hela tävlingsmotivationen sjunker när man inte får tävla, fortsät-
ter Richard. Då är det svårt att vara på hugget.

Hur har det gått för er på tävlingen idag?
– Jag är jättenöjd, säger alla i kör och ler.
– Det är nästan personbästa för mig, berättar Thomas stolt. Jag 
gjorde inte mer än 267 poäng men jag är väldigt nöjd ändå. Vår 
klubbkamrat Johnny som redan har åkt hem sköt 292 poäng, vilket 
är väldigt bra.
– Jag sköt M5 och Johnny sköt nästan bättre än mig i M4 fast jag 
hade kikarsikte, säger Peter och skrattar. I vapengrupp M5 är det 
tufft i toppen, man får tappa max 3 poäng, annars är man borta.

Vad tycker ni om att prispengarna går till Cancerfonden som ett 
välgörande ändamål?
– Det är kan inte bli bättre, säger de alla samtidigt.

Skulle ni vilja ha en rikstävling på hemortens banor i 
magnumprecision?
– Jag vet inte hur stort intresset är, inleder Richard. Det är inte alla 
som har en 50-meters bana till sitt förfogande. Men det kanske 
skulle fungera. Sedan tror jag inte många känner till att man kan 
vara med och skjuta magnumprecision med sin vanliga revolver i 
kaliber .38 eller sin 9mm pistol. Det var så jag började innan det 
blev längre pipa och grövre kalibrar, avslutar Richard.

Hur fick tävlingen sitt namn?
– En av mina klubbkamrater som verkligen 
hade sett fram emot tävlingen insjuknade i 
cancer. Sjukdomsförloppet gick väldigt fort 
och han gick tyvärr bort i sjukdomen innan 
tävlingen startade. Hans namn var Lars-Erik 
Rang. För att hedra honom och hans stora 
intresse för skyttegrenen döpte vi serien efter 
honom.
– För att det skulle finnas något mål med 
serietävlingen bestämde vi oss för att done-
ra alla startavgifter, minus omkostnader, till 
Cancerfonden. Istället för att dela ut priser 
gör vi istället inteckningar på Cancerfonden 
för de som vinner de olika vapengrupperna.

Har deltagantalet varit som förväntat?
– När vi drog igång serietävlingen trodde 
jag att det bli runt tio deltagare, men intres-
sent var så pass stort att det nu är cirka 50 
starter fördelat på runt 20–25 skyttar.

På inbjudan finns inte bara 
vapengrupperna M1-8 utan ytterligare 
en, varför då?
– Vi har även med en vapengrupp som he-
ter M22, vilken inte är en officiell vapengrupp 
och finns heller inte med i skjuthandboken. 
Den är till för nybörjade som har ett vapen 
i kaliber .22 och vill prova på skyttegrenen 
utan att behöva en stor kanon. Då kan de 
i alla fall prova på om det är något de vill 
fortsätta med. De får även möjlighet att prata 
med rutinerade skyttarna och få råd om hur 
de kan gå vidare med magnumprecision.

Har intresset varit stor för M22 bland 
nybörjarna?
– Det var lite mer intresse i början för den 

vapengruppen. I år är det några enstaka som 
ställt upp i den vapengruppen. Som nybör-
jare kanske man inte tar steget själv att åka 
till Uppsala på en tävling i magnumprecision, 
utan att få ett bra stöd. Ibland deltar 4–5 skyt-
tar från andra föreningar i M22, tillsammans 
med en handledare som de får hjälp av. Har 
man bara en handledare finns möjligheten 
att prova på en otroligt rolig skyttegren, säger 
Mikael och ler.

Varför genomförs tävlingen under 
vinterhalvåret?
– Denna deltävling i november är den första 
i serietävlingen. Sedan fortsätter vi en gång i 
månaden fram till mars 2021. Just vintern är 
lite av en lågsäsong för många skyttar och då 
behöver vi inte oroa oss för att våra tävling-
ar skall krocka med andra. När vi kommer 
in i april månad börjar de flesta tävlingarna 
komma igång igen, då är det nästan omöjligt 
att hitta datum i tävlingskalendern.
– Sista tiden har vi i kretsen fått till ett krets-
mästerskap i magnumprecision, vilket vi inte 
haft tidigare. Med lite förhoppning så sprids 
intresset och fler börjar med skyttegrenen.

Vad krävs av arrangören för 
serietävlingen?
– Det är mer som en ”alla hjälps åt tävling”, 
berättar Mikael. Vissa av skyttarna är här 
längre än de behöver för att hjälpa till att 
ställa ordning skjutbanan tillika städa undan 
efter tävlingen. Det som krävs av oss som 
arrangörer är det mer administrativa som 
anmälningar och resultat.
– Det går att få ihop en hyfsat stor tävling 
utan att det blir så pass ansträngande för 
någon, avslutar Mikael.



NP4 ’20 4948 NP4 ’20

Redan under 1980-talet hade 
Ulf planer på att starta en 
skyttetidning. Då var tan-
ken att få en intervju med 
giganten Torsten Ullman i 
första numret. Intervjun fick 
han, men någon tidningspro-
duktion blev det tyvärr inte. 
Ulf fick ändå utlopp för sin 
önskan att skriva om skyt-
te, då han fick förmånen att 
bli redaktör för Svenska Pi-
stolskytteförbundets tidning 
Nationellt Pistolskytte. Nu 
kan han även titulera sig som 
författare.

Vi träffade Ulf för att få veta 
mer om boken och hur han 
arbetat fram allt spännande 
material.

Hur fick du idén att skriva 
boken om Torsten Ullman?
– Jag hade samlat på mig 
mycket material om Torsten 
genom åren och min första 
tanke var egentligen att göra 
en dokumentärfilm om Tor-
sten Ullman tillsammans med 
er två nuvarande redaktö-
rer för NP. Jag visste ju att ni 
tillsammans har den tekniska 
kompetensen och kreativite-
ten. Det visade sig dock att 
filmprojektet skulle kräva mer 
arbete än jag trott. Dessutom 
var det tveksamt om jag skul-
le lyckas sälja in filmen till TV, 

som var min tanke från bör-
jan.
– Det gick en tid och jag 
funderade på hur jag skulle 
göra. Så en natt fick jag plöts-
ligt en idé, – gör en bok! Det 
blev förlösande. Det fina med 
att skriva en bok är att man 
kan styra över innehållet själv 
i lugn och ro. Man har dess-
utom möjlighet att få med 
mycket mer i en bok än i en 
film på trettio minuter. En 
film skulle begränsa innehåll-
et och det vore synd.

Hur lång tid har det tagit att 
skriva boken?
– Det underlättade att jag 
hade ett grundmaterial sedan 
tidigare, det behövdes dock 
mer research parallellt med 
skrivandet och sammanlagt 
har jag väl hållit på med bok-
en ungefär ett år. Det har gått 
lite i intervaller. Allt bottnar 
egentligen i en intervju jag 
gjorde med Torsten för NP 
1984. Den intervjun har ald-
rig publicerats i sin helhet 
förrän nu i boken.

Var har du fått tag på all 
information?
– Förutom intervjuer med 
Torstens barn har jag hittat 
mycket i böcker, tidningar 
och olika bildarkiv. Jag satt 
bland annat i SVT:s bildarkiv 

och letade en halv dag. Det 
har skrivits mycket om Tor-
sten i olika sammanhang un-
der alla år och det gällde att 
hitta information som kun-
de vara intressant att få med 
i boken. Det är framför allt 
grundarbetet, researchen, som 
tar mycket tid, jag måste läsa 
igenom allt som står för att se-
dan plocka fram det viktigaste.

Vilka egenskaper har Torsten 
som inspirerat dig?
– Han hade en oerhört stark 
vilja och ett stort engagemang 
i allt han företog sig. Jag har 
aldrig träffat någon pistol-
skytt som gått in med en så-
dan vetenskaplig inriktning i 
skyttet som Torsten. Han var 

så otroligt noggrann i förbe-
redelser och träning. Han sa: 
”Det gäller att eliminera alla 
fel som över huvud taget går 
om man ska lyckas nå toppen, 
och det är inte så lite”.
– Det gällde inte minst ögo-
nen. Även om man har bra 
syn behöver man se bra på 
rätt avstånd, förklarade Tor-
sten, han ansåg att alla ska ha 
skytteglasögon för att kunna 
korrigera så att man ser korn 
och sikte perfekt. Torsten an-
litade själv en berömd skytte-
optiker i Zürich.
– Jag är också fascinerad av 
hans förmåga att lösa problem, 
för att inte tala om hans star-
ka nerver. I boken finns bland 
annat ett referat från hans 

Från redaktör till 
författare
Av: Anna och Peter Stålbrand

Ulf Hansson har skjutit pistol sedan 1970 då 
OS-guldmedaljören Torsten Ullman var den 
stora förebilden. Ullman är en legendar som 
höll positionen som världens bästa pistolskytt 
i nästan trettio år. Han är dessutom den enda 
pistolskytt som erhållit Bragdguldet. Ulfs 
intresse för mästerskytten har nu resulterat i 
en bok.
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ISBN: 978-91-519-6220-7
ISBN: 978-91-519-6220-7

OS-guldmatch i Berlin 1936 
där det mitt under pågående 
skjutning händer något som 
skulle få vem som helst att 
tappa fattningen. Men Torsten 
stod pall.
– Att Torsten i reportagen 
kallades för ”Järnmannen” 
eller ”Ismannen” anspelar på 
hans nervstyrka. Han var kall 
och lät sig inte påverkas av 
omgivningen. Han besvära-
des inte av fotografer, trots 
det höga rasslet från ridåslu-
tarna i de gamla kamerorna, 
– ”Stör man sig på det kan 
man lika gärna sluta direkt”, 
var hans kommentar. Men 
han blev faktiskt störd den 
gången i Berlin då resultatet 
började luta åt OS-guld och 
världsrekord. Det är förståe-
ligt, fotograferna anföll som 
hungriga vargar och Torsten 
fick be greve Folke Berna-
dotte att ställa sig i vägen för 
fotoblixtarna.

Vad är det mer hos Torsten 
som intresserar dig?
– Det är att han var intres-
serad av så mycket. Hans dot-
ter Bibbi berättar i boken att 
det egentligen inte fanns nå-
gonting han inte gav sig i kast 
med. Att han på gamla dar 
studerade datorprogramme-
ring, kärnfysik och det rys-
ka språket säger en del. Han 
gillade klassisk musik och att 
snickra. Bland annat bygg-
de han egna fåtöljer. Han var 
certifierad radioamatör och 
byggde en egen radiomast 
på tomten. Torsten och hans 
fru Marianne blev mästare i 
kortvågssändning och tjänst-
gjorde som frivilliga inom 
Försvaret under krigsåren.
– I det här sammanhanget 
kan ju också nämnas att han 
från en liten hobbysvarv ska-
pade ett industriföretag med 
femhundra anställda som all-
tid gick med vinst. Kändis-
skapet inom pistolskyttet lade 
grunden till framgången.

Var Torsten en social 
människa?
– Det beror på vad man läg-
ger i begreppet. Det var en 
bestämd herre och han an-
sågs ha en lite butter framto-
ning, men när jag intervjuade 
Torsten fick jag en helt an-

nan bild av honom och hans 
dotter Bibbi berättar att han 
var en ömsint, omtänksam 
och närvarande pappa. Man 
ska inte ta så allvarligt på det 
yttre, alla framstår inte som 
sällskapsmänniskor men kan 
ändå visa sig vara väldigt 
sympatiska när man lär kän-
na dem. När det gäller Tor-
stens butterhet var det nog så 
att han koncentrerade sig på 
uppgiften att skjuta tior och 
ville skärma av sig från snack-
et runtomkring.

Vad kan vara intressant att 
veta för andra skyttar?
– Torsten berättar ganska 
mycket om sina träningsme-
toder och där finns en hel del 
tips för skyttar som vill förkov-
ra sig. Noggrann-
het och hårt arbete 
var det som gällde. 
Ett intressant kapi-
tel är ”Det perfek-
ta skottet” där han 
berättar om hur 
han kom fram 
till att ett abso-
lut perfekt skott 
inte skulle sit-
ta mitt i tavlan. 
Han praktisera-
de också yoga 
inför tävling-
ar för att lugna 
nerverna. Tor-
sten blev också 
god vän med 
de ryska pi-
stolskyttarna 
och i boken 
f inn s  un i -
ka intervju-
er med ryssar 
som var med 
och tävlade 
mot honom under ”kalla kri-
get” på 1950-talet.

Vad vill du förmedla med 
boken?
– Jag tyckte det fanns en in-
tressant historia att berätta om 
en märklig man och en verk-
lig storhet inom pistolskyttet.
– Torsten ville nå högst upp 
på prispallen och det lyckades 
han väldigt ofta med. Jag vill 
samtidigt säga att man inte 
behöver ha ambitionen att 
bli olympiamästare för att ha 
stort utbyte av pistolskyttet. 
Det är individuellt hur myck-

et tid och energi man vill 
lägga på den här sporten. Jag 
blev själv ingen mästerskytt 
men pistolskyttet har berikat 
min fritid väldigt mycket, inte 
minst gäller det den sociala 
samvaron i klubbarna.

Har du hittat all information 
du velat ha med i boken eller 
saknar du något?
– Jag har nog skrapat ihop 
allt som kan vara läsvärt. Jag 
fick jättefin kontakt med fle-
ra av Torstens barn, bland an-
nat Cecilia ”Cilla” Hall och 
Marie-Louise ”Bibbi” Hed-
ström som själva blev skick-
liga pistolskyttar. De och flera 
andra familjemedlemmar har 
hjälpt mig väldigt mycket 
med minnen och material. Ett 
stort tack till dem, liksom till 

Ragnar Skanåker som berättar 
om sina möten med Torsten.
– Cecilia minns bland an-
nat när Torsten bildade ”lag 
Ullman” tillsammans med 
henne och sonen Erland och 
vann SM i nationell precision 
1958. Hon har verkligen till-
fört mycket, säger Ulf, hennes 
berättelse om när hon på en 
precisionstävling sköt isär mot 
sin far olympiamästaren är ett 
annat spännande exempel.
– I boken förekommer ock-
så skyttar som var goda vänner 
till Torsten och som tävlade 

både med och mot honom. 
”Pistol-Sven” Lundquist, Gus-
taf Preutz och silversmeden 
Tore Eldh är några av dem.
– Det är de här historierna 
som förgyller, säger Ulf och 
ser nöjd ut. En sak till när jag 
nu minns tillbaka: Torsten an-
sågs ha nerver av stål, men när 
jag intervjuade honom avslö-
jade han att han trots allt var 
mänsklig. Han kräktes alltid 
före ett stort mästerskap. Det 
lugnade nerverna.

Hur känns det nu när boken 
är klar?
– Lite tomt. Vad ska jag göra 
nu? Men visst är det en härlig 
känsla att boken ligger klar.
– Jag vill passa på att ge 
 Annette Hofvander som sät-
ter NP en eloge för hennes 
professionella arbete med 

layout, sättning, repro 
och allt som hör till en 
bokproduktion. Dess-
utom ett stort tack till 
SPSF:s generalsekrete-
rare Nils-Anders Ek-
berg som hjälpt till med 
fakta och producerat en 
bilaga i boken.

Har du blivit inspirerad 
att skriva fler böcker?
– Vi får väl se, säger Ulf 
och skrattar. Jag ska pus-
ta ut lite efter ”Järnman-
nen” först. Men det har 
varit ett stort nöje att 
skriva den här boken och 
jag har hittat så mycket in-
tressant som jag inte visste 
fanns innan. Man brukar 
säga att det är vägen som är 
målet och nu kan jag bara 
hoppas att några finner nöje 
i att läsa om Torsten Ullman.

Har du något du vill tillägga?
– Under intervjun med Tor-
sten 1984 tog bandet i diktafo-
nen slut efter en timme, men 
jag hade ytterligare en fråga jag 
ville ställa till honom. Hur frå-
gan och svaret lyder får bli en 
”cliff-hanger” till läsarna, säger 
Ulf och ler stort.  

Boken ”Järnmannen från Sveri-
ge” har formatet 170x240 mm 
och är på 132 sidor, innehåll-
er massor av bilder och finns att 
köpa via Svenska Pistolskytteför-
bundets webbshop.
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Av: Ulf Hansson

Lösenordet består av slumpmässiga bokstäver som du får fram genom de 
blå numrerade rutorna.
Skicka lösningen senast den 7 februari 2021 med e-post till npkryss@
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i nästa nummer tillsammans med lösningen. Vinsten är två 
badhanddukar med förbundets logotyp.
Lösenordet för korsordet i NP 3/20 var: PSOIU
Grattis till Kenneth Carlson i Johannishus, som får två 
badhanddukar med förbundets logotyp.

Lösning NP3/20.
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Nya slitstarka hölster
Av: Peter Siegel

Staffans Vapen & Jakt AB har 
nu fått in nya slitstarka pistol-
hölster i olika färger och stor-
lekar. Hölstren finns i både 
vänster- och högerutförande. 
Prismässigt ligger de mellan 
215 och 245 kronor. På baksi-
dan av hölstren finns en kraf-
tig hälla av Cordura där man 
för in bältet. Det finns även 
ett stort vadderat vapenfodral 
i brun canvas och brunt skinn 
med flossad insida, vilket har 
ett cirka pris på 475 kronor.
 Staffans Vapen & Jakt AB 
är generalagent i Sverige för 

ett femtontal varumärken och 
har Internethandel och egen 
hemsida sedan 1996. Butiken 
ligger i Dalarna, 13 km från 
Borlänge riktning mot Mora 
längs RV 70 (E16). Firman 
startades 1991 och är verksam 
inom pistolskytte, gevärsskyt-
te, skidskytte, hagelskytte, jakt 
och friluftsliv.

Gå in på www.staffansvapen.se 
för att läsa mer och beställa de 
nya slitstarka hölstren. Telefon 
0243-230858 eller mejl till 
info@staffansvapen.se. 

En slitstark 
hälla ser till att 

hölstret sitter 
säkert kvar i 
bältet under 

patrullstigen.

Ett vadderat vapenfodral 
ger ditt vapen ett bra skydd 

under transporten eller 
under tävlingen.

Hölster eller väska är något som numera krävs på alla 
fältskyttetävlingar. Sen är det också en självklarhet att 
skydda sitt vapen för att inte riktmedel och andra delar 
skall gå sönder.
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Tolkar 
Fält resp. Ban 
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
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FOI CBRN-skydd och säkerhet, Umeå

VITBOK 50:-KONTROLLPROGRAM 50:-

SKJUTHANDBOK 
Upplaga 18, 200:-

JÄRNMANNEN FRÅN SVERIGE.
En bok om Torsten Ullman, 

skriven av Ulf Hansson 
239:-

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!

SK
JU

T
H

A
N

D
B

O
K

 
Svenska P

istolskytteförbundet

SKJUT-
HANDBOK

Svenska
Pistolskytteförbundet

Upplaga 18
2020-01-01

Skytteloggbok för:

Planering och 
Tävling: 50:-

Planering och 
Tävling

Svenska Pistolskytteförbundet

Skjutteknik: 
50:-

Skjutteknik

Svenska Pistolskytteförbundet

Nio OS – nästan 
195:-

Fo
to

: U
lf 

H
an

ss
onKontroll- 

program
– för kulfång

SKYTTESPORT
FÖRBUNDET
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från Sverigefrån Sverige
JÄRNMANNENJÄRNMANNEN

”Järnmannen från Sverige” handlar om Torsten Ullman, världens 
handlar om Torsten Ullman, världens 

bästa pistolskytt i nästan 30 år.
bästa pistolskytt i nästan 30 år.
Vi får följa  Torsten från hans första tävlingar i början på 1930-talet till 

Vi får följa  Torsten från hans första tävlingar i början på 1930-talet till 

hans många framgångar med ett olympiskt guld och Svenska Dagbladets 

hans många framgångar med ett olympiskt guld och Svenska Dagbladets 

guldmedalj – Bragdguldet som kronan på verket.

guldmedalj – Bragdguldet som kronan på verket.
 Torsten delar också med sig av upplevelser och erfarenheter från sin 

 Torsten delar också med sig av upplevelser och erfarenheter från sin 

fantastiska karriär och beskriver bland annat ”det perfekta skottet”. 

fantastiska karriär och beskriver bland annat ”det perfekta skottet”. 
Vi får också veta historien om hans egenkonstruerade fripistol.

Vi får också veta historien om hans egenkonstruerade fripistol.Flera av  Torstens barn som blev skickliga pistolskyttar framträder i 

Flera av  Torstens barn som blev skickliga pistolskyttar framträder i 
boken. Vi får också veta mer om  Torstens liv vid sidan av skjutbanan 

boken. Vi får också veta mer om  Torstens liv vid sidan av skjutbanan 
och hur han från en enkel hobbysvarv skapade ett framgångsrikt 

och hur han från en enkel hobbysvarv skapade ett framgångsrikt 
industriföretag med 500 anställda som alltid gick med vinst.

industriföretag med 500 anställda som alltid gick med vinst.

ISBN: 978-91-519-6220-7
ISBN: 978-91-519-6220-7



NP4 ’20 5554 NP4 ’20

Antikrundan – Antikrundan – 
LuftpistolerLuftpistoler

NP:s AntikrundaNP:s Antikrunda

Av: Lars Junberger
Omarbetning: Ulf Hansson

Att kunna skjuta utan 
krut har alltid lockat 
innovatörerna och i 
mitten på 1800-talet 
började man nå 
resultat genom att 
använda luft och 
koldioxid.

Redan på 1500-talet skissa-
de Leonardo da Vinci på en 
ångdriven kanon och skul-
le därför kunna kallas 
uppfinnaren av gas- 
och pneumatiska vapen. 
I början av 1800-talet 
funderade Watt och Bolton i 
England och Murray i USA 
på om inte den då uppfun-
na ångmaskinen skulle kun-
na konverteras till en kanon. 
Ångmaskinens pistong drev 
hjul av olika slag och sålun-
da skulle också ånga under 
tillräckligt högt tryck kunna 
driva en kula eller en granat 
ur en pipa. 1804 presentera-
de fransmannen M. Jairy en 
modell av en ångkanon och 
1814 försökte hans landsman 
M. Gerard att få pengar till 
ännu en variant. 1824 fick 
amerikanen Jacob Perkins 
engelskt patent på en fartygs-
baserad ångkanon för närstrid. 
Inte heller den rönte någon 
framgång.

Det var först då Paul Griffaud 
1859 fick patent på ett vapen 
som använde komprimerad 
luft och år 1864 på ett vapen 

som använde koldioxid, som 
utvecklingen av pneumatisk 
och gasdrivna vapen tog fart.
 I det här sammanhanget 
får vi inte glömma bort det 
svenska Excellentgeväret som 
var det första moderna vapnet 
för koldioxid.
 Vapnet konstruerades av 
A. L. Blomén och P. S. Ewer-
löf på den ansedda firman 
Arnheim i Stockholm. Sär-
eget nog hade geväret ingen 
egen behållare för drivgasen, 
utan gevärets kammare ladda-
des skott för skott från en stor 
separat behållare. Geväret var 
också märkligt så till vida att 
den första delen av loppet var 
slätborrad och den sista delen 
av loppet var räfflad.
 1953 kom Excellentpisto-
len, en fjäder/pistong kon-

struktion som tillverkades i 
4 800 exemplar mellan 1950 
och 1959. Firman Arnheim 
tillverkade också under åren 
1954–59 pistolen Phantom 
Repeater som påminde om 
Walther PP.

Schimelpistolen, som till det 
yttre liknade en Luger Para-
bellum, var det första ame-
r ikanska koldioxiddr ivna 
vapnet som sattes i reguljär 

kommersiell produktion. Ti-
digare hade flera olika företag 
tillverkat enstaka CO2 (kol-
dioxid) vapen på beställning, 
ett i taget.
 Dessvärre gick företa-
get som grundats av Orville 
Schimel i konkurs långt inn-
an marknaden för CO2-vapen 
hade utvecklats. Schimel-
pistolen var också det för-
sta vapnet som använde sig 
av den lilla patron med CO2 
som vanligtvis användes för 
att kolsyra vatten.

Dianas första luftpistol 
tillverkades mellan 1910–20.

Många 40-talister minns säkert 
Dianas senare modell som dök 
upp på 1950-talet. Genom att 
trycka in främre pipdelen spändes 
tryckfjäder och mekanism.
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En gammal bekant. Stigas klassiker 
tillverkades från slutet av 1940-talet till 
1969. Den var i princip en exakt kopia av en 
luftpistol ”EM-GE” från Moritz & Gerstenberg 
i Zella Mehlis.

1924 begränsades försäljning och innehav av 
krutvapen i England. Webley & Scott var inte sena 
att utnyttja detta och i augusti samma år lanserades 
luftpistolen ”Mark I” i både kaliber .177 (4,5mm) 
och.22. Det blev en omedelbar framgång. Året efter 
kom ”Mark II” och 1930 lanserades modellen ”Junior 
Serie 1”. W&S tillverkade luftpistoler av liknande 
modeller långt in på 1970-talet. Spännarmen i kolven 
har ett hål för kalibrering av kulorna vilket tyder på att 
kvalitén på dessa var mindre god vid den här tiden.

Under 1970-talet etablerades 
luftskyttet och regelverken 
kring det utvecklades allt-
mer. Luftskytte fick status och 
antalet skyttar världen över 
ökade och det gjorde också 
resultaten.

 Nya regelverk skapades, 
internationella tävlingar ar-
rangerades och målmaterialet 
förändrades. Tian, nian, åttan 
o.s.v. fick mindre och mindre 
omkrets och framför allt, eta-
blerades skjutavståndet på tio 
meter.
 I början på 1980-talet såg 
luftpistolerna ut som de gjort 
på 60-talet. Konstruktionerna 
hade inte ändrats nämnvärt 
och pistolernas pipor hade 
samma längd ända tills ameri-
kanen Dan Nygord upptäckte 
att en kortare pipa inte påver-
kade precisionen. Dan korta-
de pipan på sin M 65 ännu 
mer och fick därmed bättre 
balans på vapnet, sedan for 
han till VM i Santo Domingo 
1981 och tog guld.
 Feinwerkbau insåg förde-
larna och lanserade kort där-
efter modellen M 65 2 kort, 
därefter kom Walther med 
CP2 och nu var bollen i rull-
ning.
 Fler och fler tillverka-
re lanserade både fjäder/pis-
tongvapen men framför allt 
slog CO2 som drivgas ige-
nom. Nu lanserade företag 
som Steyer, Morini, Pardini, 
Fiocchi, Domino, FAS, Cross-
man, Walther och Feinwerk-
bau fler och fler modeller.
 Så gjorde Dan Nygord 
ännu en insats. Han hade 
länge märkt att drivgasen 
skapade turbulens vid pi-

En svensk 
raritet från 
1950-talet är 
luftpistolen 
”Carolus” från 
Hellstedts i 
Eskilstuna.

Tätt i Schimels hälar, och med 
samma idé att använda kol-
syrepatroner, låg Crossman 
som först utvecklade ett ge-
vär, men senare också en serie 
pistoler. Den första model-
len 100 CG kom i början av 
1950-talet.
 Många tillverkare formgav 
sina vapen så att de skulle lik-
na krutmodeller och i mitten 
av 1960-talet kom Crossman 
med sin klassiska Modell 38 
Combat som nästan var iden-
tisk med en S&W M 57.
 Naturligtvis lanserade 
också S&W CO2-dr ivna 
 vapen. Den första modellen 
döptes till 78 G i kaliber 4,5 
mm, denna följdes av modell 
79 G i kaliber .22. Båda var 
nästan identiska med M 41 
Target i kaliber .22.

Under mellankrigstiden till-
verkades ett stort antal luft-
pistoler i Tyskland. Bland 
tillverkarna fanns naturligt-
vis Diana men också Haenel, 
Falke samt Moritz & Ger-
stenberg med sina EM-GE 
Zenithmodeller. Det var först 

när Zenith övergick till Diana 
som utvecklingen och försälj-
ningen av luftvapen tog fart.
 Diana lanserade flera mo-
deller men de var knappast 
några precisionsvapen i da-
gens mening. Det var först då 
Feinwerkbau 1964 lanserade 
modellen M 65 som skyttarna 
fick ett riktigt dugligt vapen.
 Andra tillverkare upp-
märksammade Feinwerkbaus 
framgångar och kort därefter 
lanserade Walther sin modell 
LP3, vars konstruktion skilde 
sig från andra. Walther använ-
de sig av en fjäder/pistong-
konstruktion som innebar att 
luften komprimerades i en li-
ten kammare av fjädern/pis-
tongen och därefter återgick 
fjädern till ett avspänt läge. Då 
skottet avlossades expandera-
de bara luften till skillnad från 
andra vapen som påverkades 
av en expanderad fjäder som 
gav viss rekyl. Walthers tek-
nik gav ett i stort sett rekyl-
fritt vapen men det hade inte 
den driftsäkerhet som Fe-
inwerkbau hade så de behöll 
sin marknadsposition.



NP4 ’20 5756 NP4 ’20

En förbättrad modell 115 från Crossman 
som kom efter 1955. Man använde här den 
lilla CO2-behållaren som ursprungligen 
användes till att kolsyra vatten och läsk.

CO2-pistolerna 
hade börjat sitt intåg 
på 1960-talet, men marknaden för 
fjäderspända luftpistoler var inte över. 1965 
kom Feinwerkbau med sin klassiker ”Modell 
65” som har en suverän precision och höjde 
skyttarnas resultat avsevärt.

Feinwerkbaus modell 65 fick genast konkurrenter. En av dem, 
”Air Match”, hade i princip exakt samma laddningsförfarande som 
FWB med spännarm på vänster sida. 1983 vann den ryske OS-
guldmedaljören och rekordskytten på fripistol, Alexander Melentiev, 
VM i Innsbruck på 585 poäng med en ”Air Match”.

Hahn i New York rönte stora framgångar med sin CO2-revolver. 
Den lilla gaspatronen sitter på vänster sida utmed pipan och kulorna 
stoppas i framtill på trumman. 1950 köpte Crossman företaget.

1964 kom Hämmerli med sin modell ”Master” som satte ny standard 
för CO2-pistoler. Hämmerli följdes snabbt av andra tillverkare.

En annan konkurrent till 
FWB var Walther. 1968 lanserade 
man modellen ”LP2”, en elegant 
krutpistolliknande modell som kunde 
erhållas med så kallad ”matchkolv”. 
Med bygeln framför kolven spände man 
upp lufttryckfjäder och mekanism.

pans mynning och den stör-
de kulan just då den lämnade 
mynningen, vilket påverka-
de precisionen. 1991 var han 
klar med sin kombination av 
kompensator och mynnings-
broms vilken fick namnet 
Turbo Comp. Uppfinning-
en tog bort turbulensen som 
störde kulan och den mins-
kade dessutom rekylen vilket 
underlättar skyttens uppfölj-
ning.
 Än en gång följde övriga 
tillverkare efter och utveck-
lingen skulle kunna ha stannat 
här om inte nackdelarna med 
CO2 skavde hos tillverkarna.

CO2 som drivgas har en bety-
dande nackdel. Den påverkas 
av det omgivande lufttryck-

Schimelpistolen, som till det yttre liknade en Parabellum, var det 
första amerikanska CO2-vapnet som sattes i reguljär kommersiell 
produktion.

et men framför allt av tem-
peraturen vilket förändrar 
träffpunkten. I takt med att 
skyttarna blev bättre och bätt-
re framstod CO2 som en opå-
litlig drivgas.
 Skyttarnas reaktioner åter-
kopplades till tillverkarna som 
grunnade länge tills det verk-
liga genombrottet kom: Låt 
oss använda luft som drivgas!
 Javisst blev komprimerad 
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1987–1988 samarbetade Ragnar Skanåker 
med Crossman för att ta fram en renodlad 
tävlingspistol för CO2. Resultatet blev detta. Det 
märks att en mästerskytt haft ett finger med i 
konstruktionen.

Feinwerkbaus CO2 modeller utvecklades och snart hade man hittat 
den konstruktion som i allt väsentligt liknar dagens tävlingspistoler 
som drivs med luft.

Så småningom kom luftpistoltillverkarna att 
enbart använda luft som drivgas. Här en 
FWB snabbluftpistol med magasin för sex 
skott.

Många tillverkare dök upp med nya modeller av 
kolsyrepistoler. Den här är från Aeron i Brno i Tjeckien och har 
modellbeteckningen ”TAU/7”. Den kostade bara en tredjedel av 
vad en FWB, Steyr, Hämmerli med flera kostade och fick mycket 
gott betyg vid ett test i NP 1993. Den ansågs mycket väl kunna 
mäta sig med de stora märkena. Den fick ett extra plus för kolven 
– trots att den inte gick att vinkla – och balansen var suverän tack 
vare ett flertal pipvikter och en reglerbar ”bakvikt”. Den hade en 
egen inbyggd trycktub i kolven som fylldes på från en större flaska 
och man kunde också använda den lilla engångspatronen.

Feinwerkbau kom ut med 
den ena kolsyrepistolen 
efter den andra. Modellen 
”Blomsprutan” eller 
”Handgranaten” var en 
variant.

luft en framgång. I dag är hu-
vuddelen av alla luftpistoler 
som säljs just luftpistoler och 
därmed är vi tillbaka till 1600, 
1700, och 1800-talets idéer 
om hur man skulle kunna an-
vända komprimerad luft som 
drivgas.
 I det här sammanhanget är 
vi också tillbaka till Roberto 

DiDonna från Italien som tog 
guld vid OS i Atlanta 1996. 
Med vadå? Jo med en koldi-
oxiddriven Pardini K2.
 Visst vill man ha ett bra 
vapen, det underlättar givet-
vis, men återigen har vi fått 
bekräftat att det främst är 
skytten själv som avgör var 
träffarna sitter.  
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Kopparpläterad .22 
ammunition
Av: Peter Siegel

Sportec AB säljer nu en ny, kopperpläterad kaliber .22 
ammunition som knappt lämnar några blyrester i pipan. 
Sedan tidigare finns det pläterade kulor för kaliber .32 
och .38 som har blivit populära på kort tid.

Träffbild med Magtech LRN.

Träffbild med ELEY Tenex Pistol.

Den nya patronen heter 
”Magtech .22 LRN cop-
per plated”. Kostnaden för 
300 patroner är 275 kronor, 
knappt 92 öre styck. Denna 
patron som har beteckningen 
LRN (Lead Round Nose) är 
en patron som passar bra för 
både pistol och gevär. En all-
round patron som passar till 
många olika sorters skytte. 
Kulan som är koppar pläterad 
har en vikt på 40 grain och en 
hastighet vid V2,5m på 350 
meter per sekund.

På SPORTEC säger man följan-
de: ”Vi har haft dessa patroner 
ute på test i några omgångar. De 
personer som har testat ammuni-
tionen har varit nöjda med preci-
sionen. Den har presterat bättre 
precisionsmässigt än vad de för-
väntat sig.”



NP4 ’20 5958 NP4 ’20

Träffbild med SK Fält.

Kontentan av testet är att dessa tre 
ammunitionstyper över lag är bra.

Mitt eget test omfattade 2x10 
skott med den nya Magtech 
.22 LRN samt samma an-
tal skott med två andra typer 
av vanliga blykulor, SK Fält 
(Schönebeck) och ELEY Te-
nex Pistol. Tenex är världens 
mest exakta .22 LR-patron 
och anses av många vara den 
bästa.
 Jag provsköt patronerna 
i en Unique DES 69 och en 
Morini RF med bra resultat 
i båda vapnen. Efter skottsto-
lens justering in i mitten av 
de olika pistolspeglarna gav 
den pläterade ammunitionen 
mycket bra träffbilder. Helt 
jämförbart med de andra se-
dan länge beprövade ammu-
nitionstyperna. Endast Eley 
Tenex håller ihop ännu bättre, 
men så kostar den också där-
efter.

En första 10-skottsserie med 
en Unique DES 69 och den 
kopparpläterade ammunitio-
nen gav 7 innertior och 3 tior. 
Det var med en sådan Uni-
que som Jens Westerman sköt 
6 raka 50-poängare och som 
avslutning 48 poäng på en 
7-seriers tävling i Södertälje 

för många år sedan. Hittills 
har jag inte hört om någon 
annan skytt som har fått ihop 
348 poäng på sju serier. Tys-
ka SK Fält (Schönebeck) gav 
6 innertior och 4 tior. Fäl-
tammunition därför för att 
den kopperpläterade Mag-
tech också är lite snabbare 
och snärtigare. Eley Tenex var 
dock klart bäst med 8 innerti-

or och 2 bra tior som inte 
rörde tians ytterlinje in-
ifrån. En andra omgång 
med samtliga tre ammu-
nitionstyper i en Morini 
RF gav ungefär samma 
resultat.

Klart är dock också att oli-
ka pipor ger olika resultat, 
därför ska skyttarna prova 
sig fram till vilket fabri-
kat av ammunition som 
passar bäst i just deras va-
pen. När man har kommit 
fram till det så ska man 
helst köpa en större kvan-
titet av det fabrikatet och 
den sändningen (batchen) 

som gick bäst. Stockholms-
polisens Lennart Rehnström 
kom fram till att den billiga 

ammunitionen Top Shot gick 
mycket bra i hans .22 pipa 
och köpte 10 000 styck på en 
gång. Top Shot är en i Tysk-
land producerad CCI och 
Lennart sköt många gånger 
resultat på och över 290 po-
äng och vann många preci-
sionstävlingar. Även på fält 
gick den bra. Inte illa för en 
”budget patron”.

Kontentan av testet är att dessa 
tre ammunitionstyper över 
lag är bra och att skytten som 
vanligt måste prova sig fram 
till vad som passar bäst för just 
sin pipa. Den kopparplätera-
de något snärtigare Magtech 
LRN står sig dock mycket bra 
bland de vanligaste typerna 
av kal .22 ammunition. Den 
borde därför också gå bra på 
långhåll. Rengöringen av pi-
pan blir samtidigt mycket lätt-
are. Lite krutrester är lättare 
att få bort än blyrester, därför 
kan man kanske föredra den 
kopparpläterade på vanliga 
tävlingar. På mästerskapen lö-
nar det sig nog att köpa den 
allra bästa och tyvärr även dy-
raste ammunitionen.  

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
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Nya tävlingar på 
hemortens banor
Av: Anna och Peter Stålbrand

Under hösten genomfördes två nya rikstävlingar på 
hemortens banor, något som väldigt många skyttar runt 
om i landet verkligen har uppskattat. Här summerar 
Svenska Pistolskytteförbundets generalsekreterare Nils-
Anders Ekberg sin syn på hur de båda tävlingarna har 
uppkommit, hanterats och genomförts.

Hur kom idén till för 
rikstävlingarna i militär 
snabbmatch och PPC?
– När vi på försommaren 
såg att det inte skulle kun-
na bli ett SM i militär snabb-
match ställde jag mig frågan 
hur vi ändå skapar någon sorts 
”lägereld” för skyttarna i år. 
Samtidigt pågick den vanli-
ga Rikstävlingen i precision, 
och på något sätt hittade dessa 
tankar varandra.
– Jag lyfte frågan med kans-
liets personal, som på olika 
sätt blir berörda. Tessi Lind-

Plaketterna för rikstävlingen i 
militär snabbmatch och PPC har 
tagits fram i år för att hedra de 
skyttar som placerat sig i toppen.

berg, som varit med om den 
vanliga rikstävlingen i 26 år 
menade att ”det ska nog gå” 
om vi återvinner erfarenhet-
erna och rutinerna. De övriga 
medarbetarna på kansliet var 
också ”på”, liksom förbunds-
styrelsen.
– När sedan PPC också 
ställdes in var det bara att låta 
loopen gå en gång till.

Vilka förväntningar hade du/ni 
på tävlingen?
– Det bästa sättet att inte bli 
besviken är att inte ha några 

I PPC 
registrerades 
totalt 358 starter.
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Det krävs både kurstillfällen 
och stolpar i marken.

Tror du att intresset för PPC-
utbildningarna kommer att 
öka?
– Jag hoppas det.

All resultatregistrering har skett 
manuellt på kansliet. Hur har 
det fungerat?
– Det är en arbetskrävande 

förväntningar. Nog hade vi väl 
en kalkyl, det skulle ju tryck-
as skjutkort, men vi visste inte 
alls hur många. Vi kunde inte 
heller veta om tävlingsverk-
samheten i övrigt var igång 
efter sommaren, eller om läget 
skulle vara oförändrat.

Har tävlingarna legat rätt i 
tiden nu med tanke på alla 
restriktioner?
– En tävling ligger aldrig helt 
rätt i tiden. Först är det snö, se-
dan är det skolavslutning och 
semester, sedan ska Janne jaga 
bock, Curt jaga älg och så ska 
fler jaga älg och sedan är det 
snö igen. Men ja, det hade nog 
inte funnits någon bättre pe-
riod i år. Man kanske kunde 
ha tänkt sig juli-augusti, men 
det var för nära i tiden. Ur ett 
pandemiperspektiv har det 
nog spelat mindre roll.

Tidsmässigt har tävlingen 
pågått under 3 veckor, har 
det varit en lagom lång 
tävlingsperiod?
– Det får vi kanske utvärde-
ra, men det är ett erfarenhets-
värde från precisionstävlingen 
som visat sig fungera. Det 
vore bra för många om det 
vore längre, medan andra otå-
ligt väntar på resultatlistan.

Har intresset varit stort runt om 
i hela landet?
– Ja, det tycker jag nog. Na-
turligtvis är det så att har man 
inget vändställ så hjälper det 
inte att vara intresserad, och 
PPC-kartan har också vissa 
hål som ännu inte täppts till.

Hur många starter är genom-
förda i de båda tävlingarna?
– I militär snabbmatch hade 
vi totalt 2247 starter registre-
rade och i PPC registrerades 
358 starter.

Rikstävlingen i precision har 
 varit mycket populär i landet 
under hela 85 år. Tror du att mi-
litär snabbmatch och PPC kom-
mer att få ett uppsving generellt 
nu när skyttarna fått möjlighet 
att prova på dem i tävlingsform?
– Låt oss hoppas det. Mili-
tär snabbmatch svingar upp 
ganska bra av egen kraft ändå, 
men jag vet att en del har prö-
vat skyttegrenen för första 

gången under rikstävlingen. 
Det är lätt att ryckas med.
– När det gäller skyttegre-
nen PPC krävs det att den 
deltagande skytten har ge-
nomgått en grundkurs. I 
PPC är det inte lika lätt att 
bara hänga på i brist på annat. 
Däremot har en del PPC-ut-
bildade kommit ut ur garde-
roben och jag hoppas de inte 
kryper in igen.

De nya rikstävlingarna kan även 
sporra nybörjare att prova på 
grenarna, är det något ni sett i 
resultaten?
– Vi har inte gjort någon 
analys av hur många som är 
nyutbildade, men vi kan se 
att det är många klass 1-skyt-
tar i militär snabbmatch och 
en god andel Marksman i 
PPC. Det var kanske inte så 
lätt att hitta en möjlighet att 
gå en PPC-kurs under som-
maren på grund av läget, men 
det kan ju ha sått ett frö hos 
många.
– En sådan här tävling kan 
skapa nyfikenhet, men det 
kräver att föreningarna un-
derlättar för skyttarna i så fall. 

I militär 
snabbmatch 
registrerades 
totalt 2247 starter.

metod, vilket Anna, Yvonne 
och Tessi har fått känna på. 
Samtidigt kräver den manu-
ella registreringen ingen sys-
temutveckling av MAP, så det 
var det som hanns med. En 
stor fördel med digital rap-
portering är att det finns obli-
gatoriska fält, där rapportören 
tvingas fylla i föreningsnamn, 
klass och antalet innertior, nå-
got som det är alltför vanligt 

Resultatregistreringen hanterades av den tidigare medarbetaren 
Yvonne Ericsson, Tessi Lindberg och Anna Stålbrand.
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Skjutkorten för militär snabbmatch är tydliga och enkla att förstå.
Det är viktigt att fylla i skjutkorten enligt de bifogade instruktionerna.

För PPC består skjutkortet av två lika delar där båda skall fyllas i.
Den ena skall sedan skickas till kansliet och den andra behåller 
skytten.

All hantering av anmälningar och resultat 
skedde manuellt hos förbundets kansli.

att man glömmer på ett skjutkort. Handstilstydning är också 
en gren man gärna hoppar över.

Kommer rikstävlingarna i  militär snabbmatch och PPC genom-
föras även nästa år?
– Styrelsen har (i skrivande stund) inte tagit ställning till det, 
men det är inte alls omöjligt.

Finns det något annat du vill tillägga?
– Jag vill lägga till två saker. För det första vill jag säga att 
vi gärna hade velat genomföra en rikstävling i Magnumpre-

cision, men att vi i det längsta hoppades att det skulle bli ett 
SM, och när det inte blev så var det sent och kapacitetstaket 
var uppnått.
– För det andra är detta en kraftinsats från mina medarbetare 
på förbundskansliet. Det har krävts både erfarenhet, uppfin-
ningsrikedom, flexibilitet och uthållighet för att ro detta iland. 
Förutom det uppenbara med resultatindateringen behövs det 
färdigheter i blankettdesign, plakettdesign, tävlingsregler och 
klassningsdatabaser. Det lättaste var min uppgift, att hitta på 
och skriva ihop en inbjudan och ett PM, men när det var gjort 
fanns det ingen återvändo.  

Från och med den 1 november 2020 upp-
hör Polismyndigheten att signera och 

stämpla de vapentillstånd som utfär-
das. Detta är ett led i den kommande 
digitaliseringen som Polismyndighe-

ten genomför. Inom en snar framtid 
skall utskicken av besluten (licenser-

na) skrivas ut och skickas från Kiruna, 
som i dagsläget diarieför ansökningarna.

Besluten kommer att kuverteras som de gör i dag. Längst uppe 
till vänster på beslutet kan det dock fortfarande utläsas vem 
som har handlagt just ditt ärende och beslut.
 En vapenlicens utan signatur och stämpel är alltså lika 
giltig som en vapenlicens med signatur och stämpel.

Mer information finns på Polismyndighetens webbsajt:
https://polisen.se/lagar-och-regler/vapen-regler-och-tillstand/

Ny rutin för vapen licenser hos Polisen

Resultaten finns på 
www.pistolskytteforbundet.se/hemorten/
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Framtidsgruppen december
– Vad händer efter nybörjarkurs?

Din förening kanske inte 
avslutar sin nybörjarkurs i 
december, men det är före 
kursens slut som det är dags 
att planera för en smidig över-
gång från kursdeltagare till 
”vanlig” medlem.

När du som ny medlem har 
gått färdigt din nybörjarkurs, 
tränar du tillsammans med de 
mer erfarna medlemmarna. 
Här gäller det att såväl fören-
ingsstyrelse som övriga med-
lemmar ser till att det finns 
stöd till dig, kanske en fadder, 
som kan hjälpa dig.

Det är bra om din förening har 
rutiner för hur denna över-
gång ska ske, att nybörjare blir 

Borlängeskytten Thomas 
Pennonen (även kallad TP) 
tog initiativ till en minimark-
nad för i skytte under en sön-
dag i september. Marknaden 
var välbesökt i det fina vädret. 
Det var många som passade på 
att komma och titta men även 
för att känna på olika vapen. 
Framför allt var det uppskat-
tat att få provskjuta vapen som 
setts på hemsidor. Fler än 25 
vapen fanns på plats. Det gjor-

Thomas ”TP” 
Pennonen

”TP:s” minimarknad i Borlänge
Av: Stefan Andersson

visad hur rutinerna ser ut. 
Det kan handla om saker 
som vem som tar fram 
tavlor och hur markering 
genomförs. Du som fad-
der kan hjälpa till när det 
behövs skruvas på låne-
vapnet. Det är viktigt att 
du som ny skytt fortsätter 

att få stöd så att ditt skytte kan 
utvecklas vidare. Det kan till 
exempel handla om att en an-
nan skytt tittar på hur du står, 
hur du håller handen och ser 
om du klämmer kolven. Det 
är något som även rutinerade 
skyttar kan ha nytta av.

Får du som är rutinerad skytt 
frågan om skyttet är en dyr 
sport, svara då nej! Det är en 
omöjlig fråga att svara på, då 
kostnaden är avhängd på vad 
du som skytt är villig att läg-
ga på skyttet. Precis som med 
en som gillar att gå på bio, 
vad kostar det? Det är bero-
ende på hur många gånger 
personen vill gå på bio, om 
den vill ha godis och dricka 
varje gång.

Ska du hjälpa en nybörjare att 
välja ut sitt första vapen, se till 
att det är ett bra vapen som 
passar nybörjaren och att det 
finns reservdelar till. Ett va-
pen kostar ganska många tu-
senlappar. Det är då bättre att 
köpa ett vapen med bra an-
drahandsvärde som kan säljas 
vidare, lagas och bytas kolv på, 
än ett som en vapenhandla-
re bara är glad att bli av med.

Vad kan det kosta?
• Fortsättningskurs(er) – 
kostnad beroende på anord-
nare.
• Licens kostar idag 870 kr 
(år 2020).
• Kikare > 3 000 kr.
• Hygiensats till dina hör-
selskydd ca 200 kr.
• Loggbok 100 kr.
• En revolver eller pistol 
kostar från 3 000 kr för be-
gagnat och mer än 13 000 kr 
för ett nytt vapen.
• Vapenväska > 500 kr.
• Träningsammunition be-
ror på hur mycket som tränas. 
Tränar du en gång i veckan 

och skjuter ca 50 skott per 
träning ger det en kostnad 
från 9 000 kr på 12 månader.
• Träning, kostar per gång i 
vissa föreningar och i andra så 
ingår träning i medlemsavgif-
ten.
• Tävling, två starter på 10 
tävlingar kostar > 2 000 kr. 
Resa och ammunition till 
dessa tävlingar tillkommer.

Vad tycker du, är skyttet en dyr 
sport? Känner du till andra 
sporters kostnader? Hur gör 
ni i din förening, har ni fadd-
rar som gör övergång mellan 
ny och rutinerad medlem 
smidig?

Skicka gärna in exempel på vad 
som sker i din förening till 
framtid@pistolskytteforbun-
det.se så kan vi sprida goda 
exempel.  

Framtidsgruppen består av Marie 
Brunsson, Lena Sjögren, Anna 
Ölund och Sören Wahlberg.

des upp affärer direkt medan 
några ville åka hem och sova 
på saken. Det var fyra handla-
re som visade upp lite av sina 
varor. Handlarna var Caliber 
44, Fondprodukter, Kruttun-
nan samt Staffans Jakt och 
Skyttesport.

Under provskjutningen dela-
des det frikostigt ut råd för 
till exempel bättre avfyrning 
och hur vapen ska hållas för 
bättre träffbild. Det är nyttigt 
även för erfarna skyttar att få 
lite tips om hur deras skytte 
kan förbättras; olater kan kry-
pa på med tiden och även att 
skyttet utvecklas.

Besökare pratade vapen och 
skytte över en god hambur-
gare. Att få träffas över för-

eningsgränserna var mycket 
uppskattat. Det pratades om 
vapen, trycken och ladd-
ningsrecept. Laddning är ett 
kärt ämne, det finns så många 
recept på laddningar. Nya 
bekantskaper inleddes och 
gamla bekantskaper damma-
des av. Träningstillfällen pla-
nerades, härliga idéer för att 
få lite ny skjuts i tränandet 
i detta tråkiga Covid-19 år. 
Vilande skyttar kom och fick 
lite krutrök i näsan och olja på 
fingrarna så det lockade lite 
att komma tillbaka för träning 
och tävling.

Det diskuterades friskvård, att 
skyttet nu är godkänt som 
friskvård genom en dom i 
Högsta Förvaltningsdomsto-
len (tidigare mest känd som 

Regeringsrätten) där Lena 
Sjögren vann över Skattever-
ket. Observera att det är själ-
va träningens kostnader som 
räknas som friskvård – inte 
de materiella sakerna som 
ammunition osv.

Det var ett skönt surr av skytte-
snack. Helt enkelt en härlig 
dag i skyttets tecken. I slutet 
av dagen framfördes många 
önskemål om att minimark-
naden ska arrangeras igen 
under nästa år. Det framför-
des idéer om hur marknaden 
kan utvecklas för att ge del-
tagarna mervärde och locka 
fler deltagare.

Vi tackar arrangören Thomas 
Pennonen med stab för ett 
bra arrangemang!  
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Förbundsnytt
Bo Walger
Tfn: 08-553 401 62
Mail: bo.walger@pistolskytteforbundet.se

Förbundsmöte 2021
Förbundsmöte 2021 äger rum 
söndagen den 20 juni och 
föregås av en kretskonferens 
lördagen den 19 juni. Plats: 
Stockholm med omnejd.

Landsdelskonferenserna
Landsdelskonferenserna kom-
mer på grund av rådande pan-
demi ej att genomföras på 
sedvanligt sätt. Någon form 
av information från förbun-
det till landsdelarna i samband 
med deras årsmöten kommer 
att ske. Formen för detta är i 
nuläget ej fastställd.

Sammanträdesplan 2021
Förbundsstyrelsen samman-
träder den 6/2, 24/4, 20/6, 
26/9 samt 28/11. Verkställan-
de utskottet sammanträder den 
16/1, 10/4, 28/8 samt 13/11.

Märkesbeställningar
Märkesbeställningar skall vara 
kansliet tillhanda senast den 
2021-01-31 om ni vill vara 
säkra på att få era märken till 
föreningens årsmöte.

Årsrapportering
Föreningarna ska bekräfta 
sina årsrapporteringsuppgif-

ter i MAP senast den 2021-
01-31. Förutom merarbete 
för alla inblandade leder sen 
rapportering till att medlem-
marna riskerar att missa något 
nummer av NP.

Utmärkelsetecken
Kom ihåg att föreslå lämpli-
ga kandidater till förbundets 
utmärkelsetecken samt årets 
ungdomsledare. Mer infor-
mation finns i SHB samt på 
hemsidan.

Föreningsinstruktörsutbildning
Tänk på att instruktörselever-
na inte får påbörja utbildning-
en innan de har ett registrerat 
pistolskyttemärke i guld.

SäkB 2020 är nu klar
En samlad skytterörelse har 
efter ett omfattande arbete 
enats om 2020 års upplaga av 
säkerhetsbestämmelser för ci-
vilt skytte, SäkB. Arbetet har 
bedrivits parallellt med Po-
lismyndighetens arbete med 
att ta fram uppdaterade myn-
dighetsföreskrifter om skjut-
banor och har därför tagit 
längre tid än planerat.
 För närvarande bedri-
ver Polismyndigheten be-

siktningar av skjutbanor i 
enlighet med sina gällande 
myndighetsföreskrifter och 
SäkB 2015. Polismyndighe-
ten har som ambition att ta 
fram ett eget säkerhetsregle-
mente för skjutbanor, istället 
för SäkB, som en del av kom-
mande föreskrift om skjutba-
nor. Polisens arbete med sina 
egna förskrifter bedöms inte 
vara klart förrän tidigast un-
der slutet av 2021 och det kan 
mycket väl dröja längre än 
så. Det är därför skytterörel-
sens ambition att SäkB 2020 
kommer att få betydelse för 
besiktningarna av skjutbanor-
na successivt framöver. Det är 
dock Polismyndigheten som 
beslutande myndighet som 
avgör.
 Nya SäkB finns att ladda 
ner som PDF-fil på hemsidan 

under fliken Om pistolskyt-
te/Regler. Även SäkB 2015 
kommer under en övergångs-
period att finnas som PDF-
fil på hemsidan. Ambitionen 
är att nya SäkB skall finnas i 
tryckt form under april 2021.
 Inom kort kommer mer 
detaljerad information till 
föreningarna om de stör-
re förändringarna i 2020 års 
upplaga och viktiga nyheter 
att ta hänsyn till i verksam-
heten. Kontakta Bo Walger 
för ytterligare information 
eller frågor.

Resultatlistor
Resultatlistor skall inne-
hålla uppgifter enligt SHB 
C.4.3.1.10. Arrangörer som 
publicerar uppgifter utöver 
de som har stöd i SHB gör 
det helt på eget ansvar.

Svenska Pistolskytteförbundet vill gratulera 
Jan Kjellberg på hans 80-årsdag. 

En av Sveriges största eldsjälar inom pistolskyttet. 
Jan har varit ordförande i Bollnäs 
pistolskytteklubb under 30 år och även 
ordförande i Gävleborgskretsen. Han har varit 
verksam i Svenska Pistolskytteförbundets styrelse 
under cirka 20 år som bland annat vice ordförande. Där var han 

också ordförande i verkställande utskottet samt i tekniska kommittén. 
Han har till och med varit tillfällig ordförande i förbundet samt 
konstruerat Bollnäs skytteanläggning i Eriknäsbo.

Jan Kjellberg

Helgstängt!
Kansliet har stängt fr.o.m. den 
23 december och öppnar igen 
den 11 januari.
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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

1 1 0 3 3 1 2 0 0

Posttidning B
Svenska Pistolskytte-
förbundet
Box 27001
102 51 Stockholm




