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

Köp/sälj/byt på 
hemsidan

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

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

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

Covid-19, d.v.s. den sjukdom 
som det nya corona-viruset 
med ursprung i Kina gene-
rerar, har på ett fundamen-
talt, om än förhoppningsvis 
temporärt, sätt förändrat vårt 
samhälle.

Svenska Pistolskytteförbun-
det gick redan i mars ut med 
riktlinjer för vår verksamhet, 

i huvudsak byggda på Folkhäl-
somyndighetens och andra myn-
digheters riktlinjer. Detta verkar 
i allt väsentligt ha fungerat bra. 
Små tävlingar genomförs lokalt 
och ibland regionalt, men nästan 
alla stora tävlingar, inklusive fler-
talet SM-tävlingar, är inställda eller 
uppskjutna. I bästa fall kan vi räk-
na med ett ”normalt” tävlings- och 
annat liv i början av hösten. För alla 
våra engagerade skyttar och fören-
ingsfunktionärer är detta givetvis 
en betydande utmaning, men om 
man försöker se något positivt i det 
hela kan det kanske också fungera 
som en andhämtningspaus. Folkhäl-
somyndighetens med fleras rekom-
mendationer utesluter ju inte att 
medlemmar i mindre grupper och 
med behörigt avstånd inte bara kan 
tävla utan kan ju också delta i ar-
betslag på den lokala skjutbanan och 
få den fin inför kommande säsonger.

Men förutom coronafrågan, som 
drabbat i stort sett hela världen, fö-
religger andra hot mot vår verk-
samhet. Ett exempel kan hämtas 
från Kanada, där en av de värsta 
masskjutningarna i landets historia 
– med ett tjugotal döda – nyligen 
genomfördes av en ensam gärnings-
man i Nova Scotia. Efter denna 

massaker införde Kanada ett totalt 
förbud mot 1500 olika vapentyper, 
med udden riktad mot halvauto-
matiska gevär av AR15-typ. Men 
listan inkluderade också många va-
pen som är eller har varit vanliga 
jaktgevär i Sverige, som till exem-
pel Ruger Mini-14, och en mängd 
halvautomatiska hagelgevär. Proble-
met med detta är dock att den som 
utförde massakern använde illegala, 
insmugglade vapen och inte hade 
några legala vapenlicenser alls.

Kanada hade redan tidigare bety-
dande problem: när jag deltog i det 
senaste större mötet med WFSA 
(World Forum on the Shooting 
Activities) i Las Vegas kunde den 
kanadensiske motsvarigheten till 
vår generalsekreterare Nils-An-
ders Ekberg redogöra för andra hot 
mot skyttesporten i Kanada. Främst 
gällde detta buller. Skyttesportens 
motståndare hade gått över till att 
attackera Kanadas skjutbanor för 
att vara miljöförstörande ur buller-
hänseende. Detta är stundtals vanligt 
även i Sverige. Men Kanadas be-
folkning är brittiskt inspirerad, och 
är till större del – över 60% enligt 
vissa opinionsmätningar – emot ci-
vilt innehav av enhandsvapen, vilket 
tyder på att våra kollegor där inte 
löst sin uppgift helt och hållet.

I Sverige är läget i stort helt annor-
lunda. Trots de många skjutningar 
som fortfarande pågår på gator och 
torg, särskilt i våra storstäders för-
orter, är både media och politiker 
överlag införstådda med att de va-
pen som används där inte är våra va-
pen. Det handlar, precis som i fallet 
med skytten i Nova Scotia, om ille-

gala vapen i händerna på kriminella. 
Mot det hjälper inga lagskärpning-
ar av legalt innehav av skjutvapen.

Men det finns undantag till den-
na insikt. Den svenska regeringen, 
som länge brottas med frågan om 
hur EU:s vapendirektiv ska imple-
menteras, lade nyligen fram en pro-
position på riksdagens bord som 
handlade om en liten del av detta: 
reglering av vapenmagasin. Propo-
sitionen var dessvärre mindre väl 
genomtänkt och formulerad, och 
skulle i många fall leda till att hittills 
fullständigt laglydiga vapeninneha-
vare under vissa omständigheter 
skulle kunna betraktas som kri-
minella. Trots att det relativt tidigt 
stod klart att det fanns ett betydan-
de motstånd mot propositionen, 
insisterade regeringen på att lägga 
fram den i riksdagens kammare. Vid 
omröstningen led den, och därmed 
också justitiedepartementet, ett svi-
dande nederlag när propositionen 
röstades ner av en solid riksdags-
majoritet. Propositionens syfte var i 
och för sig vällovligt, nämligen att se 
till att kriminella inte kan bära runt 
magasin som ska användas i krimi-
nella syften i illegala vapen, men 
man valde – precis som i det kana-
densiska exemplet – att fokusera på 
de legala vapenägarna istället för att 
skärpa reglerna för beslagtagande av 
vapenmagasin när de påträffas i kri-
minella miljöer. Det är oklart varför 
regeringen agerade så halsstarrigt i 
denna fråga, men desto mer tillfreds-
ställande att se att det faktiskt finns 
en bred riksdagsmajoritet för sund 
vapenlagstiftning och mot reflex-
mässiga förbud och försvåranden 
vad gäller legalt vapeninnehav. Det 
bådar gott inför framtiden.

Med detta vill jag önska er ett så gott 
skytteår som möjligt av vad som 
återstår av 2020 och hoppas kunna 
se så många som möjligt av er på 
SM-tävlingarna 2021!

Mike Winnerstig
Styrelseordförande, 
Svenska Pistolskytteförbundet
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SPECIALUTVECKLAD ERGONOMISK DESIGN 
som kan anses vara den mest innovativa i världen

EN REVOLUTIONERANDE NYHET
driven av en framstegsvision - den första i sitt slag! 
Helt ny modell med flera patenterade och unika 
tekniska lösningar.

ALIEN 53.995:-

MATCHGUNS från 20.500:-

REDBACK från 27.995:-

FENOMENALT TRYCK OCH PRECISION 
som inte liknar något annat

0511-79 81 00
info@astrosweden.se
www.astrosweden.se
Axvallagatan 16, 532 37 Skara

WELCOME TO 
OUR PASSION



Rikstävling Rikstävling 
i militär i militär 
snabbmatch snabbmatch 
20202020
på hemortens banorpå hemortens banor

INBJUDAN TILL

VÄLKOMNA!

Svenska Pistolskytteförbundet 
inbjuder härmed förbundets 
föreningar och skyttar till 
rikstävling i militär snabbmatch 
på hemortens banor.
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Tävlingen genomförs under tiden 5–27 september 
2020. Anmälan sker senast 24 augusti 2020.

Vi ber att föreningarna i tidigt skede informerar alla 
sina medlemmar om tävlingen och dess regler samt 
att träningsskjutningar anordnas.

Tävlingsledning
Ordförande: Förbundsordföranden
Tävlingsledare: Generalsekreteraren
Tävlingssekreterare: Tessi Lindberg, 08-553 401 63 
– tessi.lindberg@pistolskytteforbundet.se
Jury: Förbundets verkställande utskott

Klassindelning
•  Klass 3: För skyttar tillhörande riksmästarklassen 

i militär snabbmatch enligt SHB J.2.7.
• Klass 2: Enligt SHB J.2.6.
• Klass 1: Enligt SHB J.2.5.
• Klass Jun: Enligt SHB J.2.8.
• Klass Dam 1, Dam 2 och Dam 3: Enligt SHB J.2.9.
• Klass Vet Y och Vet Ä: Enligt SHB J.2.10.
Att delta i junior-, dam- och veteranklasser är frivilligt.

Vapengruppindelning
Vapengrupp A, B, C och R enligt SHB J.4.

Tävlingens utförande
•  Skjutningen skall ske på den skjutbana där fören-

ingens skyttar regelmässigt utför sina skjutning-
ar i militär snabbmatch. Banan skall vara försedd 
med tidsstyrda vändmål.

•  Skjutning skall ske under perioden 5–27 sep-
tember 2020. Antalet tävlingstillfällen bestäms 
av respektive föreningsstyrelse.

Omfattning
Skjutningen omfattar 3 omgångar om vardera
4 serier om 5 skott.
• Omgång 1: 10 sekunder/serie.
• Omgång 2: 8 sekunder/serie.
• Omgång 3: 6 sekunder/serie.

Skjutställning och provserie
Skjutställning enligt SHB J.6.3. Före första tävlings-
serien medges en provserie om 5 skott mot sväng-
ande mål. Provserien skjuts på 10 sekunder och 
skall skjutas mot särskild spegel.

Antal starter
Skyttarna kan delta med totalt 4 starter, en i varje 
vapengrupp A, B, C och R.

Övriga bestämmelser
•  För tävlingens utförande gäller i övrigt bestäm-

melserna i förbundets skjuthandbok, upplaga 18, 
och PM för skjutledare och kontrollant (översän-
des tillsammans med skjutkorten).

• Pistolskyttekort är obligatoriskt för deltagande.
•  För genomförande gäller även ”PM för skjut-

ledare och kontrollant vid Rikstävlingen i Militär 
Snabbmatch på Hemortens Banor 2020”.

Lagtävlingar
Förening får anmäla högst ett lag i var och en av 
nedanstående lagtävlingar.

Föranmälda lag
3-mannalagen utgörs av föreningens tre föranmäl-
da skyttar i samma vapengrupp, jämte två (2) reser-
ver. Lagtävlingarna är följande: A, B, C, R.

2-mannalagen utgörs av föreningens två föranmäl-
da skyttar, jämte en (1) reserv.

Lagtävlingarna är följande: JunC, VetY C, VetÄ C, DC.

I lagtävling C/JunC/VetY C/VetÄ C/DC kan skytt från 
annan C-klass ingå under förutsättning att denne 
ej ingår i annat lag, uppfyller kraven i övrigt för den 
klass där laget ingår samt att minst en deltagare i 
laget deltar i aktuell klass.

Priser, plaketter och medaljer
Priserna utgörs i lagtävlingarna och i de individu-
ella tävlingarna av rikstävlingsplakett i guld, silver 
och brons. En fjärdedel av antalet anmälda lag och 
skyttar som slutfört tävlingen erhåller plakett. Stan-
dardmedalj kan också erövras vid rikstävlingen.

Anmälan och anmälningsavgifter
Instruktion för anmälan, avgiftsbetalning och 
 resultatredovisning med mera, se den fullständiga 
inbjudan och PM för arrangör.

Anmälningsavgiften är 70 kr per individuell start 
och 50 kronor per lag.

Resultatlistan kommer att publiceras på
www.pistolskytteforbundet.se.

Fullständig inbjudan, PM för arrangör m.m. skickas 
per brev till föreningarna och återfinns även på
www.pistolskytteforbundet.se/tavlingsverksamhet/
rikstavlingen-hemortens-banor

5
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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!
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Tips inför en lång, het sommar
”Omfallsplanering” är ”att plane-
ra och ha beredskap för ovänta-
de situationer, till exempel snabba 
väderförändringar eller uppkom-
na nödsituationer”, säger ordlistan. 
Tillämpat på oss själva som indivi-
der är det att tänka igenom vad som 
skulle kunna hända och ha en plan 
för att möta det. Har man ingen plan 
när det oväntade sker, finns det en 
risk att man bara rent impulsmässigt 
åker iväg och köper mer toapapper. 
Jag tänker ge några uppslag på om-
fall och sätt att möta dessa.

Om krisen eller kriget kommer? För 
det scenariot rekommenderas MSB:s 
bok ”Om krisen eller kriget kom-
mer”. Vi har alla fått den i brevlådan. 
Om man inte hittar den så går den 
att ladda ner från MSB:s hemsida.

Om man plötsligt tvingas ändra sina 
semesterplaner och genomföra 
hemester, och redan laddat om alla 

tomhylsor, vårdat alla vapen och 
torrtränat med dem, målat staketet 
och dragit upp alla maskrosor, vad 
gör man då?

Grundnivå – se en film. Varför inte 
en film där en av huvudrollerna 
spelas av den estetiskt mycket till-
talande Smith & Wesson Model 29. 
Dirty Harry är ett representativt 
förslag. För den som föredrar något 
mer klassiskt, som en Westernrulle, 
kan man välja Pale Rider, där en 
Remington New Model Army är 
stjärnan. I båda filmerna förekom-
mer även Clint Eastwood.

Mellannivå – bygg en PPC-revol-
ver. Hitta en Smith & Wesson Mo-
del 14-3, tryck i en Douglaspipa, 
en BoMar-ramp och fixa till tryck-
et. Med just det här exemplaret har 
polismannen James Collins från Ala-
bama skjutit över en miljon skott. 
Fyra gånger blev det 1500 poäng, 
som bäst med 126 X.

Expertnivå, eller om semestern är 

lång – bygg en ”man cave” (köns-
neutral innebörd). För NP:s läsa-
re kan särskilt rekommenderas en 
variant som helt uppfyller Grade 
3. Då kan föremålen exponeras på 
ett betydligt mer tilltalande sätt. 
Robert E. Petersens samlingar på 
National Firearms Museum är ett 
bra exempel på hur man skapar 
hemtrevnad.

Finns det plats är det även trevligt 
med en skjutbana. 50 eller 25 meter 
är förstås bäst, men en mindre bana 
fyller också sin funktion, som hem-
ma hos ärkehertig Franz Ferdinand i 
Konopiště utanför Prag. Och andra 
sidan kanske hela slottet är en ”man 
cave”, här finns hans 4 000 bästa 
jakttroféer, bland de cirka 300 000 
vilt han fällde, och hans samling av 
medeltida vapen.

Om inte detta räcker får man vänta in 
Rikstävlingen i Militär Snabbmatch 
i september (se sid 4). 

Gör det bästa av sommaren!I filmen Pale Rider spelar Clint 
Eastwood huvudrollen, men det är en 
Remington New Model Army som är 
stjärnan.

Clint Eastwood spelar Harry Callahan i 
filmerna om ”Dirty Harry”. Där är hans 
trogna följeslagare en Smith & Wesson 
modell 29 i kaliber .44 magnum.

Polismannen James Collins från Alabama har skjutit över 
en miljon skott med sin Smith & Wesson modell 14–3.

Ärkehertig Franz Ferdinand i Konopiště utanför Prag hade en vackert utformad 
skjutbana i sitt slott.
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Välkommen till SM och 
Swedish Open i PPC 2020

På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet inbjuder Vårgårda PSK 
till SM och Swedish Open i PPC 2020.

30 juli–2 augusti 2020, Vårgårda

Datum
Tävlingen startar på torsdag 30 juli och pågår till och med 
söndagen 2 augusti 2020.

Plats
Tånga Hed, Vårgårda
Hitta hit: https://goo.gl/maps/kNraVTE5uUR2THGf9

Matcher
Revolver 1500: 7–50 yards, 150 tävlingsskott. Inskjutning på 
50 och 25 yards (valfri).
Pistol 1500: 7–50 yards, 150 tävlingsskott. Inskjutning på 50 
och 25 yards (valfri).
Distinguished Revolver: 7–50 yards, 60 tävlingsskott. 
Inskjutning på 50 yards (valfri).
Distinguished Pistol: 7–50 yards, 60 tävlingsskott. Inskjutning 
på 50 yards (valfri).
Open: 7–50 yards, 60 tävlingsskott. Inskjutning på 50 yards 
(valfri).
Standard Revolver 4”: 3–25 yards, 48 tävlingsskott. 
Ingen inskjutning.
Standard Revolver 2,75”: 3–25 yards, 48 tävlingsskott. 
Ingen inskjutning.
Standard Semi-Automatic Pistol: 3–25 yards, 48 tävlingsskott. 
Ingen inskjutning.

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

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

Betalning
Förskottsbetalning i samband med anmälan.
Betalning arrangören tillhanda senast 2020-07-01.
Bankgiro 894–1890. Mottagare Vårgårda PSK.
Uppge namn och WA-ID på inbetalningen.
Utländska skyttar betalar på plats.

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

Priser svenska mästerskapen
Medaljer till de tre första svenska skyttarna i respektive 
vapengrupp. Medaljer till de tre första lagen i R1500 och P1500.

Priser Swedish Open
Priser till de tre första skyttarna i sin klass och vapengrupp.
Lagmedalj till de tre första lagen i respektive klass i 
vapengrupperna R1500 och P1500.
Utlottning av hederspriser och sponsorpriser (dragning av 
skjutkort – närvaro krävs).

Anmälan
Anmälan sker individuellt på www.ppc1500.se.
Anmälan kräver inloggning. För mer information se sida 
”anmälan”. Anm
älan öppen 2020-05-01–2020-07-01.
Efteranmälan på tävlingsdagarna i mån av plats.
OBS! Vid anmälan godkänner skytt att resultat och bilder kan 
publiceras på internet.

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

Regler
Svenska Pistolskytteförbundets Skjuthandbok Del N, gällande 
upplaga vid tävlingens genomförande.

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

Varmt välkomna till en trevlig skyttehelg i Vårgårda igen önskar

Vårgårda Pistolskytteklubb
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Springskytte 2020
Tävlingsdag
Lördag den 22 augusti med första start kl 12.00.

Plats
Örebro Pistol och Sportskytteklubbs bana, på Slätten norr 
om Örebro (Pos N59°19.003’ E015°16.099’).

Anmälan
Skriftlig anmälan med namn, födelseår, klass, förening 
samt uppgift om ev. lag- och stafettdeltagande ska vara 
oss tillhanda på webmaster@opssk.se senast den 10 
augusti 2020.

Startavgift
Individuellt 150 kr/start, lag 150 kr/lag och stafett 150 kr/
lag. Avgifterna inbetalas till Örebro Läns Pistolskyttekrets 
pg 32 70 98-0 i samband med anmälan. Märk 
inbetalningen SM Springskytte 2020. Ange också för vem 
som betalningen avser.

Individuellt
Löpning ca 6 km, D/H 65 löpning ca 4 km, med 6 
skjutstationer mot fallmål. 5 patroner per station, totalt 
30 patroner. 1 min tillägg per bom. 3 skjutningar stående, 
stödhand tillåten, 3 skjutningar stående utan stödhand. 
From D/H 65 får stödhand användas vid alla stationerna. 
Skjutavstånd 17,5 m.

Lagtävling
Mellan föreningarnas föranmälda tremannalag oavsett 
ålder och klass, med undantag för D/H 65 som är 
tvåmannalag.

Stafett
Löpning ca 1 km per sträcka med skjutning efter första 
och andra varvet. 5 patroner per skjuttillfälle, totalt 10 
patroner per deltagare. Stående med stödhand tillåten för 
samtliga klasser. För varje bom, efter att alla ordinarie 5 
patronerna avfyrats, löps en straffrunda för varje ej träffat 
mål. Straffrundan är ca 30 m. Löparen svarar själv för att 
rätt antal straffrundor löps. För få löpta rundor innebär 
tidstillägg på 2 min per missad runda.

Klassindelning individuellt Klassindelning stafett
Hjun/Djun Upp till 20 år D/H jun 2 deltagare
H21/D21 21–34 år D 21 2 deltagare
H35/D35 35–49 år H 21 3 deltagare
H50/D50 50–59 år D/H 50 2 deltagare
H60/D60 60–64 år
H65/D65 65–69 år
H70/D70 70 år och uppåt

Vapen
Endast vapen kal. 22 med blykula får användas. Under 
löpning skall vapnet vara proppat och bäras i hölster/
väska.

Tävlingsjury
Anslås på tävlingsdagen.

Priser
Svenska Pistolskytteförbundets mästerskapstecken samt 
hederspriser till bästa fjärdedelen.

Övrigt
Kom helst ombytta. Det finns ingen tillgång till dusch på 
skjutbanan.

Upplysningar
Tävlingsledare Jan Jorsäter, mobil 070-3093800, 
webmaster@opssk.se

Örebro Läns Pistolskyttekrets, hälsar alla varmt välkomna!
På vår hemsida www.orebrokretsen.se kommer resultaten 
att redovisas.

Inbjudan till svenskt mästerskap i

Örebro Läns Pistolskyttekrets har på uppdrag av 
Svenska Pistolskytteförbundet glädjen att inbjuda er till 
svenskt mästerskap i springskytte 2020.

Information med tanke på COVID-19
I den mån det är möjlighet strävar vi efter att genomföra 
årets SM, men vi följer rådande rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten och reserverar oss för inställt 
arrangemang med kort varsel.
• Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
•  Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 

sekunder.
• Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
•  Håll avstånd till andra på idrottsplatsen och undvik att byta 

om i allmänna omklädningsrum.
• Res inte i rusningstid om du kan undvika det.
• Res bara om det är nödvändigt.
•  Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar 

dina sociala kontakter och undviker platser där människor 
samlas.

Springskytte 2020

Välkomna!
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En ny Kimber!
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EN RIKTIG PRESTIGETÄVLING I VAPENGRUPP A 
Vi vill se Sveriges bästa skyttar göra upp om det

häftigaste prisbordet i en precisionstävling någonsin
med ett totalt värde överstigande 30000kr!

1:A PRIS

12 september 2020 på Ulricehamns Pistolklubb

Grundomgång med 10 x 5 skott. Därefter genomförs tävlingen
som en "stege" där startfältet undan för undan slås ut under
dagen och avgörs till slut med en spännande finalskjutning.

1:a, 2:a och 3:a får pris. Resterande priser lottas ut bland de
deltagande skyttarna (priserna hämtas personligen på plats).

Startkostnad 500kr inklusive lunch och fika
Kringaktiviteter i form utav gratis provskjutning med olika

pistoler kommer genomföras under dagen.

Anmälan och mer information hittar du på:
ulricehamnspk.se

AMMO CENTER OPEN

ANMÄLAN

PRIS

HUR

NÄR & VAR
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Allmän information kring Covid-19 finns på
www.folkhalsomyndigheten.se

och på
www.krisinformation.se

Vi lever i en 
orolig tid
Livet i världen, Sverige och 
Pistolskytteförbundet påverkas kraftigt av den 
pågående pandemin. I all vår verksamhet, 
som förbund såväl som individer, ska vi ta 
ansvar och följa myndigheternas påbud. För 
att kunna agera både på möjligheter som 
öppnas men också på nya föreskrifter och 
råd krävs ibland snabba beslut, betydligt 
snabbare är pressläggningen på en tidning. 
Följ därför det senaste om förbundets 
tävlingar och om förhållningsregler 
inom nationellt pistolskytte på
www.pistolskytteforbundet.se

Minska risken att bli sjuk.

Tvätta händerna!

1. Löddra ordentligt.2. Tvätta mellan fingrarna, ovanpå 
handen och runt tummen.3. Skölj och torka.

sekunder

I hela30

2-metersrege
ln

Så ofta  
du kan

Ett sätt för dig att rädda liv.

Stanna
hemma om
du är sjuk

Feber 
Hosta 
Snuva
Halsont

När du har något av dessa symtom

Var rädd om våra äldre
och våra sköra
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Historiska besök 
i Thüringen
Av: Peter Stålbrand

För Svenska Pistolskytteförbundet och tidnings redaktionen brukar 
mars månad normalt präglas av en gigantisk IWA-mässa och ett 
årsmöte med WFSA i den tyska staden Nürnberg. Detta år blev det 
något helt annat.

Amanda Winnerstig, Nils-Anders Ekberg och Mike Winnerstig 
skapar sig en överblick av Suhl centrum.

Vårens utbrott av Covid-19 
har satt käppar i hjulen för 
många av oss. Själva stod vi 
beredda att ta oss an en IWA-
mässa och ett årsmöte med 
WFSA i tyska Nürnberg. 
Peter skulle rapportera från 
IWA-mässan i Nationellt Pi-
stolskytte och Nils-Anders 
skulle tillsammans med för-
bundets styrelseordförande 
Mike Winnerstig medverka 
på WFSA-mötet. Allting var 
bokat och klart när så Nürn-
bergmässan, som arrange-
rar IWA, beslutar att ställa in 
hela evenemanget, bara någon 
vecka innan det skulle gå av 
stapeln.
 Varken hotellbokning-
arna eller flygbiljetterna var 
avbokningsbara men vi tog 
beslutet att åka ner till Nürn-
berg ändå. Tidigare år när 
IWA-mässan har genomförts 
har det funnits väldigt lite tid 
till kulturella besök. Denna 
gång fick vi tid för några his-
toriska upplevelser som vi vill 
dela med oss av till er läsare.

Med på resan fanns även Mi-
kes dotter, Amanda Win-
nerstig. För att fördjupa sig i 
den tyska historien hade hon 
tillsammans med sin pappa, 
sedan länge, planerat några väl 
värda besök i samband med 
besöket i Nürnberg. Nu fick 
Amanda även följa med på en 
dagsutflykt till några intres-
santa vapenmuseer.
 Den tyska  de l s t a ten 
Thüringen ligger i meller-
sta Tyskland strax norr om 
Nürnberg, nära den tjeckiska 
gränsen. Området har en lång 
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Under vårt besök var det ingen trängsel på museet.

Tre klassiska militära vapen från andra världskriget. Överst ser vi 
Maschinenkarabiner 42(W). W står för Walther som designade och 
tillverkade vapnet.

I mitten ser vi det klassiska vapnet Stürmgewehr 44 (STG44) som 
blev en succé i den tyska armén. STG44 användes som bas när 
Sovjetunionen designade sin AK-47.

Nederst ser vi Fallschirmjägergewehr 42 som var ett mellanting 
mellan en automatkarbin och lätt kulspruta. Den var avsedd att 
användas av fallskärmsjägare i Luftwaffe (det tyska flygvapnet).

Maschinenkarabiner 42(W) och Stürmgewehr 
44 (STG44) behövde en kraftigare ammunition. 
Därför utvecklades patronen i kaliber 
7,92x33mm Kurz.
Tidigare maskingevär använde 
pistolammunition, vilken saknade både kraft 
och precision.

Revolvern ”Lefaucheux” i kaliber 7 mm. Den designades runt år 1900 
av Valentin Christoph Schilling som levde i Suhl.
Patronen som användes kallades ”Lefaucheux”, vilken uppfanns av 
fransmannen Casimir Lefaucheux 1836. Den hade en rundnosad kula 
och på hylsan av koppar fanns det ett hål där tändhatten sattes i, en 
så kallad stiftantändning.

Det ståtliga kulturhuset i Suhl riskerar att rivas, vilket har skapat 
protestgrupper i staden, vilket nu ökat chansen till renovering och att 
det återställs till sin ursprungliga glans.

Arkitekturen i Suhl är väldigt blandad. Under 1960-talet revs 
stora delar av den gamla staden för att ersättas med betonghus. 
Vapenmuseet som syns bakom träden byggdes på 1950-talet och 
användes då som malt- och brygghus.

tradition av bergshantering 
och vapensmide, vilket gjor-
de att staden Suhl utvecklades 
till ett centrum för vapenin-
dustrin på 1700-talet. När vi 
ändå är på plats måste vi väl 
besöka vaggan för modern 
vapentillverkning.

Vår dag började med ett besök 
på det stora vapenmuseet i 
staden Suhl. När bilen närmar 
sig stadskärnan ser det nästa 
ut som om vi vore i Östtysk-
land på 1960-talet. Hela sta-
den andas realsocialism vilket 
inte är så konstigt. Vid krigs-
slutet 1945 ingick staden i 
den sovjetiska ockupations-
zonen och blev senare en del 
i DDR (Deutsche Demo-
kratische Republik). Trots att 
staden gjort tappra försök att 
modernisera några byggnader, 
vårdas arvet från DDR-tiden, 
vilket kanske inte är en skön-
het för allas ögon.

År 2008 bestämde sig sta-
den Suhl att återigen öppna 

sitt vapenmuseum. Museet 
har hela tre våningar och ut-
ställningen täcker det mest i 
vapenväg från stenpilar och 
medeltida kanoner till jakt- 
militära- och sportskytteva-
pen. Hela den tredje våningen 
är dedikerad till de många 
pistoltillverkare som funnits 
i området.

Utanför museet finns en brons-
staty vid namn ”Suhler Ori-
ginal”, avbildad och gjord av 
den legendariska konstnären 
och gravören Helmut König. 
Han arbetade som gravör åt 
flera företag som tillver-
kade jaktvapen. För-
utom vapengravyr 
skapade Helmut flera 
vackra medaljer som 
används för utmär-
kelser vid både täv-
lingar och ceremonier.

I utkanten av staden upp-
fördes det stora skyttecen-
tret ”Schießsportzentrum 
Suhl-Fr iedberg”. Centret 
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skytteaktiviteter, serveringar 
och gäststugor.

Det finns mycket intressant 
historik för vapenintressera-
de i Suhl. Ett besök i staden 
som vi gärna hade velat hin-
na med, var på den historiska 
smedjan Schillingschmiede 
(Schillingsmedjan). Här visas 
många av de maskiner som 
använts i vapenframställning-
en genom tiderna. I byggna-
den finns även många av de 
maskiner som Sauer använder 
för sin vapentillverkning, vilka 
på senare tid har restaurerats. 
I trapphusen skall det finnas 
många av de vapen som Sauer 
tillverkade i Suhl, tillsammans 
med verktyg och andra min-
nesvärda ting. Här anordnas 
även smidesfestivalen varje år.

Efter besöket på vapenmuse-
um i Suhl begav vi oss vida-
re till den närliggande staden 
Zella-Mehlis, som även den 
har varit hemvist för många 
vapentillverkare genom åren. 
Här låg den tidigare statliga 
provningsanstalten för vapen 
som nu har omvandlats till ett 
museum. Här visas inte bara 
vapen utan även hur livet i 
staden från 1800-talet fram till 
i dag sett ut. Den största va-
pentillverkaren i Zella-Mehlis 
var utan tvekan Carl Walther. 
Därför är det inte helt ovän-
tat att man på museet visar 
en hel del historia från Walt-
her-fabriken.

Dubbelpipig pistol i kaliber .22 magnum. 
Denna modell är nyare då den är 
tillverkad 2006. 

Pistole Mod. 08. 
Kaliber 9 mm parabellum. 
Designer Heinrich Krieghoff, 
Suhl. Krieghoff grundades 
redan 1886 av Ludwig Krieghoff. Företaget 
producerar idag gevär och traditionen av 
vapentillverkningen från Suhl lever vidare.

Målskjutningspistol från 1930 i 
kaliber 5,4 mm. Modellen heter Super 
Luxus, vilken kan anas på det vackra 
utsmyckningarna i guld.

Selbstladepistole (självladdande 
pistol). Automatpistol från 
företaget Lignose i kaliber 6,35 
mm. Tillverkad 1920.

Selbstladepistole Taschenpistole 
(halvautomatisk fickpistol) 
modell 28. Tillverkad av företaget 
J.P. Sauer & Sohn 1938 i Suhl. 
Kalibern är 6,35 mm. 

Sportpistol Zi-Di i kaliber .22 från 
1970. Den påminner en del om 
den franska pistolen Unique med 
det bakflyttade siktet.

”Kipplaufpistole” En brytpistol 
från A. Menz i kaliber 6,35 mm. 
Tillverkad 1920.

På vapenmuseet finns även modernare 
vapen. Har kan man se den pistol som 
Ralf Schumann använde i snabbpistol när 
han vann olympiskt guld i Aten år 2004.

Man visar mer än gärna upp 
prestationer från traktens idrottare. Ralf 
Schumann har bott och tränat i Suhl 
och hans OS-guld från Barcelona 1992 
finns även det att beskåda på museet.

började byggas redan 1968 
för att uppfylla kraven på en 
olympisk skjutbana. Många 
av innevånarna i Suhl deltog 
i bygget och det uppskattades 
en tidsåtgång på 120 000 ar-
betstimmar. Efter 3 års bygg-
nation öppnade så centret i 

augusti 1971. I oktober 2006 
lämnade staden över adminis-
trationen av skyttecentret till 
ett företag och centret byt-
te namn till Shooting Sports 
Center Suhl (SSZ). För när-
varande har de 14 anställda 
som sköter allt från fastigheter, 
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I denna ställning spände provningsanstalten fast 
de vapen som skulle testas. En ståltråd anslöts 
till avtryckarna så att operatören kunde avlossa 
skotten utanför dörren.

Utanför dörren visade museet 
upp några exemplar som inte 
klarade sig igenom testerna.

Det gamla taket är bevarat och man förstår 
att det kunde gå väldigt illa för vissa vapen i 
provkammaren.

Vapensmide som tradition i Suhl

Innan andra världskriget fanns 
några av vapenfabrikerna för 
sportskyttevapen i Birming-
ham, Liège och Suhl. Den 
tyska sportvapenindustrin var 
i slutet på 1939 utan tvekan 
den mest framåtsträvande och 
framgångsrika i världen. Alla 
som var intresserade av vapen 
och vapentillverkning kände 
till namnet på staden Suhl i 
Thüringen. Sportskyttevapen 
som tillverkades i Suhl höll en 
mycket hög kvalitet.
 Det fanns en god anled-
ning till att dessa städer till-
verkade mycket vapen då 
städerna producerade järn, 
som då huvudsakligen var 
efterfrågat av vapenindustrin. 
Kanske är det av denna an-
ledning också att det finns 
en slående geografisk likhet 
mellan de flesta av dem, utom 
Birmingham, då de alla ligger 
i ganska avlägsna bergsområ-
den där yrket som vapensmed 
har gått i arv under århund-
raden.

Tidigt blev bergen kring Suhl 
en källa för några av de renas-
te järnmalmerna som finns i 
Europa. Skogarna kunde le-
verera bränsle i form av ved 
till smältningen av järnet och 
vattenströmmarna från berget 
levererade rörlig energi, vilket 
gjorde Suhl till ett stort cen-
ter för framställning av järn. 
Så småningom hittades järn-
malm på andra platser där det 
krävdes mindre arbetskraft för 
att bryta den, vilket gjorde att 
gruvdriften i Suhl minskade i 
mitten på 1800-talet.
 Under många århundra-
den skickades järnet från Suhl 
till andra städer, men under 
första hälften av 1500-talet 
började smeder bosätta sig i 
Suhl och började smida pi-
por till vapen. I mitten av 
1500-talet började enskilda 
småföretag att inrätta gillen 
(sammanslutningar) för att 

reglera arbetare och inspek-
tera produkterna. Dessa gillen 
var mycket inflytelserika för 
att upprätta en arbetsstandard 
genom att begränsa medlem-
skapet till de som visade kun-
skaper i sina hantverk.

Den modernare vapentillverk-
ningen tog fart på allvar i Suhl 
i mitten på 1700-talet. Flera 
medlemmar av Sauer-famil-
jen flyttade dit 1751, tillsam-
mans med medlemmar av 
familjen Spangenberg, vilka 

sedan grundande företaget J.P. 
Sauer & Sohn. Företaget flyt-
tade till staden Eckernförde i 
nordvästra Tyskland under ef-
ter andra världskriget.
 År 1835 etablerade Johann 
Valentin Funk sitt företag 
Christoph Funk, som tillver-
kar vackra jaktgevär med ut-
sökt gravyr. Företaget lever 
fortfarande kvar i Suhl.
 Även vapensmeden Carl 
Gottlieb Haenel grunda-
de sitt företag C.G. Haenel 
omkring 1840. Nu för tiden 

Signalpistol i kaliber 4. Modellen heter ”Hebel”. 
Tillverkad av Friedrich Langenhan, 1894. Hebel 
betyder hävarm vilket denna modell har.
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På museet 
visas det även 
annat än vapen. 
Här ser vi en 
skrivmaskin 
från Mercedes, 
tillverkad 1936.

En modell av den gamla provningsanstalten fanns att beskåda.

Gravören och konstnären Helmut 
König, som är något av en 
legend i trakten, åkte Vasaloppet 
1999. Något som man anser är 
väl värt att visa upp på museet.

tillverkar företaget vapen för 
såväl sportskyttar, jägare och 
försvarsindustrin.
 Sempert & Kr ieghoff 
grundades i Suhl 1886 av 
Ludwig Krieghoff. Förutom 
sina vapenkonstruktioner är 
han känd för sitt uttalande 
”du skjuter med pipan men 
träffar med kolven”. Företaget 
tillverkar fortfarande högkva-
litativa hagel- och kulvapen 
samt drillingar under namnet 
Krieghoff, men nu i Ulm, Ba-
den-Württemberg.

1945 tog Sovjetunionen kon-
troll över Suhl och Zel-
la-Mehlis och städerna blev 

en del av Östtyskland (DDR). 
De stora vapenfabrikerna 
demonterades och de bäs-
ta maskinerna skickades till 
Ryssland. Vissa nyckelper-
soner som till exempel in-
genjörer och deras familjer 
tvingades också flytta till 
Ryssland för att inte höras av 
på många år.
 De små tillverkarna som 
stannade kvar i Suhl efter 
det sovjetiska övertagandet 
sattes under övervakning av 
”Büchsenmacher Handels 
Gesellschaft”, som fritt över-
satt betyder Bössmakarnas 
Handelsbolag. De större fö-
retagen som bland annat in-

Om ni vill besöka dessa utsökta museer kan ni få mer information på:
Waffenmuseum Suhl – https://www.waffenmuseumsuhl.de/
Museum Zella-Mehlis – http://www.museum.zella-mehlis.de/

kluderade Sauer, Merkel och 
Haenel var förenade i ett stat-
ligt ägt företag.

I dagsläget är vapentillverk-
ningen fortfarande aktiv i 
Suhl och den närliggande sta-
den Zella-Mehlis, men i en 
mycket mindre skala. Tradi-
tionen med vapensmide hål-
ler i sig även den.
 Studenter från hela Tysk-
land kommer till Suhl för att 
gå i skola på ”Berufsfachschu-
le Büchsenmacher Suhl” 
(Yrkeshögskola för vapens-
meder). Bland sponsorerna 
för skolan hittar vi inte helt 
oväntat många av de företag 
som en gång i tiden startade 
sin verksamhet i Suhl. Utbild-
ningen sträcker sig över 3 år 
och innehåller både vapens-
mide och gravyr. Under det 
första året får eleverna lära sig 
mycket om de verktyg som 
kommer att användas inom 
yrket. Det är mycket nötande 
mekaniskt arbete detta år när 
stålplattor skall filas till exakta 
dimensioner och borrningar 

skall ske med hög precision. 
Det andra året på utbildning-
en går eleverna igenom hur 
man sätter ihop vapen och 
anpassar de olika delarna för 
att få en exakt passform. Först 
under det tredje året får elev-
erna reparera och göra för-
ändringar på befintliga vapen.
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Historien om Walther

Mästerskytten Carl Walther 
startade sin tillverkning 1886 
i staden Zella-Mehlis. Till 
en början tillverkades det 
jakt- och prickskyttegevär i 
företaget som han drev till-
sammans med sin fru. Paret 
hade fem söner, Fritz, Georg, 
Wilhelm, Erich, och Lothar. 
De tre förstnämnda lärde sig 
att tillverka gevär i sina föräld-
rars fabrik. Lothar lärde sig att 
bli verktygsmakare och Erich 
valde en helt annan karriär 
vid sidan av vapenindustrin. 
Lothar Walther grundade se-
dan företaget som tillverkar 
pipor och som fortfarande 
bär hans namn. 1903 byggde 
företaget en mindre fabrik på 
Katzenbuckel backen i Zel-
la-Mehlis.

Fritz Walther var väldigt intres-
serad av den spirande tekni-
ken med semi-automatiska 
pistoler. Detta var något han 
hade lärt sig under en ut-
bildning i Berlin, som på den 
tiden var centrum för tillverk-
ning av handeldvapen. Han 
skrev flera brev till sin far för 

att övertyga honom att pistol-
tillverkning var något som fö-
retaget skulle satsa på.
 När Fritz återvände hem 
år 1908 kunde han tillsam-
mans med sin far stolt pre-
sentera prototypen av ”Model 
1”, som de hade sökt patent 
på i juni 1911. Prototypen 
gick senare till produktion 
i en version med kaliber 
6.35 mm.
 På 1920-talet såg Fritz en 
potential med double-action 
trycket, trots att de revolvrar 
som fanns med double-action 
inte riktigt hade tagit sig in 
på marknaden. 1929 föddes 
Walther PP (Polizei Pisto-
le) som snabbt blev en succé 
över hela världen. Inte bara 
för myndigheter som polis 
och militär utan även för ci-
vilt skytte. En kompakt mo-
dell vid namn PPK (Polizei 
Pistole Kriminal) började till-
verkas bara två år senare.

Carl Wilhelm Freund Walther 
(1858–1915).

Carl Walthers vapenfabrik på Goethestraße, 1940.

Tre tidiga modeller från Walther. 
Överst ser vi modell 9 i kaliber 
6,35 mm som tillverkades mellan 
1921-1945.
Därefter modell 5 i kaliber 6,35 
mm som tillverkades 1913-1915.
Längst ner ser vi modell 4 i 
kaliber 7,65 mm som tillverkades 
1910-1928.

Som kuriosa kunde man se 
miniatyrer av de maskiner som 
fanns i fabriken hos Walther. Här 
ser vi en fräs från 1906.

En tunn mapp med design-
teckningar och rättigheter-
na till mer än 80 patent var 
allt som Fritz Walther kunde 
rädda från andra världskrigets 
härjningar. Precis som sin far 
fick han börja från början, 
men nu i staden Ulm i Ba-
den-Württemberg. En liten 
verkstad där man tillverkade 
skor var kärnan i verksam-
heten och där föddes Walt-
her-företaget på nytt. Snart 
tillkom produktionsplatser 
för kontorsmaskiner i Nie-
derstotzingen och Gerstetten. 

Redan april 1949 firade de 
anställda produktionen av den 
1 000:e räknemaskinen. För 
Fritz Walther innebar intäk-
terna att han återigen kunde 
ägna sin tid åt sitt favorityrke. 
Vapenproduktionen börja-
de igen vid Donaubastion i 
Ulm. I slutet av 1950 var de 
första 100 luftpistolerna färdi-
ga för leverans. Fritz Walther 
var tillbaka. 



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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Idag manifesteras kopplingen 
mellan Pistolskytteförbundet 
och Hemvärnet bland annat 
genom det årliga samarrang-
emanget ”Riksmästerskap Pi-
stol 88 för Hemvärnet”. Just 
i år har det varit nödvändigt 
att göra ett uppehåll på grund 
av Covid-19, men nästa år är 
det dags igen i Östergötland.

Hemvärnet behöver alltid 
personal, och troligen just dig.
www.hemvarnet.se

Svenska Pistolskytteförbundet
(infoga hjärta här)
Hemvärnet

Svenska Pistolskytteförbundet gratulerar

Hemvärnet på 
80-årsdagen!
Den 29 maj 1940 beslöt Riksdagen att inrätta ett hemvärn. 
Knappt två månader tidigare hade Norge och Danmark 
ockuperats av Tyskland. Redan föregående vinter hade ett antal 
skytteföreningar på eget initiativ organisera sig för hembygdens 
försvar. Kopplingen mellan frivilligt skytte och Hemvärnet har 
alltid varit stark.

www.hemvarnet.se
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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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Duktiga skyttar och 
bra arrangörer
Av: Peter Siegel

De aktiva skyttarna i Salems Pk är inte bara duktiga på alla Sveriges 
skjutbanor, de är även bra på att arrangera olika tävlingar. I mars 
var det dags för militär snabbmatch och den 20 september 2020 
anordnar man Stockholms kretsmästerskap i fält vapengrupp A.

Salems skyttar syns på väldigt 
många tävlingar och når of-
tast mycket bra placeringar 
i resultatlistan. De har svar-
ta jackor och namnet SA-
LEMS PK lyser i guldfärgad 
text på ryggen. Skyttar som 
Matteus Tuz, Jonas Hübner, 
Thomas Erlandsson, Tho-
mas Herkevall, Peter Ceder-
löv, Maria Prandl-Norrgård 

och Lena Kröckel med fle-
ra, är ofta förekommande i 
toppen på många resultat-
listor. De sporrar varandra 
och bildar tillsammans en av 
Stockholms bästa föreningar. 
Tidigare medlemmar som har 
bytt klubb på grund av att de 
bor närmare andra klubbars 
skjutbanor är Thomas Beck, 
Thomas & Anna Karlsson, 

Robert Johansson och ve-
teranen Jan-Åke Lindström. 
Alla är framstående pistolskyt-
tar, mästerskapsvinnare och 
även östsvenska och svenska 
mästare.

Den 8 mars 2020 arrangerade 
Salems Pk en tävling i mili-
tär snabbmatch på sin bana i 
Hallsta, nära Salems centrum, 

söder om Stockholm. Det 
sägs att militär snabbmatch 
egentligen är jätteenkelt. En 
stor tavla där det gäller att 
skjuta i mitten. Hur svårt kan 
det vara?

Skjuttiderna bli kortare vartef-
ter och det blir då allt tuffa-
re. Fyra serier på vardera 10, 
8, 6 sekunder är skjuttiderna 
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Ordföranden i Salems Pk, Thomas Erlandsson, 
hälsar alla skyttar välkomna till tävlingen.

I sekretariatet förde Peter Cederlöv in skyttarnas resultat från 
protokollen.

Björn Segendorff, Salems Pk, var 
funktionär och tävlade själv.

Johan Gustavsson, Roslagens Pistolskyttar, sköt 
två serier med 50 poäng. En i vapengrupp B och 
den andra i vapengrupp C.

Det var endast 5 damer som ställde upp i tävlingen. 
Hanna Eriksson, Lövsta Skf, vann sin klass DC3. 
Pelle Carlsson, Lövsta Skf, vann klassen C3 där han 
även fick full pott i en 6-sekundersserie med en 
50-poängare.

Christian Widsten, Huddinge Jaktvårdsförening, 
sköt även han 50 poäng.

Roger Björkman, Råsbo Psk, med en av sina 
50-poängs speglar.

i militär snabbmatch. Målet 
är visserligen stort, men det 
gäller att träffa 10:ans ring el-
ler ännu bättre inner-tian. På 
6-sekunders serierna blir det 
lite stressigt, avfyrar man inte 
på en gång riskerar man att 
tavlan försvinner innan alla 
skott är avlossade. Av egen er-
farenhet vet jag att det ibland 
går bättre om man inte hin-
ner tänka utan bara skjuter 
instinktivt.

50 poäng är naturligtvis det bäs-
ta resultatet per serie. Skjuter 
man 5 innertior, som Angeli-
to Eriksson från Södertälje Pk 
gjorde på Salems tävling, går 
det inte att öka mer. Det är ett 
drömresultat. Hela 13 gånger 
lyckades olika skyttar skjuta 50 
poäng. Dessa var Johan Gus-
tavsson, Roslagens Ps (2x50), 
Roger Björkman, Råsbo Pk 
(2x50), Stefan Carleblom, Ty-
resö Sf (2x50), Leopold Joandi, 
Salems Pk, Hans Ehn, SAPK, 
Christian Widsten, Huddinge 
Jaktvårdsföre ning, Carl Tull-
berg, Bromma Pk, Pelle Carls-
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VAPENAUKTION!

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

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

Inlämning Inlämning 
pågår.pågår.

Angelito Eriksson, 
Södertälje Pk, sköt 
50 poäng med hela 
5 innertior på en 8 
sekunders serie i 
vapengrupp C.

Segrarna i militär snabbmatch i Salem
Vapengrupp Namn Klubb Poäng
C3 Pelle Carlsson Lövsta Skf 565
C2 Hans Ehn SAPK 566
C1 Erik Täfvander Upplands Väsby 551
DC1 Laila Wing PK Haningeskyttar 469
DC2 Gunilla Åhman PK Haningeskyttar 547
DC3 Hanna Eriksson Lövsta Skf 543
Junior Leopold Joandi Salems Pk 537
VY Peter Cederlöf Salems Pk 549
VÄ Björn Hellström Stockholmspolisens Skf 544
B3 Pelle Carlsson Lövsta Skf 560
B2 Adam Ström Handens Psk 510
B1 Laila Wing PK Haningeskyttar 481
R3 Matteus Tuz Salems Pk 563
R2 Hans Ehn SAPK 533

Salems Pk gillar detaljer och visar 
gärna upp sitt klubbnamn. Här ser 
vi en pipvikt med egen gravyr.

Leopold Joandi, Salems Pk, sköt även han 50 poäng. Till höger på 
bilden ser vi pappa Jaan som även han skjuter för Salems Pk.

Likaså sköt 
Hans Ehn, SAPK, 50 
poäng som han stolt 
visar upp.

son, Lövsta Skf och William 
Ekekrantz, Lunda Skf, samt 
nämnde Angelito Ericsson.

Pelle Carlsson från Lövsta Skf 
blev bästa skytten totalt och 
vann både vapengrupp C3 
och B3. Bäst i revolver var 
hemmasonen Matteus Tuz. 96 
skyttar totalt sköt tillsammans 
1152 serier i 3 vapengrupper, 
vilket motsvarade 5760 skott 
i vallen. Vapengrupp A tilläts 
inte på denna tävling då det 
bullrar för mycket.

En annan mycket bra och 
framstående klubb är Atlas 
Copco Pk i Stockholm som 
skulle ha arrangerat flera täv-
lingar i militär snabbmatch 
under våren. Dessa tävling-
ar skulle ha varit mycket bra 
träning inför årets SM i mi-
litär snabbmatch. Tyvärr blev 
alla dessa tävlingar inställda på 
grund av den rådande pan-
demin. Man kan bara hopp-
as att tävlingsverksamheten 
kan komma igång igen till 
hösten. 
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Ryckskott
Av: Ulf Hansson

Såja, krama fint...

Vad tusan? Inget händer...

Krama... Vänta!.. kornet inte perfekt...

Förbaskat!

NEEJ!!!

Precisionsskjutning. Man riktar in sig. Man tar 
tryckpunkten. Man kramar avtryckaren. Inget händer. 
Nu börjar kornet glida mot vänster i skåran. Det 
här går inte. Men nu då... kornet ligger rätt... Inget 
händer. Jaha, nu är inte kornet struket längre. Jag 
kan inte avfyra nu, måste få ordning på kornet i 
skåran! Jaha, bra, men nu har jag istället halkat ned 
i riktområdet. Det är som förgjort. Jag börjar tröttna, 
det var då själva... varför smäller det inte...?
– Pang!
Morsning – en sexa.

Troligen är det fler än jag som 
upplevt situationen jag be-
skriver ovan. En tröst, om än 
klen, är att även den säkras-
te hand darrar utan att man 
kan göra något åt det, enligt 
en undersökning som gjor-
des 1993.

Det var på institutionen för fy-
siologi och farmakologi vid 
Göteborgs universitet som Jo-
han Wessberg disputerade på 
en avhandling om ”Pulsativ 
kontroll av människans fing-
errörelser”. Intressant läsning 
för en pistolskytt. Wessberg 
avslöjar att även ”den mju-
kaste smekning eller det jäm-
naste drag med en stråke sker 
i korta snabba ryck”.

Upptäckten ger en rad uppslag 
om hur hjärnan bär sig åt för 
att styra fingrarnas precisions-
rörelser och vilka försök och 
mätmetoder som kan använ-
das, för att förstå hur hjär-
nan till exempel samordnar 
syn och rörelse och hur olika 
delar av kroppen samordnas.

Samordning av syn och rö-
relse är ju ett av pistolskyt-
tets grundläggande moment 
och man läser gärna vidare i 
rapporten:
 ”Man vet att handen dar-
rar med en frekvens på cir-
ka 10 darrningar per sekund 
även om man försöker hålla 
den helt stilla. Bakgrunden till 
darrningen är, trots att man 

forskat en hel del, inte klar-
lagd.
 Genom att sätta punk-
ter på ett finger och sedan 
studera det i högupplösande 
videokamera får man via da-
torbearbetning så hög upplös-
ning att rörelser mindre än en 
tiondels millimeter kan mätas.
 Fingerrörelserna sker med 
en frekvens på 8–10 per se-
kund och mätningarna visar 
att de ryckvisa rörelserna inte 
är någon tillfällighet. De åter-
speglar hjärnans sätt att sty-
ra fingrarna genom en serie 
korta impulser.
 Troligen ger det här sättet 
att styra möjlighet till stör-
re precision än en helt jämn 
rörelse. En tänkbar anledning 
kan vara att styrning genom 
modulering av korta impul-
ser ger centrala nervsystemet 
hanterliga datamängder att 
behandla”.

Som pistolskytt frågar man sig 
förstås om dessa små ”ryck-
ningar” i fingret är så pass 
stora att de påverkar avfyr-
ningen. Är det ryckskottens 
förklaring? Troligtvis inte, och 
hur som helst är det ju något 
vi tydligen får leva med alle-
sammans.

Det är nog bara att kämpa på 
och istället för att grubbla på 
darrfrekvenser vara discipli-
nerad nog att ta ned pistolen 
och börja om när det börjar 
skvalpa i siktskåran. 
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Karl Olsson 
öppnar butik
Av: Peter och Anna Stålbrand

Karl Olsson Shooting Sports har tidigare endast sålt sina varor 
online. Men den 9 maj öppnade butiken i Solna, strax utanför 
Stockholm, och vi fanns självklart på plats för att gratulera och 
spana in den nya butiken.

Karl har lång erfarenhet av 
skytte, då framför allt inom 
gevärsskyttet där han tagit 
både VM- och EM-medaljer. 
Han innehar även ett världs-
rekord på 300 meter liggande 
och har ett 50-tal världscu-
pstarter på sin meritlista. På 
senare år har han även börjat 
intressera sig för pistolskytte.
 Den nya butiken ligger 
i samma lokaler som FMJ 
Shooting Range, vilket vi 
skrivit om i tidigare utgå-

vor av Nationellt Pistolskyt-
te. Det stora skyttecentrat är 
fortfarande, till viss del, under 
uppbyggnad. Karl Olssons bu-
tik ligger på en plats i anlägg-
ningen som senare är tänkt att 
användas som en mötesplats 
för skyttar.
 När vi kommer in i den 
välordnade butiken är Karl 
i full fart med att hjälpa sina 
kunder. Under vårt besök i 
butiken kommer flera kunder 
och vänner in för att gratule-

ra till premiäröppningen och 
Karl får även ta emot flera 
blombuketter.

Hur kom företaget till världen?
– Det var nog lite av en 
slump. Jag fick en möjlig-
het att sälja skyttekläder av 
ett visst märke för många år 
sedan. När jag då var ute på 
tävlingar och fick tid över 
kunde jag ta mått på skyt-
tarna för deras beställning-
ar av skyttekläder. Sedan har 

det bara vuxit till sig med en 
webbhandel och många fler 
produkter, berättar Karl.
– För cirka 4 år sedan fick jag 
chansen att börja sälja vapen 
från Walther vilket jag tyckte 
var väldigt roligt. Jag skjuter 
själv med Walthers gevär på 
tävlingar och jag vet vilken bra 
kvalitet deras produkter har.
– Jag har under hela resan 
känt mig för vilken väg jag 
velat gå och hade väl inte tan-
ken på att öppna en butik till 

Karl Olsson är själv gevärsskytt 
på elitnivå. Han har tagit både 
VM- och EM-medaljer samt 
innehar ett gällande världsrekord 
i 300 meter gevär.

Karl Olssons nyöppnade butik ligger i FMJ Shooting 
Range lokaler i Solna. En stilren och välordnad butik.
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en början, men nu dök tillfäl-
let upp och då kändes det helt 
rätt.

Varför öppnade butiken hos 
FMJ Shooting Range?
– Jag har känt Johan Backe 
som driver anläggningen i 
många år. Det var under de 
många världscuptävlingarna 
vi kom i kontakt med varan-
dra. Då tävlade Johan i snabb-
pistol på samma nivå som mig.
– Vid något tillfälle prata-
de Johan om sitt projekt och 
att han gärna skulle vilja ha 
en vapenhandlare på plats i 
lokalerna. Detta kändes som 
klippt och skuret för mig.
– Jag tror att kombinatio-
nen av skjutbana och bu-
tik är något av ett vinnande 
koncept. Att kunna låta mina 
kunder testa både gevär, pi-
stol och olika sorters ammu-
nition med sådan närhet är få 
förunnat. Sedan kan även de 

Flera kunder kom till butiken för att gratulera till premiären. Här ser vi 
Christina Bystedt som överlämnar blommor.

I datorn kan 
man enkelt läsa 
av hur man rört 
pistolen. Både 
före, under och 
efter skottet. 

Anna Stålbrand provskjuter Scatt-systemet vilket hon var en fena 
på. 10,2 som högsta poäng. Karl berättar att det är ett otroligt bra 
hjälpmedel som han själv tränar mycket med.

Det finns både nya och begagnade vapen att titta på i butiken. 
Lagret börjar fyllas upp och man kan redan nu provskjuta batchar 
av luftvapenammunition för att se vad som fungerar bäst i sitt eget 
vapen.

som är på skjutbanan få en bra 
service och möjlighet att köpa 
ammunition eller tillbehör på 
plats.

Är det vapen från Walther du 
fokuserar på?
– Tidigare har jag varit väl-
digt fokuserad på att sälja 
Walther, men nu tar jag även 
in mycket annat på vapensi-
dan. Där ser vi bland annat 
Glock och Sig Sauer, men 
som många andra kommer jag 
att tillhandahålla det kunder-
na efterfrågar. Nästan allt går 
att beställa.

Kommer du att utföra service 
på vapen också?
– Jag utför absolut service på 
vapen från Walther idag, det är 
något som jag är utbildad på. 
Tidigare fick jag möjlighe-
ten att vara nere hos Walther 
i tyska Ulm och jobba lite hos 
deras serviceavdelning.

– Andra vapen och tillver-
kare kan jag också hjälpa till 
med i ganska stor mån. Jag 
arbetar just nu med att hitta 
en samarbetspartner som kan 
hjälpa till med lite mer av-
ancerade servicearbeten. Jag 
tycker det är viktigt att vara 
seriös. De vapen man säljer 
bör man också ha reservdelar 
och kunskap kring, säger Karl.

Det kanske inte är just vapen 
som Karl brinner för utan 
skyttet i sin helhet. Han berät-
tar att skyttesporten, träning-
en och teknikbitarna är något 
som ligger honom varmt om 
hjärtat. I butiken finns det 
en skyttesimulator från Scatt. 
Det är en väldigt intressant 
produkt. Karl berättar att han 
övar torravfyrningar till 50% 
och då med hjälp av Scatt-si-
mulatorn.

Hur fungerar en Scatt?
– Den består av en optisk 
sensor som man sätter på 
pistolen eller geväret. Från 
sensorn kan man antingen 
använda trådlös teknik eller 
en kabel för att ansluta sig till 

datorn, berättar Karl medan 
han ansluter och ordnar för 
en provskjutning.
– Principen är ganska en-
kel, men tekniken är avance-
rad. Sensorn kalibreras genom 
att pistolen avfyras (torrt eller 
skarpt) medan den är helt stil-
la och sensorn ser målet. Med 
den senaste modellen, MX-
02, känner sensorn automa-
tiskt av en svart prick oavsett 
avstånd på mellan 3–300 me-
ter.
– Det smidiga med Scatt är 
att den kan användas både på 
träning med skarp ammuni-
tion eller när man står och 
torrklickar hemma. Sensorn 
reagerar på avtrycket.

Vi får anledning att återkom-
ma till butiken, dels för att 
följa utvecklingen, dels för 
att göra en längre artikel om 
Scatt-simulatorn i komman-
de utgåvor av Nationellt Pi-
stolskytte. 

För mer information om Karl 
Olsson Shooting Sport, besök 
hemsidan på: https://www.
karlolsson.se
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Styrelsearbete på 
distans
Av: Peter Stålbrand

Tekniken att mötas digitalt har använts länge av både privatpersoner 
och företag, när det varit svårt att träffas rent fysiskt. Det vi inte 
tidigare visste var att det skulle komma en tid då vi behövde tekniken 
för att undvika träffa varandra.

På min arbetsplats har vi inte 
bara digitala möten, utan vi 
både fikar och umgås socialt 
helt digitalt under vissa stun-
der. Då många arbetar från 
sina hem finns det ett stort 
behov av socialt umgänge, 
även utanför sammankallade 
möten, för att hålla kvar mo-
tivationen och undvika käns-
lan av ensamhet. Vi har även 
behov av att samarbeta kring 
både digitala dokument och 
den programmeringskod vi 
skriver, i realtid. Ungefär så 

som man arbetar när man sit-
ter bredvid varandra vid ett 
skrivbord.

Tekniken för att mötas och 
att samarbeta digitalt är väl 
beprövad, men under första 
delen av detta år sattes den 
verkligen på prov då ök-
ningen var enorm av antal 
användare. Även teknikhan-
deln har satts på prov. Under 
mars månad var det i stort sett 
omöjligt att beställa en webb-
kamera, då köparna möttes av 

texten ”Slut i lager” hos åter-
försäljarna.
 De befintliga dig itala 
verktygen har fått många 
uppdateringar och helt nya 
prisbilder under våren, för att 
locka de nya användarna. Vissa 
verktyg har till och med bli-
vit gratis, fast med begränsad 
funktionalitet.

Vad behövs för 
att samarbeta 
på distans
En telefon kan räcka bra för 
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ett möte med bara samtal. Vill 
man kunna se vad andra visar 
eller samarbeta kring ett digi-
talt dokument, är det enklast 
med en dator.
 Ett bra headset, som kom-
binerar hörlurar med inbyggd 
mikrofon, är att rekommen-
dera. Då har man båda hän-
derna fr ia och kan göra 
anteckningar samtidigt som 
man pratar. Det finns många 
bra headset som inte kostar 
allt för mycket.
 Ett bra headset, som till 
exempel PC-8 från Sennhei-
ser, kostar runt 400 kronor.
 En tyst omgivning är ett 
måste vid ett möte med ljud. 
Om någon av deltagarna sit-
ter i ett rum där det förekom-
mer ljud i form av prat eller 
skrammel, kan jag nästan ga-
rantera att någon i mötet blir 
väldigt irriterad. Om man nu 
absolut inte kan hitta en tyst 
omgivning måste man vara 
väldigt noga med att stänga 
av mikrofonen när man själv 
inte pratar.
 Att höra varandras röster 
är trevligt men det är ännu 
trevligare att se varandra via 
en webbkamera, något som 
skapar en större känsla av 
delaktighet. Webbkameror 
finns i många olika prisklas-
ser från någon hundralapp till 
flera tusen kronor. Här kan 
jag personligen rekommen-
dera märket Logitech och en 
modell som heter C920. Den 
kostar runt 1000 kronor och 
har en otroligt bra bildåter-
givning.

 När man använder en 
webbkamera finns det några 
saker att tänka på. Kameran 
bör sitta i samma höjd som 
dina ögon så att du har hu-
vudet rakt när du tittar i den. 
Du bör också tänka på ljuset i 
rummet. Tänd gärna en lampa 
framför dig så att ansiktet blir 
upplyst. Om du har ett ljust 
fönster bakom dig kommer 
ditt huvud bara bli en silhu-
ett, något som helst bör und-
vikas. Det är bara jobbigt att 
titta på deltagare i mötet som 
man inte ser tydligt.

Mötesdisciplin
I möten där man sitter i sam-
ma rum kan man enkelt upp-
fatta kroppsspråk, miner och 
uttryck hos deltagarna i mö-
tet. Det är lätt att uppfatta sig-
naler från en person som vill 
komma till tals, varpå man lå-
ter personen i fråga framföra 
vad de vill säga.
 I ett digitalt möte är dessa 
signaler mycket svårare att 
uppfatta. Ännu svårare blir 
det när man inte ser perso-
nen som kanske vill komma 
till tals. Då gäller det att ha 
disciplin under mötet, för att 
alla ska få möjlighet att prata. 
Vissa använder en talarord-
ning där deltagarna får ordet 
i tur och ordning. I många di-
gitala verktyg finns det även 
funktioner där man kan be-
gära ordet genom att digitalt 
räcka upp en hand, med ett 
enkelt klick på en knapp.
 Det är mycket irriterande 
när möten inte startar i tid 

eller tar lång tid på grund av 
tekniska problem. Frågor som 
”Hör ni mig?”, ”Ser ni min 
skärm?” eller ”Vem är det som 
skramlar?” är inte helt ovan-
liga. Därför är det viktigt att 
förbereda sig i tid för att ska 
fungera utan problem.
 Sätt gärna upp ett test-
möte där deltagarna får tid 
att justera sin utrustning och 
får möjligheten att hjälpa var-
andra för att skapa en så bra 
mötesupplevelse som möjligt. 
Tro mig, det är väl investerad 
tid för att slippa irritation.

Mötesverktyg
Det finns mängder med verk-
tyg för att mötas digitalt, frå-
gan är vad som passar just dig 
i funktion och pris. Många 
verktyg har en gratisvariant 
som är aningen begränsad 
i funktionalitet men kan 
duga alldeles utmärkt för 
just dina behov. Här nedan 
nämner jag bara några verk-
tyg som jag själv tycker har 
fungerat bra.

Logitech C920 HD PRO är 
ett mycket bra alternativ 
till webbkamera.

tion på datorn. Här finns det 
möjlighet att använda en vir-
tuell whiteboard för att skis-
sa sina idéer. Det går även att 
föra mötesanteckningar som 
alla deltagare kan se i realtid. 
Läs mer på https://microsoft.
com/teams

Zoom har snabbt klättrat på 
marknaden och är idag en av 
de större plattformarna för vi-

deokonferenser. Baspaketet är 
helt gratis och då får du obe-
gränsat med videosamtal mel-
lan två personer, och upp till 
40 minuter för möten med tre 
personer eller fler. Zoom låter 
dig även dela ditt skrivbord 
eller en specifik applikation, 
samt en virtuell whiteboard 
och många andra funktioner. 
De har tidigare fått stor kri-
tik för de integritets- och sä-
kerhetsbrister systemet haft. 
Detta skall vara åtgärdat men 
säkerhetsexperter tror att de 
finns flera dolda brister. Läs 
mer på https://zoom.us

Samarbete med digitala 
dokument
Det finns många sätt att sam-
arbeta kring dokument. Först 
och främst har vi lagring-
en, vart dokumentet sparas. 
Många använder Dropbox, 
Google Drive, OneDrive el-
ler SharePoint, vilka alla är 
väldigt smidiga verktyg för att 
dela filer mellan flera perso-
ner. Även här finns det både 
gratis- och betalvarianter be-
roende på hur mycket utrym-
me som behövs.
 Sedan har vi möjligheten 
att kunna ändra och spara i 
dokument utan att det blir 
konflikter. Tidigare kunde en-
dast en person i taget öppna 

Google Meet har hittills bara 
varit tillgängligt för före-
tagskunder som är anslutna till 
kontorspaketet G Suite. För 
att stötta den globala krisen 
har man nu valt att låta alla 
med ett konto hos Google 
använda tjänsten gratis. Gra-
tisversionen av tjänsten ska 
egentligen ha en maximal 
möteslängd på 60 minuter, 
men begränsningen tas inte i 
burk förrän den sista septem-
ber. Läs mer på https://meet.
google.com

Microsoft Teams är en vida-
reutveckling av produkten 
”Skype for business”, vilken 
nu Microsoft erbjuder i en 
gratisversion. Teams kan an-
vändas via deras webbsajt el-
ler så kan man ladda hem den 
och installera som en applika-



NP2 ’20 3130 NP2 ’20

Om flera personer öppnar samma Excel-dokument ser man vilka celler som de olika användarna har 
markerat eller håller på att ändra.

och spara ett dokument, vilket 
skapade problem. Att tillsam-
mans, kanske under ett möte, 
kunna titta och skriva i sam-
ma digitala dokument som 
till exempel ett kalkylark är 
väldigt smidigt. Detta är nå-
got som både de olika doku-
mentprogrammen i Microsoft 
Office 365 och Google Docs 
ger oss möjlighet till. I doku-
mentet ser man vart de andra 
personerna har sina markörer 
och man ser direkt vilka änd-
ringar andra gör.

Både Microsoft och Google er-
bjuder ideella föreningar att 
använda deras produkter gra-
tis. Något som är väl värt att 
titta på. Där ingår både app-
likationer, mejl, webbplatser, 
lagring och mycket mer.
 Läs mer om dessa erbju-
danden här: https://non-
profit.microsoft.com och 
https://www.google.com/
nonprofits

Slutligen hoppas jag att denna 
pandemi snart går över så att 
vi kan mötas på riktigt. Både 
i styrelsemöten, på skjutba-
norna och inte minst på alla 

underbart roliga tävlingar. 
Däremot hoppas jag att för-
eningar runt om i landet inte 
ger upp digitala möten i fram-
tiden, bara för att vi kan träf-

fas igen. Det är ett utmärkt 
sätt att kunna medverka på 
ett möte fastän man inte fy-
siskt är där. 

Datum
Lördag den 12 och söndag den 13 september 2020.

Plats
Ekens Precisionscenter, Lagervägen 4, Skogås.

Priser
Förbundets medaljer till de tre främsta skyttarna 
samt tre bästa lag. Individuella hederspriser till de 
10 bästa i varje vapengrupp.

Tävlingsledare
Clas Simmerud, clas.simmerud@gmail.com.
Håll er uppdaterade med senaste informationen om 
tävlingen via deras webbsajt https://www.ekenspsf.
se/magnumprecisionsm

Nytt datum för SM i 
magnumprecision
På grund av den rådande pandemin är många tävlingar inställda. Ekens 
Psf som arrangerar SM i magnumprecision har begärt att få flytta fram 
datumet för tävlingen, vilket Svenska Pistolskytteförbundets styrelse 
godkänt. Det nya datumet för SM i magnumprecision är då 12–13 
september 2020. Platsen och övrig information i inbjudan är oförändrad.

Tävlingsprogram

Lördag 12 september
M1 SA Rev .41-.44 Magnum
M2 DA Rev .41-44 Magnum
M6 Pistol 9 mm- .455
M7 Revolver .357-.44 Magnum, pip- längd max 

165 mm (6.5”)

Söndag 13 september
M3 SA Rev .357 Magnum
M4 DA Rev .357 Magnum
M5 Frigrupp pistol och revolver
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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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Kulfång med Kulfång med 
multifunktionmultifunktion

Text: Peter och Anna Stålbrand
Foto: Jonathan Casanueva

Uppfinningsrikedomen gällande kulfång slutar aldrig att förvåna. 
Svalövs Pk har tagit sitt kulfång till en helt ny nivå, då det inte bara 
stoppar kulor utan även agerar förråd och skydd för hydrauliken till 
vändstället.

Vi fick ett mejl av Bengt 
Åkesson och Jonathan Casa-
nueva i Svalövs Pk där de vi-
sade väldigt intressanta bilder 
på deras nybyggda kulfång. 
På bilderna syntes en contai-
ner där kulfången var infäll-
da i sidan och sedan kläddes 
hela containern i trä. Snyggt 
och proffsigt.
 För att få veta mer om 
bygget ringde vi upp Bengt 
för en intervju.

Hur fick ni idén till 
konstruktionen?
– Vi hade tidigare en gam-
mal 30-metersbana där vallen 
låg cirka 8 meter bakom tav-
lorna. Detta blev i den senas-
te besiktningen inte godkänt 
och vi var tvungna att åtgärda 
problemet, berättar Bengt.
– Jag började klura och ex-
perimentera på en lösning, 
där vi inte bara kunde stoppa 
kulorna utan även samla upp 
det bly som blir kvar.

– Efter att ha testat en pro-
totyp med massvis av både pi-
stol- och gevärskulor kunde 
det konstateras att den fung-
erade över förväntan.

Hur fungerar konstruktionen för 
att samla upp kulorna?
– Vi har två osymmetriskt 
vinklade plåtar som i bakkant 
har en öppning. Vinklarna är 
väl uträknade så att kulorna 
skall slussas längst bak, där de 

genom öppningen kommer 
in i ett stålrör. Röret är tätt 
uppåt och öppet nedåt vilket 
transporterar den sönders-
lagna kulan ner i en uppsam-
lingshink.
– Den högra plåten kom-
mer att fånga upp de flesta 
träffarna, då träffytan är störst 
på denna plåt. Den vänstra 
plåten gör att kulorna stud-
sar till den högra plåten, som 
sedan slussar kulan in i röret.

Vilket material använder ni i 
kulfången?
– I kulfången använder vi 6 
millimeters plåt vilket fung-
erar alldeles utmärkt, så länge 
man inte skjuter i 90 gra-
der mot plåten med kraftig 
ammunition som till exempel 
magnumladdade patroner. Nu 
är inte träffvinkeln i kulfång-
en 90 grader, vilket gör att vi 
utan problem kan skjuta de 
flesta normala ammunitions-
typer i kulfånget.
– Röret är av 8 millimeters 
stål. Över- och underdelen i 
kulfånget är av 4 millimeters 
plåt.

Hur kom idén till en container 
för hållare till kulfången?
– För att klara tyngden av 
alla tio kulfång som väger ca. 
200 kg styck behövde vi nå-
got stabilt. Vi fick då tag i en 
container via kontakter.
– På ena långsidan på con-
tainern skar vi ur en lång öpp-

Den gamla målställningen låg cirka 8 meter framför skjutvallen. 
Något som inte godkändes vid besiktningen.
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Bengt svetsar fast över- och underdelarna på kulfånget. Allt sker i 
hans verkstad hemma på gården.

Allting skall svetsas noggrant för att hålla i många år.

Bengt kapar 
uttagen i rören som 
samlar upp kulorna.

En container köptes in för att kulfången skulle få en ordentlig stadga.

Längs ena långsidan skar man ut plåten på containern för att sedan 
passa in de tio kulfången.

ning där kulfången placerades. 
I framkant vilar kulfången på 
containerns plåt och i bakkant 
står kulfången en balk. För att 
kulfången skall bli raka var vi 
tvungna att svetsa ihop dem i 
framkant.
– Containern används inte 
bara för att hålla upp kulfång-
en, utan även som förråd för 
tavlor. Den agerar även skydd 
till hydrauliken som driver 
vändstället. Ett praktiskt kul-
fångs-paket som nästan går att 
transportera runt, säger Bengt 
och skrattar.

Kulfånget ser inte ut som en 
container.
– För att klara kraven har vi 
monterat plåtar som sträcker 
sig över 1,5 meter över träf-
fytan och minst 1,2 meter på 
sidan av de yttersta kulfång-
en.
– Sedan klädde vi allting 
med trä och byggde även ett 
tak över alltihop för att skyd-
da mot regn. Kulfången må-
lade vi gröna.
– Fragment från kulorna 

kan studsa ut från kulfången, 
men det är inte mer än någon 
meter. För att hindra blyfrag-
ment och blydamm att kom-
ma ut har vi i efterhand satt 
en tunn gummiduk framför 
kulfången.

Vad kostade bygget?
– Den totala kostnaden blev 
runt 120 000 kronor varav 
bara containern kostade cirka 
15 000 kronor. All arbetskraft 
var helt ideell då föreningens 
medlemmar gjorde arbetet.
– I min egen verkstad kan 
jag bara klippa plåtar som är 
3 millimeter tjocka. Vi be-
hövde därför hjälp att klippa 
de tjocka plåtarna, vilket en 
verkstad som jag ofta köper 
material på ordnade åt oss. All 
svetsning gjorde jag däremot 
själv i min egen verkstad.

Hur lång tid tog arbetet från 
början till slut?
– Det är svårt att uppskat-
ta men vi gissar på minst 150 
timmar totalt. Det omfattar 
allt från ritningar, hämta ma-
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terial, snickra, svetsa och allt 
runt omkring.

Kan man kontakta dig om 
man vill veta mer?
– Absolut, föreningar runt 
om i landet kan kontakta 
mig. Jag kan även åta mig att 

tillverka kulfång med samma 
konstruktion som vi har, säger 
Bengt. 

För de föreningar som vill veta 
mer, eller få hjälp med konstruk-
tioner, nås Bengt Åkesson på te-
lefonnummer 070-893 76 28.

Bakkanten på kulfången vilar på en stabil balk i containern. Det finns 
mycket utrymme kvar bakom kulfången som används för förvarning 
av målmaterial.

Plåtarna kläddes sedan med trä för att förhindra rikoschetter från de 
bakomliggande plåtarna. Foto: Privat

Flera av medlemmarna i Svalövs Pk hjälpte till med bygget. Här 
monteras hållarna för taket. Foto: Privat

Ett stort tak 
med lutning 
bakåt skyddar 
containern från 
regnvatten och 
snö.

Containern kläddes med stora plåtar runt kulfången för att klara 
kraven.

Ritning över 
kulfångets 
funktion.
1. Kulan träffar en av 
väggarna.
2. Studsar sedan in i röret 
genom springan.
3. Röret fångar upp kulan och 
bromsar den.
4. Den ena väggen är förlängd in i 
röret vilket gör att kulan inte kan åka ut 
igen, utan stoppas och sedan ramlar ner i 
uppsamlingshinken.

Nu är kulfånget 
färdigt. Nu skall 
röret som fångar upp 
kulorna svetsas fast 
i bakkant. Den lokala 
geten kontrollerar att 
allt ser bra ut.
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65 öre / patron 
Ny tillverkning av 

.22 LR

Vill du veta mer? 

Telefon: 040-465050 
Mail: info@sportec.se
www.sportec.se/ny22
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Idrottsrelaterad 
smärta
Av: Matt Zanis, Sjukgymnast – USA Shooting
Översättning: Peter Stålbrand

Visste du att USA:s hälso- och sjukvårdssystem spenderar cirka två 
miljarder dollar per år på hantering av smärta på grund av sportrelaterade 
skador? Smärta skapar en enorm ekonomisk börda för idrottare och är 
också den främsta orsaken till förlorad träning- och tävlingstid.

Det påverkar dramatiskt 
idrottarens identitet, humör 
och skapar ångest. Smärtan 
leder till en ond cirkel där 
man förbrukar mycket ener-
gi och tid på att föreställa sig 
det värsta som till exempel 
operationer, men ökar även 
risken att börja använda bero-
endeframkallande mediciner. 
Sammanfattat blir det till sy-
nes vardagliga trivsamma livet 
snabbt en plåga.

Det är bara i ditt huvud, nästan
Smärta definieras som ”en 
otrevlig sensorisk och emo-
tionell erfarenhet i samband 
med faktisk eller potentiell 
vävnadsskada” (International 
Association for the Study of 
Pain). Det fungerar som en 
försvarsmekanism och berät-
tar för dig att något i kroppen 
är skadat och behöver skyddas. 
Detta är helt normalt och en 
väldigt viktig funktion för att 
vi ska bevara både lemmar och 
kanske även våra liv. Tänker 
man efter så räddar den fak-
tiskt oss ibland. Ingen vill nog 
avstå att känna smärta när han-
den vidrör en het spisplatta.
 Även om våra vävnader 
förmedlar meddelanden till 
hjärnan, är smärta till 100% 
en produkt från vår hjärna. 
Den här meddelandeproces-
sen kallas ”nociception”. Det 
intressanta är att nociception 
kan uppstå vare sig vi har el-
ler inte har smärta, och smärta 
kan uppstå även utan mätbart 
skadligt stimuli.

 Dina vävnader levererar 
information om värme/kyla, 
position, tryck, belastning 
och skada eller inflammation. 
Tänk på alla gånger du står 
där på skjutbanan, riktar och 
försöker hålla struket korn 
medan ryggen eller axlarna 
värker. Potentialen för skada 
ökar med varje träningspass. 
Om hjärnan känner av denna 
belastning som ett stort hot, 
kommer känslan av stelhet 
eller smärta att kännas. Din 
hjärna säger att dina vävna-
der har passerat sin förmåga 
att hantera den belastningen.
 Studier med magnetreso-
nanstomografi (MRT/mag-
netkamera) har intressant nog 
inte lyckats att visa ett tydligt 
samband mellan skador som 

syns på MRT och den smärta 
en idrottare har. Faktum är att 
forskningen visar på att näs-
tan 80% av oss uppvisar skad-
or som till exempel diskbråck 
och små frakturer medan vi är 
helt smärtfria.
 För oss skyttar betyder 
detta att det kan vara mer 
hjälpsamt att avstå från dyra 
skytteglasögon eller nya va-
pen och istället fokusera på 
att stärka upp vävnaden i en 
progressiv takt för att bygga 
en tolerans mot belastningar 
och spänningar i vävnaden. 
Detta kommer att öka trös-
keln för nociception, vilket 
gör att du kommer kunna lyf-
ta mer vikt, uthärda mer trä-
ning och tolerera mer smärta 
och obekvämligheter.

Smärta i livet är oundvikligt, 
lidande är valfritt
En idrottsman med låga spän-
nings- eller hotnivåer och 
som förstår smärtans roll 
kommer sannolikt att åter-
hämta sig snabbare, än en 
idrottsman som ständigt är på 
gränsen och tar på sig rollen 
som ett offer eller känner sig 
hjälplös och lägger skuld på 
något annat än sig själv.
 Fakta visar på att idrotta-
re som utbildats på sin typ av 
smärta får minskade symp-
tom, ökad funktionalitet, 
minskad ångest och de är mer 
motiverade att träna.

Skenet bedrar
Vi har alla hört historier om 
idrottare som fortsätter att 
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SKYTTEGLASÖGON
SYNUNDERSÖKNINGAR
GLASÖGON & LINSER 
Välkomnar alla gamla och nya kunder 
till vår nya och fräscha butik!

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

OPTICWAY

www.opticway.se

tävla eller träna, trots att de 
har en skada som borde ha 
stoppat dem. Denna dämp-
ning av smärta kallas central 
modulering. Det fungerar 
som en skyddande och adap-
tiv mekanism för överlevnad. 
Du har nog upplevt det när 
du lider av ett sår eller ska-
da i några högt belastande 
ögonblick, men bara efteråt, 
när ditt nervsystem lugnade 
ner sig från spänningen, dras 
din uppmärksamhet till den 
akuta smärtan.
 Många gevärsskyttar har 
tagit emot rekylen på axeln 
i flera år. Först kanske de har 
blåmärken och upplevt en viss 

nivå av smärta, men sedan ef-
ter månader eller år av skytte 
anpassas kroppen. De kan nu 
tolerera denna nivå av belast-
ning på axeln utan smärta. 
Men är det rätt?

Trägen vinner?
Menar vi att du ska ignore-
ra smärta? Nej! Om du fort-
sätter att skjuta även om du 
upplever rygg- eller axelvärk, 
är det som att ignorera kon-
trollmotorlampan i din bil. 
Akut känslighet är en normal 
process som uppmuntrar dig 
att ändra något i en rörelse, 
position eller belastning för 
att undvika att skada vävna-

den. Om något gör ont ska 
du inte bara undvika det eller 
forcera det. Lär dig att förstå 
smärtan. Lyssna på din kropp 
och sök hjälp för att hitta sätt 
att förebygga och träna håll-
bart för att undvika felaktig 
belastning.

Behärska din rörelse 
– ”Mind over matter”
Smärta är en tolkning av hjär-
nan. Det är allt. Frågan bör 
inte vara hur mycket smärta 
du har eller var gör det ont, 
utan vad i ditt liv som har fört 
dig till denna punkt?
 Smärta utbildar oss i vilka 
av våra rörelser som behöver 

förbättras. Smärta hjälper oss 
att mildra spänningar och ger 
oss insikt i vårt eget mentala 
och känslomässiga välbefin-
nande.
 De mest framgångsrika 
idrottarna är de som bäst för-
står smärta och dess relatio-
ner till rörelse och tänkesätt. 
De har ett eget ansvar för sin 
smärta och förbereder sig för 
att övervinna den genom att 
fatta kloka, välgrundade beslut 
för att driva sin prestation. 

Vill du läsa mer i ämnet?
Besök http://
zanisphysicaltherapy.com/

Det är bara 
i ditt huvud, 

nästan.
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Från gammalt 
ruckel till modern 
skjuthall
Av: Peter Siegel

Man har ju hört hur många skjutbanor som har lagts ner de senaste 
decennier i Stockholm. Däremot var det glest med nyheter om 
byggande av nya, moderna skjuthallar. Det finns dock ett undantag 
tack vare Botkyrka Kommun.

På Botkyrka skyttecenter sö-
der om Stockholm, tidigare 
kallad Hacksjöbanan, fanns 
en liten, gammal pistolhall 
med endast 18 platser som 
8 pistolklubbar skulle sam-
sas om. Denna lilla hall bör-
jade dock luta, det droppade 
in genom taket och dess till-
stånd var till slut allmänt 
ohållbar. Skjuthallen revs och 
det tog många år innan en ny 
skjuthall för pistolskyttet skul-
le byggas upp.

Under tiden byggdes två av ge-
värshallarna om för att kun-
na användas för pistolskytte, 
något som uppskattades, trots 
att det var färre skjutplatser 
än tidigare. När så gjutningen 
kom igång visade det sig att 
betongplattan inte var i kor-
rekt vinkel mot skjutvallen, 
något som senare rättades till.

I dagsläget är det en hall för 
endast precisionsskjutning, 
då kommunen tydligen inte 
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hade råd att köpa in vändställ 
i år. Man lovar heller inga 
vändställ till nästa år. Kom-
munens bygge var inte helt 
befriat från ”barnsjukdomar”. 
Alla 32 skjutbänkar fick ef-
ter diskussioner med berör-
da klubbar sänkas till en höjd 
på 70 centimeter, för att man 
skulle kunna träna och tävla 
även i andra grenar än bara 
precision.

Pistolgrenar som skjuts från 
ett utgångsläge på 45 grader 
som militär snabbmatch, na-
tionell helmatch, sport- och 
standardpistol, internationell 
grovpistol, duell- och snabb-
skytte, kräver som bekant 
vändställ. Detta är något som 
kommunen förhoppnings-
vis kommer att köpa in och 
montera inom snar framtid.

Stephan Forsström, Botkyr-
ka Kommuns verksamhets-
utvecklare för idrott och 
motion, samt ansvarige tjäns-
teman för skyttecentret och 
bygget av nya hallen, säger att 
det endast är tillåtet med skyt-
te inifrån nya skjuthallen. Bul-
lerberäkningar som är gjorda 
visar att om man skjuter på 
närmare avstånd får man en 
ökad bullernivå mot Riks-
tens bebyggelse. Fältskytte får 
man i så fall bedriva i riktning 

Skjutbänkarna sänktes till 70 cm.

Nya sittplatser med ryggstöd byggdes i skjuthallen. Här kan både skyttar och 
åskådare vila sina ryggar.

Rade och Marian korrigerade höjden på skjutbänkarna.
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Den stora slipen som skall 
förbereda golvet i skjuthallen 
innan beläggningen skall läggas.

Stephan Forsström, 
Botkyrka Kommuns 
verksamhetsutvecklare för idrott 
och motion, samt ansvarige 
tjänsteman för skyttecentret och 
bygget av nya hallen.

Tony Lundberg, Katarina Psf, tillverkar tavelställ och bänkar för den 
nya skjuthallen.

Den slittåliga nya golvbeläggningen 
gör att skjuthallen blir lättstädad.

Träningen har redan börjat från den nya skjuthallen. I dessa Corona-
tider står skyttarna på varannan skjutplats.

Ovanför luckorna finns det ett regnskydd.

bort från bebyggelsen mot 
själva Hacksjön, d.v.s. precis 
som PPC-, samt bänk- och 
gevärsskyttarna får göra. Ste-
phan Forsström berättar också 
att man även har löst vatten-
frågan och man nu har rent 
dricksvatten i serveringen.

Den nya hallen blev till slut 
en mycket snygg och rymlig 
skjuthall som skyttarna kan 
vara mycket glada och stol-
ta över. Tony Lundberg från 
Katarina Psf, klubben som ti-
digare var den största tävlings-
arrangören på skyttecentret, 
snickrade passande tavlor för 
de befintliga fasta tavelställen. 
Tony var mellan två jobb och 
hade tid att på kommunens 
uppdrag även tillverka bän-
kar för skyttarna att sitta på 
mellan serierna.

Andaman Golvteknik fick upp-
draget att lägga en ny golv-

beläggning på betongplattan 
som heter HTC Superfloor 
Silver. Metoden innebär en 
mekanisk förädling av be-
tonggolv genom diamant-
slipning och/eller polering. 
HTC Superfloor kan erhållas 
i fyra olika koncept, Platinum, 
Gold, Silver och Bronze. Gol-
vet, som slipades med jättelika 
slipmaskiner, erhöll därmed 
en helt slät yta med mycket 
höga kvaliteter, både funktio-
nellt och estetiskt.

Årets Pistol-SM i Västervik och 
Skillingaryd, såsom många 
andra tävlingar är tyvärr in-
ställda, men det vore ju bra 
att kunna anordna nationel-
la eller kretstävlingar igen så 
fort som möjligt. Vi får hopp-
as att Coronaepidemin ebbar 
ut snart i Sverige, så att täv-
lingsverksamheten inte bara i 
skytte utan även i alla andra 
sporter och idrotter kan tas 
upp igen. Katarina Psf har re-
dan börjat träna i nya hallen 
sedan maj månad, men man 
öppnar bara varannan lucka 
och håller därmed ett säker-
hetsavstånd på cirka två meter.

Botkyrka Skyttecenters nya och 
moderna skjuthall är i alla fall 
klar för precisionsskytte och 
väntar bara på alla begeist-
rade och tävlingssugna skyt-
tar. Vändställ för alla de andra 
populära pistolgrenarna an-
skaffas och monteras av kom-
munen förhoppningsvis vid 
en senare tidpunkt, så man 
efter flera års väntan kan ut-
öva samtliga pistolskyttegre-
nar igen. 
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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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– En pärla bland svenska muséer
Av: Peter Siegel • Källa: Armémuseum

Är man intresserad av Sveriges historia och olika vapen genom 
tiderna är Armémuseum i Stockholm en fantastisk källa. Entrén är 
gratis och Sveriges historia skildras från 1500-talet till nutid. Ett stort 
antal gamla handeldvapen är extra intressanta för oss pistolskyttar.

Man vandrar genom salarna 
och imponeras av dramatiska 
scenerier i full skala, gestalt-
ning av viktiga händelser i 
svensk historia och spännande 
föremål i modern tappning. 

De permanenta utställning-
arna speglar människan och 
hur vi påverkas i krig och 
konflikter. De många tillfäl-
liga utställningarna belyser 
dagsaktuella ämnen. I mu-
seets samlingar finns vapen, 
uniformer samt 5 000 trofé-
er framförallt från trettioåriga 

kriget. Trofésamlingen är unik 
och ingår i ett internationellt 
kulturarv. Till Armémuseum 
hör även ett arkiv och ett 
bibliotek.

I Armémuseums föremåls-
samlingar finns fanor, uni-
former, vapen, fordon och 

Pistol m/1820 går i par. Av varje par är den ena pistolen en 
slätborrad flankörpistol, även kallad blänkarepistol, den 
andra är en räfflad studsarepistol. Till varje par pistoler 
hörde en lös laddstock och en löskolv. Foto: Armémuseum

mycket annat. Upprinnelsen 
till Armémuseums samlingar 
är den historiska vapen- och 
modellsamling som samman-
ställdes när Kungliga Svea ar-
tilleriregemente flyttade ut 
ur sina förrådslokaler i Stora 
tyghuset (nuvarande Armé-
museum) år 1877. Sedan dess 
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Pistol m/1896 – Automatpistol modell 1896 
för 20 patroner. Foto: Armémuseum

har samlingarna växt till över 
100 000 föremål och inne-
hållet spänner över allt från 
små uniformsknappar till ka-
noner och stridsledningssys-
tem. Här finns inte bara vapen 
och uniformer utan allt som 
har använts av armén, som till 
exempel sjukvårdsutrustning, 
husgeråd och tält. Av den to-
tala mängden föremål är om-
kring 75% från 1900-talet 
och resterande 25% fördelar 
sig huvudsakligen över 16-, 
17- och 1800-talen. Bland de 
äldre föremålen finns trofé-
samlingen som består av fanor, 
standar, musikinstrument och 
andra sorters föremål som har 
tagits på slagfälten under Sve-
riges krig med andra länder.

Hösten 2019s programserie på 
Armémuseum satte även ett 
nytt ljus på Karl XII genom 
brevväxlingar, teckningar från 
hans expeditioner, samtida 
målningar och stumfilm från 
1920-talet. Historiker, förfat-
tare och docenter gav sin bild 
av den mytomspunne regen-
ten. ”Den omättliga nyfiken-

heten på Karl XII och hans 
liv verkar aldrig upphöra”, sä-
ger Elisabeth Ernerot, progra-
mansvarig på Armémuseum. 
”Nu när vi visar den tillfälli-
ga utställningen Segerns pris 
– Narva 1700, kändes det som 
ett extra bra tillfälle att verk-
ligen ge olika perspektiv på 
Karl XII”.

Vem var egentligen Karl XII? 
Besökarna fick en unik in-

blick i kr igarkungens liv 
genom hans rika brevväx-
ling och andra samtida do-
kument. Författaren Bengt 
Liljegren berättade om Karl 
XII – från barndomen, ge-
nom de vilda ungdomsåren 
och till slagfälten i Europa. År 
1710 beordrade Karl XII en 
orientexpedition från Bender, 
över Konstantinopel, till Kai-
ro och tillbaka. ”Karl XII”, en 
stumfilm från 1925 i två delar, 

är ett hjälteepos som skildrar 
Karl XII:s liv.

Sveriges Armémuseum är 
verkligen värt ett besök. Där 
berättas hur det var i Sverige 
under tidigare århundraden. 
Det var visserligen inte bättre 
förr, men det var mycket in-
tressant att få se och uppleva 
hur folk hade det i krig och 
fred från 1500-talet och fram 
till dags datum.

Om ni vill besöka Armémuse-
um är besöksadressen Riddar-
gatan 13 i Stockholm, bara ett 
stenkast från Dramaten och en 
massa andra intressanta upple-
velser i vår huvudstad. 

För mer information
– Besök www.armemuseum.se
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Ställbara riktmedelStällbara riktmedel
NP:s AntikrundaNP:s Antikrunda

Av: Jan Eriksson
Foto: Ulf Hansson

I den här Antikrundan 
presenterar vi fem represen-
tativa Smith & Wesson revol-
vrar med ställbara riktmedel:
S&W No 3 New Model, tillver-
kades mellan 1878–1912.

S&W Military Police model First 
Change, tillverkades mellan 
1902–1905 med K-stomme.

S&W 44 Hand Ejector New 
Century (Trippel Lock), tillver-
kades mellan 1908–1915 med 
N-stomme.

S&W K22 Hand Ejector (K22 
Outdoorsman), t i l lverka-
des mellan 1930–1940 med 
K-stomme.

S&W 357 Magnum Hand 
Ejector, tillverkades mellan 
åren 1935–1941, 1948–1994. 
Från 1957 benämns den som 
modell 27. Modellen har N 
stomme.

Lika viktigt som ett bra avtryck 
på en pistol eller revolver är 
justerbara riktmedel. Det är 

ett måste för att man som 
skytt ska kunna placera skot-
ten där man vill ha dem, det 
vill säga mitt i måltavlan.

Det finns massor av synpunk-
ter bland pistolskyttar om var 
och hur man skall sikta. Mitt 
i målet, hålla ”ballong” el-
ler struket korn under svarta 
pricken eller fältfiguren.

I precision föredrar jag själv 
att ha en strimma vitt mellan 
kornet och den svarta cir-

keln på precisionstavlan, vil-
ket fungerar bra för mig. Då 
jag gärna håller under även på 
fältmål, medför det att skotten 
går för högt på små fältmål 
med samma avstånd som en 
precisionstavla på 25 meter.

Det är här det ställbara siktet 
kommer till sin rätt. Skru-
var jag ned sex snäpp kan jag 
hålla i målets underkant upp 
till 45–50 meter. Detta gäller 
kaliber .22 med min SAKO.
 Fördelen med att hålla 

Ställbara riktmedel som vi är vana 
vid idag känns som en självklarhet, 

men den finessen har inte alltid 
funnits på pistoler och revolvrar. Smith 
& Wesson var dock tidigt ute och redan 
på 1880-talet introducerade man sin 
första revolver med ställbara riktmedel.
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S&W No 3 New Model 1878-1912
Siktet är väldigt elegant infogat i pipans låsspärr. 
Siktbladet löper i ett spår och kan förskjutas i sidled och 
låses med två skruvar.

S&W Military Police model 
First Change 1902–1905.

Det ställbara siktet är fint 
inpassat i spärren för den 
fällbara pipan.

Kornet monterat 
i en till pipan 
stiftad korn-

klack och låses 
med en skruv.

Siktets höjdjustering sker med en skruv på undersidan av spärren för pipan. 
Siktbladets sidjustering sker genom att förskjuta siktbladet i spåret varefter det fixeras 
med två skruvar.

Siktet är väldigt elegant infällt i stommens överdel och matchar 
stommens profil perfekt.

Sidostycket, som hålls på plats med fyra skruvar är så fint inpassat i 
stommen att skarven knappt är synlig. Kvalitén på Smith & Wessons 
revolvrar som tillverkades runt sekelskifte 1900 är helt ”outstanding”. 
Det var massproducerade produkter men slutmonteringen utfördes 
av skickliga yrkesmän. Den här passningen mellan detaljer ser 
man inte på dagens produkter som framställs med datorstyrda 
CNC-maskiner. Men i ärlighetens namn ska sägas att dagens S&W 
revolvrar skjuter lika bra som de som producerades för drygt hundra 
år sedan.
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S&W .357 Magnum Hand Ejector 
1935–1941/1948–1994 från 1957 som 
modell 27.

S&W K.22 Hand Ejector 
(K22 Outdoorsman) 1930–1940.

under figuren på 
fält, anser jag, är 
att man ser hela 
figuren och inte 
döljer halva må-
let med kornet som man gör 
med riktpunkt mitt i.

Skjuter man grovt, och med 
hemladdad ammunition i 
synnerhet, är det många fak-
torer som spelar in var skot-
tet träffar. Det är kulans vikt, 
form och hastighet. Man får 
träfflägesavvikelser inte bara 
i höjdled utan även i sidled.

Många pistoler/revolvrar har 
fasta riktmedel som 
i bästa fall har korn 
och sikte som sit-
ter i så kallat lax-
spår.
 På dessa går 
det relativt lätt att justera träff-
punkten i sidled. I höjdled är 
det svets och fil som gäller be-
roende på om träffarna sitter 
för lågt eller för högt.

Vill man ha kontroll på att träf-
farna hamnar där man vill ha 
dem oavsett om man riktar 
mitt i eller under målet 
är ett ställbart sikte en 
nödvändighet.

En tillverkare som 
 tidigt  insåg detta var 
Smith & Wesson som 
redan på 1880-talet erbjöd 
kunderna ställbart sikte och 
utbytbart korn på sina No 
3 New Model single action 
målskjutningsrevolvrar i ka-
liber .38–44 och .44 Russian.

När S&W presenterade sin 
första modell med utsväng-
bar cylinder 1899 kunde den 
levereras med fast eller ställ-
bart riktmedel. Kornet satt 
stiftat i en kornklack som var 
i ett stycke med pipan. Sik-
tet som var infällt i ramens 
överdel hölls på plats med en 
skruv. Höjdjusteringen kun-
de utföras med en ställskruv. 
Siktbladet löpte i ett spår och 
justerades med två skruvar, 
en på var sida om siktbla-
det. Behövde siktbladet flyt-
tas åt vänster lossades först 
den vänstra skruven och med 
den högra skruven försköts 
siktbladet åt vänster. Därefter 

S&W .44 Hand Ejector New Century 
(Trippel Lock) 1908–1915.

drogs båda skruvarna åt och 
bladet satt nu i önskat läge.

Man imponeras av hur elegant 
detta sikte är inpassat i stom-
mens överdel. Se bild sid. 45.  

Olika typer av korn och sikt-
blad erbjöds kunderna.

Detta sikte användes fram till 
1946 då S&W introduce-
rade ett ställbart sikte med 

klick-justering i höjd och sida 
och som fortfarande används 
på S&W målskjutningsre-
volvrar. Med klick-justering 
möjliggörs snabb justering i 
höjd och sida. 
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Nytt
i militär snabbmatch
Av: Anna och Peter Stålbrand

När Kronobergs Läns Pistolskyttekrets genomförde sitt 
kretsmästerskap i militär snabbmatch fanns det en skytt som 
presterade det där ”lilla” extra. Det lilla extra gjorde att han nu är 
innehavare av ett nytt svenskt rekord.

Tävlingen som genomfördes 
hos Växjö Pistolklubb den 17 
maj avslutades i en stor seger 
för Marcus Nygren, Tingsryds 
Psk. Hans slutresultat i vapen-
grupp C blev 589 poäng och 
står därmed för det nya svens-
ka rekordet. I Marcus resultat 
kan man även se att hela 15 
innertior registrerades.
 Vi fick ett samtal med re-
kordinnehavaren för att höra 
hur han lagt upp träningen 
och vad som drivit honom till 
att få så goda resultat i militär 
snabbmatch.

Hur har du lagt upp träningen 
av militär snabbmatch för att 
nå toppen?
– Träningen består av en 
metod som min far Ulf Ny-
gren och jag har utarbetat 
under ett års tid. Det hela bör-
jade med att jag under 2016 
fick smak på grenen militär 
snabbmatch. En spännande 
skytteform som visade sig 
passa mig bra i flertalet va-
pengrupper.
– Under de kommande åren 
erövrade jag ganska många 
kretsmästerskap och även 

några segrar i landsdelsmäs-
terskap. Senast på SM i Es-
kilstuna tog jag en guld- och 
en silvermedalj, säger Marcus 
stolt.
– Efter det förstod både jag 
och min far att jag hade kapa-
citet för väldigt höga resultat i 
min kropp, varpå den nya trä-
ningsformen tog fart på allvar. 
Till stor del handlar det om 
ett utökat självförtroende för 
mig själv och mitt vapen samt 
teknikträning i olika former.
– Det handlar inte om nå-
gon mängdträning utan om 
en variation mellan kvalitet 
och mental hälsa. Det är vik-
tigt med varierad träning i 
olika skytteformer men även 
att kombinationsträna preci-

sionsskjutning i samband med 
militär snabbmatch.

Vilket vapen och vilken ammu-
nition sköt du rekordet med?
– I början använde jag min 
Unique DES 69-U till allt 
skytte i vapengrupp C. Det 
gick oftast bra och jag satte 
även ett personbästa i militär 
snabbmatch med 592 poäng 
under en tävlingsträning, där 
snittet låg på runt 580 poäng.
– När jag under SM i Sköv-
de 2018 fick prova Match 
Guns modell MG2 gick det 
upp ett ljus för mig, det här 
vapnet kommer att passa 
helt perfekt för mig i militär 
snabbmatch. Det var Anders 
Grimling på Astro Sweden 
som lät mig provskjuta hans 
vapen.
– Vi beslöt oss för att satsa 
på just detta fabrikat. Trots alla 
som nästan ”idiotförklarade” 
vårt val, har vi nu sett att det 
var rätt vapen för just mig och 
mitt skytte.
– När det gäller ammuni-
tion till vapnet så finns det 
många olika att välja mellan. 
Det gäller som alltid att anpas-
sa sin ammunition efter vad 
man skjuter och vad man vill 
uppnå med skyttet. När jag 

tävlar använder jag oftast La-
pua OSP och under träningen 
använder jag till exempel SK 
Pistol Match. CCI är för hård 
för just min modell MG2R 
Rapid Fire Evo som har ett 
lätt slutstycke.
– Resultaten gick efter lång 
och trägen träning upp till 
hela 597 poäng, vilket är nytt 
personbästa. Snittet under 
träningen ligger på runt 590 
poäng. Att jag nu satt nytt 
svenskt rekord kom som en 
bekräftelse på att vi gör rätt 
saker.

Vad tycker du är viktigast att 
tänka på för att nå ett bra 
resultat?
– För att nå toppen behövs 
en vinnarskalle, som i vil-
ken idrott som helst. Min far 
är en duktig tränare och li-
kaså coach på tävlingar. Just 
teamkänslan är viktig för oss. 
Utan våra familjers och klub-
bens stöd, är det svårare att nå 
framgång.
– Det känns helt enkelt un-
derbart att jag har så många 
människor runt omkring mig 
som ger mig energi och glöd 
att ge järnet på varje träning 
oavsett väder och vind.
– Det bästa med kretsmäs-
terskapet där jag tog rekor-
det var att få ge tillbaka lite 
positiv energi till alla i dessa 
tider av corona. Det går att 
prestera även i svåra och tuf-
fa tider. Något som påverka-
de mig precis innan tävlingen 
var bortgången och begrav-
ningen utav min morfar, som 
följde min utveckling i skyt-
tet med stor passion. Frid över 
hans minne. 

Marcus Nygren, Tingsryds 
Psk, innehar det nya svenska 
rekordet i militär snabbmatch 
vapengrupp C.

Medaljörerna i 
kretsmästerskapet. 
Från vänster: 
Brons Anders 
Magnusson, Växjö 
Pk. Guld Marcus 
Nygren, Tingsryds 
Psk. Silver Mikael 
Nilsson, SP 
Ljungby.

Marcus sparade en bakspegel 
för att kunna se dagens träffbild.
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P-O Andersson,
Örebro Pssk

In Memoriam

P-O var stolt över sina klubbkamrater och framförallt stolt 
över alla lagprestationer

Ett annat stort intresse var fisket, något 
han delade med sonen Linus.

Inte sällan kunde vi se P-O vid 
grillen i sociala medier.

P-O Andersson och sambon 
Amie Blomér.

Örebro Pistol och Sportskyt-
teklubb har sorg. En kär vän 
och medlem har gått ifrån oss 
alldeles för tidigt. Den 10 maj 
2020 avled P-O Andersson av 
en hjärtinfarkt i hemmet. Han 
sörjs närmast av sambon Amie, 
sonen Linus, mamma Signhild 
samt Samuel och Lovisa.

P-O var aktiv i både styrelse-
arbete, landslaget och på täv-
lingar runt om i landet under 
många år. Han är ett välkänt 
namn inom skyttesverige och 
saknaden efter honom kom-
mer vara stor.

Han var född och uppvuxen 
i Ölmbrotorp norr om Öre-
bro och var sin bygd trogen 
genom livet. Han började 
skjuta redan som barn och 
var med sina föräldrar runt 
om i Sverige på skjutbanorna 
och var med redan när Öre-
bro arrangerade Sportskytte 
SM och Pistol SM i slutet på 
70-talet som tonåring.

P-O var en flitig besökare på 
tävlingar runt om i Mellan-
sverige och prenumererade 
nästan alltid på topplacering-
ar. Han var ändå en ödmjuk 
person som kände glädje åt 
andras framgångar och var 
otroligt stolt över sina klubb-
kamrater och framförallt stolt 
över alla lagprestationer. Han 
fick standardmedaljpoäng på 
nästan alla tävlingar han del-
tog i och var stolt över att vara 
först i Sverige att komma över 
3000 poäng år 2018.
 Han var dessutom flerfal-

dig Svensk Mästare i fältskyt-
te men gladdes nog ändå mer 
åt lagmedaljerna då han fick 
representera sin älskade klubb 
på SM eller Sverige i lands-
laget. Tidigt var han med i 
landslaget i fältskytte och 
deltog i åtskilliga landskam-
per och nordiska mästerskap 
i fältskytte under 80, 90-talet 
och 2000-talet.

P-O brann för pistolskyttet och 
framför allt för klubben, Öre-
bro Pssk. Han hade stor kun-
skap om allt inom skytte och 
var den som man vände sig 
till, vad det än gällde som hade 
med skytte att göra. Han var 
under många år ordförande i 
klubben och senare ordföran-
de i Örebrokretsen.

Han har varit banläggare vid 
SM i fält ett flertal gånger och 
var alltid delaktig i banlägg-
ning vid nationella tävlingar 
i kretsen och klubbtävling-
ar. Han hade stor kunskap av 
banläggning och var känd för 
sina fina fältskyttebanor, där 
Vårfältskjutningen var hans 
och klubbens stolthet.

P-O var aktiv på träningar 
och dök alltid upp på skjut-
banan för att fixa någonting 
som behövde fixas. Han var 
en sådan person som ordna-

de allt som man inte märker, 
men som hände av sig självt. 
Helt plötsligt fanns det be-
lysning på skjutbanan eller 
en ljudanläggning, nya tav-
lor, fältskyttefigurer eller nå-
got annat som hade lagat sig 
självt. Skjutbanan var ett andra 
hem för P-O.

Saknaden efter P-O Andersson 
kommer vara stor hos klubb-

P-O var först 
att ta 3000 
standard-
medaljspoäng 
år 2018.

medlemmarna och hans an-
höriga. Vi kommer att sakna 
hans inlägg på sociala medier 
om grillning, fiske och skyt-
te där han alltid hade humor, 
självdistans och en glimt i ögat.

Örebro Pssk genom Jan Jorsäter
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Han var en av pistolskyttets 
verkliga eldsjälar och aktiv 
pistolskytt in i det längsta. 
Sune har varit medlem i Ka-
tarina Psf mellan 1972 och 
1976 som aktiv i sportskytte. 
Nationellt tävlade han då för 
F18. Från och med 1997 täv-
lade han även nationellt för 
Katarina Psf.

Sune var aktiv pistol-
skytt ända sedan han 

gjorde rekry-
ten. Han blev 
en av Sveriges 

få innehavare av 
förbundets pistol-

skyttemärke i guld av 
valören högre årtalsmärke 
med krans, emalj och tre stjär-
nor. Detta betyder att han har 
klarat fodringarna för pistol-
skyttemärket i guld i minst 
54 år. Han blev även tilldelad 
Stockholms Pistolskyttekrets 

förtjänstmedalj i guld. Sune 
var en gentleman av det gam-
la slaget och blev 2016 utsedd 
till ständig hedersmedlem i 
Katarina Pistolskytteförening. 
Det var också Sunes förtjänst, 
som arbetade som flygtekni-
ker i det militära, att Katarina 
Psf kunde disponera tre egna 
skjutbanor inne på F18 och i 
förlängningen kunde använda 
skjutbanan på Hacksjön, nu-
mera Botkyrka Skyttecenter.

Bland många andra skytte-
meriter kan nämnas att han 
även var svensk mästare och 
SM-medaljör, både i sport-
skytte och nationellt. Sunes 
trevliga och kamratliga sätt 
gjorde att han var myck-
et omtyckt av precis alla i 
klubben, samt på landets alla 
skjutbanor. Han hade jämt ett 
skämt på läppen och berätta-
de gärna roliga historier. Sak-

naden efter Sune är mycket 
stor, då han alltid funnits med 
oss vid våra tävlingar och trä-
ningar. Han engagerade sig 
mycket i Katarina Psf och var 
bland mycket annat även ban-
läggare och vapenkontrollant.

Våra tankar går naturligtvis 
till Sunes fru Paula som till-
sammans med Sune var ett 
av Sveriges mest kända och 
framgångsrika skyttepar.

Skyttekamraterna i Katarina Psf

Sune Janver,
Katarina Psf

In Memoriam

Sune och 
hans fru 
Paula har 
under många 
år varit 
flitiga och 
framgångsrika 
skyttar.

Sune Janver 
engagerade 
sig mycket 
i Katarina 
Psf och var 
bland annat 
banläggare 
och vapen-
kontrollant.

Skyttevännen Sune Janver har efter en tids 
sjukdom avlidit i en ålder av 90 år.
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Krysset

Av: Ulf Hansson

Lösenordet består av slumpmässiga bokstäver som du får fram genom de 
blå numrerade rutorna.
Skicka lösningen senast den 23 augusti 2020 med e-post till  npkryss@
liteolika.se eller som postbrev till Svenska Pistolskytteförbundet, 
Box 27001, 102 51 Stockholm. Märk kuvertet ”Korsord NP 2/20”. 
Glöm inte att ange er postadress tillsammans med svaret.
En vinnare lottas ut av de rätta inkomna svaren och 
presenteras i nästa nummer tillsammans med lösningen. 
Vinsten är två badhanddukar med förbundets logotyp.
Lösenordet i NP 1/20 var: OAIÅN
Grattis till Östen Brännström från Luleå, som får två badhanddukar med 
förbundets logotyp.

Lösning NP1/20.

Konstruktörer: Anna Stålbrand och Peter Stålbrand. © Liteolika Mediaproduktion i Stockholm, 2020
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1970 valdes hon till sekretera-
re i Ölands Pistolskytteklubb. 
Hon lämnade över det upp-
draget vid klubbens senas-
te årsmöte i mars 2020, efter 
hela 50 år på den posten. Nå-
got som är nästintill oslagbart.

Elisabet tillträdde som Kalmar 
Läns Södra Pistolskyttekrets 
sekreterare 1972 och inne-
hade posten, med avbrott för 
tiden 1994–2001, fram till fe-
bruari 2019, alltså sammanlagt 
39 år. Under denna period har 
Elisabeth varit ansvarig täv-
lingssekreterare för tio syd-
svenska mästerskap av olika 
slag och därefter varit be-
hjälplig som funktionär under 
ytterligare 3 år.

Elisabet är, och har varit, en 
verklig eldsjäl i vår verksam-
het. Jag brukar säga att det 
har varit lätt att vara ordfö-
rande i vår krets med en se-
kreterare, som sett till att alla 
papper finns på plats och där 
alla rapporter skickats in i tid. 
Elisabet har under sin sekrete-
rarperiod i kretsen samarbetat 
med minst fem ordföranden.

Som en av förespråkarna i vår 
styrelse ville Elisabeth att de 
skyttar som blev svenska mäs-
tare i någon gren skulle er-
hålla kretsens förtjänstplakett. 
Efter det har många plaketter 
delats ut under årens lopp.

Elisabet har erhållit Svenska 
Pistolskytteförbundets, kret-

sens och SSM:s samtliga ut-
märkelser, men skulle efter 
alla sina år vara berättigad 
till en till utmärkelse, om det 
fanns möjlighet, enligt un-
dertecknad.

Nu är det på det viset att Elisa-
bet inte slår sig ner i sin skö-
na fåtölj och bara syr, stickar 
och virkar, vilket är de in-
tressen hon inte hunnit med. 
Hon har nu också mer tid för 
sina andra föreningsuppdrag i 
bland annat hembygdsfören-
ingen, Margit Friberg-sällska-
pet och Senioruniversitet. 

Karl-Gunnar Karlsson
Tidigare Kretsordförande,
Kalmar Läns Södra 
Pistolskyttekrets

Tack, Elisabet!
Elisabet Engqvist har varit verksam inom 
pistolskyttet sedan 1969 och har under alla dessa år 
varit aktiv. Under senare år dock ej så mycket i den 
fysiska verksamheten. Elisabet har framför allt ägnat 
sig åt den administrativa biten.

Elisabet Engqvist har varit aktiv 
inom pistolskyttet i mer än 50 år.

Den tidigare förbundsordföranden Anders Björck utmärkte Elisabet 
Engqvist med Svenska Pistolskytteförbundets förtjänstmedalj i guld 
under förbundsmötet 2006.

Ett glatt gäng i sekretariatet hos Kalmar Pk under SSM precision 2006.
Från vänster: Ingemo Eriksson, Börje Nilsson, Elisabet Engqvist och Fredrik Tengström.

Tessi Lindberg, Kansliföreståndare på Svenska Pistolskytte-
förbundet, vill på förbundets vägnar tacka Elisabeth för alla år av 
troget, flitigt och exemplariskt utfört arbete.
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Tolkar 
Fält resp. Precision. 
Enskilda tolkar 80:-/st 
Bansats 450:- 
Fältsatsen 530:-

JACKMÄRKE 30:- 
65 x 90 mm

BLAZERMÄRKE 125:- 
70 x 90 mm

SLIPSHÅLLARE 75:-
Med kopia av pistolmärket 
i guldimitation.

SIDENSLIPS 
340:-

KEPS 105:- 
En storlek (inställbar)

BÄLTE i äkta 
läder 350:-

Profilprodukter, trycksaker och utbildningsmateriel

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

15:-/st

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



NP2 ’20 5352 NP2 ’20

Skjutträning och Träningslära 50:-

Skjutställningar

Svenska Pistolskytteförbundet

Skjutställningar 50:-

SKYTTELOGGBOK 
100:-

VITBOK
– Om bly i kulfång

Ulf Qvarfort, Per Leffler, Jan Sjöström

Fo
to

: U
lf 

H
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ss
on

FOI CBRN-skydd och säkerhet, Umeå

VITBOK 50:-KONTROLLPROGRAM 50:-

SKJUTHANDBOK 
Upplaga 18
200:-

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

Målmateriel

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

från GESAB
Startat av skyttar för skyttar

Det är vi som har de BLÅ fältskyttemålen

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

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

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

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

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

Vi har Falling Target-ställ 
för luftpistol

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

istolskytteförbundet

SKJUT-
HANDBOK

Svenska
Pistolskytteförbundet

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:-

Bemästra 
pistolskyttet 300:-

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

program
– för kulfång

SKYTTESPORT
FÖRBUNDET
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Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa

LabRadar
– Nu med mobilapp
Av: Peter Stålbrand

Gillar du din LabRadar eller önskar du att du ägde en? 
Hur som helst är produkten LabRadar nu ännu mer intressant när 
företaget har släppt en mobilapp till både iOS (Apple) och Android.

I NP 1/2017 testade vi flera 
kronografer och LabRadar 
var en av de produkter som vi 
verkligen gillade. Normalt an-
vänder kronografer för skyt-
te en infraröd teknik för att 
mäta kulans hastighet genom 
luften. LabRadar använder en 
så kallad dopplerradar, vilket 
är en mer avancerad teknik.

Dopplereffekten är den märk-
bara förändringen i frekvens 
av vågor orsakade av relativ 
rörelse mellan vågkällan och 

observeraren. Radarn skickar 
ut signaler var på dessa stud-
sar tillbaka från objekt i dess 
närhet. När radarn ser kulan 
på sina radarekon kan den av-
göra hur snabbt kulan rör sig 
under hela sin flykt.
 Tekniken för dopplerra-
dar är inte ny utan har använts 
länge, dagligen, av till exempel 
flyget, radiologi och meteoro-
logi för att visa hur objekt rör 
sig i vår värld. Fördelen med 
dopplerradarn är att den är 
helt okänslig mot ljus och kan 

Listan på de senaste serierna 
är överskådlig och klickar man 
på en serie kan man se data för 
varje skott.

Under SM används Svenska Pistolskytteförbundets LabRadar för att 
utföra ammunitionskontroll i vapengrupp A.

LabRadar är väldigt enkel att göra klar för provskjutning. På bara 
några minuter är man redo för att börja prova sin ammunition.

Mobilappen visar den viktigaste 
informationen som behövs för 
varje skott.

användas inomhus i lite eller 
inget ljus alls. Den är dock 
känslig för elektriska fält.

Den nya mobilappen låter an-
vändarna styra sin LabRadar 
vi en mobiltelefon eller da-
tor. Detta underlättar när man 
sätter upp LabRadarn utom 
räckhåll. Appen gör att man 
snabbare kan ändra inställ-
ningar, visa data och ladda ner 
testresultat mycket smidigare. 
De som har testat appen har 
varit väldigt positiva till den 
snabba återkopplingen från 
LabRadarn. Kommunikatio-
nen mellan appen och La-
bRadarn sker över Bluetooth 
(Blåtand), vilket gör att man 
kan vara ca. 15 meter bort 
från systemet när man skjuter.
För er som redan äger en 
LabRadar behöver systemet 
uppgraderas till firmware 
1.2.0 innan den kan kommu-
nicera via appen. Den senaste 
versionen i skrivande stund är 
dock 1.2.4 vilken rekommen-
deras för att få bästa möjliga 
funktionalitet.

LabRadar har mycket bra ma-
nualer och filmer för att hjäl-
pa användarna att uppgradera 
sin firmware, men det går 
även att beställa ett minnes-
kort med den senaste firmwa-
re-versionen om man inte vill 
eller klarar av att uppgradera 
själv. 

LabRadar finns att beställa från 
till exempel Sportec AB eller 
Astro Sweden och priset ligger 
på runt 8 000 kronor.
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Rättelse
I NP 1/2020 publicerades artikeln ”Vapen- eller ammunitionsfel?”. 
Där kan vi läsa följande: ”Är magasinets fjäder för svag kommer 
patronen inte ända upp vid omladdning. Låt därför inte magasi-
nen ligga fyllda längre tid då det tröttar ut fjädern.”
Det är inte vetenskapligt bevisat att detta är korrekt. Materialex-
perter på KTH och även skyttelegenden Jeff Cooper menar att det 
inte är någon märkbar skillnad om magasinsfjädern är hoptryckt 
under en längre tid eller inte.

Ny ammunition från Norma och GECO
Av: Peter Stålbrand

Både Norma och GECO ägs 
av företaget RUAG Ammo-
tec, som under mars månad 
skickade ut ett pressmedde-
lande där de presenterade sin 
nya ammunition.

Norma släpper produkterna 
Biathlon Match-22 och Bi-
athlon Sport-22. Båda pro-
dukterna är avsedda som 

 Exakt vad som skiljer de 
båda produkterna åt är inte 
helt klart. Både Match-22 
och Sport-22 har samma 
specifikationer, förutom pro-
duktnummer och namn. 
Match-22 är däremot mer än 
dubbelt så dyr som Sport-22.

GECO har blivit en väldigt 
populär ammunition un-

som väger 115 grains (7,5 
gram). Enligt tillverkaren är 
det en perfekt patron till låg 
kostnad för träning i både 
precision och dynamiska dis-
cipliner.

I skrivande stund var det inte 
lätt att hitta återförsäljare för 
produkterna. Jag fick svar från 
Sportec att de precis lagt upp 
produkter i deras webbshop. 
Där kostar Norma Biath-
lon Match 384 kr/100 skott. 
Norma Biathlon Sport kos-
tar 172 kr/100 skott. Sportec 
informerar i sin webbshop 
att de väntar på prisuppgifter 
gällande GECO DTX 9 mm.

Vi har ännu inte hittat några 
recensioner på ovan nämnda 
ammunition och är väldigt 
nyfikna på en framtida recen-
sion från någon av er läsare. 
Om ni vill göra en produkt-
test och skriva en recension 
på ammunition eller vapen 
för Nationellt Pistolskytte, är 
ni alltid välkomna att höra er 
till redaktionen. 

tävlingsammunition för skid-
skyttar. Fungerar de för skid-
skytte, lär de fungera lika bra i 
både fältskytte, precisionsskyt-
te och militär snabbmatch.
 Enligt tillverkaren har de 
testats i en köldtunnel med 
temperaturer ner till -20 gra-
der utan att det påverkat pre-
cisionen. Kulvikten är på 40 
grain (2,6 gram) och utgångs-
hastigheten är 320 m/sek.

der de senaste åren. Före-
taget startades redan 1887 i 
tyska Stralsund och köptes 
2002 upp av RUAG Am-
motec. GECO är för övrigt 
en förkortning av Gustav 
Genschow & Co.
 Produktlinjen DTX är 
tänkt för sportskytte. Här hit-
tar vi DTX FMJ som är en 
patron i kaliber 9 mm Luger 
och har en helmantlad kula 
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Underrättelsehotet 
mot Sverige

Spioneri eller underrättelseverksamhet har ökat världen över 
under de senaste decennierna. Det säkerhetspolitiska läget 
har skärpts och många länder förbereder sig för väpnade 
konflikter. Misstron mellan de största aktörerna är betydande 
och säkerhetspolitiska bedömare använder ofta termer som 
oförutsägbarhet, ökande komplexitet och snabba förändringar 
för att beskriva dagens geopolitiska tillstånd.

Artikeln publicerades först på tankesmedjan Fri Världs webbsajt.

Stefan Kristiansson, general-
major, är förbundsordförande i 
Svenska Pistolskytteförbundet 
och seniorrådgivare för IBM. 
Han var tidigare chef för militä-
ra underrättelse och säkerhets-
tjänsten (MUST) mellan 2007–12 
och dess ställföreträdande chef 
2004–07.

Det är inte bara inom de rent 
säkerhetspolitiska områdena 
som problemen ökar. Även 
inom den internationella 
handeln har läget blivit mer 
kritiskt; frihandeln ifrågasätts 
och protektionismen breder 
ut sig samtidigt som hotet om 
handelskrig finns där som ett 
mörkt moln. Vidare hårdnar 
konkurrensen och kampen 
rörande teknikutvecklingen 
är påtaglig. Industrispionage 
och affärsunderrättelseverk-
samhet är utbredd.
 Förutom stora satsningar 
på olika former av väpnade 
angrepp utvecklas förmågor 
att i fredstid eller i skedet 
mellan fred och krig kun-
na destabilisera och utöva 
påtryckningar för att uppnå 
politiska mål på egen hand. 
Denna gråzonsproblematik är 
inte på något sätt ny men den 
ger anledning till ökande oro.
 Även Sverige drabbas av 
det försämrade säkerhetspoli-
tiska läget. Vi berörs av mot-
sättningarna mellan Ryssland 

och västvärlden. Östersjöom-
rådet och Arktis är områden 
där stormaktsintressen kolli-
derar. Det säkerhetspolitiska 
klimatet har under de senas-
te åren försämrats; Ryssland 
upplever sig hotat av väst och 
har genomfört en omfattande 
upprustning av sina väpna-
de styrkor. Samtidigt har de 
inrikespolitiska problemen 
ökat och den ryska ekonomin 
stagnerat till följd av fallande 
oljepriser och internationella 
sanktioner. Levnadsvillkoren 

för en stor del av befolkning-
en har försämrats och stödet 
för president Putin minskar.
 Utöver de säkerhetspo-
litiska aspekterna rörande 
Rysslands agerande så på-
verkas vi allt mer av utveck-
lingen i Kina. Regimen har 
en tydlig ambition att bli en 
ledande global stormakt och 
”The Belt and Road Initiati-
ve” handlar inte främst om 
handelsvägar utan om en ny 
världsordning. Kinas tydliga 
intresse för Arktis och möjliga 

farleder genom Norra ishavet 
innebär att en ny aktör med 
stora resurser påverkar läget i 
vårt närområde. Utvecklingen 
av en stark försvarsmakt anses 
vara en förutsättning för att 
bli en ledande global aktör. 
Samtidigt som Kina gör stora 
satsningar på det militära om-
rådet så vidareutvecklas lan-
dets cyberförmåga ytterligare 
från en redan hög nivå.
 Spioneri har dock funnits 
i alla tider. Furstar och andra 
makthavare har alltid ansett 

En karta över rutterna för ”The Belt and Road Initiative”, som är ett försök till att återskapa de gamla 
silkesvägarna mellan Kina och Europa. Planen är att skapa en god och förbättrad infrastruktur på land 
och till sjöss mellan dem två kontinenterna Grafiken visar också den ekonomiska korridoren mellan Kina 
och Pakistan, som skulle länka västra Kina med hamnen i Gwadar i Pakistan.
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sig behöva information om 
sina fiender. Underrättelser 
har inhämtats på många oli-
ka sätt. Man har kommit över 
och läst brev, knäckt koder, 
avlyssnat samtal, skickat ut 
spioner, värvat agenter och 
utnyttjat insiders, förhört av-
hoppare och fångar, använt 
olika former av teknisk in-
hämtning och utnyttjat infor-
mationsläckor. I tider av oro 
och krigsrisk har informa-
tionsbehovet ökat och man 
har tvingats att ta större risker.
 Vilka intressen står då 
på spel för Sverige? För-
svarsberedningens delrapport 
”Motståndskraft” (2017:66) 
konstaterar att ”Spionage 
och angrepp från statliga och 
statsunderstödda aktörer mot 
skyddsvärd verksamhet i Sve-
rige eller mot svenska intres-
sen i utlandet kan syfta till att 
tillskansa sig information om 
svenska ekonomiska intres-
sen, företag, forskning, för-
svarsförmåga och planering, 
våra säkerhetspolitiska avsik-
ter, samhällsviktig verksam-
het och kritisk infrastruktur. 
Det kan också handla om att 
en motståndare vill vilsele-
da, binda begränsade resurser 
eller försvåra effektivt be-
slutsfattande inför ett väpnat 
angrepp och på det sättet för-
sämra våra förutsättningar att 
sätta oss till motvärn.”
 Därtill är EU-politiken, 
vårt förhållande till Nato och 
våra bilaterala relationer på 
försvarsområdet av intresse 
för en potentiell motståndare. 
Insikten om att Sverige inte 
kommer att klara sig un-
dan en konflikt i närområdet 
ökar också intresset för hur 
vi kommer att agera i en så-
dan situation. Våra säkerhets-
politiska vägval, särskilt den 
militära alliansfriheten, le-
der till ett ökat behov av un-
derrättelser rörande politiska 
inriktningar och militära för-
beredelser för en konflikt. Ut-
vecklingen av vår militära och 
civila försvarsförmåga – dess 
styrkor, svagheter och sårbar-
heter – är också av intresse, 
särskilt i ett gråzonsscenario. 
Detta gäller hela samhället: 
centralt, regionalt och lokalt.
 Underrättelseinhämtning 
i Sverige syftar även att främja 

geopolitiska mål bortom Sve-
riges närområde och inrikes-
politiska agendor. Stater strävar 
efter att tillskansa sig teknolo-
giskt övertag genom att stjäla 
företagshemligheter, uppköp 
och ta del av vårt lands uni-
versitetsforskning för att höja 
sin militära kapacitet. Där-
till försöker auktoritära stater 
motverka politisk opposition 
genom flyktingspionage.
 Denna rapport syftar till 
att ge en aktuell bild av hur 
underrättelsehotet mot vårt 
land ter sig idag och hur de 
viktigaste aktörerna agerar. 
Vissa utländska underrättel-
se- och säkerhetstjänsters be-
dömningar, erfarenheter och 
kapacitet redovisas i syfte att 
illustrera hur hot även kan 
drabba oss.
 Avsikten är inte att ge en 
detaljerad bild av hur till ex-
empel värvning av informa-
törer genomförs eller ge en 
uttömmande beskrivning av 
IT-hotet. Den som är intres-
serad av dessa utmaningar 
kan läsa de årsrapporter som 
underrättelse- och säker-
hetsmyndigheterna ger ut. 
Underlaget i denna rapport 
bygger uteslutande på öppna 
källor.

De viktigaste aktörernas 
underrättelsekapacitet
Ryssland
Underrättelsetjänst bedrivs av 
SVR, som är den ryska statens 
organ för utrikes underrättel-
setjänst, samt GRU som är de 
väpnade styrkornas under-
rättelsetjänst. Vidare bedriver 
den ryska säkerhetstjänsten 
FSB säkerhetsunderrättelse-
tjänst och kontraspionage i 
Ryssland samt i de forna sov-
jetstaterna. Cheferna för SVR 
respektive FSB rapporterar 
direkt till presidenten medan 
chefen för GRU rapporterar 
till generalstabschefen samt 
till försvarsministern. Che-
ferna för SVR respektive FSB 
är adjungerade ledamöter av 
Nationella säkerhetsrådet. De 
ryska underrättelsetjänster-
na har global räckvidd och 
opererar världen över där det 
anses finnas ryska intressen. 
Underrättelseförmåga och 
cyberkapacitet tillmäts myck-
et stor betydelse.

 Det har under lång tid va-
rit uppenbart att de ryska un-
derrättelsetjänsterna förutom 
traditionell inhämtning och 
analys av information ock-
så används för att utföra of-
fensiva operationer. I januari 
2019 införde EU sanktioner 
mot viceamiral Igor Kosty-
ukov som är chef för GRU 
och organisationens andre-
man Alexander Alekseyev för 
mordförsöket på Sergei Skri-
pal och hans dotter Yulia den 
4 mars 2018 i Salisbury. De 
båda är dessutom upptagna på 
den amerikanska sanktions-
listan sedan 2016 för påver-
kansoperationer riktade mot 
det amerikanska presidentva-
let. 2016 gjorde Ryssland ett 
sista försök att hindra Mon-
tenegro från att ansöka om 
medlemskap i Nato. 2017 
dömdes två GRU-officerare 
i sin frånvaro till långa fäng-
elsestraff för att ha rekryterat 
inhemska Nato-motståndare 
i uppdrag att mörda premi-
ärministern och förhindra 
en omröstning i parlamen-
tet. GRU-officerarna ska ha 
försett Nato-motståndarna 
med stora summor pengar 
för inköp av vapen samt till-
handahållit kvalificerad sam-
bandsutrustning. Ryssland 
har använt och kan förväntas 
fortsätta använda sina under-
rättelsetjänster för att upp-
nå politiska mål på utländskt 
territorium.

GRU är betydligt större än 
SVR och har både underrät-
telsepersonal, så som försvar-
sattachéer och annan personal 
med diplomatisk täckmantel, 
och avancerade tekniska re-
surser såsom spaningssatel-
liter, signalspaningsflygplan 
och fartyg. Det finns upp-
gifter som tyder på att orga-
nisationen har ett stort antal 
spaningssatelliter. GRU har 
också ett mycket nära sam-
arbete med de ryska special-
förbanden, Spetsnaz. Förutom 
personbaserad underrättelse-
inhämtning har GRU en le-
dande roll i cyberkrigföring. 
APT 28, även kallad Fancy 
Bear, är organiserad inom 
GRU:s sjätte direktorat.
 Enligt många bedömare 
har GRU bland mycket annat 

utfört attacker mot The World 
Doping Agency (WADA), 
Organisationen för förbud 
mot kemiska vapen (OPCW) 
samt mot den organisation 
som utredde nedskjutningen 
av MH17. Dessutom anses 
GRU ligga bakom ett in-
trångsförsök i ett laboratori-
um i närheten av Bern som 
analyserar biologiska och ke-
miska stridsmedel, bland an-
nat nervgiftet Novitjok som 
användes i mordförsöket på 
Sergej Skripal och hans dot-
ter i Salisbury. Bellingcat, ett 
kollektiv för grävande journa-
lism, fann dessutom att GRU 
sannolikt varit delaktig i vis-
sa faser av nedskjutningen av 
MH17.
 GRU anses ta betydan-
de risker. Mark Galeotti vid 
University College London 
menar att ”att inte ertappas 
är inte deras främsta prioritet. 
Vägledningen från Kreml till 
GRU är ‘få jobbet gjort, oroa 
er inte om de politiska kost-
naderna’.”

SVR är Rysslands civila utrikes 
underrättelsetjänst som bedri-
ver inhämtning företrädesvis 
mot civila mål. SVR-chefer 
rekryteras vanligtvis ur par-
tieliten eller från den hög-
sta tjänstemannanivån. Den 
nuvarande chefen, Sergey 
Naryshkin har varit talman 
i Duman. Mikhail Fradkov 
var premiärminister 2004–
2007 och var därefter chef 
för SVR fram till 2016. Che-
fen för SVR rapporterar di-
rekt till presidenten och har 
därmed en betydande möj-
lighet att påverka dennes 
uppfattning om omvärlds-
utvecklingen. SVR-chefen 
Sergey Naryshkin omfattas, 
likt GRU-chefen, av ameri-
kanska sanktioner. Naryshkin 
togs upp på sanktionslistan ef-
ter Rysslands annektering av 
Krim 2014.
 SVR bedöms inte ha 
samma cyberkapacitet som 
GRU men bedriver operatio-
ner med APT 29 även kallad 
Cozy Bear främst mot civi-
la mål. APT 29 anses ligga 
bakom en attack 2017 bland 
annat mot Norges utrikes-
departement, underrättelse-
tjänst och försvarsmakt. Anna 
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Chapman, som arresterades 
av amerikanska myndigheter 
2010 tillsammans med ett tio-
tal andra ryssar, var SVR-spi-
on. Hon var en av flera ryska 
underrättelseofficerare som 
följde och rapporterade om 
amerikansk politik och som 
senare blev utvisade.

Kina har en långsiktig strate-
gi rörande landets utveckling 
fram till 2050. ”The Belt and 
Road Initiative”, eller Siden-
vägsinitiativet, har nämnts ti-
digare. Made in China 2025, 
som handlar om utveckling-
en av den kinesiska industrin 
till världsledande inom bland 
annat robotik och IT, är en 
annan viktig del i den kine-
siska regimens stormaktsam-
bitioner. President Xi Jinping 
har satt press på alla kinesis-
ka aktörer att medverka till 
att visionerna förverkligas. 
Naturligtvis inkluderar det-
ta också underrättelse- och 
säkerhetstjänsterna som ge-
nomför industrispionage och 
stöld av tekniklösningar inom 
strategiskt viktiga områden. 
För att nå det politiska ledar-
skapets olika mål verkar allt 
från nanoteknik till metoder 
inom jordbrukssektorn vara 
av intresse.
 Att utveckla den kinesiska 
försvarsmakten, Folkets befri-

elsearmé (PLA), anses vara en 
av grundpelarna för att bli en 
global stormakt och har där-
med en mycket hög prioritet. 
För att stärka landets militära 
kapacitet strävar Kinas ledare 
efter en långtgående integre-
ring av landets militära och ci-
vila kompetens. Detta innebär 
bland annat att civila företag i 
utlandet ska kunna inhämta 
och leverera teknik för utveck-
ling av militära system.

 Kinas civila underrättel-
severksamhet drivs av minis-
teriet för statssäkerhet (MSS). 
Den nationella underrättel-
selagen ger MSS ett brett 
mandat att bedriva under-
rättelseverksamhet med olika 
metoder både i Kina och ut-
omlands. Mandatet omfattar 
även ekonomiskt spionage. 
MSS bedöms enligt vissa ha 
cirka 100 000 anställda va-
rav knappt hälften är statio-

nerade utomlands. PLA har 
också en viktig roll i den ki-
nesiska underrättelseappara-
ten. PLA driver bland annat 
personbaserad inhämtning, 
signalspaning och elektronisk 
krigföring.
 Den 27 juni 2017 trädde 
den kinesiska nationella un-
derrättelselagen i kraft. Lagen 
innebär att både statliga och 
privata kinesiska företag samt 
alla kinesiska medborgare kan 
åläggas att stödja underrättel-
se- och säkerhetstjänsterna. 
Lagen har ingen geografisk 
begränsning vilket innebär 
att även företag utomlands 
samt kinesiska medborgare 
boende i andra länder ock-
så omfattas av lagen. Under-
rättelselagens tvång är ett av 
skälen till farhågorna att det 
kinesiska telekomföretaget 
Huawei kan användas för att 
inhämta känslig information. 
Rapportering om företagets 
verksamhet har visat att Hu-
awei har spionerat på Afri-
kanska unionens högkvarter, 
utlämnat känslig information 
om klienter i Tjeckien och 
hjälpt regimerna i Uganda 
och Zambia att spionera på 
oppositionspolitiker.
 Med denna lag har Kom-
munistpartiet, MSS samt PLA 
skaffat sig ett formidabelt 
nätverk för inhämtning av 
underrättelser för att expan-

Soldater i Folkets befrielsearmé (PLA) vid Shenyangs träningsbas i Kina, 24 mars, 2007. 
Foto: Staff Sgt. D. Myles Cullen, U.S. Air Force

Utredning av kraschplatsen för MH-17 av nederländska och australiska poliser.
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dera politiskt inflytande, vär-
na ekonomiska intressen samt 
öka den militära förmågan. 
Samtidigt har den kinesis-
ka partistaten makt att agera 
bortom lagens skrivna ord.
 I Sverige förknippar vi 
ofta kinesiskt underrättelse-
arbete med cyberspionage, 
men en stor del av inhämt-
ningen sker med gamla väl-
beprövade metoder, bland 
annat personbaserad inhämt-
ning. Etniska kineser som 
bor utomlands och kinesiska 
företag anlitas. Tankesmedjan 
Stratfor nämner i en rapport 
att en kinesisk underrättel-
seofficer arresterades i april 
2018 när han försökte att re-
krytera en amerikanska in-
genjör som arbetade för ett 
GE Aviation. Man använder 
dock inte bara etniska ki-
neser utan rekryterar ock-
så informationslämnare med 
annan bakgrund. Stratfor ger 
flera exempel på hur kinesisk 
underrättelsetjänst rekryterar 
andra än etniska kineser. De 
exempel som redovisas är en 
före detta anställd på ameri-
kanska utrikesdepartementet, 
två före detta underrättelseof-
ficerare samt en verkställande 
direktör för ett teknikföretag 
i Ohio.
 Kinas cyberkapacitet har 
under de senaste åren ut-
vecklats kraftigt och utgör en 
central roll i utvecklandet av 
ekonomisk och militär kapa-
citet. Operationerna har bli-
vit svårare att upptäcka, mer 
precisa och långvariga. 2015 
skapade PLA sin så kallade 
Strategic Support Force, en 
ny försvarsgren med ansvar 
för rymd- och cyberkrig-
för ing. Cyberoperationer 
samordnas med rymdbase-
rade system och elektronisk 
inhämtning. Cybersäker-
hetsföretaget FireEye bedö-
mer att det finns fler än 20 
APT-grupper med direkt an-
knytning till Kina.
 Hackergruppen som kall-
las APT 10 arbetar på uppdrag 
av MSS. Gruppen genomför 
spioneri och informationsin-
hämtning inom ett brett om-
råde och anses ligga bakom 
operation Cloud Hopper som 
2016 drabbade bland andra 
USA, Norge, Finland, Sverige, 

Storbritannien och Japan. De 
sektorer som angreps var IT, 
energi, försvarsindustri och 
offentlig verksamhet. 2018 
genomfördes ett liknande 
APT 10-angrepp mot Sveri-
ge och flera andra länder som 
drabbade flyg, rymd, med-
icin, finans, elektronik och 
telekom. Information om at-
tacken var mycket knapphän-
dig både från myndighetshåll 
och från drabbade företag.
 Samarbetet mellan Kina 
och Ryssland har fördjupats. 
Xi och Putin har träffats fler 
än trettio gånger sedan 2013 
för att diskutera samverkan 
inom diplomati, handel och 
ekonomiska frågor men också 
gällande säkerhet och militär 
samverkan. Det är nog klokt 
att utgå från att det också finns 
ett samarbete inom underrät-
telseområdet.

Iran
Öppet tillgänglig information 
om den iranska underrättel-
setjänsten är hårt begränsat. 
Det är dock allmänt känt att 
Ministry of Intelligence and Se-
curity, även känt som MOIS 
eller VEVAK, är en mäktig 
och fruktad aktör både i Iran 
och utomlands. Chefen för 
MOIS, som ska utses bland 
prästerskapet och vara en högt 
utbildad teolog, rapporterar 
direkt till Irans högste and-
lige ledare och statschefen, 
Ali Khamenei. MOIS har en 
omfattande organisation och 
stor budget. Myndighetens 
uppdrag är att värna både na-

tionell och regional säkerhet. 
Verksamheten i utlandet sker 
vanligtvis från ambassaderna 
eller från muslimska centra. 
Även Air Iran, studenter och 
affärsmän används för spione-
ri och inhämtning av infor-
mation om individer.
 Förutom underrättelse-
tjänsten som är inriktad mot 
hoten från utlandet där gi-
vetvis USA, Israel och Sau-
diarabien står högt i prioritet 
så ägnas omfattande resurser 
mot dissidenter och andra 
som anses utgöra hot mot re-
gimen. MOIS driver fängelser 
och genomför brutala mord 
för att avskräcka regimkriti-
ker.

Spioneri mot Sverige
Enligt Säkerhetspolisens 
(Säpo) bedömning har främ-
mande makters underrättel-
seinhämtning i Sverige ökat 
under de senaste åren. Verk-
samheten har breddats både 
avseende antalet aktörer och 
vilken information som dessa 
är ute efter. De metoder som 
används är allt från traditio-
nellt spioneri och värvning 
av informatörer till satellit-
spaning, signalspaning, nät-
verksoperationer och andra 
former av teknisk inhämt-
ning. Inhämtning via sociala 
medier ökar.
 Säpo har vetskap om att 
ett femtontal länder bedri-
ver underrättelseinhämtning 
i Sverige. Ryssland, Kina och 
Iran pekas särskilt ut. Redan i 
april 2014 konstaterade Säpo 

att den underrättelseverksam-
het som Ryssland bedriver 
kan ses som krigsförberedel-
ser. Säkerhetspolisen bedömer 
att var tredje rysk diplomat i 
Sverige verkar under täck-
befattning vilket innebär att 
dessa i själva verket arbetar 
för någon av underrättelse-
tjänsterna. Till detta kommer 
givetvis ett okänt antal under-
rättelseofficerare som verkar 
utan diplomatisk täckmantel 
till exempel affärsmän och 
journalister.
 Utländsk underrättelse-
verksamhet riktas också mot 
Försvarsmakten enligt den 
Militära underrättelse- och 
säkerhetstjänstens årsöversikt 
2018. Syftet är exempelvis 
att kartlägga Försvarsmaktens 
personal, bedöma Sveriges 
operativa förmåga eller vår 
tekniska utveckling. Ryssland 
och Kina nämns i årsöversik-
ten.
 FRA har rapporterat att 
det pågår omfattande tek-
nisk inhämtning från främ-
mande makt i Sverige. Den 
övervägande delen av dessa 
aktiviteter består av rena un-
derrättelseoperationer där 
syftet är att komma åt vital 
information och att kartlägga 
landets kritiska infrastruktur. 
Cyberhotet ökar årligen och 
det gäller inte bara stormak-
ternas aktiviteter, aktörer med 
mer blygsamma resurser kan 
också utgöra ett hot förutsatt 
att den tekniska kompetensen 
finns.
 Samtidigt som hotet ökar 
så ökar även våra sårbarheter. 
Teknikutvecklingen och digi-
taliseringen bidrar till att det 
blir lättare att komma åt käns-
lig information. Säkerhetsar-
betet hänger inte med i den 
snabba tekniska utvecklingen 
och insikten om att allt som 
kopplas upp mot internet kan 
hackas är inte tillräckligt ut-
bredd.
 Kartläggning av perso-
ner, inte minst personer med 
nyckelbefattningar, kan enkelt 
ske med information från so-
ciala medier såsom Facebook, 
Instagram och särskilt Linke-
dIn där många generöst pre-
senterar både omfattande CV 
och anställningsförhållanden.
 Främmande makter be-

ZHU HUA
 

ZHANG SHILONG

On December 17, 2018, a grand jury in the United States District Court for the Southern District of New York indicted ZHU HUA, aka “Afwar,” aka “CVNX,” aka 
“Alayos,” aka “Godkiller,” and ZHANG SHILONG, aka “Baobeilong,” aka “Zhang Jianguo,” aka “Atreexp," two members of a hacking group operating in China 
known in the cybersecurity community as Advanced Persistent Threat 10 (the “APT 10 Group”), with conspiracy to commit computer intrusion, conspiracy to 
commit wire fraud, and aggravated identity theft.  The defendants worked for Huaying Haitai Science and Technology Development Company located in 
Tianjin, China, and they acted in association with the Chinese Ministry of State Security’s Tianjin State Security Bureau.
 
As alleged in the Indictment, from at least 2006 through 2018, the defendants conducted extensive campaigns of global intrusions into computer systems 
aiming to steal, among other data, intellectual property and confidential business and technological information from more than at least 45 commercial and 
defense technology companies in at least a dozen states, managed service providers (“MSP”), which are companies that remotely manage the information 
technology infrastructure of businesses and governments around the world, and U.S. government agencies.  The victim companies targeted by ZHU HUA and 
ZHANG SHILONG were involved in a diverse array of commercial activity, industries, and technologies, including aviation, space and satellite technology, 
manufacturing technology, oil and gas exploration, production technology, communications technology, computer processor technology, and maritime 
technology.  In addition, for example, the APT 10 Group’s campaign compromised the data of an MSP and certain of its clients located in at least 12 countries 
including Brazil, Canada, Finland, France, Germany, India, Japan, Sweden, Switzerland, the United Arab Emirates, the United Kingdom, and the United States.  
The APT 10 group also compromised computer systems containing information regarding the United States Department of the Navy and stole the personally 
identifiable information of more than 100,000 Navy personnel.

If you have any information concerning these individuals, please contact your local FBI office, or the nearest American Embassy
or Consulate.

www.fbi.gov

APT – Advanced Persistent Threat är en beteckning på planerade 
cyberoperationer som genomförs under lång tid mot specifika mål 
med avancerad teknik i syfte att till exempel tränga in i ett nätverk för 
att stjäla information. Ofta riktas operationerna mot ett företag genom 
dess IT-leverantör.
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driver personbaserad under-
rättelseverksamhet i Sverige. 
I mars 2019 slog Säkerhets-
polisen till mot en restaurang 
i Stockholm och arresterade 
en svensk teknikkonsult som 
hade ett möte med en rysk 
underrättelseofficer. Enligt 
Dagens Nyheter handlar det 
om Jevgenij Umerenko, som 
vid tiden för tillslaget var am-
bassadråd vid ambassaden i 
Stockholm. Umerenko utpe-
kas som SVR:s Sverigechef.
 Kina bedriver bland an-
nat flyktingspionage i Sveri-
ge. 2010 dömdes en uigurisk 
man för att ha spionerat på 
andra exil-uigurer i Sverige, 
på uppdrag av en diplomat 
vid Kinas ambassad i Stock-
holm. En man dömdes i juni 
2018 av Södertörns tingsrätt 
för grov olovlig underrät-
telseverksamhet efter att ha 
spionerat på tibetanska flyk-
tingar och sålt informationen 
vidare till kinesiska myndig-
heter. Med största sannolik-
het kartlägger den kinesiska 
säkerhetstjänsten flyktingar 
och dissidenter för att förhin-
dra kritik mot Kina samt för 
att kunna utöva hot mot flyk-
tingarnas släktingar i hemlan-
det.

Sverige – öppenhetens 
förlovade land
I underrättelsekretsar sägs 
det ibland att den bästa upp-
giftslämnaren är den som inte 
förstått innebörden av det 
som hon eller han berättat. 
Vår medvetna eller omed-
vetna öppenhet gör att vi 
ibland tillgängliggör infor-
mation som vi borde hålla för 
oss själva, information som en 
motståndare kan använda an-
tingen för att skada vårt land 
i en krissituation eller för att 
utveckla sin egen ekonomi, 
tekniska kompetens eller mi-
litära förmåga. Underrättel-
setjänster behöver ofta inte 
ta risker eller använda illegala, 
konspiratoriska metoder för 
att inhämta information som 
kan vara av stort värde.
 Open Sources Intelligence 
(OSINT) är en inhämtnings-
metod som fått en ökad bety-
delse, särskilt mot länder med 
stor öppenhet. I och med di-
gitaliseringen och användan-

det av sociala medier ökar 
betydelsen av OSINT. Nedan 
finns några exempel på om-
råden där främmande aktörer 
kan få tillgång till information 
utan att ta några risker.
 Geografisk information är 
naturligtvis av stor betydel-
se när man genomför plane-
ring av militära operationer 
– både för den som ska för-
svara sig och för angriparen. 
Totalförsvarets Forskningsin-
stitut (FOI) har varnat för 
konsekvenserna av en alltför 
långtgående öppenhet med 
geografisk information. Dels 
handlar det om kommersiel-
la företag som samlar in stora 
mängder av geografisk infor-
mation. Dels handlar det om 
den offentliga sektorn som 
öppnar upp sina informa-
tionsbaser. Lantmäteriet har 
redan gjort det möjligt att 
hämta och använda väg- och 
terrängkartor som kan utnytt-
jas för operativ planläggning 
och för precisionsbekämp-
ning av olika typer av mål. 
Likaledes har vissa kommuner 
öppnat upp stora delar av sina 
databaser.
 Informationen i dessa 
databaser kan användas för 
kartläggning av sårbarheter 
(elförsörjning, dricksvatten, 
med mera) och man expo-
nerar sig för cyberattacker.

PLA-forskare vid svenska 
universitet
Alex Joske vid Australian 
Strategic Policy Institute har 
visat att kinesiska PLA be-
driver omfattande samarbe-
ten med utländska universitet. 
Under de senaste åren har 
samarbetet med utländska 
universitet ökat radikalt och 
studien visar att mer än 2500 
militära forskare och ingen-
jörer har studerat utomlands. 
Så gott som samtliga av dessa 
tillhör både PLA och Kom-
munistpartiet. I vissa fall har 
PLA-forskare varit verksam-
ma utomlands under annan 
täckmantel, men ofta upp-
ger de sin riktiga organisa-
tionstillhörighet. Täckmantel 
behövs i många fall inte ef-
tersom mottagaruniversiteten 
i allmänhet inte skiljer mellan 
samarbete med personer från 
PLA:s forskningsinstitut och 

andra kinesiska läroverk. De 
länder som haft flest PLA-stu-
denter är de så kallade Five 
Eyes-länderna (USA, Stor-
britannien, Kanada, Australien 
och Nya Zeeland). Sverige 
har under åren 2006 till 2017 
varit den åttonde största mot-
tagaren av PLA-forskare. 2017 
gick vi upp till sjätte plats vil-
ket är anmärkningsvärt.
 Studien har också analy-
serat antalet referentgranska-
de forskningsrapporter som 
publicerats av PLA-forskare 
har publicerat tillsammans 
med forskare vid västerländ-
ska universitet mellan 2006 
och 2017. Kartläggningen vi-
sar att det största antalet med-
författade artiklar publicerats 
med forskare från universitet i 
USA, Storbritannien, Kanada, 
Australien, Tyskland och där-
näst Sverige.27 Därefter föl-
jer Singapore, Nederländerna, 
Japan och Frankrike.
 Rapporten går inte när-
mare in på vilka svenska uni-
versitet som haft kinesiska 
studenter från PLA eller vil-
ka forskningsområden som 
dessa varit verksamma inom. 
Däremot nämns att en man 
som skulle doktorera i kvant-
fysik vid Uppsala universitet 
fick medskicket att ”hur skul-
le man kunna utveckla vapen 
utan framsteg i fysik?” Kinas 
utbildningsdepartement har 
också betonat att studenterna 
vid University of Cambridge 
”kommer stärka nationens 
förmåga inom områdena 
nationellt försvar, kommu-
nikationsteknologi, antistör-

ningsutrustning för bilder och 
högprecisionsnaviger ing.” 
Kina strävar efter att utveck-
la en modern försvarsindustri 
som är oberoende av utlan-
det. För att uppnå detta har 
man stärkt samarbetet mel-
lan civil och militär teknikut-
veckling. Sverige underlättar 
Kinas utveckling av teknik 
med dubbla användnings-
områden genom att svenska 
universitet som accepterar 
PLA-forskare och -ingenjö-
rer och bidrar därmed med 
svenska skattemedel till ökad 
operativ militär förmåga för 
Kina. Det vore rimligt att re-
flektera över huruvida detta 
ligger i svenskt intresse. USA 
beviljar sedan en tid tillbaka 
inte visum till kinesiska fors-
kare som har PLA- eller un-
derrättelsebakgrund.

ESRANGE
Kina räknas till en av världens 
ledande rymdnationer och 
har förmåga till rymdkrigfö-
ring vilket innebär att man 
kan störa ut eller släcka andra 
länders satelliter. Rymdför-
mågan kan användas t ex som 
stödsystem för kommunika-
tion, spaning och underrättel-
seinhämtning. Inom området 
finns både rent militära sys-
tem, de som primärt är för 
civilt bruk samt de som har 
dubbla användningsområden.
 Kina har, som tidiga-
re framhållits, en långtgåen-
de integration av civila och 
militära förmågor och staten 
kan begära att civila före-
tag ska bidra till den militä-

Alex Joske vid Australian 
Strategic Policy Institute 
(APSI) är analytiker och 
specialist på kinesiska 
kommunistpartiets 
inflytande och 
tekniköverföringsinsatser.
Foto: The Australian
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ra förmågeutvecklingen. Av 
den anledningen är det svårt 
att hävda att ett företag en-
dast verkar inom den civila 
sektorn.
 Jerker Hellström, som 
är forskningsledare på FOI, 
menade i ett anförande vid 
Folk och Försvars Rikskon-
ferens i Sälen i år att ”om en 
teknologi är tillgänglig för ett 
kinesiskt bolag så är den också 
tillgänglig för militären.” I en 
artikel i Svenska Dagbladet i 
januari i år sägs att det helstat-
liga Rymdbolaget, Swedish 
Space Corporation, 2008 in-
gick ett samarbetsavtal med 
den kinesiska uppskjutnings-
myndigheten CLTC. Avtalet 
undertecknades på den ki-
nesiska sidan av Zhang Jianqi 
som är generallöjtnant. CLTC 
är enligt FOI en militärt styrd 
myndighet som kontrollerar 
uppskjutning och styrning av 
satelliter. På ESRANGE finns 
en antenn som ägs av CLTC 
dessutom laddas information 
ner från tre antenner som ägs 
av Rymdbolaget.
 Rymdbolaget hävdar att 
avtalen med de kinesiska kun-
derna är civila och att man har 
kontroll på hur antennerna 

används samt vilken typ av in-
formation som laddas ner och 
att man gör noggranna risk-
bedömningar. Därmed tycks 
både Rymdbolaget och dess 
uppdragsgivare i regeringen 
att det inte finns risk att in-
formation från ESRANGE 
bidrar till att öka den militära 
förmågan i Kina.
 Bolaget har sedan våren 
2019 ett nytt ägardirektiv som 
ålägger verksamheten att ta 
säkerhetspolitisk hänsyn.

Kunskapsöverföring genom 
förvärv
Uppköp av utländska före-
tag är en viktig del i Kinas 
strategi för att tillskansa sig 
teknologi med militära an-
vändningsområden. Även i 
Sverige har kinesiska företag 
förvärvat teknologi som kan 
ge Kina en starkare roll i den 
militära maktbalansen. Sär-
skilt anmärkningsvärt köpte 
kinesiska företag tre svenska 
företag, varav två var statligt 
ägda, som producerar halvle-
dare, vilket används i allt från 
mobiltelefoner och bilar till 
militära system.
 Efter en tilltagande insikt 
att uppköp av strategiskt vik-

tiga företag kan hota Sveriges 
säkerhet beslutade regering-
en i augusti 2019 att låta en 
utredare ”föreslå under vilka 
förutsättningar utländska di-
rektinvesteringar ska kunna 
hindras och vilka förbehåll för 
sådana investeringar som bör 
kunna ställas upp”.

Hot mot svenska intressen i 
utlandet
Givetvis tilldrar sig Bryssel ett 
stort intresse för de som har 
anledning att närmare följa 
utvecklingen inom den Eu-
ropeiska unionen respekti-
ve Nato. Enligt olika källor 
har europeiska utrikestjäns-
ten (EEAS) varnat unionens 
medlemsstater om underrät-
telsehotet i Bryssel. EEAS har, 
enligt The Guardian, bedömt 
att det finns cirka 250 kine-
siska och 200 ryska underrät-
telseofficerare i staden.
 Underrättelsehotet mot 
EU i Bryssel gäller naturligt-
vis också EU-parlamentet i 
Strasbourg. Den estniska un-
derrättelsetjänsten skriver i 
sin årsrapport från 2018 att 
Ryssland aktivt rekryterar 
EU-parlamentariker i Stras-
bourg både som ett led i att 

Esrange är beläget 45 kilometer öster om Kiruna och är Sveriges enda rymdbas. Några av anledningarna 
till att basen ligger just i Kiruna är att området i stort sett saknar ljusföroreningar och att man kan studera 
norrsken samt att området är glest befolkat. Foto: Johannes Jansson

inhämta information och att 
påverka beslutsfattandet i uni-
onen.
 Det har dessutom rappor-
terats att ryska underrättel-
setjänster har infiltrerat den 
belgiska militära underrättel-
setjänsten, ADIV. Sekretessbe-
lagd information har läckts till 
en serbisk kvinna med länk 
till den ryska underrättelse-
tjänsten. Affären påminner 
om Herman Simms, en tjäns-
teman på Estlands försvars-
ministerium, som läckte 386 
sekretessbelagda EU- respek-
tive Nato-dokument till rysk 
underrättelsetjänst.

Svenskar på semestern och 
tjänsteresa
Att spionera och rekrytera 
agenter i utlandet innebär att 
man måste ta politiska ris-
ker dessutom är det resurs-
krävande och kostsamt. I den 
estniska säkerhetstjänstens års-
bok för 2018 ägnas en bety-
dande del till att beskriva hur 
de ryska underrättelse- och 
säkerhetstjänsterna rekryte-
rar informatörer i Ryssland. 
Att inhämta information på 
det egna territoriet är säkra-
re, mindre kostsamt och kan 
vara väl så effektivt som att 
bedriva verksamhet i utlan-
det. Dessutom är det svårare 
för utländskt kontraspiona-
ge att bedöma omfattning av 
och förhindra verksamheten. 
Därmed tenderar också den-
na typ av inhämtning att un-
derskattas.
 Den första fasen i proces-
sen i att värva utlänningar i 
Ryssland är, enligt den estnis-
ka rapporten, att grovsortera 
de inresande och bedöma vil-
ka som kan ha intressant in-
formation. Detta sker genom 
rutinkontroll av till exempel 
information i inresevisum. 
De som bedöms vara av in-
tresse analyseras djupare ge-
nom granskning av öppna 
källor såsom sociala medier, 
CV:n och Linkedin. De som 
efter denna inledande gransk-
ning anses vara intressanta kan 
komma att utsättas för värv-
ningsförsök med traditionella 
metoder.
 Vid större evenemang i 
Ryssland, till exempel OS 
och VM, upprättas enligt den 



NP2 ’20 6362 NP2 ’20

estniska rapporten särskilda 
operativa organisationer med 
personal från både underrät-
telse- och säkerhetstjänsterna 
i syfte att övervaka och re-
krytera informatörer. De som 
förstår vad som pågår och av-
visar värvningsförsöket kan 
emellertid få problem vid så-
väl utresan som vid förnyad 
ansökan om inresevisum till 
Ryssland.

Och så till sist... även vänner 
och allierade spionerar
Henry L Stimson var ameri-
kansk utrikesminister mellan 
1929–1933. Han är mest känd 
för att stänga ner utrikesde-
partementets kryptoanalys-
avdelning med motiveringen 
att ”gentlemän läser inte var-
andras brev”. Historien visar 
att han hade fel.
 Den minnesgode erinrar 
sig avslöjandet 2013 att USA:s 
underrättelsetjänst avlyssnat 
Tysklands förbundskanslers 
mobiltelefon. En upprörd 
Angela Merkel förklarade i tv 
att ”Spionage vänner emellan 
– det händer bara inte”.
 Den franske före det-
ta utrikesministern Bernard 
Kouchner medgav att även 
Frankrike spionerar, men att 
man ”inte har samma resurser 
som amerikanarna”.
 Två år senare avslöjades att 
den tyska underrättelsetjäns-
ten Bundesnachrichtendienst 
(BND) avlyssnat ett stort antal 
ambassaders mejl- och tele-
fonkommunikationer i Ber-
lin, däribland den svenska. 
Reaktionerna varierade.

Avslutning: hur ska vi bemöta 
underrättelsehotet?
Ett viktigt steg för att motver-
ka att olika aktörer ska kun-
na inhämta information i vårt 
samhälle är att det från och 
med den 1 april i år finns en 
ny säkerhetsskyddslagstiftning 
som skärper kraven på alla i 
samhället som bedriver någon 
form av verksamhet som är av 
betydelse för Sveriges säker-
het. Sammanfattningsvis krävs 
bland annat att myndigheter, 
företag och kommuner gör 
säkerhetsanalyser som klar-
lägger om något inom deras 
ansvarsområden är skydds-
värt och hur detta i så fall 

ska skyddas. Åtgärderna kan 
handla om att säkerställa att 
information skyddas, att fy-
siskt skydda kritisk infrastruk-
tur eller att utbilda personal. 
Det är verksamhetsutövaren 
som har ansvaret för att lagen 
följs. Hur arbetet ska genom-
föras framgår av Säpos före-
skrifter och vägledning. Om 
den nya lagstiftningen följs av 
alla berörda så kommer säker-
hetsskyddsnivån i landet att 
höjas rejält.
 Ett viktigt steg i att höja 
säkerheten är också att che-
fer och verksamhetsansvari-
ga måste ta ett ökat ansvar 
när det gäller säkerhetsfrågor. 
Det duger inte att låta en sä-
kerhetschef ta ansvar för det-
ta. Frågan som måste ställas är 
huruvida myndighetschefer, 
verkställande direktörer och 
andra chefer (de som i lagtex-
ten kallas verksamhetsutöva-
re) kan tillräckligt om hur de 
ska leda till exempel cyber-
säkerhetsarbete eller om det 
krävs någon form av utbild-
ning.
 Underrättelseverksamhet-
ens konsekvenser är mycket 
större idag än förr i tiden. För 
att sätta den ovannämnda cy-
berattacken Cloud Hopper i 
proportion noterade Svenska 
Dagbladet att ”som jämförel-
se kan spionen Stig Berglings 
stöld av 20 000 dokument 
sägas motsvara 20 gigabyte, 

Henry L. Stimson, en amerikansk 
politiker och ämbetsman. 
Förutom utrikesminister var han 
även under period krigsminister 
och även generalguvernör över 
Filippinerna.
Foto: Harris & Ewing
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medan stölden av informa-
tion i ett större ATP-angrepp 
kan bestå av 100-tals terabyte, 
alltså många gånger så myck-
et”. Jämförelsen visar tydligt 
hur säkerhetshotet förändrats 
och förvärrats.
 Slutsatsen blir också att 
vi måste ägna stor kraft åt att 
skydda oss mot cyberattacker. 
Det handlar bland annat om 
att utbilda personal. Enligt en 
amerikansk studie som citeras 
i SvD-artikeln så orsakas mer 
än hälften av alla dataintrång 
av den mänskliga faktorn och 
att en person släppt in angri-
paren. Personalen måste för-
stå hotet och veta hur de ska 
agera. Ett annat område som 
måste ses över är myndighet-
ens processer och administra-
tiva rutiner. Slutligen handlar 
det om teknologi. Det är in-
dustrin som leder utveck-
lingen av cybersäkerheten 
och därför krävs det ett nära 
samarbete mellan staten res-
pektive företag och industrin. 
Tiden för hemmasnickrade 
lösningar är för alltid förbi.
 Vi svenskar har ett jäm-
förelsevis lågt säkerhetsmed-
vetande och det går inte att 
lagstifta fram en bättre säker-
hetskultur. Samhället präglas 
i stor utsträckning av naivitet 
eller aningslöshet när det gäl-
ler frågor om rikets säkerhet. 
Lagstiftning är ett sätt att höja 
säkerhetsskyddsnivån men 
den riktigt stora utmaning-
en är att förändra människors 
attityder till landets säkerhet. 
Landets underrättelse- och 
säkerhetstjänster bör vara 

mer öppna med information 
om säkerhetshotande verk-
samhet. Om medborgarna 
inte får konkret information 
om vilka hot som är riktade 
mot landet kommer inte den 
mentala beredskapen och sä-
kerhetsmedvetandet att öka. 
Hur ska exempelvis cybersä-
kerheten höjas om man inte 
går ut med information om 
Cloud Hopper?
 1939 inleddes det som 
kom att kallas Vaksamhets-
kampanjen med syfte att all-
mänheten skulle hålla tyst om 
allt som kunde skada landet. 
Symbolen för kampanjen blev 
En svensk tiger som på kort 
tid fick stort genomslag. Vi 
skulle behöva en motsvaran-
de kampanj idag för att höja 
säkerhetsmedvetandet.
 Sverige har av naturliga 
skäl under många år ägnat 
stor kraft åt att följa och ana-
lysera utvecklingen i Ryssland 
och dess konsekvenser för oss. 
Den politiska utvecklingen i 
Kina gör att vi får ytterligare 
en global aktör som vi måste 
ägna uppmärksamhet åt. Lan-
det är inte en avlägsen aktör 
som inte angår oss. Därför bör 
vi öka kunskapen om Kina. 
Det ligger inte i svenskt in-
tresse att den militära för-
mågan i Kina utvecklas med 
information som vi genom 
aningslöshet gjort tillgänglig.
 Slutligen måste vi ägna 
större uppmärksamhet åt 
gråzonsproblematiken – till-
ståndet mellan fred och krig. 
Den försvarspolitiska debat-
ten i Sverige handlar till över-
vägande del om hur vi ska 
försvara oss mot ett väpnat 
angrepp men inte i tillräck-
lig omfattning om hur vi ska 
kunna motstå påtryckningar 
i skedet mellan fred och krig. 
En fungerande försvarsmakt 
behöver fungerande samhälls-
funktioner såsom livsmed-
elsförsörjning, drivmedel, el, 
fungerande kommunikatio-
ner med mera.

Francis Walsingham, som var 
underrättelsechef i 1500-ta-
lets England menade att ”det 
är farligare att frukta för lite 
än för mycket.” Vi svenskar 
borde i större utsträckning 
tänka som Walsingham. 
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Synundersökning med inriktning på skytte. Broschyr skickas på begäran.
Övriga skyttebågar: Champion, Jäggi, Skanåker, Gehmann.
Övriga prisuppgifter eller förfrågningar, ring eller skriv till:

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

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

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

Stor sortering av filterglas,
med eller utan styrka.

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

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

Skytteprecision Ab
Sockenvägen 31

82661 SÖDERALA
Tel. 070 692 9015, 070 516 3833

R E L O A D

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

MORINI – ett vinnande koncept

Interprodukter AB
0451-155 95 www.interprodukter.se

CM 22M RF

CM 162 EI Titan

CM 200EICM 22M RF

CM 162 M

CM 162 EI

CM 84E Carbon
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Förbundsnytt
Bo Walger
Tfn: 08-553 401 62
Mail: bo.walger@pistolskytteforbundet.se

Nordiska Mästerskapen i 
fältskjutning
I skrivande stund pågår plane-
ringen för att genomföra NM 
i Sverige den 19 september i 
Tidaholm. Om det fortfaran-
de är möjligt när detta public-
eras vet vi inte. Det är därför 
viktigt att läsa vad som står 
på förbundets hemsida avse-
ende förändringar i tävlings-
verksamheten på grund av 
pandemin.

Landslagsuttagning
Någon landslagsuttagning på 
traditionellt sätt kommer inte 
att genomföras. Istället tillfrå-
gas föregående års landslag om 
de är beredda att ställa upp i år. 
Våra grannländer, Norge och 
Danmark, har ännu hårdare 
restriktioner vad gäller träning 
och tävling. Våra länder kom-
mer därför ha likartade förut-
sättningar inför årets NM. Det 
är kanske extra viktigt i år att 
genomföra tävlingen eftersom 
den från början hade mer ka-
raktär av ett vänskapligt utbyte 
mellan nationerna och inte så 
mycket en tävling ”på blodigt 
allvar”. Men återigen jag hän-
visar till brasklappen ovan. Vi 
vet inte hur situationen ser ut 
när detta publiceras.

Laget
Laget delas som vanligt in på 
följande vis:
• Damer: 4 st. som skjuter 
vapengrupp B och C
• Seniorer: 4 st. skjuter va-
pengrupp B och C
• Juniorer: 4 st. skjuter 2 
gånger i vapengrupp C
• Veteraner: 4 st. skjuter va-
pengrupp B och C

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

Tävlingen
I år står Svenska Pistolskyt-
teförbundet som värd för 

mästerskapen som äger rum 
lördagen den 19 september i 
Tidaholm.
 För ytterligare informa-
tion om statuter och annan 
information gällande nordiska 
mästerskapen i fältskjutning, se 
förbundets hemsida: https://
www.pistolskytteforbundet.
se/tavlingsverksamhet/nord-
iska-masterskapen-faltskjut-
ning/

Regler och råd för verksam-
heten beroende på pandemin
Förbundets verksamhet, på 
alla nivåer, skall alltid följa la-
gar, förordningar, föreskrifter 
och allmänna råd. Vi ska också 
göra allt som står i vår makt 
för att skydda medlemmarna 
och befolkningen i övrigt. 
Detta gäller självfallet även 
det som rör Covid-19. Sam-
tidigt är social samvaro och 
utevistelse viktigt för folk-
hälsan och för medlemmarnas 
bästa, och ambitionen är att 
genomföra den verksamhet 
som kan genomföras på ett 
tillåtet och säkert sätt.
 Då utvecklingen av såväl 
smittspridningen som myn-
digheternas åtgärder, oavsett 
om det gäller skärpningar 
eller lättnader av föreskrif-
ter och allmänna råd, är svår-
förutsägbar redan på någon 
veckas sikt, uppmanas fören-
ingarna och medlemmarna 
att kontinuerligt följa läget på 
förbundets hemsida.

Facebook
Som många har upptäckt 
blockerar Facebook länkar 
som pekar till förbundets 
hemsida, www.pistolskytte-
forbundet.se . Detta är sedan 
lång tid felanmält via olika ka-
naler till Facebook, men Fa-
cebook har valt att inte svara.

Skjuthandboken 2020
Skjuthandboken, upplaga 18, 
finns nu att beställa i förbun-
dets webbshop.

Europamästerskapen i PPC 
2020
EM i PPC i Tjeckien är flyt-
tat till 2021, samma plats. VM 
2021 flyttas följaktligen till 
2022, fortsatt i Österrike.

Kvalificering till Riksmästarklass 
och SM 2021
Beslut i frågan om eventuel-
la ändringar i kvalificerings-

reglerna för klass 3 och SM 
kommer att meddelas på för-
bundets hemsida.

Sommarstängt på kansliet
Kansliet kommer att ha 
sommarstängt från och med 
13 juli och öppnar igen den 
9 augusti. Vi önskar er en trev-
lig sommar med en förhopp-
ning om att ni får vara friska.

Förlorat standardbrons
Efter 15 års skytte fick jag, på Pistol-SM 2019, mitt första stan-
dardbrons. Detta förlorade jag dock då jag begärde att inte 
publiceras med fullt efternamn på resultatlistor på Internet, 
resultatlistor på skjutplatsen inga problem med fullt namn. 
Efter fullföljd tävling ingav jag följande till tävlingsledningen; 
Om jag ev. medgivit namnpublicering på internet återkallar 
jag härmed detta ev. medgivande enligt GDPR. Så mycket för 
en pistolskytts integritet, en skytt som bara vill göra sitt ytters-
ta för att hålla låg vapeninnehavsprofil i det numera mycket 
våldsbenägna samhället.

Paul B

Läsarundersökning
För att du som läsare skall få möjlighet att 
förmedla din åsikt om tidningen Nationellt 
Pistolskytte har vi valt att genomföra en 
läsarundersökning. Dina svar är viktiga för 
oss eftersom vi vill fortsätta göra en bra 
medlemstidning. Undersökningen tar bara några 
minuter att genomföra och du förblir anonym.

För att komma till 
läsarundersökningen kan 
du öppna en webbläsare genom 
att skanna QR-koden med din 
mobiltelefon.

Du kan även gå till adressen
https://nationelltpistolskytte.se/lu och sedan 
ange koden 987236 för att medverka.

INSÄNDARE


