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

Aktuellt lösenord:
Magasinsbrunn

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.

Det är ingen överdrift att säga att de 
senaste 18 månaderna varit en pröv-
ning för alla. Pandemin har drabbat 
människor över hela planeten med 
oanad styrka och Sverige har inte va-
rit förskonat. Förutom det mänskliga 
lidandet har pandemin också tving-
at de fl esta sporter att helt ställa in 
verksamheten under nu mer än ett 
år. Det har varit, milt sagt, en i mo-
dern tid unik och synnerligen otrev-
lig upplevelse. I bästa fall kan vi nu 
se ett slut på eländet, och många – 
inklusive undertecknad – har blivit 
vaccinerade, helt eller delvis.
 Vi kan även för vår tävlingsverk-
samhet se ett visst ljus i tunneln. 
Regeringens och Folkhälsomyndig-
hetens restriktionslättnader har nu 
inletts, och i skrivande stund verkar 
det rimligt att vi efter den 1 juni kan 
börja organisera och delta i större 
tävlingar igen. Se mer om det på 
annan plats i detta nummer av NP.

Att tävla är något jag vet att våra 
nu över 20 000 aktiva medlem-
mar längtat efter! Vi har från för-
bundsledningens sida också försökt 
att främja hemmabanetävlingar i år 
och inrättat en ny sådan, i Magnum-
precision. Förra året tillkom hem-
mabanetävlingar i PPC och militär 
snabbmatch. De har alla fått ett gott 
gensvar, i alla fall vad gäller antalet 

beställda starter. Vitsen med en hem-
mabanetävling i pandemitid är ju att 
den går att anordna ganska enkelt 
och coronasäkert, men blir trots det 
en rikstävling med tusentals deltaga-
re. Även det tävlingsmässiga mörkret 
håller på att lätta något.

Vi har dock en annan pandemi att 
hantera i landet, som hittills inte har 
drabbat vår verksamhet direkt men 
som kan komma att göra det. Jag 
syftar på de många skjutningar på 
gator och torg, särskilt – men inte 
enbart – i våra storstäders förorter, 
som genomförs av kriminella ele-
ment med i stort sett undantagslöst 
illegala vapen. Dessa illegala skjut-
ningar omfattar i princip aldrig vare 
sig våra vapen eller våra medlem-
mar. Detta har överlag både poli-
tiker och media förstått, med viss 
hjälp av oss.
 Från vår sida måste vi därför 
fortsätta att hålla rent inom vår 
verksamhet. Vi har all anledning 
att vara strikta vad gäller attityder, 
egenskaper och företeelser som kan 
länkas till kriminell verksamhet. En 
stor fördel för oss som självständigt 
förbund är att vi själva kan bestäm-
ma hur högt ribban ska ligga, och 
vi har lagt den högre än till exem-
pel Riksidrottsförbundet. SPSF har 
sedan länge gedigna handlingslinjer 
för hur till exempel medlemsantag-
ningen ska se ut och rörande vil-
ka egenskaper hos en individ som 
söker medlemskap som måste dis-
kvalifi cera honom eller henne från 
detta.

Men även alla våra föreningar har ett 
ansvar för att upprätthålla vårt ryk-
te och vår trovärdighet. Det som 
dessvärre allvarligt kan resa frågor 

om vår trovärdighet som förbund är 
om föreningsintygen inte hanteras 
korrekt av föreningarna. Dessa intyg 
är ju en förutsättning för individen 
att få licens för eget vapen. Att in-
tygshanteringen sköts korrekt är en 
förutsättning, kanske den allra vik-
tigaste, för att vi ska kunna behålla 
vår roll som ett av polismyndighe-
ten auktoriserat förbund. Utan den 
auktorisationen är vår existens som 
skytteorganisation hotad.
 Därför är det centralt att före-
ningsintygen skrivs ut korrekt, för 
vapen som får användas för verk-
samhet inom vårt förbund och inte 
för några andra. Man får givetvis ex-
perimentera med så kallade ”före-
ningsegna grenar”. Magnumskyttet 
kom till ungefär på det viset: före-
ningar började experimentera på 
lokal nivå med befintliga vapen 
och etablerade en av våra nu helt 
självklara discipliner. Men vi är ett 
pistolskytteförbund och det är de-
fi nitivt inte tillåtet att hänvisa till 
vårt förbunds verksamhet vad gäller 
intyg för behov av gevär och kar-
biner. Det fi nns andra förbund som 
använder sådana vapen och har ge-
digna reglementen för seriösa täv-
lingsverksamheter. De har därmed 
ett påtagligt behov av sådana vapen 
och det fi nns ur vår synvinkel inga 
problem med det. Men det är de an-
dra förbunden man ska hänvisa till 
när det gäller den typen av vapen, 
inte Svenska Pistolskytteförbundet. 
De problematiska kraven på syn-
nerliga skäl i vapenlagstiftningen 
gör dessutom att enhandsvapen för 
föreningsegna grenar bara kan vara 
sådana som är godkända enligt vårt 
ordinarie reglemente. Vår general-
sekreterare skriver mer om detta på 
annan plats i detta nummer av NP.

Med denna lilla förmaning vill jag 
hälsa er alla varmt välkomna tillba-
ka till årets skyttesäsong, som även 
om den inte blir som den brukar så 
förhoppningsvis bra mycket bättre 
än förra året!

Mike Winnerstig, Styrelseordförande,
Svenska Pistolskytteförbundet
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Tolkskivor och 
dubbelhålstolkar
Av: Peter och Anna Stålbrand

Det blir allt vanligare att använda tolkskivor 
och dubbelhålstolkar i stället för de traditionella 
kulhålstolkarna. Vi ville veta mer om dessa 
hjälpmedel och tog därför kontakt med en 
av Sveriges främsta domare inom Svenska 
Skyttesportförbundet för att lära oss mer.

Patrik Johansson, Stockholm-
spolisens Skytteförening, har 
arbetat som domare inom 
Svenska Skyttesportförbundet 
sedan slutet på 90-talet och 
sitter även med i Internatio-
nella Skyttesportförbundets 
domarkommitté och Europe-
iska Skyttesportfederationens 
tekniska kommitté. Vi mötte 
upp Patrik på Grimsta skjut-
bana en strålande vårkväll.

När började du själv med 
skytte Patrik?
– Jag började skjuta som ju-
nior med luftvapen 1982 när 
jag bodde upp i Luleå. Efter ett 
uppehåll på några år började 
jag skjuta igen 1986, då med 

krutvapen i stället. Då var det 
mest Pistolskytteförbundets 
pistolskyttegrenar och någon 
enstaka sportskyttegren.
– När jag sedan fl yttade till 
Stockholm 1994 blev det mer 
och mer sportskytte för mig.

Hur kom du in på domarspåret?
– Jag gick en nationell do-
marutbildning under sent 90-
tal här på Grimsta skjutbana. 
Sedan gick jag en internatio-
nell domarutbildning 2007 

och även en EST-kurs för 
elektroniska tavlor. EST står 
för ”Electronic Scoring Tar-
gets”. Därefter tog det fl era år 
innan jag kunde börja med-
verka som domare internatio-
nellt.
– 2013 var jag domare på 
mitt första internationel-
la mästerskap, då under EM 
i Kroatien. Därefter har det 
bara rullat på. Eftersom jag 
blev invald i olika kommit-
téer har jag fått lite förtur på 
domaruppdragen efter det.

Tycker du det är lika kul att vara 
domare som när du började?
– Absolut, jag trivs jättebra. 
Vi utbildar nya domare fort-
löpande och validerar om be-
fi ntliga domare vart fjärde år. 
Som domare måste man kun-
na räkna ut var ett skott har 
hamnat utan att det registrerats 

av det elektroniska systemet, 
vilket kräver kunskaper inom 
trigonometri och att slå i oli-
ka tabeller. Ofta är det bråttom 
och det måste bli rätt när det 
händer på en tävling. Då vi är 
relativt få domare som har ut-
bildning på EST så har vi sett 
ett behov av att skapa en natio-
nell utbildning för detta, denna 
är dock inte riktigt färdig.

När började tolkskivorna 
användas?
– Det fanns en tidigare vari-

Patrik Johansson har arbetat som 
internationell domare under många år och 
har stor erfarenhet av alla sorters tolkar.
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ant från Norge men den kun-
de inte mäta innertior, men 
på den tiden antecknade man 
inte innertior heller, berättar 
Patrik. Just den här model-
len togs fram för cirka 10 år 
sedan av Janne Strid tillsam-
mans med en kompanjon. Då 
trycktes det upp några hundra 
exemplar som såldes till Skyt-
tesportförbundet och Pistol-
skytteförbundet.
– Jag fick vara med och 
kontrollmäta tolkskivorna för 
att de skulle ha rätt mått.

Vad är fördelen med tolkskivor 
jämfört med kulhålstolkar?
– Det mest vanliga är att an-
vända tolkskivan när en tavla 
har överklistrade eller sön-
derskjutna linjer. Då är det 
väldigt svårt att avgöra om 
en kulhålstolk bryter en linje 
eller inte, utan att först för-
söka få bort klisterlapparna. 
Har man otur sitter lapparna 
så pass bra att de river med sig 
pappen, berättar Patrik.

Det är bättre att 
fria än att fälla.

– En tolkskiva använder de 
ringade linjerna på tavlan som 
en mall för att indikera om 
ett kulhål är inom ramen för 
att bryta en linje till en hö-
gre valör. Denna indikation 
är inte hundraprocentig och 
man måste vara på alerten när 
man tolkar. Är man tveksam 
om träffen är utanför margi-
nalen är det bättre att fria än 
att fälla. Annars får man an-
vända en kulhålstolk, om det 
fi nns en linje att tolka mot.

Vad ska man tänka på när 
man använder tolkskivan?
– Man ska se till att ha en 
ljus bakgrund bakom tavlan. 
Har man inte det är det bäst 
att lyfta ur tavlan ur stället 
och lägga något ljust papper 
bakom. Tolkskivan kan till 
skillnad mot kulhålstolkarna 
användas medan spegeln eller 
tavlan sitter kvar i tavelstället, 
däremot är det mycket lättare 
att se mer exakt om man tittar 
rakt uppifrån.

Till vårt möte hade Patrik med sig en mängd tavlor där träffarna satt 
nära linjerna.

Det är enklast att avgöra hur kulhålet sitter genom att titta på det rakt 
uppifrån.

Hur skall man använda 
tolkskivan?
– Det fi nns två typer av tolk-
skivor. En för precisionstavlor 
och en för snabbpistoltavlor. 
Detta beror på att ringarna 
för valörerna är olika sto-
ra på tolkskivorna. Det fi nns 
tre ”kolumner” med kulpla-
ceringar, en för varje kaliber 
(.32, .22 och .38).
– Man placerar ringarna på 
tolkskivan jämte ringarna på 
tavlan och sedan vrider man 
tolkskivan tills kulhålet man 
vill kontrollera ligger i en ring 
i kaliberkolumnen.
– Om kulhålet är innan-

för det heldragna strecket vid 
ringen är träffen med största 
sannolikhet i den högre valö-
ren. Skulle man tydligt se att 
träffen är utanför det held-
ragna strecket är träffen i den 
lägre valören.

Längst upp på tolkskivan, 
ovanför kaliberbeteckning-
arna, fi nns det pilar. Två av 
pilarna är 11 millimeter bre-
da och en är 7 millimeter 
bred. Dessa pilar används för 
att mäta hål som är för långa, 
när till exempel ett sent skott 
har skjutits på en bortvän-
dande tavla.
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De röda linjerna skall täcka tavlans vita linjer. Därefter riktas ringen för 
rätt kaliber in över kulhålet.

Dubbelhålstolken skall sakta 
föras ner i kulhålet genom att 
hålla i snöret.

Om kulhålet syns utanför den 
raka röda linjen anses träffen 

vara av en lägre valör.

 Patrik har en hel väska 
med kulhålstolkar, tolkskivor, 
decimaltolkar och dubbelhål-
tolkar med sig till vårt möte. 
Någon som man absolut be-
höver ha som domare. Vi tittar 
närmare på dubbelhålstolken 
eller ”morotstolken” som den 
av många kallas. Den har fak-
tiskt formen av en morot och 
längs med sidorna fi nns det 
färgade prickar.
 Dubbelhålstolken är enk-
lare att använda än en kul-
hålstolk när det kommer till 
misstänkta dubbelhål. Däre-
mot skall man använda de 
olika tolkarna på snarlika sätt.

Hur skall man arbeta med en 
dubbelhålstolk?

– Precis som med en 
kulhålstolk skall man 

hitta ett hål i tavlan 
som bara ett enda 
skott har trängt 
igenom. Däref-
ter sänker man 
ner dubbelhål-
stolken i hålet 
genom att hålla 

i snöret och låta 
den sjunka ner av 

sin egen vikt. Då 
får man en indikering 

med hjälp av de färgade 
prickarna som skall noteras.

– Sedan sätter man dubbel-
hålstolken i ett hål där man 
misstänker en dubbelträff. 
Om dubbelhålstolken går ner 
3 eller fl er prickar anses detta 
som en dubbelträff.
– Det är viktigt att bara an-
vända dubbelhålstolken en 
enda gång i ett hål, annars 
fi nns risken att hålet vidgas 
vid andra försöket.

Tolkskivorna fi nns att bestäl-
la på Svenska Pistolskytte-
förbundets webbshop. Dessa 
är godkända av både Svens-
ka Pistolskytteförbundet och 
Svenska Skyttesportförbun-
det. Dubbelhålstolkarna fi nns 
att beställa från Sportec AB. 

I skjuthandboken kan du läsa 
mer om tolkar och tolkning un-
der avsnitt X.6.10.4 på respek-
tive skyttegren.
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Demokrati är inte enkelt

Tyvärr är det några som vi inte kan 
göra nöjda. Det är de som har ma-
joriteten emot sig. Demokrati kall-
las ju ibland lite elakt för ”de 51 
procentens diktatur”. Typfallet är 
när föreningen eller kretsen fattar 
beslut som går en själv emot, eller 
verksamheten bedrivs på ett annat 
sätt än det man som enskild med-
lem eller minoritet önskar. Man 
har möjlighet att lägga fram sina 
synpunkter på årsmötet, men ma-
joriteten envisas ändå med att inte 
göra som man vill. Det beslut man 
önskar blir inte fattat som man vill, 
och den man inte delar uppfattning 
med blir omvald.

Medlemmen som hör av sig till kans-
liet har ofta ett önskemål om att för-
bundet ”ska ta föreningsstyrelsen/
kretsstyrelsen i örat.” Det kan vara 
aktuellt om man har tagit beslut som 
strider mot svensk lag, förordning 
eller myndighetsföreskrift, förbun-
dets, kretsens eller föreningens stad-
gar eller mot deras fattade beslut. I 
de fl esta fall rättar sig respektive sty-
relse också när de uppmärksammas 
på att beslutet de tagit inte har stöd 
i regelverken. Om inte, eller om 
frågan är tveksam, kan det bli fråga 
om ett överklagande, som prövas 
av kretsstyrelsen och vidare av för-
bundet – antingen i överklagande-
nämnden eller av förbundsstyrelsen.

Det som vållar bekymmer är när det 
rör frågor som inte hanteras i stad-
garna, men som en förenings- eller 
kretsstyrelse tar. De rättesnören som 
fi nns för somliga av dessa frågor är 
vad man kallar ”god föreningssed” 
och ”föreningspraxis”. Den klo-
ke Christer Leopold skriver på sin 
hemsida (www.voluntarius.com) att 
god föreningssed är ”…ett norm-
bibliotek som bygger på en ut-
kristalliserad kunskap om vad som 
fungerar och vad som inte funge-
rar i föreningssammanhang. Det är 
ett kulturellt arv från de som var 

föreningsaktiva under gångna ge-
nerationer.”

Föreningspraxis är hur man brukar 
göra, oavsett om det är bra eller då-
ligt. Ska man agera på ett annat sätt 
är det klokt att ha klart för sig varför.
 Vare sig god föreningssed eller 
föreningspraxis fi nns nedskrivna. 
Mycket av den goda seden har ta-
gits omhand i stadgarna.
 God föreningssed är bland an-
nat att alla röstberättigade ska kun-
na komma till tals, ställa förslag och 
vara med och rösta. God förenings-
sed innebär också att föreningen 
är en egen juridisk person som är 
ansvarig för sina handlingar. Seden 
ger alltså en struktur för hur beslut 
fattas. Däremot behandlar den inte 
huruvida beslut som tas är kloka och 
bra.

Ett beslut fattat enligt stadgarna och 
eller som följer god föreningssed 
kan alltså innehållsmässigt vara hur 
oklokt som helst. Det lönar sällan 
att överklaga. För att komma till rät-
ta med det som man upplever som 
okloka beslut och felaktig skötsel 
av föreningen lyfter man frågan på 
nästkommande årsmöte, när motio-
ner behandlas och ny styrelse väljs.

Ett exempel på beslut som sällan lö-
nar att överklaga är när föreningssty-
relsen inte utfärdar föreningsintyg. 
Ansvaret för intyget ligger på för-
eningsstyrelsen, i och med att för-
eningen försäkrar att uppgifterna är 
sanna. Inte heller ekonomiska åtag-
anden som köp/försäljning/hyra, 
regler för skjutbanans användande 
eller verksamhetens innehåll brukar 
vara något som överordnade instan-
ser lägger sig i, så länge formkraven 
för beslut har följts. På samma sätt 
när det gäller val, årsmötet väljer 
den medlem de vill till en förtroen-
depost, inom ramen för stadgarna.

Mitt råd till den som anser att en stad-

En av de mest stimulerande delarna av att arbeta för en ideell organisation 
är kontakten med medlemmarna. Ett par gånger om året kommer det ett 
gammaldags brev, fyra av fem skickar ett mejl och en av fem ringer. I de 
allra fl esta fall kan man hjälpa medlemmen med den information som söks 
eller den åtgärd som efterfrågas.

geenligt vald styrelse eller ett års-
möte fattar stadgeenliga men dåliga 
beslut är att argumentera bättre på 
årsmötet. Hjälper inte det och det 
rör styrelsen kan man framföra sina 
synpunkter till valberedningen. Om 
inte det heller hjälper, byt förening. 
Kretsen och förbundet ingriper inte 
så länge föreningen/kretsen följer 
spelreglerna.

Det är viktigt att inse att före ningen i 
grunden är självständig. Det är för-
eningarna som en gång skapat för-
bundet för att samordna och främja 
pistolskyttet. Frågan som man ska-
pade förbundet för var att komma 
överens om skjutavstånd med mera 
för att instifta Pistolskyttemärket. 
Därefter slöt man sig också samman 
i kretsar för att samordna tävlings-
verksamheten i respektive område.

Om det nu är så att före ningar är 
självständiga, varför har man då 
normalstadgar och alls några möj-
ligheter att överklaga beslut? Jo för 
att inte föreningarna ska skada den 
gemensamma saken. Genom för-
bundets ställning som ideell och all-
männyttig organisation, som frivillig 
försvarsorganisation och som auk-
toriserad skyttesammanslutning har 
alla föreningar och alla medlemmar 
ett gemensamt intresse och ansvar. 
En kan skada för alla.

De gemensamma reglerna ska bland 
annat säkerställa att föreningarna:
• Är ideella och allmännyttiga
• Är demokratiska
• Är laglydiga
• Följer stadgar och beslut
• Betalar och gör rätt för sig gent-
emot krets och förbund
• Inte motarbetar förbundet eller 
skadar dess intressen

Däremot ska alla nivåer så långt som 
möjligt kunna välja sina förtroende-
valda och besluta om sina inre an-
gelägenheter. 
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X-Esse Long .22 LR
Liksidig kolv
Ställbart sikte
10-skottsmagasin
Pris: 10 700 kr

X-ESSE Expert .22 LR
Mer tyngd för ökad
stabilitet
Ställbart korn (vridbart)
Ställbart sikte
10-skottsmagasin
Pris: 13 900 kr

VÄLKÄNDA HÄMMERLI X-ESSE, NY FÖRBÄTTRAD DESIGN
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Föreningsintyget
– hur svårt kan det vara?
Av: Nils-Anders Ekberg

Svenska Pistolskytteförbundet är en av elva sammanslutningar 
som är auktoriserade av Polismyndigheten. Att en förening är 
ansluten till ett auktoriserat förbund och att sökt vapen ryms 
i detta förbunds reglemente, är en förutsättning för att kunna 
utfärda giltiga föreningsintyg för enhandsvapen.

Att vårda förbundets anse-
ende som auktoriserad sam-
manslutning är därför av 
avgörande betydelse för verk-
samheten. Just nu verkar Po-
lismyndigheten inte vara helt 
nöjd med hur vissa förenings-
styrelser hanterar föreningsin-
tygen. Vi skyttar är inte alltid 
nöjda med vad Polismyndig-
heten gör heller, eller hur det 
görs, men vi behöver kanske 
sopa framför egen dörr också.

För att få tillstånd att inneha 
ett skjutvapen för målskjut-
ning krävs ett föreningsintyg. 
I den här artikeln kommer jag 
att skriva om hur ett sådant 
intyg ska fyllas i för ett en-
handsvapen. För andra vapen 
gäller lite andra regler.

Det som är styrande för före-
ningsstyrelsernas hantering 
och beslut i intygsärenden, 
och för ifyllandet av blan-
ketten är:
• Polismyndighetens ”Fö-
reskrifter och Allmänna Råd 
om Vapenlagstiftningen (FAP 
551–3), som består av grund-
texten i RPSFS 2009:13 och 
tillägget i PMFS 2016:4.
• Blanketten ”Föreningsin-
tyg” med ifyllnadsanvisning, 
PM 551.24, senaste version.
• Svenska Pistolskytteför-
bundets ”Handlingsregler för 
pistolskytteföreningar vid ut-
färdande av intyg för ansökan 
om vapenlicens”. Dessa regler 
återfi nns i Skjuthandboken, 
bilaga 8.

En vanlig fråga är om man 
som förening är tvungen att 
följa Polismyndighetens före-
skrifter. ”Det är ju inte lag.” 
Detta tas omhand av Vapenla-
gens 11. Kapitel, 2§. Där står 
följande:
”Regeringen eller den myndig-
het som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om
a) undantag från kravet på till-
stånd för att inneha start- eller 
signalvapen,
b) krav på skjutskicklighet, ut-
bildning, ålder och de förutsätt-
ningar i övrigt som ska vara 
uppfyllda för tillstånd att inneha 
eller låna skjutvapen,
c) krav på kunskap för att få 
tillstånd att driva handel med 
skjutvapen och vad som i övrigt 
ska gälla vid sådan handel,
d) vad som ska iakttas utöver be-
stämmelserna i 4 kap. vid ändring 
och reparation av skjutvapen,
e) krav på vapenhandlares, 
museers och sammanslutning-
ars förvaring av andra vapen än 
effektbegränsade vapen och på 
sammanslutningars förvaring av 
ammunition,
f) de förutsättningar i övrigt som 
ska vara uppfyllda för tillstånd 
enligt denna lag,
g) utfärdande av europeiska 
skjutvapenpass till dem som har 
tillstånd att inneha skjutvapen i 
Sverige,
h) förutsättningar för och förfa-
ringssätt vid medgivande av att 
personer bosatta i Sverige ska få 
tillstånd att förvärva skjutvapen 
i ett annat land,
i) krav på att den som förvärvat 

ett skjutvapen i Sverige och som 
är bosatt i ett främmande land ska 
underrätta den staten om förvärvet,
j) kraven för auktorisation en-
ligt 2 kap. 17§, och
k)vad som ska iakttas utöver be-
stämmelserna i 5 kap. i fråga 
om transport av skjutvapen och 
ammunition. Lag (2014:895).”

I Vapenförordningen (1996:70) 

meddelar Regeringen dels så-
dana föreskrifter, dels bestäm-
mer den att Polismyndigheten 
får utfärda ytterligare före-
skrifter. Det är de senare som 
är ”F” i FAP.

Men förbundets handlingsreg-
ler då? Är inte det bara goda 
råd? Nej, handlingsreglerna är 

.

ett skjutvapen i Sverige och som 

Svenska Pistolskytteförbundet/Skjuthandbok

Bilaga 8: Handlingsregler för pistolskytte- 
föreningar vid utfärdande av intyg för ansökan 
om vapenlicens
Svenska Pistolskytteförbundets intresse är uteslutande att stödja den enskilde medlem-

men till ett vapeninnehav som möjliggör utövande av de grenar som ingår i Förbundets 

program. För att föreningarna skall kunna utfärda intyg för ansökan om vapenlicens skall 

därför vapnet vara lämpligt för Nationellt pistolskytte i enlighet med Förbundets program 

och bestämmelser.

Inriktningen skall vara att:• I första hand BEFRÄMJA TÄVLINGSVERKSAMHET
• I andra hand BEFRÄMJA TRÄNINGSVERKSAMHETIntyg om behov av vapen skall endast utfärdas till aktiva medlemmar enligt nedanstående:

1. Ny medlem i föreningen tidigast efter sex (6) månaders aktivt medlemskap (=att 

regelbundet ha deltagit i föreningens tävlings- och träningsverksamhet) samt 

betalda föreningsavgifter.2. Första vapnet i kaliber .223. Grovkalibriga vapen tidigast efter tolv (12) månaders aktivt medlemskap.

4. Vapnet skall uppfylla de bestämmelser som framgår av Svenska 

Pistolskytteförbundets regelverk (SHB) för aktuell gren/grenar.

5. Om tveksamhet råder beträffande vapnets lämplighet skall Förbundet kontaktas.

6. Medlemmen skall ha visat vilja att följa föreningens stadgar och utfärdade 

bestämmelser.7. Medlemmen skall ha visat intresse och haft förståelse för föreningsarbetet och på 

begäran t.ex. medverkat som tävlingsfunktionär eller hjälpt till med sysslor vid och 

runt skjutbanan, eller i övrigt ha visat ett aktivt intresse för föreningen.

8. Medlemmen skall inneha pistolskyttekort.
9. Medlemmen skall ha uppfyllt fordringarna för Svenska Pistolskytteförbundets 

Pistolskyttemärke i guld eller, för innehavare av guldmärket, uppfyllt fordringarna för 

årtalsmärke* under något av de senaste två åren.
10. Intyget skall beslutas av föreningens styrelse vid styrelsesammanträde, varefter 

föreningens ordförande eller efter protokollförd delegation annan behörig 

företrädare undertecknar intyget. Utfärdade intyg skall under alla omständigheter 

protokollföras.11. Alla intyg skall sändas direkt till polismyndigheten.
12. Medlem med tidigare vapenlicens och som flyttat över från en förening till en annan 

får tillgodogöra sig den tid (helt eller delvis) han/hon varit medlem i den första 

föreningen.13. Om tveksamhet råder beträffande personen i fråga eller behovet, kan 

föreningsstyrelsen vägra utfärda intyg beträffande behov. På begäran skall vägran 

motiveras.

*  Se även Bilaga 1, mom 5.1.1.2 och 5.1.2.2 för olika fordringar beroende på ålder.
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fastställda av Förbundsstyrel-
sen, dels för sig själva en gång, 
dels återkommande i och med 
fastställandet av Skjuthand-
boken vartannat år. Det sista 
steget är förbundsstadgan, §3, 
som säger att:
”Till förbundet anslutna före-
ningar är i sin verksamhet med 
nationellt skytte skyldiga
– att följa dessa stadgar,
– att ha egna stadgar som god-
känts av pistolskyttekretsen
– att utan dröjsmål följa de be-
slut som fattas av FM, FS och 
andra förbundets organ och som 
framgår av protokoll, skjuthand-
bok och liknande
– att följa de bestämmelser som 
utfärdas av myndighet
…”

En sammanfattning av ovanstå-
ende är att föreningsstyrelsen 
är skyldig gentemot förbun-
det att följa såväl FAP 551–3 
som handlingsreglerna.
 Det är också viktigt att 
notera texten på sista sidan på 
blanketten för föreningsintyg: 
”På styrelsens vägnar intygas att 
uppgifterna är riktiga och att sö-
kanden är lämplig*” (* hänvi-
sar till ordet ”lämplig”, som 
förtydligas med ”Som medlem 
och vapeninnehavare, utifrån vad 
som är känt”).

Styrelsen intygar alltså att upp-
gifterna i intyget är riktiga. 
Naturligtvis är de också oftast 
det. Tyvärr händer det ändå att 
det inte är det. Polismyndig-
heten återkopplar numera allt 
oftare till förbundet med ex-
empel på intyg som är osanna.
 Den spontana förklaring-
en när föreningar konfronte-
ras med ett felaktigt intyg är: 
”vi litade på medlemmen”. 
Det medlemmen säger är ofta 
sant, och skulle det inte vara 
det är det ofta sagt i god tro. 
Men källan kan vara en grupp 
på Facebook, eller någon an-
nan rådgivare utan personligt 
ansvar. Och medlemmen vill 
så gärna att det ska vara sant...

Utöver att felaktigt ha lyssnat 
på medlemmen är vanliga 
förklaringar att förbundets 
handlingsregler väl inte kan 
vara just regler som måste 
följas och ibland ”vi har inte 
förstått”.

1
2

3

4

5

1. Organisationsnumret är 
viktigt för att alla ska vara 
säkra på vilken förening som 
avses. Det ska vara skyttens 
huvudförening, eller den 
före ning som skytten re-
presenterar/skulle ha re-
presenterat i den aktuella 
tävlingsgrenen. Alltså samma 
som anges i MAP.

2. H a n d l i n g s r e g e l  1 2 
(Skjuthandboken bilaga 8) 
säger att det är möjligt att till-
godogöra sig tid får medlem-
skap i tidigare förening. Ange 
i så fall det i bilaga till intyget. 
Anges en kortare tid än 6 må-
nader kommer Polismyndig-
heten att fråga, och troligen 
även om det är mindre än 12 
månader för ett grovkalibrigt 
vapen. Bortkastad tid.
 Ska man kryssa 5§ eller 
6§? Är det första enhands-
vapnet för målskjutning gäl-
ler 5§, d.v.s. skytten ska ha 
varit medlem i 6 månader 
och under de senaste 6 må-
naderna ha deltagit i sam-
manslutningens skjutningar 
(träning eller tävling) och/

eller representerat samman-
slutningen (före ningen) vid 
externa tävlingar ”samman-
taget i genomsnitt minst två 
gånger per månad”, alltså 12 
gånger.
 6§ gäller om sökanden re-
dan innehar enhandsvapen för 
målskjutning. Den skiljer sig 
bara genom att genomsnittet 
bara behöver vara en gång per 
månad, alltså 6 gånger.

3. Här fi nns nu bara två ru-
tor, ”Loggbok” och ”Särskilda 
skäl enligt bilaga”. Särskil-
da skäl anges i 5 kap 5§ FAP 
551–3 som ”sjukdom, gra-
viditet eller utlandstjänstgö-
ring”. Tidigare stod det även 
”värnpliktstjänstgöring”, men 
det har man inte hunnit åter-
införa när värnplikten återin-
förts.
 Graviditet, utlandstjänst-
göring och sannolikt värn-
plikt är binära, antingen har 
man eller också inte. Sjukdom 
är mera flytande. Normalt 
verkar det krävas läkarintyg. 
Och andra sidan, framgår det 
av intyget att sjukdomen inte 

är övergående, så kan också 
behovet av vapnet ifrågasättas 
av Polismyndigheten. 
 Loggboken kan enligt 
de allmänna råden föras av 
”sammanslutningen eller 
medlemmen”. Den ska inte 
rutinmässigt skickas med som 
kopia, men föreningsstyrelsen 
måste vara beredd att kom-
plettera med sitt beslutsun-
derlag. 

4. Tillhör föreningen någon 
av de elva auktoriserade för-
bundet så kryssas denna ruta.  

5. För att kunna kryssa nå-
got av dessa förbund måste 
det vapen som ansökan avser 
vara tillåtet att använda en-
ligt reglementet (i SPSF fall 
Skjuthandboken) i för den 
tävlingsgren/skytteform som 
anges nedan. Att det är så är 
något som föreningsstyrelsen 
intygar, och som den därför 
måste ha säkerställt. Om vap-
net inte gör det, exempelvis 
vid en ”föreningsegen gren” 
får rutan inte kryssas. Kryssa 
bara ett förbund.

Kommentarer till blanketten ”Föreningsintyg”.
Se siffror i bilden.
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6. När det gäller uppgift om   
vapnet måste det fi nnas så pass 
mycket uppgifter att det inte 
råder någon tvekan hos före-
ningsstyrelsen om vad det är 
för ett vapen man intygar. 
Uppgifter som ”Walther .22” 
är inte tillräckligt.

7. Här måste styrelsen allt-
så säkerställa att sökt vapen 
uppfyller kraven i skjuthan-
boken, både vad avser C.2.2 
(minimimått) och reglerna för 
aktuell tävlingsgren. Att missa 
piplängden är det vanligaste 
felet.

8. Att föreningen bedr i-
ver skytteverksamhet i va-
pengruppen/skytteformen 
innebär antingen att man 
gör det vid interna tävling-
ar/träningar eller att med-
lemmarna deltar i externa 
tävlingar. Det förekommer 
att Polismyndigheten ifråga-
sätter internt skytte om för-

eningens skjutbanas tillstånd 
inte medger skytte i vapen-
gruppen/skytteformen.
 Beskrivningen av ”vapen-
grupp/skytteform” har blivit 
kinkigare. Båda behöver ang-
es. Att bara ange vapengrupp, 
och inte skytteform som till 
exempel ”Fältskjutning”, 
räcker inte längre.  Ange inte 
mer än en vapengrupp och 
skytteform. 

9. Kryssa det som är aktuellt. 
Formellt fi nns inga krav på att 
skytten ska tävla för att det ska 
fi nnas ett behov, men ju fl er 
vapen skytten redan har och 
särskilt om det är vapen för 
samma användningsområde, 
ju större vikt verkar myndig-
heten lägga vid tävlingar (och 
helst externa) när man gör en 
allmän bedömning av beho-
vet. Detta är ett av de van-
ligaste trätoämnena mellan 
sökanden och Polismyndig-
heten.

10. Dessa frågor brukar inte 
vålla problem att besvara. Dä-
remot är det viktigt att sö-
kanden i god tid insett vad 
som krävs, annars kan det bli 
stressigt.

11. Föreningen för inget re-
gister över medlemmarnas 
vapeninnehav. Här anger 
man vad medlemmen upp-
ger. Poängen med det är att 
Polismyndigheten vet att 
före ningen har rätt underlag 
för att bedöma behovet.
 ”… och har behov av 
samtliga vapen” är det mest 
diffusa i hela intyget. Det är 
naturligtvis en bedömnings-
fråga. Det Polismyndigheten 
efterfrågar, och det som en 
föreningsstyrelse kan efterfrå-
ga är en redogörelse för hur 
de olika vapnen används. Om 
skytten inte har något vapen 
som kan användas i vapen-
grupp A, fi nns självklart ett 
behov. Är det vapnet mindre 

passande för precisionsskjut-
ning så fi nns det behov av ett 
sådant om skytten avser skjuta 
precision, etcetera.
 Vapen som tidigare moti-
verats med skytteformer som 
hanteras av andra förbund ska 
enligt blanketten inte anges.

12. Märkesfordr ingarna är 
enkla att fylla i. När det gäller 
vapen för SPSF tävlingsfor-
mer är det SPSF guldmärke 
som gäller (efter eventuellt 
åldersavdrag). 
 Observera att skytt som 
har löst ut (inte bara uppfyllt 
fordringarna för) sitt guld-
märke sedan tidigare har sto-
ra fördelar. Då är det kraven 
för inteckning för årtalsmär-
ket som ska uppfyllas i stäl-
let. Dels fi nns det alternativa 
krav i andra skytteformer (se 
Skjuthandboken bilaga 1, 
punkt 5.1.2), dels att den som 
ett föregående år fyllt minst 
65 år bara behöver uppfylla 
fordringarna för silvermärket. 

13. Det viktiga här är rubri-
ken ”På styrelsens vägnar in-
tygas att uppgifterna är riktiga 
och att sökanden är lämp-
lig*”. Detta innebär att det 
är föreningens styrelse som är 
ansvarig och ska fatta styrel-
semötesbeslut i intygsärende. 
Styrelsen kan inte delegera 
beslutet till någon. Beslutet 
ska protokollföras. 
 Därefter bekräftas beslutet 
genom att ordföranden eller 
annan person med protokoll-
förd delegation från styrel-
se fyller i och undertecknar 
intyget på blanketten (aktu-
ell utgåva). Normalt vill Po-
lismyndigheten, åtminstone 
en gång per år, se protokoll 
som visar vem som är ord-
förande och eventuellt vem 
mer som är utsedd att skriva 
under föreningsintyg. Hante-
ras intyget av olika underav-
delningar (olika orter) inom 
Polismyndigheten så kommer 
myndigheten att efterfråga 
protokollen fl era gånger.
 Notera handlingsregel 11 
(Skjuthandboken bilaga 8). 
Intyg skickas direkt till po-
lismyndigheten, inte via sö-
kanden. Det får inte fi nnas 
misstanke om att sökanden 
kan ändra i dokumentet. 

6

7
8

9

10

11

12

13



12 NP2 ’21

Pistolskyttekortet
Av: Anna Stålbrand

Från och med den 1 juli 1997 är 
pistolskyttekortet obligatoriskt för alla skyttar 
som tävlar utanför den egna föreningen. 
Nedan förklarar vi vad det innebär att 
genomgå utbildningen för pistolskyttekortet 
och vilka krav som måste uppfyllas.

För att erhålla pistolskyt-
tekortet ska skytten genomgå 
en grundutbildning i pistol-
skytte hos sin förening och 
klarat det skriftliga prov som 
ingår i utbildningen. Skytten 
ska även avlägga godkänt prov 
för pistolskyttemärket i brons 
och lösa/köpa ut det.
 Grundutbildningsmaterial 
för pistolskyttekort beställs via 
Svenska Pistolskytteförbun-
dets hemsida i shopen eller 
via mejl till kansliet. Beställ-
ning görs av licensierad fören-
ingsinstruktör, kretsinstruktör 
eller examinator, vilka är be-
höriga att utbilda och vara 
provledare. Någon av dessa 
personer närvarar vid prov-
skrivningen och rättar även 
proven. Grundutbildnings-
häftet kan beställas av enskild 
skytt men då ingår varken 
prov eller facit.
 Den som inte tidigare 
skjutit fordringarna för pistol-
skyttemärket i brons skall göra 
detta och lösa/köpa ut mär-
ket före eller under utbild-
ningen. Skytt som klarat och 
löst bronsmärket i samband 
med grundutbildningen ska 
få märket registrerat i med-
lemsadministrativa program-
met (MAP) av sin förening. 
Skytten måste vara registrerad 
i MAP.
 När skytten efter godkänt 
teoretiskt prov och pistolskyt-
temärket i brons är registrerat 
i MAP, fyller provledaren i 

rapporten (som skickas med 
utbildningsmaterialet) för de 
som klarat provet och under-
tecknar underlaget. Förening-
en betalar in en avgift på 100 
kronor per pistolskyttekort 
och skickar in rapporten om 
godkända skyttar till kansliet.
 Kansliet skriver därefter 
ut pistolskyttekorten med 
skyttens namn och ett unikt 

nummer. Dessa uppgifter re-
gistreras i MAP av kansliet. 
Sedan skickas pistolskyttekor-
ten till föreningen, som i sin 
tur delar ut dessa till respek-
tive skytt.

Berättigad att avlägga prov 
för pistolskyttekortet är varje 
medlem i föreningen, anslu-
ten till Svenska Pistolskytte-
förbundet.

Syftet med pistolskyttekortet 
är att pistolskyttarna ska få 
en standardiserad utbildning, 
framför allt i säkerhetsfrågor. 

Denna utbildningsform inne-
bär att varje tävlande skytt 
kan vara trygg i förvissning-
en om att dennes medtävlan-
de är säkerhetsutbildade och 
att de dessutom har känne-
dom om hur tävlingen går 
till. Utbildningen ger också 
kunskap om andra aspekter 
av pistolskyttesporten, såsom 
organisationens uppbyggnad, 

tävlingsformer, vapentyper, 
vapengrupper, licensfrågor 
samt etik och moral.

Tävlingar och säkerhet
Skälet till att pistolskyttekor-
tet är obligatoriskt för de 
skyttar som deltar i externa 
tävlingar är att de tävlande där 
måste uppträda helt självstän-
digt. Då är det särskilt viktigt 
att de har den säkerhetsutbild-
ning som pistolskyttekortet 
är ett bevis för. Vid tävling-
ar inom föreningarna känner 
skjutledarna till tävlingsdelta-
garna och kan särskilt bevaka 

och instruera oerfarna skyttar 
när så erfordras.
 Givetvis är det mycket 
viktigt för säkerheten och den 
allmänna kunskapsnivån att 
även internt tävlande skyttar 
skaffar sig pistolskyttekortet. 
Målsättningen är att alla aktiva 
medlemmar inom förbundet 
ska ha pistolskyttekortet. Var-
je föreningsstyrelse har ock-
så befogenhet att besluta om 
kortet skall vara obligatoriskt 
även för de medlemmar som 
enbart tävlar internt.
 De skyttar som avlagt 
godkänt prov, men inte hun-
nit få sitt pistolskyttekort, kan 
ändå delta i externa tävlingar. 
Skyttens förening skall då fylla 
i alla uppgifter på det provi-
soriska intyget som skickats 
med utbildningsmaterialet.
 Föreningsstyrelsens kon-
taktperson rörande pistol-
skyttekor tet är kretsens 
utbildningsledare, som kan 
svara på alla frågor gällande 
procedurer, utbildningsma-
terial med mera.

Grundutbildning och prov
Utbildningen sker normalt 
inom pistolskytteföreningar-
na. Dessa har vanligen egna 
examinatorer (föreningsin-
struktörer) utbildade av kret-
sar och egna cirkelledare. 
För mindre föreningar som 
inte har egna resurser kan 
utbildning ske antingen hos 
en annan förening eller hos 

Förbundets uppgift är att främja och 
utveckla skyttet med pistol och revolver. 

Detta innebär att förbundet ska verka 
för en ökad skjutskicklighet samt en 

ansvarsfull och säker hantering av dessa 
vapen – inklusive en bred tränings- och 

tävlingsverksamhet – vilket är till gagn för 
rikets försvar och säkerhet.
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kretsens examinatorer (krets-
instruktörer).
 Det skr i f t l iga provet 
skall avläggas under exami-
nators kontroll. I lokalen 
får det fi nnas kursmaterial, 
skjuthandbok och annat in-
formationsmaterial. Detta får 
provdeltagarna tillgång till 
fram till dess provet börjar. 
Under provet får inga sådana 
hjälpmedel fi nnas tillgängli-
ga för provdeltagarna. Ingen 
maxtid för provet är föreskri-
ven. Provdeltagarna får ta den 
tid de behöver. Provet rättas 
och bedöms av föreningens 
instruktör/examinator. Prov-
skrivningsunderlaget behålls 
och arkiveras av examinatorn.
 Den som blir underkänd 
har rätt att avlägga provet på 
nytt en eller fl era gånger. Det 
fi nns tre olika prov att tillgå. 
För underkända prov behöver 
ingen avgift erläggas.

Pistolskyttekortet är ett bevis 
på att innehavaren har en god 
och enhetlig grundutbild-
ning, kunskap om föreningens 
verksamhet och ökat säker-
hetstänk samt har den teore-
tiska och praktiska kompetens 
som erfordras för att enskilt 
bedriva pistolskytte.

• Målsättningen år 1997, 
när pistolskyttekortet inför-
des, var att alla aktiva med-
lemmar inom förbundet ska 
inneha pistolskyttekortet.
• Det har till år 2020 utfär-
dats totalt 52 568 pistolskyt-
tekort sedan 1997.
• Idag har Svenska Pistol-
skytteförbundet cirka 21 000 
aktiva medlemmar.

Grundstenarna i ”skyttevett” är 
Säkerhet – Ärlighet – Hänsyn 
– Disciplin
Pistolskyttekortet är obligato-
riskt för deltagande i tävlingar 
över föreningsnivå. Alla nya 
skyttar (nybörjare) skall utbil-
das så att de uppfyller kraven 
för pistolskyttekortet. Pistol-
skyttekortet är också ett krav 
för den som vill ansöka om 
vapenlicens då föreningsin-
tyg endast utfärdas till dem 
som innehar pistolskyttekor-
tet. Pistolskyttekortet är täv-
lingsskyttens ”legitimation”. 
Pistolskyttekortnummer ska 
alltid kunna uppvisas vid 
tävlingar eller anges vid för-
anmälan.

De första pistolskyttemärkena
Det är viktig för skytten att 
bronsmärket blir registrerat i 

Pistolskyttekortet 
erhålls efter
•  Genomgången 

grundutbildning.

•  Avlagt och godkänt 
skriftligt prov.

•  Skytten är registrerad 
med personuppgifter 
i MAP.

•  Uppfyllt fordringarna 
för pistolskyttemärket 
i brons samt löst och 
registrerat detta i MAP.

•  Avgiften för 
pistolskyttekortet är 
100 kronor och skall 
vara inbetald till Svenska 
Pistolskytteförbundet.

BRA ATT VETA!
Föreningens administratör eller skrivbehörig ser till att nya med-
lemmars namn, personnummer, adress och antagningsdatum 
registreras i MAP (Medlemsadministrativt program).

Om en skytt som redan är medlem i en förening ändrar per-
sonuppgifter som till exempel namn eller adress, måste skytten 
själv informera ansvarig administratör av MAP i sin förening för 
uppdatering i MAP. Dessa ändringar får inte MAP automatiskt via 
tjänster som till exempel ”Svenska Adressändring”.

Observera att personuppgifter ändras av skyttens förening och 
inte via förbundets kansli.

Om medlemmen fl yttar och inte informerar sin förening i tid kan 
personen till exempel missa ett nummer av medlemstidningen 
Nationellt Pistolskytte.

MAP och med rätt årtal. Sil-
vermärket kan registreras och 
lösas tidigast året efter brons-
märket är löst. Guldmärket 
kan registreras tidigast året ef-
ter silvermärket. Det innebär 
att skytten kan lösa guldmär-
ket tidigast tredje året med 
uppfyllda fordringar. Guld-
märket är personligt och har 
ett unikt nummer för varje 
skytt, som registreras i MAP 
av förbundets kansli. Alla 
skyttens registrerade märken 
är personliga och det innebär 
att om skytten byter klubb så 

följer märkesordningen med. 
Efter guldmärket kan man på-
börja sina årtalsmärken. Det 
sista årtalsmärket, Högre år-
talsmärke med emalj/krans 
och 3 stjärnor, kan lösas efter 
54 år, om man uppfyller ford-
ringarna varje år. Det fi nns 
några skyttar som klarat det. 
Stor eloge till dem.

Det fi nns ett fl ertal märken i 
Pistolskytteförbundets olika 
grenar. För mer information 
om märken, se senaste uppla-
gan av Skjuthandboken del P.
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Skottstol
– att ta fram vid behov
Av: Peter Siegel

En modern pistolhall 
behöver även en 
skottstol för att 
tävlingsskyttarna 
ska kunna skottställa 
sina vapen optimalt. 
I Botkyrkas 
Skyttecenters nya 
och fi na skjuthall 
monterades en sådan 
under skjutplats 1 
som kan fällas 
upp vid behov. 
Fram kommer 
då en skottstol 
så att skyttarna 
kan testa olika 
ammunitionsorter för 
bästa resultat.

Sven Holmquist, Katarina Psf, 
fi ck i uppdrag av sin förening 
att bygga en skottstol. Den 
skulle vara placerad inomhus 
på grund av bullerreducering 
och fundamentet skulle även 
vara utfört helt i stål.
– Många idéer stöttes och 
blöttes och till sist bestäm-
des en konstruktion med en 
vikbar överdel. Detta för att 
kunna placera den under en 
skjutbänk och inte inkräkta 
på antalet skjutplatser i hallen, 
berättar Sven.
– Det ritades och måtta-
des varpå vi sedan beställde 
färdigskuret material och en 

skicklig smed anlitades för att 
sammanfoga alla delarna.
– Fundamentet ställdes upp 
och justerades in dess exakta 
position innan det slutligen 
förankrades i betongplattan 
med expanderbultar.

Vilket material använde ni för 
fundamentet?
– Själva stommen är ett fyr-
kantsrör med dimensioner-
na 150x150 mm i 8 mm stål. 
Den är sedan delad i höjd och 
sammanfogad med två stadiga 
svetsgångjärn.
– Vikten på hela fundamen-
tet är cirka 70 kilo. Kostnaden 

för materialet uppgick till cir-
ka 4000 kronor.

Är det enkelt för skyttarna att 
använda skottstolen?
– Skottstolen är väldigt en-
kel att göra i ordning för att 
kunna testa sin ammunition.
– Skjutbänken som är lös-
tagbar dras ut en bit och ställs 
åt sidan. Därefter viker man 
upp överdelen på fundamen-
tet till skottstolen och fi xar 
den med bultar innan den an-
vänds.
– Den skottstol vi har i före-
ningen idag är av modellen 
Ransom Rest och den sitter 

Hela skottstolen väger cirka 70 kilo 
och fundamentet är gjort i stål.
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Fundamentet till skottstolen är placerad längst bort i skjuthallen. För att inte göra skjutplatsen 
obrukbar kan överdelen på fundamentet vikas ner och bänkskivan kan lägga över.

Den Ransom Rest som används i skottstolen är monterad på en plåt 
som sedan görs fast i fundamentet med 4 bultar.

Innan fundamentet gjordes fast 
i betonggolvet justerades den i 
position mot tavlan.

Kom ihåg att stå och avfyra pistolen med spaken 
från rätt sida.

När skottet går kommer rekylen att tvinga upp 
pistolen i skottstolen. Håll alla armar och fi ngrar 
borta från ovansidan om något går fel.

redan monterad på en tjock 
plåt. Plåten med skottstolen 
sätts ovanpå fundamentet och 
bultas fast i överdelen.

Tävlingsskyttar behöver en 
skottstol för att kunna testa 
olika ammunitionssorter samt 
att ställa in sitt sikte rätt. Man 
måste veta att pistolen är rätt 
ställd och att allt annat än en 
tia beror på den personliga 
spridningen. Förutom själva 

skottstolen behövs även plat-
tor för de olika vapen som ska 
testas. Formen på kolvar skil-
jer sig mellan olika pistolmo-
deller. Klubben eller skytten 
själv får då skaffa sig passande 
plattor för olika vapen.

Först tar man bort sin egen 
kolv och sätter på passande 
kolvplattor för den modellen 
man vill testa. Man skruvar 
sedan fast pistolen i skottsto-

len och riktar in pistolens 
visirlinje på tavlan. Det gäl-
ler att skruva fast pistolen så 
hårt att det inte är glapp nå-
gonstans. På högra sidan om 
skottstolen fi nns en röd spak 
med vilken man långsam och 
försiktigt kan öka belastning-
en på avtryckaren tills skottet 
avlossas som en överraskning. 
Precis som det ska vara även 
i verkligheten när man avfy-
rar ett vapen. På förekommen 

anledning vill jag dock starkt 
rekommendera att stå på sam-
ma sida som avfyringsspaken. 
Vid rekylen lyfter nämligen 
pistolen, men ska då stoppas i 
en viss vinkel så att efter första 
skottet ett eventuellt dubbel-
skott inte avlossas i fel rikt-
ning, d.v.s. bakåt och träffar 
skyttens arm.
 Man behöver sedan rät-
ta skottstolens riktning eller 
höjd lite och/eller förfl ytta 
tavlan så vapnet träffar i mit-
ten. Skjut gärna 10-skotts se-
rier och se hur olika typer av 
ammunition passar just ditt 
vapen. Många skyttar laddar 
sin grovkalibriga ammuni-
tion själva och kan då testa 
sig fram till bästa laddnin-
gen för just sin pipa. Fabrik-
stillverkad ammunition är 
väl bra, men noggrant hem-
laddad ammunition är ändå 
bättre. Själv testade jag min 
hemladdade ammunition i 
kaliber 7,65 skjuten i en SIG 
Neuhausen 210–6 med kort 
pipa i skottstol och det gav 
8 innertior och 2 klara tior. 
Mycket bättre går nog inte. 
Laddningen var 5 grain Vih-
tavuori 330, en Geco kula 
och en Federal tändhatt i en 
Geco hylsa. Resultatet blir 
förstås varierat i olika vapen-
pipor, man får alltså testa sig 
fram till rätt krutmängd.

Inför SM 1989 i Bollnäs testa-
de tre skyttar från Atlas Copco 
Pk sig fram till de bästa ladd-
ningarna i sina SIG Neuhau-
sen pistoler. De hårdtränade 
dessutom i tre månader innan 
SM i precisionsskjutning och 
sköt sedan nya svenska rekord 
i vapengrupp A, både indivi-
duellt med 488 poäng och i 
lag med 1005 poäng. Båda 
rekorden är hittills inte över-
träffade, bara tangerade. Då ser 
man vad noggrann laddning, 
planering och träning kan få 
för resultat. Att man testar sin 
ammunition i skottstol innan 
ett SM är absolut nödvändigt 
– om man vill vinna.

Vi får nu hoppas att det arrang-
eras ett Pistol-SM år 2022 och 
att deltagarna då har testat sina 
pistoler och sin ammunition 
i skottstol för bästa möjliga 
laddning. Lycka till! 
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Nytt smart låssystem 
för skjutbanan
Av: Peter och Anna Stålbrand
Produktbilder: ASSA ABLOY

En nyckel till er förening har kommit på villovägar. Ingen fara tänker ni 
fram tills att klubbhuset en vacker dag är länsat. Kronografen, skottstolen, 
tidgivaren till vändstället och alla fi na pokaler är stulna. Plötsligt står 
föreningen inför en stor kostnad att byta alla lås och nycklar. Som tur är 
fi nns det alternativ till de gamla traditionella låscylindrarna.

För ett tag sedan fi ck vi ett 
tips av Robin Söderström på 
företaget AR Lås och Passa-
ge om en lösning som skulle 
fungera utmärkt på skjutba-
nor, trots att de ligger öde 
och inte har någon interne-
tanslutning eller el utdragen 
till alla lås.

ASSA ABLOY Opening Solu-
tions passersystem Incedo 

Open installeras fl itigt hos fö-
retag, kommersiella fastighe-
ter och bostadsrättsföreningar. 
Traditionella passersystem an-
vänder beröringsfria kortlä-
sare som kräver en elektrisk 
installation och anslutning 
till en styrcentral vilket he-
ter att systemet är online. 
Detta fungerar oftast inte 
på skjutbanor där skjuthal-
lar och målbodar varken har 

elförsörjning eller nätverk. 
Dessutom använder många 
föreningar dörrbommar med 
hänglås.

ASSA ABLOY PULSE är ett 
digitalt låssystem som inte 
kräver någon elektr icitet. 
Systemet är ett offl ine-sys-
tem. Låscylinder och nycklar 
är batterilösa. Nyckeln gene-
rerar elektricitet när den förs 

in i låscylindern. Cylindrarna 
passar standarddörrar och de 
fi nns även i väderbeständiga 
hänglås.

Hur fungerar då systemet 
 Incedo Open med PULSE? 
Vi mötte upp Camilla Kungs-
man som arbetar på ASSA 
ABLOY Opening Solution 
för att lära oss mer. Camilla 
är även en aktiv pistolskytt 



NP2 ’21 17

och medlem i Tyresö Skyt-
teförening.

Vilka delar består systemet av?

ASSA ABLOY Incedo Open
Mjukvaran som utgör hjärtat 
i låssystemet är Incedo Open, 
inleder Camilla. Detta är en 
molnbaserad tjänst vilket gör 
att du kan nå systemet både 
från en dator eller din mo-
biltelefon.
– Från gränssnittet i 
INCEDO OPEN ad-
ministrerar du lås, on-
lineläsare och nycklar 
väldigt enkelt, berättar 
Camilla. Innan låscy-
lindrarna kan använ-
das behöver de läggas 
in i systemet. Detta görs 
oftast av en låsinstallatör/
säkerhetsleverantör. När 
låsen har fått sin grund-
konfi guration kan admi-
nistratören av systemet 
börja använda det fullt ut 
och dela ut de behörighe-
ter och nycklar som behövs.

ASSA ABLOY PULSE-nyckeln
PULSE-nyckeln ser ut som 
en vanlig nyckel vid första 
anblick. Den vrids runt i ett 
lås precis som vanliga nycklar 
i en låscylinder. Alla nycklar 
ser likadana ut, så när som på 
ett serienummer.

– Tekniken för att öppna 
låsen fi nns inbäddad i själva 
nyckelkroppen, säger Camilla 
och visar oss en nyckel. Vi kan 
kalla nyckeln för en bärare då 
den transporterar information 
mellan de lås den används i. 
När nyckeln sätts i låset ta-
lar nyckeln om för cylin-
dern att just denna nyckel 

ska ha access samt 
vilka eventuella 

andra nycklar 
som ska spär-
ras i cylindern. 
Om tillträdet 
t i l l  lå set  är 

godkänt tänds 
en grön diod på 

nyckeln och den 
kan vridas om för 

att öppna. Om man 
inte har tillträde till just 

den dörren lyser dioder-
na rött och nyckeln går 

inte vridas om.
– Varje nyckel har sin uni-
ka kryptering lagrad i sig 

samt ett chip i nyckelhuvu-
det som då även kan användas 
i beröringsfria onlineläsare. 
All information på nyckeln 
är skyddad av en teknik som 
heter ”SEOS” vilket gör att 
en nyckel inte kan kopieras, 
förklarar Camilla.

Nycklarna behöver hållas 
uppdaterade med den senas-

te konfi gurationen. Därför 
måste de ibland få kontakt 
med en onlineläsare.
– Visionen är att man nå-
gonstans på skjutbanan har 
en uppdateringsläsare som är 
online, där medlemmarna kan 
uppdatera sin nyckel, förkla-
rar Camilla. Uppdaterings-
funktionen i onlineläsare för 
PULSE-nycklarna kommer 
att komma i framtiden.

Hur fungerar det då i praktiken?
– För nyckelanvändarna är 
det faktiskt enklare än man 
tror, berättar Camilla. Det-
samma gäller för administra-
tören av nycklarna.

Så här programmerar man 
PULSE-nycklar
1. En administratör använder 
en nyckelprogrammerare.
2. Nyckelprogrammeraren 
är ansluten till en dator via 
USB.
3. Nycklar läggs in i systemet 
med sitt unika ID-nummer.
4. Varje nyckel får även hela 
systemets (alla låsens) konfi -
gurationsdata.

Incedo systemet är enkelt att 
administrera. Det fi nns enkla 
ingångar till funktioner för att 
lämna ut och få tillbaka nycklar 
samt att hantera användare.

5. När en nyckel används i 
ett lås överförs informationen 
från nyckeln till låset.

Vad händer om en nyckel 
försvinner eller hamnar i orätta 
händer?
1. En administratör informe-
ras.
2. Nyckeln spärras i  systemet.
3. Informationen om den 
spärrade nyckeln sprids till lås 
via användning av nyuppda-
terade nycklar i systemet.
4. Den saknade nyckeln har 
inga behörigheter längre och 
är således obrukbar.

ASSA ABLOY PULSE-
låscylinder
Cylindrarna fi nns som oklas-
sade cylindrar eller i låsklass 
3 eller låsklass 5. Ovala och 
runda samt för hänglås. Lås-
cylindrarna kan användas i 
standardiserade låshus. Därför 
behövs inget extra material 
för montering.

Camilla Kungsman från 
ASSA Abloy förklarade 

systemet och gav oss 
en demonstration.
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,

Nycklarna programmeras enkelt via en bordsläsare/
nyckelprogrammerare ansluten till datorn via USB.

Camilla hade med sig en demoväska för att visa alla komponenter i 
PULSE-systemet.

En skiss på vilka 
komponenter som 
behövs för att ta 
systemet i bruk.

 Varje låscylinder konfi gu-
reras först upp i systemet av en 
installatör. Låscylindern läggs 
in i mjukvaran INCEDO 
OPEN och sedan är det bara 
att bestämma vilka som ska 
få tillträde till vilken cylinder. 
Detta får man enkelt genom 
att man skapar behörigheter 
som man sedan tilldelar de 
nycklarna som ska få använ-
das i tilltänkta cylindrar.

 När en nyckel med upp-
daterad information används 
i en låscylinder tar cylindern 
emot denna och lagrar den 
nya konfi gurationen.

Off- och online
Låssystemet kan användas 
både som online (anslut-
na över nätverk) och offl ine 
(utan nätverk). Via berörings-
fria kortläsare, som är online, 

kan nycklarna användas som 
nyckelbrickor. Nyckeln läggs 
mot läsaren för att öppna. Via 
läsare som är online kommer 
nycklarna i framtiden kunna 
uppdateras med den senaste 
låskonfi gurationen. Idag be-
höver man uppdatera dem 
via bordsläsare vid skrivbor-
det. Plattformen kombinerar 
dagens online lösningar med 
framtidens offl ine lösningar.

Låsen 
smittas av 
nycklarna.
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Dörrcylindrarna passar i vanliga låskistor. När man sätter i nyckeln känner man en svag vibration i 
nyckeln när den genererar energi.

Hänglåsen från ASSA Abloy är robusta och har även ett 
väderskydd för cylindern.

Nycklarna kan uppdateras via en 
dörrläsare eller en porttelefon 
som är ”online” och pratar direkt 
med Incedo.

Nyckeln genererar själv den 
elektricitet som behövs.

Fördelarna för föreningen?
Låt säga att en förening dis-
ponerar en skjutbana för 
utomhusbruk, samt en luftva-
penhall. För att inte alla skall 
ha tillgång till allt behövs det 
tre olika nycklar beroende 
på tillträde. Det kan betyda 
att cirka 300 nycklar fi nns 
utspridda bland cirka 100 
medlemmar. Till detta har vi 
nio hänglås samt tre låscylin-
drar. Om vi nu en medlem 
skulle bli av med sin nyck-
elknippa skulle det totalt 
behövas att byta ut samtli-
ga nycklar, hänglås och lås-
cylindrar. Att byta hela detta 

låssystem blir en stor kostnad. 
Med många lås och nycklar 
kan ett system som Incedo 
Open snart räknas hem rent 
ekonomiskt.
 Med ett digitalt låssystem 
skulle installationskostnaden 
behöva en investering, sedan 
hanterar administratören vil-
ka nycklar som kan användas 
de olika låsen. Kostnaden att 
installera ett digitalt låssys-
tem kan räknas på plussidan 
om man är rädd för att bli av 
med nycklar.
 Många föreningar har 
även speciella nycklar till va-
penskåp och kassuner, vilket 
kan bli en extremt stor kost-
nad att byta ut. ASSA ABLOY 
PULSE-cylindrar är SSF klass 
5, vilket är godkänt för att an-
vändas för vapenförvaring. 

Om ni vill veta mer om ASSA 
Incedo Open och PULSE tar ni 
enklast kontakt med en lokal lås- 
eller säkerhetsinstallatör.

Ni kan också läsa mer på
https://assaabloyopeningsolutions.se/



Ruger MKIV.22 LR
Blånerad eller rostfri. Stälbart sikte. 
Piplängd: 140 mm.
Tillbehör: Kolv med ställbart handstöd,
Trimningskit för optimalt avtryck.

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

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

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

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

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

Double Action

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

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

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

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

Blånerad.
Piplängd: 5,5-7,5”.

Blånerad eller rostfri.
Piplängd: 4,2 eller 6”.
Ställbart sikte.
Trimningskit finns 
som tillval.



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

Drop-in avtryck för 
1911.

Ingen inpassning av 
avtryckaren krävs.*

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

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

TRIMNINGSKIT 1911 - Nu i lager!

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.

TRIMNINGSKIT MKIV

*p.g.a. säkringen är individuellt inpassad så kan viss modifiering av denna krävas
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Uffe Person presenterade i förbundets fi lm 
på YouTube hur hans magnumrulle tillverkats 
och vilka regler som gäller.

Filmen 
om 
magnum-
rullen
Av: Peter och Anna Stålbrand

Inför förbundets rikstävling i 
magnumprecision har en fi lm om den 
så kallade ”magnumrullen” lagts upp i 
förbundets kanal på YouTube. I fi lmen 
visar och berättar Ulf Persson från Lidingö 
Sportskytteklubb hur han har tillverkat sin 
magnumrulle och vilka regler som gäller.

I de olika magnumgrenarna 
fält- och precisionsskjutning 
används vanligen ett ryggstöd. 
Eftersom skytten halvligger 
på marken under skjutning-
en kan ett stöd vara till stor 
hjälp. Ryggstödet fi nns inte 
att köpa i butik utan de fl esta 
tillverkar sina egna i valfritt 
material.

När vi fi ck uppdraget att göra 
fi lmen var vi snabbt tvungna 

att hitta en erfaren magnum-
skytt som kunde ställa upp. Vi 
kontaktade Ulf ”Uffe” Pers-
son och bestämde tid och 
plats för fi lmningen.
 Uffe mötte leende upp 
oss på Furutorps skjutbana på 
Lidingö, strax utanför Stock-
holm. Dagen till ära sken 
solen och vinden var lugn, 
vilket underlättar det mes-
ta när man skall fi lma på en 
skjutbana. Att på plats regisse-

ra och få till en informations-
fi lm kan ta sin tid beroende på 
olika faktorer. Vi hade tur då 
det visade sig att Uffe, som är 
en erfaren skytt, var väl för-
beredd på vilken information 
som var viktigt att få med i 
fi lmen.

Vi gick in i skjuthallen och val-
de ut en skjutplats för inspel-
ningen. En precisionstavla 
sattes upp på 50 meter, vilket 

är det avstånd magnumpreci-
sion skjuts på enligt reglerna. 
Ett bord ställdes fram, myg-
gor (mikrofoner) sattes på 
plats och fi lmkameran ställde 
in. Sen var det bara att trycka 
på record.
 Uffe hade med sig sin 
egen magnumrulle och gick 
lugnt och pedagogiskt ige-
nom vilka material han an-
vänt och varför han gjort just 
dessa val. Till rullen användes 
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Uffe visar hur han använder sin magnumrulle under skjutningen.

Uffes magnumrulle är tillverkat av ett spirorör med en fastskruvad 
botten.

Magnumrullen med liggunderlaget utrullat och redo för skjutning.

Liggunderlaget är fäst i rullen med hjälp av en aluminiumplåt med 
genomgående skruvar.

Bärremmen är 
även den fäst 
i skruvarna för 
aluminiumplåten.

ett så kallat spirorör (ventila-
tionsrör) där ena sidan av rö-
ret fi ck ett lock som skruvades 
fast. Fördelen med en fast bot-
ten på ryggstödet är att man 
lätt kan bära med sig viktiga 
tillbehör i det, så som hörsel-
kåpor, vattenfl aska eventuel-
la regnkläder och det viktiga 
knäskyddet.

Liggunderlaget som ofta sätts 
fast på ryggstödet används dels 
för att det är skönare för krop-
pen, dels för att slippa ligga 
direkt på marken. Uffe visade 
hur han spänt fast liggunder-
laget under en lång alumini-
umplåt med genomgående 
skruvar. Bärremmen, som är 

slitstark, fästes i kedjelänkar 
på varje sida om röret.
– Med lite händighet kan 
de fl esta säkert tillverka ett 
eget bra ryggstöd, säger Uffe. 
Det fi nns enkla regler för hur 
magnumrullen får se ut, dia-
metern får vara max 300 mil-
limeter alltså 30 centimeter. 
Det är egentligen det enda 
kravet. De fl esta skyttar väl-
jer att tillverka ett runt, cylin-
derformat ryggstöd men det 
fi nns också varianter på tri-
angelform, det är en smaksak.
– Fördelen med ett cylin-
derformat ryggstöd är att det 
underlättar möjligheten att 
linda ett liggunderlag runt en 
rulle än en trekant.
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Självklart fi ck vi prova skjuta magnumprecision. Här testar Anna att 
skjuta en serie med Uffes Ruger GP-100.

Våra resultat var helt okej och 
det lockade helt klart att ge sig 
på att skjuta magnumprecision i 
framtiden.

Ett ryggstöd behöver 
inte vara runt. Här 
visar Uffe upp en 
triangelmodell i 
kartong som även 
den klarar kravet på 
diameter.

Att använda 
ett knäskydd 
är ett måste då 
krutgaserna från 
revolvern annars går 
rakt in i knäna.

Diametern på 
ryggstödet får 
vara maximalt 300 
millimeter, vilket 
på tävlingar oftast 
testas efter en 
utsågad mall.

Filmen hittar ni på Svenska Pistolskytteförbundets YouTube-kanal.
Enklast via länken https://pistolskytteforbundet.se/youtube

På större tävlingar används 
en mall på 30 cm i diameter 
som träs över ryggstödet. Om 
ryggstödet går igenom mal-
len är det godkänt oberoen-

av hårt gummi över sina knän. 
Han lägger upp sin Smith & 
Wesson 686, laddar och skju-
ter en bra träffbild.
 Utan några större problem 
övertalade Uffe oss att prova 
på att skjuta magnumpreci-
sion med hans vapen. Han 
instruerade oss en i taget vad 
vi skulle tänka på under skyt-
tet. Det var bara att luta sig 
bekvämt bakåt på magnum-
rullen och lägga den långpi-
piga revolvern över skyddet 
på knäna.

Det såg inte ut att vara det lät-
taste att sikta in sig på tian, 
precisionstavlan blev en li-
ten prick på 50 meter. I vissa 
magnumklasser är det tillåtet 
med kikarsikte. Vi fi ck prova 
att skjuta med en revolver av 
märket Ruger GP100 med 
kikarsikte. Det var ovant att 
skjuta med en förstoring av 
målet eftersom varje rörelse 
syntes så pass tydligt i kikaren. 
Detta gjorde att vi kanske äg-
nade för mycket fokus på det 
vi såg i kikaren, i stället för en 
bra avfyrning.
 Träffarna satt på tavlan och 
många på rätt ställe. Det var 
första gången för oss båda och 
det var en ny och rolig upp-
levelse.

Information om ryggstödet 
fi nns att läsa i Skjuthandbo-
ken upplaga 18, avsnitt E.5 
och G.5. de av form. Om skytten har 

monterat på ett liggunderlag 
på ryggstödet räknas det inte 
in i diametern, så länge man 
det är utfällt när man skjuter. 

Den här konstruktionen som 
Uffe har gjort är enligt honom 
både enkel och smidig. Mate-
rialkostnaden behöver inte bli 
mer än några hundralappar.
 En viktig detalj man inte 
får glömma när det gäller 
magnumskytte är det vikti-
ga knäskyddet. Om man inte 
skyddar knäna ordentligt kan 
det uppstå svåra skador av de 
krutgaser som revolvern ger 
ifrån sig, något man inte öns-
kar sig. Själva knäskyddet kan 
bestå av vilket material som 
helst som skytten själv före-
drar, det kan vara till exempel 
skinn, tjockt tyg eller annat. 
Skyddet får enligt reglerna 
inte var formgjutit.

Uffe visade oss hur han med 
lätthet använder sin magnum-
rulle med tillhörande liggun-
derlag. Han lägger sig till rätta 
och lägger knäskyddet som är 
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MORINI – ett vinnande koncept

Interprodukter AB
0451-155 95 www.interprodukter.se

CM 22M RF

CM 162 EI Titan

CM 200EICM 22M RF

CM 162 M

CM 162 EI

CM 84E CarbonCM 84E Carbon
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Vad fi ck dig att satsa fullt ut 
på detta?
– År 2019 var ett riktigt bra 
år för mig. Jag tränade och 
tävlade en hel del och resul-
taten blev bättre och bättre, 
inleder Morgan. I västsvenska 
mästerskapen i precisions-
skjutning tog jag guld i va-
pengrupp B samt lagguld i 

vapengrupp B och C samt 
ett lagbrons i vapengrupp 
A. Dessutom tog jag mig till 
SM-fi nal i vapengrupp C för 
första gången. Jag såg verkli-
gen fram emot ett nytt starkt 
skytteår 2020.
– Som alla vet blev då år 
2020 inget som någon kun-
na förutspå. Coronapande-

min lamslog hela världen och 
även allt vårt skytte i Sverige. 
Nästan alla de svenska mäs-
terskapen och de fl esta andra 
tävlingar uteblev. Under en 
period av mindre hårda res-
triktioner genomfördes ändå 
de västsvenska mästerskapen 
i precisionsskjutning. Även 
denna gång presterade jag bra 

då det blev medaljer i vapen-
grupperna A, B och lagmedalj 
i vapengrupp C.

Hur har pandemin påverkat 
dig?
– Hela pandemin är en kata-
strof som skördar massor med 
människoliv. Den påverkar 
oss på många olika sätt. Jag 

Morgan siktar mot 
toppen
Av: Peter och Anna Stålbrand

Morgan Sandin är ett välkänt ansikte i Älvsborgs Pistolskyttekrets. Han har 
engagerat sig i pistolskyttet under en lång tid och alltid intresserat sig för 
precisionsskjutning. De senaste åren har han även varit tävlingsledare för 
Ammo Center Open, en prestigetävling med fi na priser. Nu har Morgan laddat 
om och satsar på att nå den absoluta toppen av precisionsskyttar i Sverige.

Jag fi ck i 
princip livet 
tillbaka.
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har inte fått ge min mor eller 
mina barn en kram på väl-
digt lång tid nu. Då jag arbe-
tar som trafi klärare sitter jag 
med skyddsvisir hela dagarna 
och spritar ständigt mina hän-
der och delar av bilen väldigt 
noga. Bekantas släktingar har 
gått bort i Covid-19 och jag 
känner till personer som legat 
i respiratorer och kämpat för 
sina liv, berättar Morgan be-
kymrat.
– Jag har dessutom själv 
haft Covid-19 men det blev 
ett lindrigt sjukdomsförlopp 
jämfört med många andra.
– För att ta mig ur denna 
negativa spiral och inte enbart 
se pandemin som ett enda 
stort hinder såg jag möjlig-
heten att starta en seriös sats-
nings på mitt skytte. Tidigare 
har jag alltid försökt att pre-
stera på topp under tävlingar 
nästan varje helg, men plöts-
ligt hade jag väldigt mycket 
tid på mig att utvärdera olika 
skyttetekniker och prova nya 
idéer i stället.

Vilka faktorer spelade roll för 
att nå ditt mål?
– Det fi nns fyra avgörande 
faktorer enligt mig och de är: 
tid, ekonomi, engagemang 
och fysisk hälsa. Faktorerna 
tid och ekonomi hänger ofta 
väldigt hårt ihop och precis 
som de fl esta svenska eliti-
drottare måste man kombi-
nera en elitsatsning med ett 
vanligt heltidsjobb för att kla-
ra ekonomin.

Har du skaffat dig några 
sponsorer?
– Att skaffa sig sponsorer är 
ofta väldigt svårt och lägger 
man sedan till den globala 
pandemin känns tidpunkten 
allt utom optimal, men jag 
bestämde för att göra ett för-
sök.
– Efter en lång tids mejlkor-
respondens skrev jag till slut 
ett kontrakt med Lapua som 
löper över två år. Lapua tillhör 
koncernen Nammo Group 
där även ammunitionstillver-
karen SK fi nns med. Nu är jag 
en stolt medlem i Team Lapua 
och Team SK, säger Morgan 
stolt.
– Sponsorer är väldigt ovan-
ligt eller nästan helt obe-

fi ntligt inom det nationella 
skyttet och jag känner inte 
till någon annan som har ett 
sponsorkontrakt för att skjuta 
Svenska Pistolskytteförbundet 
grenar. Detta gör att jag är 
extra stolt och glad över att 
ett stort världsledande före-
tag tror på mig och vill stötta 
mig i min satsning. Förutom 

tillgång till ammunition ger 
det även en rejäl ökning av 
mitt självförtroende.

Hur har du arbetat med den 
fysiska hälsan?
–  Jag har under hela mitt liv 
kämpat mot övervikt och fet-
ma. År 2012 genomförde jag 
en så kallad ”Gastric ByPass” 

vilket blev extremt lyckat. Jag 
fi ck i princip livet tillbaka, 
vilket jag är extremt tacksam 
över. Efter operationen gick 
jag ner väldigt mycket i vikt 
och jag lyckades hålla vik-
ten fram till 2019, då smög 
sig vikten tillbaka igen. Jag 
bestämde mig för att ta tag i 
viktproblemet och samtidigt 

Skytteåren 2019 och 2020 var bra år för Morgan 
Sandin, då fi ck han tanken att satsa ordentligt på 
att nå eliten av Sveriges precisionsskyttar.

Efter många mejlväxlingar har Morgan lyckat få 
sponsoravtal med fl era större företag, något som 
är ganska ovanligt för en nationell skytt.

Tack vare skyttesimulatorn SCATT har Morgan kunnat träna upp sin skytteteknik hemma. När han sedan 
kommer till skjutbanan gäller det att omsätta lärdomarna till praktik.
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Pistolen från CZ är i grunden av modell SP01 som är totalt ombyggd i Tyskland av Waffen-Oschatz.

träna upp min bålstabilitet 
och kondition.
– Jag visste vad som krävdes 
för att nå mitt mål, äta mindre 
och motionera mera. Men det 
är oftast enklare att säga än att 
genomföra, berättar Morgan. 
För att få koll på intaget av 
kalorier använde jag en app 
där jag registrerade allt jag åt 
och jag började även prome-
nera betydligt mer än tidigare. 
Efter några veckor visade vå-
gen resultatet och jag bestäm-
de mig för att alla överfl ödiga 
kilon skulle vara borta innan 
sommaren 2021.
– Nu har jag äntligen efter 
hårt slit uppnått min målvikt 
och kan börja lägga om trä-
ningsfokus från viktnedgång 
till uppbyggnad av muskler 
och bålstabilitet.

Har du fått hjälp med den 
fysiska träningen?
– För att stärka upp min 
kropp och träna upp musk-
lerna på rätt sätt behövde jag 
hjälp utifrån. Den mest kun-
niga person jag känner inom 
detta område är en personlig 
tränare vid namn Johanna An-
tonsson i Vaggeryd. Jag for-
mulerade ett mejl till henne 
och resultatet av denna kon-
takt är att företaget Johannas 
Hälsoliv nu sponsrar mig med 
träningen, berättar Morgan 
och ler.
– Nu börjar det riktiga ar-
betet med att öka både rör-
lighet och kondition, skall bli 
otroligt roligt och spännan-
de att se vad detta samarbete 
kommer resultera i framöver.

Hur har du tränat på 
skyttetekniken?
– Jag tänkte börja med luft-
pistol under vintersäsongen 
men på grund av pandemin 
var även träningarna med 
luftpistol nedlagda tills vidare 
i vintras.
– Efter lite sökande på in-
ternet började jag inse att en 
stor del av världseliten träna-
de med hjälp av skyttesimu-
latorn SCATT. Den är ganska 
dyr men jag bestämmer mig 
att satsa på SCATT, trots det 
höga priset.
– Jag tog kontakt med en av 
världens bästa gevärsskyttar 
Karl Olsson, som även driver 

företaget Karl Olsson Shoo-
ting Sport, och berättade om 
min satsning. Till min sto-
ra glädje fi ck jag ett mycket 
positivt svar tillbaka och före-
taget är nu en av mina spon-
sorer för 2021. Den senaste 
modellen av SCATT skicka-
des till mig omgående, berät-
tar Morgon stolt.

Vilket intryck fi ck du av SCATT?
– Här öppnades sig en helt 
ny värld för mig med enorma 
träningsmöjligheter. Jag hade 
naturligtvis läst på mycket in-
för leveransen av min SCATT 
och var väl förberedd. Själv-
klart fi nns det både positi-
va och negativa åsikter om 
alla produkter, men om man 
bortser från att många verkar 

ha problem med att få sys-
temet fungera med en gång 
är det nästan enbart positiva 
kommentarer jag hittar på nä-
tet. Jag förutsatte alltså att även 
jag kunde få några uppstarts-
problem och läste på extra 
mycket om just installationen 
för att kunna förebygga even-
tuella problem.
– Jag kom fram till att de 
personer som fått problem i 
uppstarten ofta hade någon 
form av belysningsproblem. 
Därför förberedde jag min 
tänkta träningsplats och såg 
till att det var en miljö med 
bra förutsättningar för att sys-
temet skulle fungera optimalt. 
Detta visade sig vara väl inves-
terad tid.
– När jag fick hem min 
SCATT gick jag igenom de 
enkla startmomenten och 
allt fungerade precis som det 
skulle. Att se grafen på skär-
men som visade mitt första 
träningsskott var verkligen en 
rolig och spännande känsla.
– Det blev snabbt väldigt 
tydligt att man omöjligt kan 
hålla still på en riktpunkt. I 
stället får arbeta med ett rik-
tområde, något som vi alla 
känner till efter vår grundut-
bildning. Det är ändå intres-
sant att se det illustrerat på ett 
tydligt sätt i SCATT. Efter en 
hel del testande och utvär-
derande av systemets olika 

funktioner kunde jag börja 
analysera min siktes- och av-
fyrningsteknik.
– En av sakerna jag hopp-
as kunna få klarhet i är om 
ett skott blir minst lika bra 
eller till och med bättre om 
jag bara ”vågat” avfyra skot-
tet aningen tidigare. Detta 
skall jag nu analysera djupare 
och även jämföra olika avfyr-
ningstekniker.

Har du fått någon hjälp med att 
analysera dina resultat i SCATT?
– Jag skickade över en av 
mina träningsfiler till Karl 
Ohlsson Shooting Sport för 
lite återkoppling. Karl gav mig 
några tips på hur jag skall jus-
tera inställningarna i systemet 
och gav mig sedan rådet att 
börja fokusera mer på upp-
följning av skotteten.
– En av fördelarna med 
SCATT är att alla träningspass 
sparas i systemet. Det är där-
för en stor fördel att kunna se 
den förbättring man gör efter 
alla träningstillfällen.

Får du tips från andra duktiga 
skyttar?
– En av många saker jag lärt 
mig genom åren är att man 
inte måste ”uppfi nna hjulet 
på nytt”. Med det menar jag 
att man är enormt ineffektiv 
eller rent utav dum om man 
inte lyssnar på andra och tar 

Plötsligt 
hade jag 
väldigt 
mycket tid.
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Morgan blev kontaktad av Ulricehamns tidning som av någon 
anledning fått nys om hans satsning mot Sverigetoppen.

åt sig av vad de har för er-
farenheter och tips att bidra 
med. Det stimulerar sin egen 
utveckling.
– Under alla mina år som 
aktiv pistolskytt har jag byggt 
upp ett kontaktnät beståen-
de av fl ertalet duktiga skyt-
tar med stor kompetens. 
Där finns det OS-skyttar, 
VM-guldmedaljörer, världs-
rekordhållare och självklart 
SM-guldmedaljörer. Dessa 
personer har givit mig ovär-
derlig hjälp i min satsning.
– En av mina bästa skyt-
tekompisar, Fredrik Pehrson, 
tillhör Sveriges absolut bäs-
ta precisionsskyttar. Vi stöttar 
och hjälper varandra mycket. 
Jag är väldigt tacksam att ha så 
många härliga vänner, de be-
tyder väldigt mycket för mig 
och jag hoppas att denna obe-
hagliga Coronapandemi snart 
är över så att vi alla kan börja 
träffas på olika sätt igen.

Vilka vapen skjuter du med?
– Jag skjuter vapengrupp B 
och C med två nästan iden-
tiska Pardini-pistoler. Jag även 
köpt en helt ny specialbyggd 
pistol i kaliber 9mm från CZ 
som jag använder i vapen-
grupp A.
– Pistolen från CZ är i 
grunden av modell SP01 som 
är totalt ombyggd i Tyskland 
av Waffen-Oschatz. Allt är 
anpassat efter mina önske-
mål och det ska bli otroligt 
spännande att se vad jag kan 
prestera med denna pistol i 
framtiden.
– Jag har dessutom lovat 
redaktionen att recensera pi-
stolen i en framtida utgåva av 
Nationellt Pistolskytte, säger 
Morgan och ler.

Har du fått någon uppmärk-
samhet i media för din satsning?
– Jag blev kontaktad av 
 Ulricehamns tidning som av 

någon anledning fått nys om 
min satsning mot Sverigetop-
pen och ville göra ett repor-
tage. Självklart var det trevligt 
att få chansen att visa upp sig 
själv men även visa upp pi-
stolskyttet i sin helhet, något 
som nästan aldrig uppmärk-
sammas i vår lokala tidning.
– Reportrarna från tidning-
en blev väldigt intresserade 
och ville gärna återkomma 
under våren för att besöka 
skjutbanan och även få chan-
sen att provskjuta.

Du har även publicerat lite 
proffsbilder på sociala medier.
– I samband med mitt spon-
sorkontrakt med Lapua vil-
le de ha professionella bilder 
för publicering. Jag tog där-
för kontakt med fotografen 
Emma Ekstrand på Ekstrand 

Media för att göra en fotoses-
sion.
– Efter att jag presenterat 
min satsning och en hel del 
allmänt prat om pistolskyt-
te, enades vi om ett sponsor-
kontrakt. Nu är även Ekstrand 
Media en av mina sponsorer 
år 2021. Det skall bli myck-
et roligt att se vad vi kan få 
ut för häftiga bilder under 
detta samarbete, jag har stora 
förhoppningar och har fullt 
förtroende över att Emma 
kommer göra ett väldigt fi nt 
jobb. 

Vi önskar Morgan all lycka på 
vägen till att nå den absoluta 
 toppen av Sveriges precisions-
skyttar. Förhoppningsvis kom-
mer vi att hålla er uppdaterade i 
en framtida utgåva av Nationellt 
Pistolskytte.
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Fina prestationer 
av ungdomar på 
rikstävlingen

Tävlingen genomfördes un-
der perioden 1 december 
2020 – 31 mars 2021. Högsta 
registrerade resultat hade brö-
derna Ture och Emil Thoms-
son från Johannishus Psk. 
Båda hade 396 poäng. I de 
fem sista serierna sköt Ture 
uteslutande 50-poängare.
Omfattningen på tävlingen är 
40 skott (8 serier à 5 skott) en-
ligt bestämmelserna för luft-
pistol. Avståndet är 10 m och 
skjuttiden är 60 minuter. Där 

det fi nns elektroniska tavlor 
gäller skjuttiden 50 minuter. 
Utöver skjuttiden har man 
även 15 minuter för provskott 
innan tävlingen börjar.
Skyttar i klass 9, 11 och 13 
får skjuta sittande med raka 
armar och med underarms- 
eller handstöd där pistolens 
kolv får vila mot stödet. Skyt-
tar klass 15 skjuter stående 
och stödhand är tillåten. Skyt-
tar klass 17, 20 och 25 skjuter 
stående utan stödhand. 

Resultaten från Rikstävlingen på Hemortens 
banor med luftpistol för ungdomar fi nns nu 
publicerad på Svenska Pistolskytteförbundets 
hemsida. Det registrerades 29 starter och våra 
ungdomar presterade verkligen på topp. 

Emil Thomsson, Johannishus Psk, är 13 år och vann både 
LP13 och LP17.

Felicia Persson, Vinslövs Psk, 
vann sin klass LP-9.

Susanna Käfl ing 
LP-15, Lovisa 
Käfl ing LP-13 och 
Johanna Käfl ing 
LP-17 tävlar på 
Finspångs Psk:s 
hemmabana. 
Susanna vann 
sin klass med 
333 poäng efter 
särskiljning.
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Resultatlista
Rikstävlingen på Hemortens banor med luftpistol ungdom 2020-2021

Klass 9

1 Felicia Persson Vinslövs Psk 46 45 47 44 45 49 48 42 366 Guldjetong och statyett

2 Malte Carlsson Vinslövs Psk 44 46 47 46 49 43 46 43 364 Silverjetong och statyett

3 Lova Johansson Ronneby Psk 40 40 33 42 41 43 44 36 319 Bronsjetong och statyett

4 Alice Mattsson Vinslövs Psk 37 45 37 39 38 36 45 37 314

5 Emil Clarinsson Vinslövs Psk 40 41 41 37 30 33 37 34 293

Klass 11

1 Ture Thomsson Johannishus Psk 49 49 48 50 50 50 50 50 396 Guldjetong och statyett

2 Frans Thor Vinslövs Psk 47 45 47 48 42 43 45 46 363 Silverjetong och statyett

3 Theodor Petersson Ronneby Psk 43 45 40 44 42 45 47 42 348 Bronsjetong och statyett

Klass 13

1 Emil Thomsson Johannishus Psk 49 49 50 50 50 49 49 50 396 Guldjetong och statyett

2 Emma Persson Vinslövs Psk 47 49 50 48 50 49 50 50 393 Silverjetong och statyett

3 Lovisa Käfl ing Finspångs Psk 49 47 50 49 48 49 49 47 388 Bronsjetong och statyett

4 Clara Clarinsson Vinslövs Psk 49 49 50 46 48 50 49 47 388 Bronsjetong och statyett

5 Elliot Nilsson Ronneby Psk 48 48 49 49 50 49 47 48 388 Bronsjetong och statyett

6 Ebba Nilsson Emmaboda Pk 48 50 48 49 47 48 48 50 388 Bronsjetong och statyett

7 Måns Eklund Lövsta Skf 48 50 46 47 49 48 50 49 387

8 Alex Johansson Ronneby Psk 48 48 48 47 49 49 46 48 383

9 Edvin Matts Borlänge Pk 44 44 49 43 48 46 48 48 370

Klass 15

1 Susanna Käfl ing Finspångs Psk 39 42 41 41 47 37 42 44 333 Guldjetong och statyett

2 Axel Matts Borlänge Pk 43 44 39 41 42 39 40 45 333 Silverjetong och statyett

3 Felicia Rhedin Ronneby Psk 41 42 39 44 38 40 39 41 324 Bronsjetong och statyett

4 Martti Ojala Vinslövs Psk 28 33 40 33 29 32 29 29 253

Klass 17

1 Emil Thomsson Johannishus Psk 44 45 46 43 44 47 44 49 362 Guldjetong och statyett

2 Helmer Nilsson Emmaboda Pk 44 48 44 47 45 45 43 46 362 Silverjetong och statyett

3 Maxa Kjellsdotter Vinslövs Psk 33 43 47 39 41 42 46 43 334 Bronsjetong och statyett

4 Johanna Käfl ing Finspångs Psk 39 40 37 44 41 38 37 37 313

Klass 20

1 Laya Nilsonius Vinslövs Psk 37 44 45 36 42 42 37 38 321 Guldjetong och statyett

Klass 25

1 Alexandra Hassblom Borlänge Pk 44 42 43 44 48 42 43 44 350 Guldjetong och statyett

2 Oscar Bäck Borlänge Pk 45 45 31 47 45 44 42 44 343 Silverjetong och statyett

3 Oscar Svensson Vinslövs Psk 21 26 12 34 37 26 28 20 204 Bronsjetong och statyett

GULD! SILVER! BRONS!GULDD!!

tlista

SSSILVEERRR!!!SS BBBRONSS!!B
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Curt Wange

Av: Peter och Anna Stålbrand

Företaget Practical Equipment har 
levererat utrustning, kulor och 
laddpressar till de svenska skyttarna 
under många år. Bakom företaget står 
Curt Wange, en rutinerad skytt och 
mångsidig handlare. Under alla dessa år 
har han salufört fl era kända märken och 
slagits för skyttarnas rätt att få kvalitet 
levererad.

Vi möter upp Curt Wange 
utanför hans bostad där hans 
företag huserar i bottenvå-
ningen med egen ingång. Det 
är praktiskt att lokalen ligger 
sammanbundet med garaget 
då alla leveranser kommer in 
den vägen.
– Från början skulle detta 
blivit en skjutbana och ett ga-
rage för 25 år sedan men nu är 
det två förråd och ett kontor i 
stället, säger Curt och skrattar. 
Det räcker eftersom jag ändå 
har trappat ner och endast har 
några agenturer kvar.

Huset som Curt och hans fru 
bor i har en vacker sjöutsikt 
och huset har hängt med se-
dan barnsben. Inte långt från 
bostaden fi nns närheten till 
Göteborg, vackra herrgårdar 
och massor av grönområden. 
Hur började skyttekarriären 
för Curt och vad fi ck honom 
att engagera sig så mycket i 
sin hobby?
– Jag gjorde lumpen i Udde-
valla runt 1968 och sköt både 
k-pist och gevär i min be-

fattning vilket jag tyckte var 
riktigt roligt, inleder Curt. 
En dag åkte jag och min 
kompis till Härlanda Pistol-
skytteklubb som bara ligger 
3 minuter med bil härifrån. 
När vi knackade på dörren 
öppnade den välkände pre-
cisionsskytten Stig Hedman. 
Vi förklarade att vi skulle 
vilja börja med pistolskytte 
och sen var vi inne i klubben. 
Det var lite enklare på den ti-
den, berättar Curt. Sedan sköt 
jag mycket precisionsskjut-
ning under många år med en 
Hämmerli P240.
– I slutet på 70-talet kom 
det några killar från Stock-
holm som kallade sig ”Com-
bat Shooting” som höll på 
med praktiskt skytte som det 
hette på den tiden. Jag och 
en kompis fastnade genast för 
denna typ av pistolskytte. För 
att skjuta dynamiskt skytte 
behöver man ha fl era magasin, 
men jag började med ett ma-
gasin och laddade om maga-
sinet under skjutningens gång, 
berättar Curt och skrattar.

Tillsammans med sin fru bor Curt 
väldigt vackert där altanen ovanför 
kontoret har en utsikt över den 
närliggande sjön. Hunden Arne fi nns 
som ständigt sällskap i parets villa.

– En handlare 
med erfarenhet
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– I början fanns det två ver-
sioner av regler för det prak-
tiska skyttet; de som körde 
en egen variant och de som 
hakade på det internationella 
regelverket. Vi anammade det 
internationella regelverket i 
Göteborgs dynamiska skyttar. 
Vi var några föreningar som 
åkte runt och tävlade. Sedan 
dess har jag tävlat i både SM, 
EM och VM. Jag har åkt på 
många tävlingar i Europa, Asi-
en och USA vilket har varit 
väldigt roligt.

I tidningen ”Praktiskt Skytte” 

1/1985 presenterades för för-
sta gången en klassifi cerings-
lista och licensnummer på 
Sveriges praktiska skyttar. Sys-
temet för licensnummer och 
klassifi cering var det Curt, 
som själv har licensnummer 
3, som arbetade fram systemet 
under 1984, då han även var 
med i det praktiska skytteför-
bundets styrelse.

Curt arbetade tidigare som 
elektriker och arbetsledare i 
sitt eget företag. När han var 
runt 50 år fi ck han en diag-
nostiserat en förslitningsskada 

i nacken och fi ck tänka om 
vad han skulle göra i framti-
den. Då bestämde sig Curt för 
att börja arbeta med sin hob-
by och hans företag ändrade 
inriktning till skytteutrust-

ning i stället varpå företaget 
även bytte namn till Practical 
Equipment.
– Till en början arbetade 
jag mycket med hölster från 
Safariland och på den tiden 

Curt byggde ett garage en gång i tiden men det har nu blivit 
lagerlokal för alla kulor som levereras från Sydafrika.

En hel avdelning i lagret är reserverat för Dillons produkter, vilka Curt 
har levererat till många kunder sedan företagets start.

Under en tävling i Reno fi ck Curt kontakt med en säljare från Dillon 
vilket gav honom en entrébiljett till att sälja produkterna i Sverige.

De senare katalogerna hade färgtryck. Nu för tiden trycks inga 
kataloger då alla produkter fi nns på Practical Equipments hemsida 
istället.

Sedan slogs vi 
om kunderna.
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var det nästan bara dessa 
hölster som fanns i Sve-
rige. Safariland är jät-
testora på hölster för 
tjänstepistoler men inte 
lika stora på sportskytte-
hölster.
– När Safariland blev upp-
köpta av BAE systems, som 
är ett stort företag inom för-
svarsindustrin, ville de bara 
ha en återförsäljare i Sverige. 
Det blev då ett annat företag, 
vilket hade ramavtalet med 
Polisen för försäljning av höl-
ster. Efter ett antal år fi ck jag 
dock tillbaka möjligheten att 
vara återförsäljare efter på-
tryckningar från en statlig 
kund. Tyvärr vad det då nästan 
omöjligt att återhämta privat-
marknaden eftersom det då 
kommit in så många nya och 
modernare tillverkare inom 
hölster.
– Jag började att ta hem lad-
dapparater från USA redan 
innan mitt företag ändrade 
inriktning. Tillverkaren hette 
Champion och de gick sena-
re i konkurs av någon anled-
ning. Redan innan konkursen 
hade jag hört talas om Dillon 
och jag bestämde mig för att 
köpa in en RL1050 laddap-
parat från dem för att prova.
– När jag sedan var och sköt 
US nationals i Reno (USA) 
under tidigt 90-tal, hamna-
de jag bredvid en säljare från 
Dillon under kvällens ga-
lamiddag efter tävlingen. När 
vi satt och pratade frågade jag 
om det var okej att jag började 
köpa produkter från Dillon. 
”Jaja, det är inga problem. Du 
behöver bara lägga en initial 
order och sedan är du inne”, 
sa säljaren.

– Hade jag inte varit på den 
tävlingen hade inte Dillon 
funnits i mitt sortiment, be-
rättar Curt.

Detta var nu 27 år sedan och 
ända sedan dess har Curt 
Wange varit en välkänd leve-
rantör av märket Dillon i Sve-
rige. Han var dock inte först 
med att ta hem de välkända 
blåa laddpressarna.
– Det fanns ett företag som 
hette THL strax söder om 
Alingsås. Det företaget höll 
egentligen på med videoredi-
gering men hade på den tiden 
agenturen för Dillon som en 
bisyssla. Efter att vi kört för-
säljning av Dillon parallellt 
under några år ringde THL 
upp mig och frågade om inte 
jag kunde köpa ut honom. Ef-
ter det var det i stort sett bara 
jag som marknadsförde Dillon 
i Sverige. Efter några år börja-
de även Sportec att sälja Dil-
lon och även företaget Vapex.
– Åren gick och det kom 
sedan fl er aktörer på mark-
naden som sålde Dillon och 

Hemsidan uppdatera ständigt med ny information och aktuellt saldo 
på artiklarna.

Den första katalogen som 
Practical Equipment gav ut är från 
tidigt 80-tal. Sedan dess har fl er 
kataloger skapats och skickats till 
kunder.

då startade ett priskrig, säger 
Curt och skrattar. Vi som sål-
de Dillon tidigare höll sam-
ma pris och alla var nöjda. 
Plötsligt märkte jag att för-
säljningen sjönk i botten. 
Detta var i samma veva som 
internet började användas 
mer och mer. Det var chatt-
sidor, forum och hemsidor 
som tog fart. När jag då gick 
in på en av konkurrenternas 
hemsidor såg jag att priserna 
hade dumpats till väldigt låga 
nivåer.
– När jag var över i Scotts-
dale, USA för att träffa Dillon 
berättade jag att priserna hade 
börjat dumpats i Sverige. Där-
för frågade jag om jag skulle 
hänga med eller inte. Om nå-
gon av de andra återförsäljare 
i Sverige hör av sig och und-
rar vad som händer så vet ni 
anledningen. Då fi ck jag ett 
enkelt svar, ”Vi bryr oss inte, 
ni gör som ni vill”. Sedan var 
priskriget i gång.
– Sedan slogs vi om kun-
derna, säger Curt och skrat-
tar. Det blev riktigt löjligt när 
vi sänkte priset med 5 kronor 
åt gången på hemsidorna för 
en produkt som kostade fl era 
tusenlappar. Eftersom laddap-

paraterna från Dillon inte var 
mitt huvudsakliga levebröd 
bestämde jag mig för att ald-
rig ge upp i priskriget. När 
det var som värst tjänade jag 
47 kronor på en Dillon XL 
650 som på den tiden kosta-
de någonstans mellan 4–5 tu-
sen kronor. Jag hade gått ner 
under noll kronor i förtjänst 
om det hade behövts, berättar 
Curt.
– De återförsäljare som kri-
gade om priset var nöjda så 
länge de sålde produkterna, 
men de hade väl egentligen 
inte så mycket reservdelar 
hemma. Något som jag såg 
till att ha. Sedan började deras 
kunder ringa mig och fråga 
efter reservdelar och Dillons 
livstidsgaranti trots att de inte 
köpt laddapparaterna av mig. 
Nog för att det är ett fritt 
land, men så gör man inte, sä-
ger Curt. Jag har hört andra 
handlare i Sverige som upp-
levde samma problem. Därför 
har jag, liksom många andra, 
nu börjat prioritera kunder 
som köpt grundprodukten av 
mig. Jag anser att kundservi-
cen är otroligt viktig och det 
är framför allt mina egna kun-
der jag vill serva.

Det är skönt att inte handla 
med vapen längre.
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Kulorna som tillverkas av Frontier fi nns i många kalibrar och modeller.

brar. Det nya sortimentet med 
kulor är kalibrerat och form-
pressat efter pläteringen, en 
process som kallas ”Restrike”. 
Pläteringen är tjock nog för 
att likna en vanligt mantlad 
kula där bly normalt pressas 
in i en kopparhylsa. Fördelen 

med pläteringen är att ku-
lan inte blir lika hård som 

en mantlad kula.
– Jag började att 

sälja Frontier för 
cirka 20 år sedan. 

Till en början köp-
te jag in kulan från 

ett holländskt före-
tag som på den tiden 

hade den europeiska agentu-
ren. Detta fungerade väldigt 
bra till en början. Senare så 
köpte holländaren som hade 
den europeiska agenturen en 
stor lastbil, vilken han fyllde 
med kulor och begav sig ut 
på tävlingar för att sälja. Han 
ställde sig i stort sett bredvid 
sina återförsäljare och sålde till 
lägre priser. Hur det var med 
kvitton vet jag inte, berättar 
Curt.

– Holländaren skrev dess-
utom på sin hemsida att han 
köpt en gård någonstans i 
mellersta Sverige och kunde 
därför leverera direkt till kun-
derna tre gånger per år. Han 
gick rakt förbi alla sina åter-
försäljare.
– Till slut tröttnade de tyska 
återförsäljarna på honom var-
på de ringde ner till fabriken 
och sa ”gör någonting, annars 
slutar vi att sälja”. Då blev 
holländaren av med agen-
turen. Fabriken tog kontakt 
med mig under IWA-mässan 
och frågade om jag ville köpa 
direkt från dem i stället, vilket 
jag nu även gjort under de se-
naste 10–12 åren. Det funge-
rar jättebra, säger Curt nöjt.
– Först försökte fabriken få 
mig att skaffa en massa åter-
försäljare i Sverige, vilket inte 
är möjligt med de pressade 
priserna som gäller i Europa. 
Först skall jag ha en prismar-
ginal, sedan skall återförsäl-
jaren ha en prismarginal, det 
gör att kulorna blir väldigt 
dyra till slutkunden. Konse-

Det har under senaste året börjat 
bli brist på både ammunition, 
kulor och laddutrustningar 
från  amerikanska tillverka-
re. Detta är även något som 
många handlar har erfarit.
– Problemen med leveran-
serna började redan i maj 
2020, berättar Curt. Sedan 
har leveranstiderna bara öket. 
Om jag lägger en order idag 
gissar jag på en leveranstid på 
4 månader för laddpressen 
och cirka 7 månader för ladd-
verktygen. Det är inte klokt. 
Tidigare låg leveranstiden på 
ungefär 10 dagar.
– Coronapandemin har så 
klart gjort att många tillver-
kare inte klarat av att hålla 
produktionstakten. Jag vet att 
Dillon hade problem att få 
material från sina underleve-
rantörer, men det är inte bara 
dom som har problem. Även 
Lee, Redding och Hornady 
har leveransproblem. Det är 
brist på carbidstålsringen för 
laddverktyget vilket gör att 
det knappt fi nns några ladd-
verktyg att få tag på i Sverige.
– Droppen var nog när USA 
förstod att president Bidén 
skulle komma till makten och 
att han då skulle se över va-
penlagarna. Sedan förstår jag 
att amerikanska företag prio-
riterar inhemsk försäljning, då 
behöver de inte krångla med 
papper som exporttillstånd 
och tulldeklarationer.

– Det är inte bara tillver-
karna som har problem med 
leveranser utan även tullen i 
Sverige har problem att han-
tera allt som kommer hit. Jag 
beställde fem fjädrar till en 
laddapparat under sommaren 
2020 som slutligen tog över 
6 månader att få levererat hit. 
Leveransen från Dillon gick 
snabbt, men i tullen på Ar-
landa var det tvärstopp. Ef-
ter tjugo mejl av förklaringar 
och bilder på sprängskissen 
till tullen, som trodde att dessa 
fjädrar var delar till ett vapen, 
gav jag upp och sa ”Ni kan 
kasta dom”. Men det kun-
de de inte göra, berättar Curt 
bekymrat. Jag tror att hand-
läggaren på tullen gått in på 
Dillons hemsida och sett deras 
andra division, som tillverkar 
vapensystem för militärt bruk.

Practical Equipment är åter-
försäljare av den mycket po-
pulära kulan Frontier som 
tillverkas i Sydafrika. På hem-
sidan kan vi läsa om hur fl er-
talet duktiga skyttar, bland 
annat Torben Rundqvist, 
berättar vilken laddning de 
använder. Man kan även se 
foton på laddningarnas träff-
bilder. Något som absolut 
lockar att prova kulan i sitt 
eget laddrecept laddning.

Frontier tillverkas i många olika 
varianter och i fl era olika kali-

På Practical Equipments hemsida kan man se träffbilder och läsa 
laddrecept för vissa typer av kulor.
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Inte långt från Practical Equipments kontor fi nner vi det vackra slottet 
Gunnebo med vackra promenadstråk.

kvensen av detta skulle bli att 
slutkunderna beställer från 
Europa i stället. Därför säljer 
jag direkt till kunderna nu 
utan några återförsäljare.

Curt har varit ensam på Fron-
tier-kulor i Sverige ända fram 
till hösten 2020, då började ett 
annat svenskt företag att sälja 
Frontier genom sidoimport 
från Europa.
– Priset hos mig och det an-
dra företaget ligger på samma 
nivå nu, berättar Curt. I bör-
jan blev det lite priskrig där 
också. De såg mina priser och 
lade sig nästan på exakt sam-
ma pris, vilket fi ck mig att re-
agera. Då sänkte jag lite grann, 
vilket även det andra företaget 
gjorde.
– Då mindes jag priskri-
get med laddpressarna som 
nu började upprepa sig, där-
för släppte jag priskriget. Jag 
hade tur att få leverans av ku-
lor från Frontier i våras, trots 
de leveransproblem som fi nns. 
Nu har jag lagret fullt och kan 
leverera till mina kunder när 
skyttet kommer igång efter 
begränsningarna i och med 
pandemin.

Curt har med sitt företag Prac-
tical Equipment slutat att 
handla med vapen, något han 
själv tycker är skönt. Under 
åren har han haft agenturen 
för fl era olika vapen med va-
rierande erfarenheter.

– I min första katalog mark-
nadsförde jag vapen från 
tillverkaren SPS som är en 
spansk version av STI. Den 
sålde jag under närmare 10 
års tid. En riktigt bra pistol 
som fi ck fi na testresultat och 
var av enormt bra kvalitet.
– Företaget SPS såldes dock 
till en ny ägare som tyvärr 
sparkade sina främsta medar-
betare när han inte kom över-
ens med dem. Kvar stod SPS 
utan kunnig personal.
– Detta resulterade i att 
kvaliteten på de vapen som 
lämnade fabriken var väldigt 
skiftande. Ena sändningen 
kunde vara i perfekt kvalitet 
medan en annan sändning var 
totalt undermålig.
– När jag fick en sådan 
pistol skickad till mig där 
manteln inte riktigt passade 
stommen, mätte jag upp den 
och fi lmade felet för att skicka 
till dem och begära ett utbyte. 
Svaret jag fi ck var i stil med 
”Ja, den ligger utanför våra 
toleranser, men den fungerar 
ju”, berättar Curt och ser för-
vånad ut. Jag skickade tillbaka 
pistolen och sa att de måste 
byta stommen eller manteln.
– När sedan den nya pistolen 
anländer upptäcker jag att det 
är precis samma fel. Då skick-
ade jag tillbaka den direkt till 
fabriken varpå de ringer upp 
mig och frågade vad i helsike 
jag håller på med. Då bad jag 
dem fara och fl yga, säger Curt.

– Jag blev så arg på deras ar-
rogans. De måste ju förstå att 
vapen behöver hålla en viss 
kvalitet. Här har en kund fått 
vänta i nästan ett år på en pi-
stol som kostar 20 000 kronor.
– Nu för tiden har jag ingen 
koll på SPS då jag lagt fabri-
katet bakom mig. Jag vet att 
de fi nns kvar på marknaden 
och kvaliteten måste ha blivit 
avsevärt mycket bättre sedan 
dess.

Strayer Voigt Inc. (SVI) är yt-
terligare ett märke som Curt 
har arbetat med. SVI starta-
des 1994 av Sandy Strayer ef-
ter att han lämnade företaget 
STI bakom sig. Sandy slog sig 
samman med Michael Voigt, 
en professionell skytt och va-
pensmed, för att tillverka och 
marknadsföra sin egen pro-
duktlinje av 1911-pistoler.

– SVI levererade verkligen 
fina pistoler och jag hade 
agenturen för dem under 
cirka 7 år. De var handgjorda 
och kunde anpassas ända ner 
till vilket serienummer du 
ville ha. Något jag var riktigt 
stolt över.
– Så en dag fi ck jag en sänd-
ning där allt var helt galet med 
piporna. Det gick inte ens att 
träffa en ladugårdsvägg, berät-
tar Curt. När jag mätte upp 
piporna visade det sig att de 
inte var färdigdragna.
– När jag mejlade SVI och 
påstod att deras pipor inte var 
okej fi ck jag ett svar i stil med 
”Hur kan du ifrågasätta oss, 
den bästa vapentillverkaren 
i världen”, berättar Curt och 
ler. Jag fi ck ett svar på fl era 
sidor som slutade med att de 
sade upp agenturen med mig.
– Då hade jag levererat ut 
vapen till kunder som inte 
fungerade. Hur löser jag detta, 
frågade Curt sig själv. Jag kun-
de inte prata med fabriken. 
Till slut fi ck jag hjälp av dist-
ributören i Norge från vilken 
jag fi ck köpa nya pipor så att 
jag kunde uppfylla garantin 
och byta dom till mina kun-
der.
– Efter detta ledsnade jag på 
allt krångel med vapen och 
har nu slutat helt med att sälja 
vapen, något som känns rik-
tigt skönt.

Efter ett långt och trevligt sam-
tal bjöds vi på en kopp kaffe, 
på avstånd, i den friska vårluf-
ten. Det fanns mycket kvar att 
prata om, men kvällen när-
made sig och vi var tvungna 
att tacka för gästfriheten och 
alla skratt. 

För länge sen var 
Curt agent för vapen, 
vilket han nu har 
slutat med. Här 
ser vi en annons 
i katalogen för 
pistoler från SPS.
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Synundersökning med inriktning på skytte. Broschyr skickas på begäran.
Övriga skyttebågar: Champion, Jäggi, Skanåker, Gehmann.
Övriga pris upp gif ter eller för fråg ning ar, ring eller skriv till:

Knoblock skyttebåge modell K1
37 eller 23mm ring. Fjädrande ridskalmar, 
ställbar näshöjd. Kan förses med diopter, 
täckskiva, sidoskydd, fi lter, fi ltersats m.m.
Pris: 2 100:- (med hårt fodral)

Skyddsglasögon för skytte
För alla tävlingsgrenar. Helt kit i väska 
med ofärgade, gula, orange, bruna och 
grå fi lter. Hållare för styrkeglas ingår. 
Finns i olika utföranden.
Pris från 750 – 3 200:-

Knoblock modell K5 ”Rapid”
Skyttebåge med skyddsfunktion. Fjädrande 
ridskalmar, ställbar näshöjd. Kan förses med 
fi lterglas i olika färger; gul, orange, grå, grön, 
ametist. Lämplig för pistol, magnum, PPC, 
dynamiskt, lerduveskytte och jakt.
Pris: 2 300:- (med fodral)

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

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

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

Lapua_NationelltPistolskytte_32S&W_88x130_2021.indd   1 3.5.2021   11.32.02
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En kylig torsdagskväll i början av april står några av Tingsryd 
PSK:s nya skyttar och tränar. De är vana vid kylan då de star-
tade sin introduktionskurs redan i januari. Just introduktion 
och träning är det som vi är i Tingsryd för att titta på och pra-
ta om. Ulf Nygren som driver träningen möter upp utanför 
skjuthallen strax innan träningen drar igång.

Hur kommer det sig att ni startade träningsprogrammet?
– Vi såg att det fanns ett behov av ett träningsprogram. Vi 
som driver detta har ju lärt oss själva genom att småkika på 
de andra för att se hur de gör, säger Ulf och skrattar. På så sätt 
har vi lärt oss vad som funkar bra och mindre bra och dessa 
kunskaper vill vi aktivt föra vidare till nästa generation skyttar.

Träning på 
programmet i 
Tingsryd
Av: Stefan Toivonen

Träning står det i många föreningars schema, men vad träningen 
innehåller varierar kraftigt. Ibland lämnas nya medlemmar ganska 
ensamma i sin träning. För att de ska komma i gång och få en god start 
och även stanna kvar inom skyttesporten kan de behöva hjälp och stöd.

Anmar har fokus på kornet.
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Vad är i fokus under träningen?
– Min tanke är att de ska så 
fort som möjligt ska lära sig 
det vapen som de använder, 
såsom dess egenskaper och 
känsla, säger Ulf bestämt. 
Nästa steg är när de själva 
kan avgöra om de har slarvat 
eller gjort någonting bra, då 
följer vi upp skotten. Jag kan 

fråga dem vilka skott de slar-
vade med och hur det kän-
des. Skytten kan svara att de 
kände att de ryckte av skottet 
eller drog ned det eller ryckte 
med i rekylen. Sådana sam-
tal jobbar jag mycket med i 
början träningsprogrammet 
tillsammans med de nya skyt-
tarna.

Hur mycket träning handlar 
det om?
– Tjugo träningar åtminsto-
ne, svarar Ulf utan att tveka. 
Det får inte gå för långt mel-
lan träningstillfällena, de bör 
ske minst två dagar i veckan 
och tio veckor är minimum. 
Då går det också att se vilka 
som har fallenhet för olika 

grenar, vilka som vill träna 
precision, fält eller milsnabb. 
Alla vill inte stå och skjuta 
precision, och vi har ju många 
fl er skyttegrenar än så att välja 
på.

Vilka tavlor skjuter ni på?
– Jag har ritat en glad mun 
på en vit tavla att skjuta på, sä-

Ulf och 
Marcus Nygren 
diskuterar med 
de nya skyttarna 
som var på plats 
om hur skotten 
kändes.

Ulf går igenom Anmars träffbild och analyserar träffbilden.
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Salman har skjutit en av de eftertraktade guldserierna och passar på att ta en bild av sitt resultat.

Salman är 
stabil på 
handen och 
riktar mot 
tavlan. 

Salman poserar 
framför sin guldserie.

ger Ulf och skrattar. Fältmål 
och metallsilhuetter kom-
mer också fram väldigt fort. 
De nya skyttarna kan säga att 
”den där lilla pricken kan jag 
väl inte träffa på femton me-
ter?” Då svarar jag att ”jo det 
kan du, för du vill inte bom-
ma den och du kommer att 

koncentrera dig på att göra 
en fi n avfyrning utan att du 
vet om det.” Vi har inga po-
ängtavlor eller någon poäng-
räkning i början. Risken kan 
vara att man blir rädd för att 

göra dåliga avfyrningar och 
då får man fel fokus. Vi vill 
avdramatisera det här med att 
skjuta en guldserie.

Vad ska träningen 
åstadkomma?
– Jag vill få skyttarna att öka 
på sitt självförtroende, känna 
hur gott det är när man får 
i väg ett bra skott. Alla våra 
nybörjare har fått prova på 
hur olika grenarna är som till 
exempel precisionsskjutning, 
militär snabbmatch, PPC och 
fältskjutning. De har verkli-
gen fått känna efter vad det är 
för egenskaper man behöver 
för att bemästra just den spe-
cifi ka grenen. Ulf fortsätter.
– Allt bottnar ju i att lära 
känna sin avtryckare. Nyttan 
med träningen är också att få 
skyttarna så självständiga som 
möjligt, att de vågar ut och 
åka tävla utanför sin förening.

Hur går ni vidare när skyttarna 
är klara med grunderna?
– Nästa steg är att låta skyt-
tarna välja ut ett eget mål för 
träningen och få dem att hålla 
sig till detta mål, annars faller 
de när de står där ensamma. 
Skulle det vara så att en skytt 
inte vet vilket mål de ska ha, 
hjälper jag dem för just den 
dagen och ger jag dem en 
uppgift. Det kan handla om 
att just idag ska alla skott sit-

ta i ettan, berättar Ulf och ler. 
Träning och utveckling måste 
pågå hela tiden, säger Ulf med 
eftertryck. Vi försöker väva in 
träning och tävlingsnerver för 
att utmana och locka. Jag kan 
exempelvis välja ut en skytt 
och säga till den att idag ska 
vi träningstävla mot varandra, 
då kör vi precis som en täv-
ling ska vara.

Blandas teknikträning med ren 
precisionsträning?
– Den här klubben är precis 
som alla andra klubbar. Det 
fi nns de som är nöjda med 
sitt skytte som det är och för 
dem är det här träning un-
gefär som vanligt. Vi startade 
en grupp på tisdagar utanför 
det ordinarie schemat, där alla 
som vill kan komma och vara 
med. Under de träningarna 
väljer vi ut specifi ka tekniker, 
moment eller övningar som 
vi tränar just den dagen.

Pierre Gurmark startade i förra 
årets nybörjargrupp och har 
redan kommit väldigt långt 
i skyttet med fi na placering-
ar i hemortens banor 2020 
och tvåa i klubbmästerska-
pet 2020.

Du har varit med sedan förra 
året. Vad tycker du att tränings-
programmet givit dig?
– Hade de inte genomfört 
den här träningen hade det 
defi nitivt inte gått så här bra 
för mig, säger Pierre utan att 
tveka. Sättet de har lagt upp 
träningen på har varit helt 
kanon och jag har lärt mig 
enormt mycket på den här 
korta tiden. I tisdagsgruppen 
har vi haft väldigt mycket fo-
kus på grunderna. De första 
träningarna vi hade vände trä-
narna på tavlorna och ritade 
en svart båge på. Vi struntade 
i att räkna poäng och foku-
serade på avfyrningen, hitta 
skjutställningen och att fo-
kusera på grupperingen av 
skotten. Det var häftigt, att få 
börja helt från grunden.

Hade du varit lika engagerad i 
skyttet på samma sätt om du 
inte fått den här träningen?
– Nej, troligen inte. Det 
hade nog varit att jag åkt hit 
och skjutit mina femtio skott 
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Det tränas även på att genomföra ett fi nt skott med de grövre kalibrarna och de får känna hur annorlunda det känns att skjuta grovt.

Anmar tittade mycket på hur det gick för Salman, 
men har nu slutat jämföra sig och kör sitt eget race.

och sedan åkt hem. Nu har 
det ju varit betydligt mer än 
så. Hade det inte varit för 
Ulf och Marcus hade jag inte 
kommit tvåa i vårt klubbmäs-
terskap förra året. Jag hade 
inte kunnat ligga på samma 
nivå i mitt skytte om det inte 
hade varit för deras stöd, sä-
ger Pierre med tacksamhet i 
rösten.

Vad gör du på träningarna nu?
– Givetvis försöker jag lära 

Pierre har sedan han börjat 
skaffat ett eget och sprillans nytt 
vapen, en GSP Expert.

Pierre Gurmark säger att han utvecklats väldigt fort 
som skytt tack vare det stöd han fått i träningen.

de nya skyttarna på samma 
vis jag själv lärt. Man måste 
ju bjuda tillbaka också, säger 
Pierre. Jag var med när de 
nya skyttarna började, vi hade 
hand om varsin skytt och jag 
försökte lära ut på samma 
sätt som Ulf och Marcus lär-
de mig. Jag vill ju att klubben 
ska fortsätta och utvecklas.

Salman Al-Hafi dh och Anmar 
Al-Dulaimi är två av de nya 
skyttarna i Tingsryd PSK. De 

känner sig väldigt välkomna i 
klubben och har mycket po-
sitivt att säga om träningen. 
Alla som startade i nybörjar-
gruppen har inte fortsatt, men 
Anmar och Salman är i klub-
ben för att stanna.

Vad är det som gjort att ni 
stannat?
Anmar
– Jag trivs bra här, det känns 
som ett andra hem. Det är en 
avslappning att komma hit, 

det är inte bara skyttet utan 
det handlar mycket om det 
sociala också, säger Anmar.

Både Anmar och Salman sä-
ger att det var mycket teknik 
och säkerhet i början och på-
pekar att de fortfarande arbe-
tar med just tekniken.

Anmar
– Även fast man gått kursen 
fi nns det ju vissa saker som 
man tappar bort längs vägen, 
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ÄR DU 
TRÄFFSÄKER?

MARKERA DINA TRÄFFAR SÄKERT 
MED SVERIGES SYNLIGASTE & BÄSTA   

MARKERINGSKRITA!

BESTÄLL

VIA VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE PÅ
markeringskritan.se

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

Utprovad för kaliber .22 Till 38 wc.

markeringskritan.se

Helt nya är de inte och de har härdat ut trots den långdragna vårvintern.

saker man missar att applice-
ra i sitt skytte. Det kan handla 
om till exempel andning och 
skjutställning. Men vi får hela 
tiden feedback och tips. Trots 
att de har sina egna träningar 
att tänka på ägnar de ändå tid 
till oss, de tröttnar aldrig på 
att svara på våra frågor, säger 
Anmar med ett leende. Att få 
in rutinen och momenten, 
att göra hela processen i rätt 
ordning. Det handlar myck-
et om disciplin och att man 
har intresse för det man hål-
ler på med om man vill kom-
ma långt, annars blir det ju att 
man bara kommer hit och 
skjuter.

Salman:
– Fortsätter vi på det här 
sättet kommer vi lära oss nya 
moment hela tiden, säger 
Salman. Om det är något jag 
är osäker på ber jag Ulf eller 
Marcus att titta på vad jag gör. 
Det räcker ibland med att de 
bara står bakom och ser på när 
jag skjuter. De är ärliga och 
säger precis som det är och 

det hjälper mig väldigt myck-
et. Vi har också träningstävlat 
och det var spännande att pro-
va på. Vi sköt precis som om 
det var en riktig tävling, det 

var utmanande. Hade vi inte 
fått den här hjälpen hade re-
sultaten inte varit så här bra, 
säger Salman stolt och berät-
tar att han redan har skjutit 

flera guldserier. Jag längtar 
hela tiden tillbaka hit, både 
till skyttet och till kamrater-
na här. 
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SM Guld 2019, 2018, 
2017, 2016, 2014, 2013 

FWB AW93 .22 LR
Tysk kvalitet med hög precision

Så många SM-vinnare
kan inte ha fel.
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Den första texten är skri-
ven av ingen mindre än Olof 
Reichenberg, initiativtagaren 
till Svenska Pistolskytteför-
bundet. Här refererar han 
världsmästerskapen i skytte 

1947, där även fältskjutningar 
genomfördes på ett helt annat 
sätt än vad vi är vana vid i dag.

Författare till den andra texten 
är kapten Eric Källström som 

skriver om målanordningar 
för pistolfältskjutningar. Här 
fi nns det några idéer att ta till 
sig för våra banläggare runt 
om i landet.
 Bilderna till de båda ar-

tiklarna är fotograferade ur 
böckerna då originalbilderna 
inte längre fi nns att få tag på.

Vi önskar er en trevlig historisk 
läsning.

Från årsböckerna
Av: Peter Stålbrand

Svenska Pistolskytteförbundet publicerade tidigare en bunden bok 
var femte år, denna innehöll sammanställningar från fem årsböcker. 
I årsböckerna samlades årens information om medaljörer, händelser 
och skrivelser inom förbundets verksamhet. Denna gång skall vi titta 
på två artiklar/reportage från årsböckerna 1947 och 1948 som fi nns i 
samlingen 1945–1950 och trycktes i 5 500 exemplar.

Pistolfältskjutningen vid 
världsmästerskapen i 
skytte 1947

Av: Olof Reichenberg

Då jag enligt uppdrag ordna-
de pistolfältskjutningen och 
den på grund av sin natur bör 
intressera en större krets pi-
stolskyttar än dem, som hade 
tillfälle deltaga, lämnas här 
en redogörelse för densam-
ma. Till skjutningen, som var 
upplagd som tävling, var för-
utom de utländska pistolskyt-
tarna även inbjudna svenska 

skyttar tillhörande mästar-
klassen. Man hade från bör-
jan räknat med ett betydande 
deltagarantal icke minst från 
utlänningarnas sida, varför an-
talet anmälningar, cirka 120, 
var en besvikelse. Bland de 
svenska deltagarna återfanns 
i stort sett samtliga toppskyt-
tar. De utländska deltagarna 
inskänkte sig till ett 30-tal, 

huvudsakligen danskar, fi n-
nar, norrmän, engelsmän och 
italienare.
 Däremot lyste bland annat 
schweizarna med sin frånva-
ro. En del utländska skyttar 
”genomförde” dock tävling-
en som åskådare. För samtli-
ga torde — bortsett från den 
sportsliga den härliga som-
marsöndagen i den vackra 

Rosersbergsterrängen behåll-
ningen blivit en upplevelse.
 Vid uppläggningen av täv-
lingen fi ck tagas i beaktande 
dess dubbla karaktär av dels 
en instruktionsskjutning för 
med tävlingsformen obekan-
ta utländska deltagare, dels en 
tävling för eliten av landets 
pistolskyttar. Det gällde alltså 
att på en ej alltför lång bana 

Vid VM i skytte i Stockholm 1947 hölls även två fältskjutningar, den 
ena på gevär och den andra på pistol och revolver, på Rosersberg den 
3 augusti. Skjutningarna, som lågo utanför ramen för de egentliga 
världsmästerskapen, hade till ändamål att för de utländska deltagarna 
demonstrera denna specifi kt svenska tävlingsform som icke lär hava 
någon motsvarighet utomlands. 
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visa det bästa av våra målfi -
gurer, målanordningar och 
skjutställningar, samtidigt som 
rent tävlingsmässigt alla ford-
ringar skulle uppfyllas utan att 
dock svårighetsgraden blev 
för stor. I den omväxlande 
terräng som för ändamålet 
anvisats på skjutskolans områ-
de, var det ej svårt att lägga en 
passande bana och efter diver-
se övervägande och justering-
ar fingo målanordningarna 
det utseende som framgår av 
tabellen å nästa sida.

Vid målrekognoseringen samt 
tävlingens genomförande var 
löjtnant R. Svanström vid 
Skjutskolan en utmärkt med-
hjälpare, som också svarade 
för kontakten med skolan. 
Stationerna voro bemanna-
de med personal från skolan, 
vilket borgade för, att allt gick 
väl i lås. Skyttarna, som alla 
sköto i en klass oavsett va-
pen, utgingo i patruller om 6 
man, som kan förefalla litet, 
men var betingat av en del 
av de rörliga målen. På var-
je station sköts 6 skott, alltså 
sammanlagt 42.

Som av tabellen framgår var 
det en omväxlande spis som 
skyttarna bjödos på; förutom 
ett par nyheter visades i stort 
sett det bästa och mest repre-
sentativa, som utkristalliserats 
under de sista årens större fält-
skjutningar. Betr. station 1 må 
bemärkas, att skyttarna fi ngo 
gå fram och studera sina träff-
bilder, ett medgivande som 
f.ö. borde vara obligatoriskt 
på alla tävlingar betr. inskjut-
ningsmålet. Figurerna på sta-
tion 5 voro de, som fi nnas 
beskrivna i årsboken 1944 sid. 
58. Målanordningen på sista 
stationen framgår av bilden.

Det väntade stora deltagandet 
av utländska skyttar gjorde, att 
mycket arbete måste nedläg-
gas på instruktioner och för-
klaringar. Sålunda utarbetades 
och trycktes en folder ”Vad 
ni måste veta som tävlings-
deltagare” på engelska, fran-
ska, spanska, tyska och svenska, 
som varje deltagare erhöll 
före tävlingen. Vid haltplatsen 
på varje station var anslagen 
den där gällande instruk- ”Sjömålet” gjorde skäl för namnet även ur markörernas synpunkt.

tionen, likaledes på nämnda 
språk. Skyttarna fi ngo i lugn 
och ro läsa instruktionen, så 
att när befälhavaren tog hand 
om dem, voro de redan klara 
med vad det gällde. Det blev 
alltså en slags ”tyst trafi k” på 
stationerna och befälhavaren 
dirigerade det hela med vissel-
signaler – också något att taga 
fasta på vid våra egna fältskjut-
ningar. Allt jämt med tanke på 
de utländska deltagarna var vid 
”utgången” från varje station 
anslagen en kort karaktäristik 

av målet på samtliga språk, till 
exempel station 1; ”Ni har nu 
genomgått elddopet och vet hur det 
går till på en skjutstation. Ni vet 
också Edert träffl äge för dagen och 
kan med tillförsikt gå kommande 
mål tillmötes.”

Eller station 7: ”Sjömålet har 
velat visa, förutom en tänkbar 
målsituation, att man med pi-
stolfältskjutningens korta avstånd 
utan olägenhet också kan taga 
vattnet till hjälp för att få rörliga 
och illusoriska mål.”

Skyttarnas prestationer voro 
genomgående goda och må-
len synas ha varit väl avväg-
da; någon fullträff lyckades 
ingen få, utan bästa resulta-
tet blev 38 träff, vilket erhölls 
både av E. Liedholm, Ludvika 
och N. Olsson, Katarina Skf, 
Stockholm. Bäste utlänning 
var engelsmannen Willot, 
som blev sexa med 36 träff. 
Han var utan tvekan tävling-
ens bäste man: Han sköt med 
revolver, fi ck vapenkrångel på 
första station, fi ck återvända 
till startplatsen och låna en 
annan revolver, med vilken 
han genomförde tävlingen 
med nämnda förnämliga re-
sultat. I detta sammanhang 
bör påpekas, att skyttarna med 
revolver icke ledo av den be-
farade svårigheten med de 
relativt korta skjuttiderna. 
Omdömena från de utländ-
ska deltagarna, som ju täv-
lingen närmast var avsedd för, 
voro mycket välvilliga, och då 
man från olika nationers del-
tagare hörde uttalanden som 
t.ex.: ”En liknande tävling skall 
vi snarast söka anordna hemma 
hos oss, synd bara att vi inte ha 
edra trevliga målfi gurer”, måste 
till slut konstateras, att tävling-
en i allo fyllde sin uppgift som 
propaganda för att dra ut även 
sportskyttarna på fältskyttesti-
gen i skog och mark till om-
växling med banskyttet.
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Rörliga mål ställa sig emellertid betydligt svårare att ordna än 
fasta. Standardtyperna äro få och det blir banläggarens upp-
fi nningsrikedom och praktiska handlag, som får avgöra, vad 
som kan bjudas. Därför bliva de rörliga målanordningarna av 
mycket varierande slag.

En viktig sak, när det gäller tävlingar, är att de rörliga målen 
fungera på avsett sätt, så att tävlingen får ett för alla likartat 
förlopp. Detta förhållande avskräcker många målanordnare 
från att använda sig av rörliga mål. Det kan emellertid fastslås, 
att pistolfältskjutningar enbart mot fasta mål även om storlek, 
avstånd och skjuttid varieras aldrig kan giva vad man önskar. 

Rörliga mål
– Exempel på lämpliga målanordningar 
för pistolfältskjutningar
Sammanställning av kapten Eric Källström

Pistolens karaktär av närstridsvapen bör man hålla i minnet vid 
anordnande av pistolfältskjutningar. Lämpliga målanordningar äro därvid 
av mycket stor, ja rent avgörande betydelse. Ändamålet med skjutningen 
vinnes bäst genom att skyttens åtgärder får bestämmas av målens 
uppträdande. Genom att använda rörliga mål kan man åstadkomma ett så 
verklighetstroget uppträdande av ”fi enden” som möjligt.

Bild 1

Bild 2

1. Fästanordningar för fasta mål för att kunna använda 
samma fi gurer även till res- och fällbara mål (bild 1).
Spetsad påle av trä eller järn med beslag, i vilket fi gurens ”fästträ” sät-
tes ned. Pålar avsedda för 1/1- och 1/2-fi gurer, som fordra kraftigare 
stöd, förses med skruvmärla enligt punkt 2A nedan.

2. Fästanordningar för res- och fällbara mål för att kunna 
antända olika fi gurer i ett och samma ställ.
A) – Skruvmärla
Figurstället är – i likhet med pålen i punkt 1 ovan – försett med be-
slag samt ovanför detta en skruvmärla. Avståndet mellan beslaget och 
märlan beror på den typ av fi gurer, för vilket stället är avsett (1/3- och 
1/4- eller 1/1- och fi gurer). I fi guren och dess ”fästträ” är en urtagning 
gjord, som trädes över skruvmärlans huvud, när detta är parallellt med 
fi gurens längdriktning, varefter skruvmärlan omvrides ett halvt varv.

B) – Märlor med träsprintar (bild 2)
Märlor, fästade vid fi gurstället, trädas genom urtagningar gjorda i 
fi guren och säkras med träsprintar.

Svårigheten att ordna rörliga mål få icke avskräcka banläggare 
vid pistolfältskjutningar.

I avsikt att sprida kännedom om rörliga målanordningar kom-
mer nedan att lämnas en kortfattad beskrivning av sådana, som 
befunnits lämpliga och värda ett allmänt beaktande. Material-
et är hämtat ur ett meddelande från arméinspektionen till de 
militära förbanden och publiceras med vederbörligt tillstånd.

Bilderna och de korta beskrivningarna kunna helt naturligt icke 
vara fullständiga och äro endast att betrakta som exempel, som 
kunna varieras beroende på lokala förhållanden, förutsatt be-
fi ntlig materiel och kostnader. Kunna de tjäna till ledning för 
målanordnare vid pistolfältskjutningar och bidraga till att göra 
dessa skjutningar mera fältmässiga – verklighetsbetonade – ha 
de fyllt ett gott ändamål.
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Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6

Bild 7

Bild 8B) Dubbelt fi gurställ (bild 5–8)
Fem 1/1-fi gurer och lika många 1/3-fi gurer äro fästade vid var sin 
planka. Vinkelrätt mot varje plankas yttersta vänstra ände är en slå 
fastspikad – vid 1/3-fi gurerna på baksidan, vid 1/1-fi gurerna på fram-
sidan av plankan. Längst ut är slån försedd med en skruvmärla. De 
båda plankorna äro med gångjärn fastskruvade på tre vinkelrätt mot 
desamma liggande bräder, varav den vänstra är något längre än de 
båda övriga och försedd med ett block i vardera änden. Mitt på den-
na bräda och vinkelrätt mot densamma ledar med ett gångjärn en 
stolpe något längre än de tidigare nämnda slåarna. För att öka ställets 
stadga äro ribbor spikade på tvärbräderna utanför plankorna. Mellan 
varje ribba och planka – omedelbart innanför den vänstra tvärbrädan 
– sitter en spiralfjäder, som spännes, då plankorna ställas på högkant. 
Stället manövreras med två linor, som från slåarnas skruvmärlor löpa 
över stolpen och vidare genom tvärbrädans block. Vid dragning i en 
lina resas de fi gurer, vid vars slå linan är fästad, varvid stolpen verkar 
som en hävstång. När linan släppes drager fjädern ned fi gurerna och 
stolpen återgår i lodrät ställning.

3. Res- och fällbara mål
A) Typ I 9 (bild 3–4).
Mot en i marken nedslagen påle ledar med ett gångjärn en bräda, 
på vilken fi guren är fastsatt. På pålen är anbringad en plattfjäder, som 
spännes mellan pålen och brädan, då man reser målet med en lina, 
vilken löper genom en märla på pålen. När linan släppes, ger fjädern 
fi guren en impuls framåt, varefter den faller av sin egen tyngd.
Är pålen tillverkad av järn kan stället även användas vid frusen 
mark. Vid ställ för 1/1-fi gurer ersättes plattfjädern av en spiralfjäder 
på framsidan.
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5. Rörliga mål
A) Typ I 1 (bild 15)
I en träränna löper en T-balk av plankor. Balken är på undersidan 
försedd med två eller fl era rullar för att underlätta dragningen och 
på översidan äro 1/4-fi gurer i profi l eller krypande 1/1-fi gurer fastsat-
ta. Anordningen är visserligen tung och svårhanterlig men ytterligt 
funktionssäker.

4. Försvinnande mål
A) Stenmål (bild 11–13)
En pappkuliss föreställande en sten är baktill försedd med en träram, 
på vilken två ribbor med var sin fi gur och lina äro anbringade. Rib-
borna hållas av spiralfjädrarna i sådant läge att fi gurerna äro dolda av 
kulisserna. Vid dragning i respektive linor blir fi gurerna synliga ovanför 
eller på sidan av ”stenen”. För att undvika block påverkas den ena av 
fi gurerna med en hävarm vid vilken linan är fäst.

C) Gluggmål (bild 9–10)
En källarmur med fem gluggar är framställd av papp spikad på rib-
bor. Ramen står på två tvärbräden och är dessutom baktill försedd 
med tre snedsträvor.
En planka, på vilken fem huvudmål äro anbringade, är med gångjärn 
fästad på baksidan av ramen, vid dess undre kant. Mellan plankans 
ena ända och motsvarande snedsträva är en spiralfjäder anbringad, 
som spännes, då plankan ställes på högkant. Stället manövreras med 
en lina, som är bunden vid plankan nära fjädern och löper genom en 
märla i ramens kant. Vid dragning i linan bli målen synliga i gluggar-
na och försvinna åter genom spiralfjäderns inverkan då linan släppes.

B) Fönstermål (bild 14)
I en kuliss av papp spikad på ribbor äro fyra fönster upptagna. På 
baksida äro tvenne på slädar fästade huvudmål anbragta så att de 
genom dragning i linor kunna förfl yttas i sidled.

Bild 9

Bild 10

Bild 11

Bild 12 Bild 13

Bild 14

Bild 15
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För hem och härdFör hem och härd
NP:s AntikrundaNP:s Antikrunda

Text och bilder ur boken ”Fältsport”

1940 skrev gevärsskytten och journalisten K. A. Larsson 
en liten bok som heter ”Fältsport”. Den ingick i en serie 
om fem böcker som handlade om friluftssporter utgivna 
av Kooperativa förbundets bokförlag. Bok nummer fem 
handlar om skytte. Det är mycket gevär, men här fi nns 
också några sidor om pistolskytte.

Boken inleds med skytterö-
relsens valspråk: ”För hem och 
härd”. Texten lyder: ”Att freda 
fäderneslandet och nyskapad kul-
tur är dess yttersta mål. I denna 
strävan samlar skytterörelsen unga 
och gamla från alla samhällsklas-
ser till en sportsligt lagd frilufts-
rörelse med syfte att höja den 
personliga skjutskickligheten. Dess 
idé är densamma som fältsportens 
men arbetssättet är mera specialise-
rat och betingat av förhållandena”.

Under rubriken ”Vad ska 
jag välja för pistol?” förklarar 
K. A. Larsson:
Pistolskyttet har ej samma 
enhetliga karaktär som ge-
värsskyttet, där ju skjutningen 
med armégevär inom den fri-
villiga skytterörelsen helt do-
minerar. Anledningen torde 
främst vara att vår armépistol 
modell 1907 icke är samma 
förstklassiga precisionsvapen 
som mausergeväret och där-
för inte heller lika trevlig att 
skjuta med. Därför är också 
det civila sportsliga pistolskyt-
tet kvantitativt blott några få 
procent av gevärsskyttet.

Taget som helhet kan 
pistolskyttet grovt indelas i:
a) ”Försvarsskytte” med ar-
mépistol och liknande tjänste-
vapen för skarp ammunition, 
särskilt 7,65mm Walther-
pistol. Detta skytte lyder 
under Svenska Pistolskytte-
förbundet, vars medlemmar 
till största delen äro knutna 
till försvaret som aktiva eller 
reservpersonal (Landstorm).

b) ”Polisskytte” med 6mm 
Waltherpistol, bedrivet inom 
polisens sportorganisationer.
c) ”Sportskytte” efter in-
ternationellt och nordiskt 
program, bedrivet inom Riks-
förbundet för Kortdistans-
skjutning.

Grupperna a och b bruka täv-
la gemensamt (ehuru i olika 
klasser) vid de under senare 
år allt vanligare pistolfältskjut-
ningarna som i Stockholm 
ofta samlar upp till femhund-
ra deltagare.

Under gruppen c fi nna vi oli-
ka grenar, dels den förnämli-
ga precisionsskjutningen med 
”matchpistol” (läs fripistol, red. 
anm.), en klassisk gren vid 
VM, dels tre slags duellskjut-
ning mot fi gur på korta tider. 
Gemensamt för grupperna b 
och c är att man använder den 
billiga salongsgevärsammuni-
tionen.

Vad skall nu nybörjaren välja för 
slags pistolskytte? Det beror på.
Skall man utrustas med pi-
stol vid mobilisering är det 
naturligtvis nyttigt att öva 
med armépistol. I annat fall 
torde huvudalternativen vara 
att skjuta med Walthers 7,65 
(eventuellt Parabellum) inom 
Svenska Pistolskytteförbun-
det, eller med duellpistol 
inom Riksförbundet. En god 
duellpistol kan användas även 
för precisionsskjutning men 
kostar omkring 150 kronor. 
Walther 7,65 är billigare men 

i stället är ammunitionen dy-
rare. För träning kan man 
emellertid använda insticks-
pipa för klenare ammunition.
 Alla pistoler utom match-
pistoler äro försedda med ma-
gasin och har halvautomatisk 
funktion, det vill säga de sköta 
själva omladdningen genom 
rekylverkan. Av fl era skäl äro 
de mera riskabla än gevär. 
Självfallet kan man ej heller 
uppnå samma precision med 
en pistol som med ett gevär. 
Jämför man storleken på de 
ytor inom vilka en god skytt 
sprider sina skott med gevär 
(i liggande och stående) samt 
med pistol, får man följan-
de ungefärliga jämförelsetal: 

 Gevär, liggande = 1: stående 
= 2: Pistol = 6.

Pistolen är ett enhandsvapen, 
även om i vissa tävlingar 
fattning med båda händer-
na är tillåten. Den normala 
ställningen är med utsträckt 
arm, men lätt böjd arm är ej 
sällsynt, och en skytt har en 
gång skjutit till sig världsmäs-
terskapet med armen böjd i 
rät vinkel. Konsten att skjuta 
pistol bra ligger främst i för-
mågan att behärska nerverna 
och ta upp rekylen i handen 
på rätt sätt och lika från skott 
till skott. Principerna för avfy-
ringen äro i stort sett desam-
ma som för gevär. 

1860-talets fältsport.

Pistolfältskjutning. 
Närmast armépistol 
samt 7,65mm 
mauserpistol.

Tre elitskyttar.
Från vänster:
E. H. Ericsson, 
Torsten Ullman 
och Calle Sjöberg 
i aktion mot 
duellfi gurer, till 
vänster de svenska, 
till höger de 
internationella.
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Krysset

Lösenordet består av 
slumpmässiga bokstäver som 
du får fram genom de blå 
numrerade rutorna.
Skicka lösningen senast 
den 23 oktober maj 2021
med e-post till npkryss@
liteolika.se eller som postbrev 
till Svenska Pistolskytteförbundet, 
Box 27001, 102 51 Stockholm. Märk kuvertet 
”Korsord NP 2/21”. 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 för korsordet i NP 1/21 var: KZCVR
Grattis till Åsa Sjöblom i Gällivare, som får två badhanddukar 
med förbundets logotyp.

Lösning NP1/21.

Konstruktörer: Anna Stålbrand och Peter Stålbrand. © Liteolika Mediaproduktion i Stockholm, 2021

KARGT

B
det, 

Märk kuvertet

1

2

3

4

5

BÖRDA HJÄLPER
KAN 

HÖRAS I 
HÄGN

PÅ 
SJUKHUS SKRYT

MUSIK-
REGI

KÄRL

GÖR 
ORDEN 

HÄR

Y-FORMADE

LAX-
PUDDING

JÄRN

PARTI-
BOKSTAV

TRE LIKA

BESEGRA
GOLVTYG

V
Ä
X
T

OVANFÖR 
HÄNDER

1000

KAN 
ARBETE 
VARA

FYLLER 
FLYG MED 
BAGAGE

BLEKNA BALJOR
KAN VARA 

MISS- 
ELLER GOD

BONDS 
CHEF

FÖRBUND 
FÖR 

ARBETARE

LITE 
SMUTSIGA

KLADD

ERSATTE 
BULT-

PISTOL

VARM PÅ 
HANDEN

LJUS FRÅN 
FJÄRR-

KONTROLL

50

80-TALS 
FILM

HUNGRIGT 
TILLSTÅND

SVAMP-
TÄCKEN

MATSTÄLLE

FLEXIBEL I FALL

FÅS AV 
TANT

ÅÅ

RELIGIÖST 
OMRÅDE

KORT SVAG 
STYRKA

FIXA 
SKOR

O
K
T
O

VANDRA

DALA-
KOMMUN

PAPPERS-
FORMAT FJÄRRSYN PLAN OCH 

JÄMN

SADE KORT

GARVAT

PÅ BIL OCH 
FISK

HAMN-
PLATS

INTE VI

OFTA
EFTER .22

BÖR RÖR 
HÅLLA

Ö

VÄDJA
JORDLÅDA

YTMÅTT

HAPPY PÅ 
RESTAU-

RANG

ÄGER

LITET 
PLAGG

PÅ ELBIL

PÅ 
KOMPASS

RYATS



NP2 ’21 51

Kom ihåg vår fototävling!

Bilderna behöver inte bestå av just vapen eller skytte med fl y-
gande hylsor utan kan vara något annat. De bilder ni skickar 
in till tävlingen skall på något sätt relatera till vår skytteverk-
samhet eller föreningsverksamhet. En bild som förmedlar en 
spännande känsla eller påtaglig stämning kan vara bättre än 
eldsfl ammor och hylsor.

De tre bästa vinnarna kommer att premieras med ett present-
kort från Sportec AB. Beloppen på presentkorten kommer att 
fördelas enligt följande:
1:a pris – Presentkort 1 500 kr
2:a pris – Presentkort 1 000 kr
3:e pris – Presentkort 500 kr

För att läsa tävlingsreglerna och skicka in ditt bidrag till täv-
lingen går du till https://nationelltpistolskytte.se/foto2021 
där du anger tävlingskod: FT21

Skicka ett mejl till redaktionen på np@liteolika.se om du har 
problem att skicka ditt bidrag via webbsidan.

Lycka till och må bäste fotograferande skytt vinna!

Regler för fototävlingen
–  Den tävlande skall vara medlem i någon av Svenska Pi-

stolskytteförbundet föreningar.
–  Varje tävlande får ställa upp med max 3 bilder, men endast 

en bild per tävlande kan vinna pris.
–  Bilderna skall ha en anknytning till Svenska Pistolskytte-

förbundets verksamhet.
–  Du måste själv inneha upphovsrätten till bilderna du täv-

lar med.
–  Det är tillåtet med färgkorrigeringar, justeringar av skärpa 

och beskärningar av bilden.
–  Övrig manipulation som till exempel friläggningar eller 

förändringar av innehållet i bilden är ej tillåtet.
–  Svenska Pistolskytteförbundet äger rätten att använda de 

inskickade bidragen i tidningen Nationellt Pistolskytte el-
ler i något av förbundets övriga tryckta eller digitala pu-
blikationer.

– Bidragen skall vara inskickade senast den 1 november 2021.

I förra utgåvan av Nationellt Pistolskytte bjöd 
vi in alla förbundets medlemmar att delta 
i en fototävling med ett fi nt prisbord. För 
att tävlingen inte skall falla i glömska vill vi 
påminna er att tävlingen pågår till och med 
den 1 november 2021.

Foto: Anna Stålbrand

VINSTER (Presentkort från Sportec)

1:a pris – Presentkort 1500 kr
2:a pris – Presentkort 1000 kr
3:e pris – Presentkort 500 kr
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Tolkar
Fält resp. Ban
Enskilda tolkar 80:-/st
Bansats 450:-
Fältsatsen 530:-

JACKMÄRKE 30:-
65 x 90 mm

BLAZERMÄRKE 125:-
70 x 90 mm

SLIPSHÅLLARE 75:-
Med kopia av pistolmärket
i guldimitation.

SIDENSLIPS 
340:-

KEPS 105:-
En storlek (inställbar)

BÄLTE i äkta 
läder 350:-

Profi lprodukter, trycksak

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

15:-/st

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

SkjutställningarSkjutställningar

Svenska PistolskytteförbundetSvenska Pistolskytteförbundet

Skjutställningar
50:-

SKYTTELOGGBOK 100:-

VITBOK
– Om bly i kulfång

Ulf Qvarfort, Per Leffler, Jan Sjöström

Fo
to

: U
lf 

H
an

ss
on

FOI CBRN-skydd och säkerhet, Umeå

VITBOK 50:-KONTROLLPROGRAM 50:-

SKJUTHANDBOK
Upplaga 18, 200:-

JÄRNMANNEN FRÅN SVERIGE.
En bok om Torsten Ullman, 

skriven av Ulf Hansson
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JÄRNMANNEN

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

hans många framgångar med ett olympiskt guld och Svenska Dagbladets 

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

fantastiska karriär och beskriver bland annat ”det perfekta skottet”. 
Vi får också veta historien om hans egenkonstruerade fripistol.Flera av  Torstens barn som blev skickliga pistolskyttar framträder i 

boken. Vi får också veta mer om  Torstens liv vid sidan av skjutbanan 
och hur han från en enkel hobbysvarv skapade ett framgångsrikt 
industriföretag med 500 anställda som alltid gick med vinst.

ISBN: 978-91-519-6220-7
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Din jakt- och skyttebutik
i Roslagen

www.skyttetjanst.se
Gunnar Elving Skyttetjänst AB
Norra Järsö Gård 5, 761 74 Norrtälje
Tel: 0176-20 82 80 • e-mail: gesab@skyttetjanst.se

ÖPPETTIDER: Måndag, onsdag och fredag 10–17. Tisdag 10–18, torsdag 10–20

CZ Shadow 2

R8 Ultimate

Fältmål av 
högsta kvalitet!

Nya och begagnade vapen ser du 
på vår hemsida skyttetjanst.se

ÖÖ å

Walltthher GSP Expert

Glock 1177
Gen5 MOS FSS
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Tactical Sports 2
Den nya versionen av Tactical Sports är här.

Förbättrade greppytor på mantel och stomme.
Piplängd: 134 mm

Magasinskapacitet: 20 skott
Sikte: Olika beroende på modell

Korn: Svart med 1 mm röd fiberstav

Deep Bronze
Tumhylla, stryktålig
Cerakote-finish och 
svarta kolvsidor.
Pris: 26 500 kr

Racing Green
Tumhylla och 
gröna kolvsidor.
Pris: 20 900:-

Black
Silverfärgade kolvsidor.
Pris: 17 900:-

Välj till Sportec Match Edition:
Matchsikte + matchkorn.
Matchavtryckare i aluminium.
Godkänt A-vapentryck, trimmat.
Pris: 2 000:-
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Svens uppvärmda 
skytteväska
Av: Peter Stålbrand
Foto: Peter Siegel

Att ställa upp i en tävling utomhus under 
vintertid kan ha sina utmaningar, särskilt när 
termometern kryper längre ner i graderna. 
Även om du har förvarat pistolen och 
magasinen i en varm bil till tävlingen 
kommer dessa att snabbt bli avkylda. 
Sven Holmqvist hittade en lösning på 
problemet med kalla vapen.

Pistoler, revolvrar och maga-
sin är till största delen gjorda 
av stål vilket har en väldigt 
hög värmeledningsförmåga. 
Detta gör att stålet väldigt 
snabbt blir varmt i en hög 
temperatur men även väldigt 
kallt i en låg temperatur.

Ofta förvarar vi våra vapen i 
rumsvärme och under färden 
till skjutbanan i en uppvärmd 
bil. När vi kommer fram och 
packar upp våra vapen under 

en kylig vinterdag kommer 
stålet i dem snabbt att bli kallt.

Många använder handskar och 
handvärmare för att bibehål-
la värmen i händerna, men i 
samma stund man greppar det 
kalla stålet på vapnet kommer 
den höga värmeledningsför-
mågan snabbt att leda bort all 
värme från handen.

Sven Holmqvist har problem 
med kalla fi ngrar och händer 

när temperaturen sjunker till 
lägre temperaturer. Till följd 
av detta blev det svårt att göra 
bra avfyrningar, men det blev 

även problem med att ladda 
magasinen till vapnen. Med 
sina kunskaper inom elek-
tronik såg Sven en lösning 
på problemet och skred till 
verket.

Vapenväskan där Sven förva-
rar sin Pardini är inredd med 
skumgummi. För att få plats 
med elektroniken som be-
hövde monteras har Sven 
skurit bort en del av inred-
ningen. På varje sida av va-
penväskan finns två stora 
aluminiumplåtar som är när-
mast vapnet. På dessa plåtar 
har Sven även satt skumgum-
mitejp för att vapnet skall lig-
ga stilla.

På baksidan av varje alumini-
umplåt fi nns ett värmeele-
ment fastlimmat. Detta är den 
typen av värmeelement som 

Batteriet kommer från en 
skruvdragare och har innan 
anslutningen till termostaten en 
säkring på 2.5 A.

Inuti vapenväskan fi nns två aluminiumplåtar som har fastlimmade 
värmeelement på baksidan. Till höger i väskan fi nns batteriet och 
inställningen för termostaten.
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Säkring 
2,5 A

Kapillärrör

Givare/Bulb

Thermostat

Batteri från 
skruvdragare

Värmeplatta Värmeplatta

VARNING!
Denna artikel beskriver hur elektroniska komponenter 
kan kopplas samman vilket vid okunnighet eller 
oaktsamhet kan medföra fara. Konsultera en 
elektronikkunnig person eller företag om du är 
det minsta osäker på hur komponenterna skall 
användas för att uppnå önskat resultat.

På baksidan av aluminiumplåtarna fi nns värmeelementen fastlimmade. Även givaren till termometern 
fi nns bakom dessa plåtar. 

Värmeelementen är från 
leverantören avsedda för att användas 

till backspeglar på bilar. Sven kan 
däremot intyga att de fungerar lika bra 

att använda inuti en vapenväska.

Komponenterna är relativt billiga att köpa in. För hela konstruktionen 
uppskattar vi kostnaden till några hundralappar.

Det kopplings-
schema som 
Sven har gjort för 
sin värmeväska.

vanligen används för att vär-
ma upp backspeglar till bilar. 
Elementen är sedan anslut-
na till en termostat med gi-
vare för att man skall kunna 
reglera temperaturen i väs-
kan. Givaren till termostaten 
är monterad bakom den ena 
aluminiumplåten, som även 
har en extra plåt bakom sig 
för att inte ha kontakt med 
skumgummit i väskan.

För att förse värmeelementen 
med spänning använder Sven 
ett batteri från en skruvdra-
gare. Mellan batteriet och 
termostaten fi nns då även en 
säkringshållare på 2,5 A.

Komponenterna til l denna
egenhändigt värmande va-
penväska kostar inte mer än 
några hundralappar plus ett 
batteri till en skruvdragare. 
De komponenter som Sven 
använt sig av är inköpta från 
företaget Conrad (https://
conrad.se).
 Enligt Sven Holmqvist 
räcker hans batteri på 3 Ah 
cirka två timmar när utomhus 
temperaturen är -10 grader 
och insidan av väskan hål-
ler cirka 25 grader. Vikten på 
vapenväskan är cirka 1,5 kilo 
utan vapen. 

Det kopplings-
chema som 

Sven har gjort för 
in värmeväska.

Värmeelement
leverantören av

till backspeglar
däremot intyga a

att använda inuti
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Vapenskåp 
KVS 2000

Vapenskåp

Unisafe erbjuder svensktillverkade högkvalitativa 
säkerhetsskåp och vapenskåp klassade enligt SSF 3492.

Pistolskåp KVS 1000

Colt Anaconda
Av: Peter Stålbrand
Foto: Colt

Det är inte bara utsidan som har 
ändrats. Den har även fått en helt 
ny konstruktion av bladfjädern, 
vilket ger avtryckaren en mjuk 
och skön känsla enligt många 
tester. Revolvern levereras med 
ett rekylabsorberande grepp från 
Hogue som passar både till Ana-
conda och Colt Python.

Den ikoniska profi len på revol-
vern känns igen direkt på den 
långa ventilerade spången som 
låter luften röra sig runt pi-
pan. Stommen är förberedd för 
optiska fästen vilket gör Colt 
Anaconda intressant för mag-
numskyttet.

– Anaconda är en legendarisk 
medlem av Snake Gun-serien 
och fyller ett unikt utrymme 
på revolvermarknaden”, säger 
Justin Baldini, produktchef på 
Colt. Vårt team var inställda på 
att göra denna återupplivning av 
Anacondan värd namnet Colt, 
samtidigt som den tillgodoser 
behoven hos dagens vapenägare.

Colt Anaconda började tillver-
kas på 1990-talet. Den är nu 
den fjärde revolvern i Snake 
Gun-serien. Tidigare har vi sett 
modellerna Cobra, King Cobra 
och Python återintroducerats på 
marknaden. 

Colts populära revolver har fått en uppdatering. 
Den nya modellen som annonserades i 
mars 2021 har fått en helt ny design.

Den nya 6-tums Anacondan har 
en oladdad vikt på 1502 gram. 
Den totala längden är 330 mm och 
höjden är 184,5 mm.

Den nya 8-tums Anacondan har 
en oladdad vikt på 1672 gram. 
Den totala längden är 381 mm och 
höjden är 184,5 mm.

Colt Anaconda som den såg 
ut under 90-talet. Den slutade 
tillverkas efter 13 år men det fi nns 
många exemplar på marknaden. 
Den fanns i fl era olika modeller och 
många custom-byggen.
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Gör som mästerskyttarna
skjut med

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

NYHET!

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

Generalagent för Sverige

GT9 (GT45/GT40)

K12

Kid

GPR 1

SP SPRF 22LR  / HP 32WC 32ACP
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Så träffar du 
rörliga mål
Av: Peter Siegel

Rörligt mål på en 
fältskjutning upplevs 
av en del skyttar som 
rena mardrömmen. 
Orsaken är oftast 
att man inte har 
möjligheter att träna 
på gungor och 
sidledes löpande mål 
på hemmabanan. 
Svenska mästaren 
Åke Nordin berättar 
här vad man som 
fältskytt måste tänka 
på för att träffa rätt 
på en sådan station.

Åke Nordin är en av Sveri-
ges duktigaste fältskyttar. Han 
har under åren samlat på sig 
många medaljer från olika 
SM, ÖSM, kretsmästerskap 
och nationella tävlingar. På 
många av de tävlingar han 
deltagit i har det funnits rör-
liga eller gungande mål, men 
även om mästaren vet exakt 
hur dessa ska bekämpas är han 
alltid lite orolig för att mis-
sa. Denna lilla oro gör troli-
gen att han skärper sig extra 
mycket på en sådan station ef-
tersom han oftast ändå träffar 
där han ska.
– Framförhållning är viktigt, 
säger Åke. Man måste också 
ta hänsyn till kaliber, avstånd, 
fi gurernas storlek och målets 
hastighet i sidled. Skjuthand-
boken säger att ett rörligt mål 
”bör ej överskrida” en hastig-
het på två meter per sekund. 

Det står dock inte ”får ej över-
skrida”, därför kan det ibland 
gå lite fortare. En sak man ska 
ha i minnet och räkna med.

”Var inte rädd att sikta utanför 
fi guren”, är ett annat av Åkes 
råd när det gäller kalibrar med 
långsammare utgångshastig-
heter som till exempel i va-
pengrupperna C, B och R. 
Ibland måste man sikta fram-
för målet med vapnet i dessa 
vapengrupper. Med ett vapen 
i vapengrupp A, som har en 
högre utgångshastighet kan 
man fortfarande sikta i fi gu-
ren, om än i kanten. Det gäl-
ler förstås i båda riktningarna 
på såväl gunga som sidrörligt 
mål. Allt beroende på nämnda 
omständigheter.

Följ med i målets rörelse och 
sikta i riktområdet framför 

eller i kanten av målet och 
krama av skottet. Ryckskott är 
förödande, förklarar Åke. Det-
ta gäller främst sidrörliga mål 
och så kallade ”Pariserhjul”. 
Tänk på att hålla samma has-
tighet som målen, vilket inte 
alltid är det lättaste.
 Observera också att – om 
du står på plats ett i patrullen 
– du är den första som ska 
börja skjuta när målen kom-
mer fram från höger och lö-
per mot vänster, medan du 
omvänt blir den sista att bör-
ja skjuta om målen kommer 
från vänster.

Gungor är ett kapitel för sig. 
Normalt säger man att innan 
skjutningen börjar på varje 
station, bör man lägga upp en 
plan för hur man tänker be-
skjuta målen och sedan följa 
den strikt. Man bör inte änd-

ra sin plan under skjutningen, 
utan bara koncentrera sig på 
riktmedlen och att man lig-
ger rätt i fi guren. Avfyring-
arna ska ske med automatik, 
något som kanske inte funge-
rar på gungor. Här måste man 
tänka hela tiden. En gunga går 
inte med jämn fart. Den går 
fortast i mitten av pendelrö-
relsen, långsammare närma-
re ändlägena och i ändläget 
står den helt stilla en mycket 
kort stund, innan den vänder 
tillbaka.

Alltså måste framförhållningen
i det här fallet ändras i förhål-
lande till var i rörelsen fi gu-
ren befi nner sig. I ändläget ska 
man sikta mitt i, men i mit-
ten av pendelrörelsen måste 
man ha störst framförhållning. 
Dessutom måste man sikta 
med framförhållning på oli-

När gungan befi nner sig i 
ändlägena siktar man mitt i 

fi guren. Skjuter man i rörelsen är 
det framförhållning som gäller.
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ka sidor av fi guren beroende 
på om målet rör sig åt höger 
eller vänster. Allt detta måste 
man hålla rätt på i huvudet 
den korta tid man har på sig 
att skjuta.

Det är lätt att förstå varför en 
station med gungande mål 
upplevs som svår. Banläggarna 
har ibland inte förståelse för 
detta utan tycker att visnings-

tiden kan vara densamma 
som för ett fast mål. Detta får 
till följd att gungorna många 
gånger ogillas av skyttarna.

En något riskabel, men möj-
lig teknik när det gäller att 
skjuta på gungande mål, är 
att skjuta då fi guren befi n-
ner sig i ändläget. Här måste 
dock avfyringen ske på exakt 
rätt tidpunkt. Det ska smälla 

då fi guren vänder. Risken för att man gör en ryckig avfyring 
måste vägas mot att man slipper tänka på framförhållningen. 
Detta kräver dock en skickligt och väl utförd avfyringsteknik.

Ett generellt tips, och troligtvis det bästa för fl ertalet skyttar, är 
att koncentrera sig på att ha en god framförhållning. 

Två visningar; målen löper först från höger till vänster, därefter i retur.

I vapengrupp A behöver framförhållningen inte vara lika stor
(högre kulhastighet).

I kaliber .22 gäller generellt denna framförhållning som Åke visar.

Detsamma gäller för kaliber .32.
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Ammunitionsbristen
Av: Stefan Toivonen

Kanske har du 
varit hos din lokala 
vapenhandlare och 
konstaterat att det 
var lite tomt på 9mm. 
Kanske har du sett eller 
hört att det är ont om 
ammunition i USA. 
Finns det en brist även 
här i Sverige?

Det fl orerar mängder av teo-
rier om hur det kommer 
sig att det är svårt att få tag 
på ammunition i USA, vis-
sa mer fantasifulla än andra. 
Vista Outdoors, som tillver-
kar märken så som CCI och 
Federal, lade i slutet av 2020 
en video på Youtube för att 
bemöta ryktena. I den förkla-
rar ammunitionschefen Jason 
Vanderbrink att ammuni-
tionstillverkningen pågår för 
fullt och att företaget inte har 
några hemliga lager. Vander-
brink säger att det tillkom-
mit sju miljoner nya skyttar i 
USA sedan mars 2019. Med 
en konservativ bedömning på 
två askar per ny skytt hand-
lar det om en ökad produk-
tion på sju hundra miljoner 
patroner.
 Detta handlar dock om 
den amerikanska marknaden 
och i Europa har vi fabriker 
som kan tillverka för den eu-
ropeiska marknaden. Hur på-
verkar en ammunitionsbrist 
i USA skyttar i Sverige? Vi 

hör med två svenska gene-
ralagenter: RUAG Ammotec 
är generalagent för bland an-
nat Geco, RWS och Norma. 
Sportec är generalagent för 
bland annat Magtech.

Finns det en brist på 
ammunition?
Johan Ahlbeck, Sportec
– Ja det fi nns en brist, fram-
för allt grovkalibr igt och 
främst på 9mm. Det som be-
ställs nu hos de som tillver-
kar ammunitionen levereras 
våren 2022. Leveranstid och 
tillgång är dock olika bero-
ende på vilken tillverkare och 
ammunitionssort det är. Vårt 
jobb som grossister är ju att 
försöka ligga steget före och 
beställa för det behov vi ser. 
Vi kommer att få leverans på 
redan beställd ammunition i 
höst och då kommer vi leve-
rera till de som beställt av oss.

Magnus Boström, 
RUAG Ammotec
– Brist uppstår ju när efter-
frågan är större än tillgången 
och ammunitionsbrist kan 
nog upplevas temporärt bland 
butikerna. Vi har ju leveranser 
som går kontinuerligt och i 
den takt det är beställt. Men 
efterfrågan är ju större i år än 
vad den var förra året. Bestäl-
ler en handlare ex Geco 124 
grains helmantlat kan de inte 
räkna med leverans före no-
vember. Däremot kommer de 
ordrar som redan är lagda att 

levereras ut efter hand, men 
kanske inte för att fylla det 
behov som fi nns.

Vad beror ammunitionsbristen 
på?
Johan Ahlbeck, Sportec
– I huvudsak tror vi att det 
har med försäljningsvolymen 
av vapen i USA vilket har dra-
git upp behovet av att köpa 
ammunition. Grossisterna i 
USA beställer dubbelt eller 
tredubbelt mot vad de gjort 
tidigare vilket i sin tur inne-
bär att den som kommer in 
senare med sin order ham-
nar långt bak i kön och får 
mycket längre leveranstid än 
vad som har varit normalt ti-
digare, konstaterar Johan.

Magnus Boström, 
RUAG Ammotec
– En förklaring är att det 
inte kommer hit lika mycket 
ammunition från USA läng-
re som det gjorde förut. Den 
ammunition som tillverkas i 
USA stannar kvar där för där 
är det ännu större brist. Det är 
inte så att vi skickar ammuni-
tionen till USA istället för att 
sälja den här, vi arbetar för att 
täcka behovet vi har här.
– Jag upplever att det gick åt 
väldigt mycket ammunition 
förra året säger Magnus.
– Skytte är ju en lämplig ak-
tivitet, man träffar inte mycket 
folk och det är utomhus. Kan-
ske har skyttarna haft råd att 
köpa mer ammunition när de 

inte har kunnat lägga pengar 
på startavgifter, hotell och re-
sor.

Både Johan och Magnus sä-
ger att de hört om svenska 
handlare som blivit kontak-
tade av amerikanska hand-
lare som vill köpa allt som 
fi nns och skicka över. De är 
dock tveksamma på att detta 
faktiskt händer, det är inte så 
enkelt pappersmässigt.

Hur påverkas svenskt skytte av 
bristen?
Johan Ahlbeck, Sportec
– Kortsiktigt är det nog inte 
så stor påverkan. Håller bris-
ten i sig på lång sikt kan det 
få effekten att det inte fi nns 
ammunition att träna i till-
räcklig omfattning. Men det 
är långt fram och svårt att säga, 
menar Johan. Förhoppnings-
vis så släpper det efter detta år, 
tillägger han.

Magnus Boström, 
RUAG Ammotec
– Vi är ikapp med leveran-
serna i november, sedan vet 
jag inte hur det ser ut under 
nästa år. Det är pandemi, om 
en fabrik saknar en kompo-
nent så står tillverkningen still. 
Det är ganska många platser 
en patron passerar innan den 
kommer till en butik i Sveri-
ge.
– Sluta inte skjuta, man be-
höver göra något roligt i livet! 
säger Magnus och skrattar. 

Johan Ahlbeck, Sportec AB, 
hoppas att bristen på ammuni-
tion släpper efter detta år.
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Horisontellt mitten

Horisontella kroppssvängningar
Ändra skjutställning/fotställning

Felaktigt eller olika grepp
Kolla likformigheten i greppet

Dålig kolvanpassning
Gör ändringar i kolven

Träffbildsanalys
En träffbildsanalys gör att du kan avgöra vad du gör 
fel i ditt skytte. Detta skall inte ses som en övning 
utan en möjlighet att diagnostisera ett problem. När 
du väl vet vad du gör för fel under ditt skytte kan du 
hitta en åtgärd för att försöka avhjälpa den. Följande 
träffbildsanalyser är gjorda för en högerhänt skytt 
med högerdominerande öga. Vänsterskyttar kan 
spegelvända på träffbilder som går antingen till höger 
eller vänster för att hitta orsaken.

När träffbilden inte är samlad är det 
svårt att identifi era vad som är fel. 
Börja med att fokusera på att göra 
en korrekt avfyrning och hålla ett bra 
grepp.

Ingen gruppering – Utspritt

Vertikalt mitten

Kroppssvaj, vertikala svängningar
Ändra fot- och/eller kroppsställning. 
Träna på att stå stilla.

Andning sker under siktprocessen
Träna på att hålla andan

Dålig kondition och/eller styrka
Mera fysisk träning

Övertränad, sliten
Vila och/eller byt inriktning på 
träningen

Lågt mitten

Sviktande koncentration
Höj koncentrationsnivån

Ojämn fokusering på riktmedlen
Förbättra fokus på riktmedlen

För snabb avfyring
Krama eller träna snabb avfyring

Dålig uthållighet
Träna styrka och kondition

Högt mitten

För högt riktområde
Sänk riktområdet

Drar hela pistolen bakåt när skottet 
skall gå eller tar upp rekylen genom 
att trycka pistolen framåt
Håll stilla genom avfyrningen

Fokusering enbart på kornet
Fokusera på riktmedlen

Lågt vänster

Felaktig fi ngerplacering på 
avtryckaren
Flytta fi ngret — draget rakt bakåt

Rycker av skotten
Krama eller träna snabba avfyringar

Kantring av pistolen
Håll pistolen rakt

Dålig kolvanpassning
Pekfi ngret vidrör kolv eller stomme

Lågt höger

Rycker och kramar med hela handen 
Fokusera på avfyringsfi ngret och 
krama av skottet

Fingret för långt in på avtryckaren
Flytta fi ngret — draget rakt bakåt

Släpper greppet under avfyringen
Håll lika hårt under hela processen

Tummen inte helt avslappnad
Lätta på tumtrycket

Horisontellt lågt vänster

Trycker avtryckaren åt vänster
Flytta fi ngret – draget rakt bakåt

Kramar för mycket med 
fi ngertopparna och/eller lillfi ngret
Ändra greppet och håll jämnhårt i 
hela kolven

Horisontellt lågt höger

Rycker i avtryckaren vilket gör att 
hela pistolen rör sig till höger
Fokusera på avfyringsfi ngret och 
krama av skottet

Slappnar av i handleden när 
skottet går
Träna på att hålla lika hårt under hela 
avfyrningsprocessen
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Förbundsnytt
Bo Walger
Tfn: 08-553 401 62
Mail: bo.walger@pistolskytteforbundet.se

Nordiska Mästerskapen i fältskjutning
Som ni säkert har sett på hemsidan är Nordiska Mästerskapen 
2021 inställda. Vi har nu en ny svensk arrangör 2022, Döder-
hults Pistolskytteklubb, som vänligt nog ställer upp och ar-
rangerar tredje helgen i september.

Landslagsuttagning
Plats för landslagsuttagning 2022 är ej fastställd.

Förbundsmöte 2021
Mötet äger rum söndagen den 20 juni och sker via video.
Kallelse går ut till kretsarna fyra veckor innan mötet.

Förtydligande avseende Pistolskyttekortet
Efter genomförd utbildning:
• registreras personen i MAP
• bronsmärke löses och registreras i MAP
• avgiften 100 kronor per kort betalas
• därefter skickas listan in.

Följ det senaste om handlingsregler kring Covid-19 och aktuellt 
tävlingsprogram på https://www.pistolskytteforbundet.se

Stig Åke Carlsson, Katarina Psf, 
blev nästan 93 år. Han föddes 
19 juni 1928 i Stockholm och 
avled 22 mars 2021. Stig Åke 
var en mycket duktig skytt, 
både i pistol, fripistol och 
även gevär. Enligt klubbens 
anteckningar har han gått 
med i KPSF 1956 och har 
varit medlem sedan dess. Stig 
Åke drabbades dock av en 
nervskada, troligen i mitten 
av 70-talet (d.v.s. vid ca 50-års 

ålder) och hade sedan ständig 
värk från midjan och ned.  Vad 
man har hört uppstod det i 
samband med en operation. 
Han bodde i ett 3-våningshus 
utan hiss i Bandhagen. Under 
kanske 20 års tid kunde han 
inte ta sig ut själv. Hans intres-
se för skyttesporten var dock 
stort under alla tider.

De äldre medlemmarna i Ka-
tarina Psf minns skytteentu-

siasten Stig Åke Carlsson som 
en mycket trevlig människa 
och en av klubbens dukti-
gaste skyttar i klubbens histo-
ria. Stig Åke var under sin tid 
både banchef, kassör och även 
ordförande. Han var också 
mycket noga med att skjutba-
nan skulle hållas i trim. Han 
var en riktig eldsjäl och lade 
ned mycket tid på banan och 
”krävde” att de andra med-
lemmarna också skulle göra 

det. Medlemmarna minns 
bl.a. följande historia att han 
ställde gräsklipparen direkt 
innanför dörren till skjutbo-
den, så när någon öppnade 
dörren föll handtaget ut med 
en lapp ”Klipp gräset först”!

Katarina Psf beklagar 
bortgången av en av sina 
äldsta och framgångsrikaste 
medlemmar!

In Memoriam

Stig Åke Carlsson,
Katarina Psf

Kvalifi cering till Riksmästarklass 2022
Beslut om detta meddelas på hemsidan senast 30 juni.

Tävlingsverksamheten
Från och med den 1 juni 2021 kommer det att bli tillåtet att 
delta i och arrangera tävlingar på alla nivåer (riks, nationell, 
landsdel, krets och föreningsnivå) i mindre omfattning under 
förutsättning att Folkhälsomyndighetens anvisningar i övrigt 
följs. Dock kan regionala inskränkningar komma att beslu-
tas av myndigheterna. Ytterligare detaljer fi nns på förbundets 
hemsida.

Sommarstängt på kansliet
Kansliet kommer att ha sommarstängt 
från och med 12 juli och öppnar 
igen den 16 augusti. Vi önskar er en 
trevlig sommar med en förhoppning 
om att ni får vara friska.



Staffans Vapen & Jakt AB Öppet
Duvnäs Företagshus Mån-fre 13.00–17.00
781 90 Borlänge Lördag 10.00–14.00
0243-23 05 04 www.staffansvapen.se
Vi erbjuder räntefri avbetalning via Wasakredit

Qiang Yuan – 
Världsmästarkulor

Steyr LP 50

Smith & Wesson 
M/686

Allt för Jakt & Skytte!

Steyr Evo 10E

Sickinger hölster

DGJ 20x

Walther SSP-E
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Ny generalagent i Sverige
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Posttidning B
Svenska Pistolskytte-
förbundet
Box 27001
102 51 Stockholm OBS! Medlemmar ändrar sin adress via sin egen förening.


