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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.

För 30 år sedan fick jag ett vykort. 
Det var från dåvarande förbundssty-
relseledamoten Sune Björkén och 
det stod helt kort ”Vad sägs om SM 
i Boden 1993?”

Det som binder oss samman, som lä-
sare av denna tidning, är vårt intresse 
för pistolskytte. Vi tränar och tävlar, 
vissa enbart i den egna klubben med-
an andra far land och rike runt för 
att kunna utöva sin idrott. Vi kom-
mer alltid till bra arrangemang oav-
sett om det är en liten tävling eller 
en tävling med flera hundra deltaga-
re. Ibland drabbas vi av dåligt väder 
och då kan det hända att vi beklagar 
oss, men i de flesta fall är även vädret 
tillräcklig bra för vår sport.
 Förutom träningar och tävling-
ar läggs det ned tid på vapenvård, 
laddning av ammunition och det 
finns även en del som torrtränar, allt 
för att bli så bra som möjligt. Tittar 
vi runt om i landet är det åtskilliga 

timmar som vi lägger ned på vårt 
skytte, detta för att vi tycker att det 
är roligt. Men hur ofta lägger vi en 
tanke på de som ser till att det finns 
tävlingar att vara med på?

Bara att arrangera en klubbtävling 
innebär att det är några i förening-
en som tar på sig ansvaret och ser till 
att anordna den. Det är ofta ganska 
mycket jobb bakom det man tycker 
är ett litet arrangemang. Arrangören 
måste se till att det finns något att 
skjuta på, det måste finnas skjutledare 
och helst en kopp kaffe efteråt för att 
alla skall kunna beklaga sig över sina 
resultat. När tävlingen är över måste 
man se till att städa undan allt och 
till sista även skapa en resultatlista. 
Nu med den nya tekniken förväntar 
vi oss dessutom att resultaten kom-
mer in i telefonen innan man själv 
kommit hem. Detta till skillnad mot 
tidigare när man möjligtvis fick re-
sultaten via posten efter någon vecka.
 Tar man då på sig ett större 
arrange mang som SM, landsdels-
mästerskap eller stora nationella 
tävlingar är det i stort sett samma 
arbete som skall genomföras, för-
utom att allt är mycket större. Här 
måste inbjudan godkännas innan 
den kan skickas ut, man måste ha en 
rejäl servering, man måste ha mål-
materiel av större mängder än på en 

liten tävling och man måste ha en 
organisation som lägger ner massor 
av tid innan första skottet smäller. 
Framför allt måste man hitta frivil-
liga som kan offra flera dagar på att 
jobba under tävlingarna. I många 
fall måste man ta semester under 
dagar man normalt skulle arbetat 
för att vi andra skall kunna skju-
ta. Har arrangören tid kanske den-
na själv hinner skjuta, men det kan 
man knappast räkna med. Hur ofta 
tänker vi på all den tid som läggs 
ned på sådant arbete?

Nu tror jag inte att den som tar på sig 
jobbet att arrangera en tävling gör 
detta om man inte vill. Detta med 
att arrangera en tävling, stor eller 
liten, är något som förgyller livet 
inom pistolskytterörelsen. Man job-
bar tillsammans i klubb, krets eller 
landsdel i en grupp där alla tycker 
om att anordna tävlingar. När man 
är klar skall man, förutom att man 
dragit in någon krona i klubbkassan, 
även lyckats med att skapa en grupp 
som ser fram emot nästa arrange-
mang. Det enda problemet brukar 
vara att den som brukar arrangera 
våra tävlingar sällan ber om hjälp, så 
är du intresserad av att hjälpa till får 
du nog berätta att du vill vara med.
 Ägna gärna en tanke på tävling-
arna ur arrangörens synpunkt. En 
tävling kanske inte är optimal för 
skytten men man gör det för att det 
ens skall bli ett arrangemang.

Hur gick det då med vykortet i min 
brevlåda? Just då höll vi på med pla-
nerna för det landsdelsmästerskap 
som skulle äga rum 1992. När frå-
gan kom tog vi beslutet att ta på oss 
arrangemanget för Pistol SM 1993. 
Detta var ett gammeldags SM som 
löpte över två dagar. Vi hade en bra 
stämning i SM-gruppen och vi har 
efter detta anordnat flera nationel-
la SM, ett sportskytte SM samt fle-
ra andra stora tävlingar. Vi har fått 
in några nya medlemmar i arrang-
örsgruppen och det bästa är att vi 
fortfarande pratar om vad vi skall 
arrangera nästa gång.

Anders Khemi

Inför ett SM-arrangemang, 
som det i Boden 2013, krävs 
det nogsam planering av 
både material och resurser. 
Foto: Peter Siegel.
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Sommarturné med 
”prova på”

Av: Stefan Toivonen

Under sommaren blev det hela 4300 kilometer och 17 stopp när 
RUAG Ammotec och TK Academy reste runt i södra Sverige för 
att visa upp sina produkter. Intresset var stort och många skyttar 
samlades på de skjutbanor som turnén besökte. Förutom att titta 
fick man självklart prova på under turnéns alla träffar.

Städerna som besöktes var 
närmare bestämt Borlänge, 
Östersund, Lycksele, Burträsk, 
Umeå, Härnösand, Sundsvall, 
Hudiksvall, Nyköping, Linkö-
ping, Kalmar, Växjö, S:t Olof, 
Malmö, Ängelholm, Udde-
valla och Karlstad. Jag besökte 
träffen på Lövåsens skjutba-
na utanför Växjö där regnet 
hängde lite lätt i luften. Växjö 
Pistolklubb hade ordnat med 
förtäring och plats för att inte 
bara visa utan även testa ut-
rustning, en mycket viktig 
del i denna dag skulle det visa 
sig. Besökarna hade inte bara 
möjlighet att känna på vap-
nen utan de fick även prova på 
att skjuta med allt som fanns 
uppdukat på borden. Det som 
var riktigt trevligt var bland-

ningen av olika typer av skyt-
teformer. När pistolskyttarna 
och gevärsskyttarna blandades 
var det många som fick blo-
dad tand för nya skytteformer.

Tarmo ”TK” Kopakka, 
TK Academy
– Jag har sysslat med sport-
skytte i närmare 30 år i kom-
plement till att jag jobbat 
inom säkerhetsbranschen, 
berättar Tarmo. Jag har gått 
mängder med säkerhetsut-
bildningar och arbetat som 
instruktör på SIG Sauer Aca-
demy i Sverige och runt om i 
Europa och även arbetat med 
många av deras produkter. Se-
dan några år tillbaka arbetar 
jag inte längre inom säker-
hetsbranschen, men jag håller 

Magnus Boström från RUAG är en person som skrattar och 
ler mycket. Det märks att han har en stor kärlek till skyttet och 
kringutrustningen.

TK:s monter var välbesökt och Tarmo kunde berätta mycket om den 
utrustning han hade med sig.

På pistolbordet var det stor åtgång på ammunition. Det fanns flera 
olika pistoler och modeller att välja på från HS och Steyr. 
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ändå medvetet en förhållan-
devis låg profil.
– Jag har ingen hemsida, bu-
tik eller webbshop. Helst vill 
jag möta mina kunder ansik-
te mot ansikte, antingen ute 
på tävlingar eller en personlig 
kontakt via telefon eller epost. 
Jag vill inte ha en webbutik 
där man står och skyfflar varor 
utan jag försöker se vad skyt-
ten behöver och vill ha. I och 
med att jag inte har en butik 
måste jag kunna konkurrera 
med något, då blir det med 
min kunskap och den support 
jag kan ge samt att jag försö-
ka hjälpa kunden att hitta just 
det som de behöver. Jag säljer 
inget som jag inte använder 
själv, påpekar Tarmo.

Magnus Boström, 
RUAG Ammotec
– Jag har tävlat i långhåll och 
dynamiskt skytte under 30 år, 
av och till. Dessa erfarenhet-
er har jag kunnat ta med mig 
till RUAG där jag arbetat i 
ett och ett halvt år. Vi är en 
grossist och säljer inte direkt 
till kund utan till handlare.
– För oss har resan handlat 
om att visa upp vilka mär-
ken vi erbjuder på den svens-
ka marknaden. Bland annat 
har det varit HS pistoler, röd-
punktssikten med mera. Det 
är ju kul när man kan visa upp 
saker. När någon frågar ”Har 
du en Steyr Aug med dig?” kan 
man med glädje svara ”Javisst”. 
Alla kanske inte har behov av 
ett sådant vapen, men många 
känner ju igen den och det är 
kul att få provskjuta.

Hur kom ni på den här idén 
med en eventturné?
Tarmo:
– Förra året hade jag och 
Magnus från RUAG lovat att 
komma till den dynamiska 
klubben i Lycksele och visa 
upp produkter då de skulle 
skjuta SM där. Tävlingen blev 
dock inställt på grund av pan-
demin. Vi sa att vi kunde åka 
upp i alla fall, men att vi inte 
kunde åka enbart för besöket 
hos dem. Då tog vi kontakt 
med personer som vi under 
åren lärt känna och sa att vi 
gör en turné längs vägen. Det 
slutade med att vi hamnade 
på åtta eller nio ställen förra 

året när vi åkte på en nordlig 
turné. Frågan kom ju sedan 
söderifrån om vi inte kunde 
komma ned till dem, vilket re-
sulterade i årets sydliga turné.

Har bredden på de som 
besökt eventen har varit stor?
Magnus:
– Vi har träffat skyttar från 
mängder av olika klubbar. Det 
har varit allt från skyttar och 
klubbar som skjuter mycket 
PPC till klubbar som specia-
liserat sig på Magnumfält och 
kan allt om det. Det har va-
rit gevärsskyttar, dynamiska 
skyttar och svartkrutsskyttar, 
ja folk som skjuter alla möj-
liga skytteformer.

Tarmo:
– Vi försökte få eventet till 
att inte bara vara för skyt-
tar som skjuter dynamiskt. 
Skyddsglasögon, hörselkåpor 
och rengöringsutrustning be-
höver alla. När vi haft kontakt 
med dynamiska skyttefören-
ingar har vi betonat att de 
skall bjuda in alla de klubbar 
och föreningar som använder 
skjutbanan där de är och även 
närliggande klubbar.

Vad tycker ni om resultatet?
Tarmo:
– Resultatet har över lag 
varit väldigt bra och både jag 
och Magnus är väldigt nöjda. 
Ibland har träffarna genom-
förts mitt i veckan och med 
tanke på det har det varit 
väldigt bra. Vi skickade ut ett 
mejl med en kort beskrivning 
av vad vi skulle göra, men det 
finns inte riktigt ett enhetligt 
bra system för att göra reklam 
för ett sådant här event.

Magnus:
– Det är svårt att mäta hur 
många deltagare man missar. 
Vi har marknadsfört vår tur-
né via direktmejl till klubbar 
och sedan har informatio-
nen gått från mun till mun. 
Det är en kombination av de 
duktiga föreningar som kom-
municerar med sina medlem-
mar. I Uddevalla var det en 
besökare som tog fram mo-
biltelefonen med en video-
konferens och sa ”Kolla, det 
är en sådan här jag pratar om 
och nu ska jag få prova den” 

Camilla och Thorbjörn Gunnarson bemannade kiosken under dagen. 
Thorbjörn passade på att kika hos utställarna innan dagen riktigt 
startat. 

Det erbjöds inte bara pistolskytte utan även ett väldukat bord med 
gevär av många olika slag. Långhållsskyttar från Växjö Skyttegille 
fanns på plats för att visa hur skytte på långt håll går till. För 
de dynamiska skyttarna fanns karbiner och hagelgevär i olika 
utformningar.

Magnus Boström 
från RUAG var 
även han en 
flitig användare 
av skjutbanan. 
Det var ett bra 
sätt att visa upp 
produkterna och 
deras egenskaper. 
I detta fall var det 
rödpunktssiktet som 
demonstrerades.

säger Magnus och skrattar. 
Ringarna gick nog längre ut 
än till bara dem som var där.

Kommer ni göra detta fler 
gånger?
Magnus:
– Det kommer troligen bli 
en kombination. På dessa 
”prova på” tillfällen har man 
mer tid att svara på frågor och 
låta skyttarna prova produkter-

na. På en tävling är det kanske 
under lunchuppehållet, före 
eller efter tävlingen som man 
får en kortare tid med skyttar-
na. Skyttarna är ju trots allt på 
en tävling för att tävla. Under 
turnén har det varit skyttar 
som ”hann åka på lunchen” 
till att de hänger här och pro-
var precis allt. Vi mötte ingen 
skytt som åkte till oss och sa 
”nej, det här är inget kul”.
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Magnus demonstrerar en Steyr på vilken även sidopanelerna på 
kolven går att byta ut om man önskar ett större grepp.

Ulf Johansson från Lenhovda PK tar sikte på de små plåtmålen 
300 meter bort.

Jimmy Andersson från Älmhult PK besöker TK:s monter och visar upp 
ett par skyddsglasögon som han tyckte var väldigt intressanta. 

Rasmus Jonsson från Lenhovda PK provskjuter en HS pistol och 
känner att han hittat något han gillar. 

Skyddsglasögon är 
viktigt att ha. Revision 
har en modell där du 
fäster slipade glas 
inuti och kan byta 
mellan flera olika 
färger på glasen.

– Jag tyckte det var ro-
ligt, säger Rasmus och skrat-
tar. Man fick gärna prova på 
produkterna och även skjuta 
mycket. Sen hade jag gärna 
sett att det fanns lite mer in-
formation om vapnen, kanske 
en lapp under varje pistol som 
man kunde tagit en bild på.

Såg du något du gillade?
– Det gjorde jag absolut och 
det fanns många fina produk-
ter. Framför allt pistolerna, det 
fanns en HS SF19 som jag fast-
nade för. Den satt bra i han-
den och kändes rätt. Pistolen 
hade, ett för mig, lagom tryck 

Röster från besökarna
RASMUS JONSSON, Lenhovda PkJIMMY ANDERSSON, Älmhults PK

och det var lätt att hitta tillbaka 
in i målet igen med den. Den 
hade dessutom en bra reset.

Vad förvånade dig?
– Att det fanns så många ge-
vär att prova också. Jag trodde 
det skulle vara mest pistoler.

Vad fick dig att åka till träffen?
– Jag fick reda på det via 
klubben och det som fick mig 
att åka var att man även fick 
prova på att skjuta, det är ju en 
stor fördel. Inte bara klämma i 
en butik utan verkligen prova 
vapnet och jag tänkte att det 
skulle vara roligt.  

– Jag är förbaskat nöjd. Det 
var ett fantastiskt trevligt in-
itiativ att genomföra den här 
turnén, något som är beund-
ransvärt. Att får prova, klämma 
och känna på nya produkter 
är alltid trevligt.

Såg du något du gillade?
– Ett par glasögon hos Tar-
mo och ett gevär som RUAG 
hade med sig. Det jag fastna-
de mest för var nog ett gevär 
i kaliber .22 LR, säger Jimmy 
lyriskt. Hade jag haft en sand-
säck hade jag kunnat skjuta en 
smileygubbe i en klisterlapp på 
femtio meter, det var häftigt.
– Sedan var det ett par glas-
ögon av märket Revision. Jag 
har haft ett par billigare glas-
ögon ett tag, men i takt med 
att synen börjar svikta måste 
man ju på ett eller annat vis 
lösa det här med optik som 
fungerar. Revision är ett kon-
cept, man får de yttre skydds-

glasen med ett antal yttre 
färgade linser och en kassett 
med slipade linser som man 
sätter i.

Vad förvånade dig?
– Jag trodde inte de skulle 
ha så mycket vapen med sig, 
kanske något gevär och någon 
9mm pistol, men det fanns 
mycket mer. Att man sedan 
fick prova allt utan kostnad, 
nu när ammunition blir allt 
dyrare och dyrare, var ju trev-
ligt, säger Jimmy och skrattar.

Vad fick dig att åka till träffen?
– Det var tillfället att få titta 
på nya saker, snacka med Tar-
mo och se vad han hade för 
nya grejer. Vi gick ut och pro-
motade rätt hårt i våra grup-
per på Facebook. Har de gett 
sig ut på den här resan och 
dukat upp allt det här vill man 
att folk ska komma och titta 
på grejerna.
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Det är inte bevisat att 
man måste vara introvert 
för att bli skytt

Det finns däremot ingen som helst 
anledning att vi som kollektiv är 
inåtvända i kontakten med om-
givningen. En pistolskytteklubb 
har inget att vinna på epitet som 
”omöjlig att få tag i”, ”svarar aldrig 
på mail” och ”finns ingen kontakt-
person man kan ringa”. Tvärtom, 
öppenhet skapar förtroende.

Visst är det lite tröstlöst att ständigt 
behöva svara på samma frågor, av 
typen ”Hej, jag heter Stina och jag 
har en son på 17 år som är så in-
tresserad av skytte. Kan vi komma 
och prova på på måndag förmiddag, 
hur går det till och vad kostar en 
kurs? Berätta gärna i detalj”. Sva-
ret runt storstäderna är vanligen att 
”tyvärr nästa kurs, och de närmaste 
kurserna efter det är fulltecknade”. 
Då kan man ju lika gärna låta bli att 
svara? Nej!

Även de som inte får plats måste få ett 
svar. Rörelsens anseende hänger på 
att vi uppför oss på att vettigt sätt. 
Det verkar arrogant att inte svara på 
en första fråga – och vi behöver se 
till att även de som aldrig kom med 
ändå fick ett gott intryck av skyttet 
och skyttarna. De utgör nämligen 
en del av den stora massan som ska 
tolerera oss och inte ropa på förbud.
 Varför är det då så svårt att få svar 
från många föreningar? Är det helt 
enkelt obehagligt att säga ”nej”. Har 
föreningen ett system där många 
kan besvara en förfrågan, men ing-
en gör det (d.v.s. historien om eve-
rybody, somebody, anybody och 
nobody)? Vanligt – kan även drabba 
ett litet förbundskansli om man inte 
passar sig. Eller har de som inte får 
svar bara otur?

Så för allas skull, föreningar – se till 
att det på något sätt går att få fram 

en fråga, och besvara den även om 
svaret är ”fullt”, men allra helst med 
ett ”välkommen”. Vi vinner på det. 
Länka gärna till informationsbro-
schyren på hemsidan om fantasin 
tryter.

Glöm inte heller att vårda grannar-
na. Kosta på dem lite grann, även 
om relationen är bra just nu. Flyt-
tar det in någon ny, oavsett om det 
är en permanentboende eller en 
fritidsboende, ta fram korvgrytan 
och kaffepannan och bjud in till in-
formation. Förklara att det intensi-
va knattrandet ibland är när många 
som skjuter samtidigt på kort tid, 
inte någon som testar sin nya kpist. I 
dag resulterar nästan varje klagomål 
till kommunen till att någon form 
av inskränkning i möjligheterna att 
använda banan.

Ett annat sätt att vårda grannsämjan 
är att inte skylta ”Varning för skjut-
bana” eller ”riskområde” där det 
inte är något riskområde för skjut-
bana, eller i terrängen när skjutning 
inte pågår.

Så ska vi förstås vårda kommunpo-
litikerna – från alla demokratiska 
partier.

Vad händer i höst?
Förbundskansliet ser framför sig 
en intensiv höst i år också. Pande-
min förändrar inte det. Vi kommer 
att arbeta med att lämna ett slutligt 
yttrande till EU:s kemikaliemyn-
dighet över förslaget till förbud mot 
bly i ammunition. I första hand vill 
vi att förslaget läggs i papperskor-
gen, i andra hand att det blir så lite 
hämmande för verksamheten som 
möjligt. Att inte det bly vi skyttar 
använder hamnar i blodomloppet 
hos människor eller djur är förstås 

Naturligtvis är det bra om man under själva skjutmomentet kan fokusera 
på det man håller på med. Många av oss tar ju dessutom hjälp av 
mössor med skygglappar, ”trångsynta” glasögon och värstinghörselkåpor 
förstärkta med hörselpropp. Inget fel i det.

en grundförutsättning och en ut-
gångspunkt i vår argumentation.
– Vi arbetar vidare med det som 
rör skjutbanebesiktningar och reg-
lerna för detta, så att skyttet ska kun-
na fortsätta på det sätt det gör idag. 
Det rör sig dels om att pröva nya 
tekniska lösningar, dels om dels om 
de nya föreskrifter och allmänna råd 
för skjutbanor som Polismyndighe-
ten arbetar med.
– Polismyndighetens handlägg-
ningstider för vapenlicens är på 
många ställen oacceptabelt långa, 
och det måste vi påminna Polismyn-
digheten om.
– Vi måste också påverka våra 
medlemsföreningar så att intygsgiv-
ningen blir ännu bättre. De alla flesta 
gör rätt, men några slarvar och det 
kan komma att läggas oss till last.
– Kansliet ska stödja förbundssty-
relsen i att ta fram en ny Skjuthand-
bok till 2022.
– Två av de fyra rikstävlingarna på 
hemmabana återstår att genomföra, 
och alla fyra ska slutredovisas.
– De frivilliga försvarsorganisatio-
nerna kommer att få i uppdrag från 
MSB att genomföra det som kall-
las ”Folkförankringsprojektet”, som 
innebär att sprida information om 
Totalförsvaret.
– Vi ska planera för att rekryte-
ra och utbilda för de befattningar 
förbundets medlemmar ska fylla i 
Hemvärnets organisation.
– Våra Försvarsmaktsinstruktö-
rer ska inplaneras för utbildning av 
Försvarsmaktens personal och in-
struktörer ska utbildas under 2022.
– Sist men inte minst så ska vi stöd-
ja förbundsstyrelsen med att planera 
tävlingsverksamheten 2022.  
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Kom ihåg vår fototävling!

Bilderna behöver inte bestå av just vapen eller skytte med fly-
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 
eldsflammor 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 Nationellt Pistolskytte 1/2021 bjöd vi in 
alla förbundets medlemmar att delta i en 
fototävling med ett fint 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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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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 Sammanfattning av

Förbundsmötet 2021
Av: Peter Stålbrand

Efter att föreningar och kretsar har haft sina årsmöten är det 
dags för Svenska Pistolskytteförbundet att hålla sitt årliga möte 
eller förbundsmöte som det också kallas. I år liksom föregående 
år genomfördes förbundsmötet online.

Förbundsmötet genomfördes 
den 20 juni och öppnades 
av styrelseordförande Mike 
Winnerstig som hälsade alla 
välkomna. Normalt brukar 
förtjänsttecken (plaketter och 
förtjänstmedaljer) delas ut till 
utvalda personer men då för-
bundsmötet inte kunde ske 
fysiskt kommer dessa för-
tjänsttecken att delas ut vid 
ett senare tillfälle.
 Under förbundsmötet sker 
ett upprop av deltagande kret-
sar för att fastställa röstlängden. 
Röstlängden är viktig om nå-
gon fråga går till omröstning, 
eller votering som det också 
kallas. Om en krets inte finns 
representerad under förbunds-
mötet, kan kretsen heller inte 
rösta i någon fråga. Varje krets 
har minst två röster, men an-

talet röster ökar med antalet 
aktiva medlemmar i kretsen. 
Antalet aktiva medlemmar 
baseras på den viktiga årsrap-
portering som alla föreningar 
måste skicka in till förbundet 
varje år. Under förbundsmö-
tet finns även hela eller delar 
av förbundsstyrelsen represen-
terad och dessa har varsin röst 
att använda vid en votering.

Grunden till verksamheten 
inom Svenska Pistolskytte-
förbundet är de 26 pistolskyt-
tekretsar med sina totalt 483 
föreningar runt om i landet. 
Till årsmötet utser varje krets 
en eller två personer som får 
föra kretsens talan och åsikter 
på förbundsmötet. Dessa re-
presentanter får inte tillhöra 
förbundsstyrelsen.

 Under årets förbundsmö-
te fanns det totalt 31 repre-
sentanter från kretsarna på 
plats. De kretsar som saknade 
representanter var Västman-
lands pistolskyttekrets samt 
Göteborg och Bohusläns pi-
stolskyttekrets.
 I kallelsen till förbunds-
mötet som skickas ut till 
samtliga kretsar finns även 
förbundets verksamhetsbe-
rättelse bifogad. Denna be-
rättelse sammanställer år 2020 
med vad förbundet har arbe-
tat med, vilka tävlingar som 
genomförts, ekonomin och 
mycket mer. Det är ett gedi-
get dokument som innehåller 
mycket information.

I verksamhetsberättelsen kan vi 
läsa att förbundet under 2020 

har genomgått en besvärlig 
tid vad gäller tävlingsverk-
samheten. Den enda SM täv-
ling som kunde genomföras 
var i grenen springskytte. För 
första året sedan införandet 
1941 arrangerades inget SM 
i precisionsskjutning och se-
dan 1948 inte i fältskjutning.

Medlemsantalet har trots pan-
demin fortsatt att öka och vi 
var i årsskiftet totalt 28 960 
medlemmar varav 20 917 ak-
tiva medlemmar. Detta är en 
ökning med 724 aktiva med-
lemmar sedan förra året. En 
härlig trend som vi hoppas 
håller i sig.
 Under en femtonårspe-
riod har Förbundet kunnat 
glädja sig åt en nettoökning 
på närmare 7 000 aktiva med-

Det enda svenska mästerskap som genomfördes 
år 2020 var i grenen springskytte.
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lemmar. Detta är föreningar-
nas förtjänst. All rekrytering 
sker och måste ske lokalt. Ny-
rekryteringen är av avgöran-
de betydelse för Förbundets 
framtid.

Ekonomin är fortfarande myck-
et stark och styrelsen är fast 
besluten att bibehålla den-
na stabilitet. Då pandemin 
gjort att förbundets centra-
la kostnader minskat, beslöt 
förbundsstyrelsen att ge för-
eningarna ett extra bidrag om 
50 kronor per aktiv medlem.

Miljöfrågornas utveckling är 
ständigt under bevakning av 
förbundsledningen. Interna-
tionellt för förbundet kam-
pen mot ett blyförbud främst 
genom det aktiva medlemska-
pet i WFSA (World Forum on 
Shooting Activities).
 Frågan om bly är tyvärr 
fortsatt högst upp på agendan. 
Inom FN och EU samt även 
i Sverige finns starka krafter 
som klassar bly som ett gift 
som snarast måste fasas ut. 
Blyfrågan är av största vikt för 
de framtida möjligheterna att 
bedriva skytte i Sverige.
 Konsekvenserna vid ett 
blyförbud skulle bli stora för 
förbundets verksamhet, då det 
idag inte finns några alternativ 
till bly i kaliber .22 L.R. och 
kostnaderna för ammunition 
i grövre kalibrar skulle dess-
utom öka betydligt. Det har 
emellertid visat sig svårare att 
väcka opinion och föra upp 
blyfrågan på agendan.
 Svenska Pistolskytteför-
bundet har med Skyttesport-

förbundet en gemensam 
miljörådgivare som heter 
Melker Skoglund. Han har 
utgjort en viktig resurs för 
föreningarna när de råkar ut 
för miljörelaterade problem.

Motioner till förbundsmötet 
kan skickas in av samtliga pi-
stolskyttekretsar i början på 
året. En samling av inkomna 
motioner skickas sedan ut till 
samtliga kretsar som då kan ta 
ställning till hur de vill rösta 
på de olika motionerna på 
förbundsmötet.
 Under förgående år hade 
inte alla kretsar möjlighet 
att genomföra sina årsmöten 
varpå samtliga motioner från 
år 2020 bordlades (flyttades 
fram) till förbundsmötet 2021. 
Därför fanns det extra många 
motioner att behandla på årets 
förbundsmöte. Totalt inkom 
15 motioner varav 9 motio-
ner var från år 2020.

Uppsala läns pistolskyttekrets 
och Södermanlands pistol-
skyttekrets föreslog föränd-
r ingar och utökningar i 
vapengrupperna inom gre-
narna magnumfältskjutning 
och magnumprecision. Dessa 
motioner avslogs vid för-
bundsmötet men förbunds-
styrelsen skall initiera en 
genomlysning av vapengrup-
perna och återkomma med 
förslag på en eventuell imple-
mentering av detta.
 Det kom även in motio-
ner som yrkade på att stöd-
hand skulle tillåtas i grenarna 
precisionsskjutning, snabb-
skjutning och nationell hel-

Svensk sommar, svenska mästerskap och möten med kamrater är det 
många som längtar till. Foto: Peter Siegel

Skjutbanorna har ekat tomma under en lång tid. Pandemin till trots kunde flertalet tävlingar ändå hållas på ett 
Covid-säkert sätt.

match för de skyttar som är 
70 år. Denna motion bordla-
des till förbundsmötet 2023 
och kretsarna skall under ti-
den samla in fakta. Eventuella 
ändringar vad gäller reglerna 
kring detta kan tidigast infö-
ras i Skjuthandboken 2024.

Stockholms pistolskyttekrets 
föreslog i en motion att ett 
fast datum skulle anges för 
publicering av stomprogram-
met. Dessutom att det skulle 
införas rutiner för kommuni-
cering av stomprogram mel-
lan förbundet och kretsarna. 
Förbundsmötet beslöt, efter 
votering, att bifalla motionen.
 Bland motionerna fanns 
ett förslag från Gävleborgs 
Pistolskyttekrets som föreslog 
fasta poänggränser för årtals-
märkesprov i PPC för samtli-
ga vapengrupper. Motionären 
förklarar att det endast finns 
stipulerade gränser för guld-
märke i PPC 1500-matcher-
na, men att alla vapengrupper 

är lika precisionskrävande och 
borde därför ha en fast po-
änggräns som motsvarar mi-
nimikravet för guldmärket. 
Förbundsmötet biföll motio-
nen och skall tillsätta en ut-
redning vilka poängnivåer i 
respektive gren som skall gälla.

Förbundsstyrelsen fick två nya 
ansikten då Hans  Reschke 
och Björn Rutgersson valdes 
in i styrelsen som suppleanter. 
Den tidigare ledamoten, tilli-
ka ordförande i tävlingskom-
mittén, John-Åke Andersson 
valde att lämna styrelsen, 
vilket även ledamoten och 
tekniske experten Sören 
Wahlberg gjorde. Tidigare 
suppleanterna Per Andersson 
och Marie Brunsson valdes 
till nya ordinarie ledamöter.

Hela protokollet från förbunds-
mötet finns att läsa på Svenska 
Pistolskytteförbundets hemsi-
da, www.pistolskytteforbun-
det.se/om-oss/forbundsmote.
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Per Andersson
VOLLSJÖ
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mobil: 070-647 90 03
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Lars Andréasson
STOCKHOLM
mobil: 072-202 20 54

Björn Rutgersson
KODE
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mobil: 070-548 68 40

Claes-Håkan Carlsson
KARLSTAD
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mobil: 070-544 41 46

Anna Ölund
UMEÅ
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BODEN
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Nya i styrelsenFörbundsstyrelsen 2021
Under årets förbundsmöte valdes Hans Reschke in som suppleant i Svenska 
Pistolskytteförbundets styrelse. Vi kontaktade honom för att lära känna honom lite 
bättre och höra vad han har för tankar om sitt framtida styrelsearbete.

Under årets förbundsmöte valdes Björn Rutgersson in som suppleant i Svenska 
Pistolskytteförbundets styrelse. Vi kontaktade honom för att lära känna honom lite 
bättre och höra vad han har för tankar om sitt framtida styrelsearbete.

Vad har du för yrkesmässig (civil) bakgrund?
– Brandingenjör med många olika uppdrag från blåljusvärl-
den i bagaget. Nu driver jag ett företag inom mark och bygg.

Vilka är dina hjärtefrågor inom förbundet?
– Värna den seriösa och legala användningen av enhands-
vapen.
– Tävlingsverksamheten som kan behöva mer stimulans på 
klubb och kretsnivå, till exempel genom fler hemmabane-
koncept.

Vad har du för yrkesmässig (civil) bakgrund?
– Jag är utbildad jurist från handels i Göteborg, men ald-
rig jobbat med juridik. I stället jobbar jag med flygmotorer 
och har gjort så under hela mitt yrkesliv. Just nu är jag mo-
torprovare på RM12.

Vilka är dina hjärtefrågor inom förbundet?
– Nyrekryteringen och små föreningars utveckling. Jag vill 
även lyfta status på precisionsskyttet.

Hur ser du på förbundets utveckling och vad är din vision av 
ett modernt Pistolskytteförbund?
– Vikten av nyrekrytering i ett brett spann av åldrar och 

HANS RESCHKE
Krets: Hallands pistolskyttekrets
Förening: Harplinge Pistolklubb
Ålder: 66 år
Bor: Gullbrandstorp, Halmstads kommun
Familj: Gift med Eva. Tre vuxna utflugna 
barn.
Fritidsintressen utöver pistolskyttet: 
Trädgård och stuga. Hantverk, jakt, fiske, 
skidåkning/motion.
Senast lästa bok: 1968 av Jan Guillou parallellt med första delen av 
Tage Erlanders memoarer.
Gillar: Utmaningar och dess lösningar.
Ogillar: Problematisering.

BJÖRN RUTGERSSON
Krets: Västgöta-Dals Pistolskyttekrets
Förening: Södra Dals Psf
Ålder: 39
Bor: Kungälv
Familj: Sambo och två bonusbarn
Fritidsintressen utöver pistolskyttet: 
Familjen och huset
Senast lästa bok: Svennis självbiografi
Gillar: Dalsland, sport, matlagning och tävlingar
Ogillar: Orättvisor och tidiga mornar

Hur ser du på förbundets utveckling och vad är din vision av 
ett modernt Pistolskytteförbund?
– Förbundet har positiva utvecklingsförutsättningar. Möj-
ligheter finns i till exempel tätare knytning till Försvarsmak-
tens och Polisens pistolskytteverksamheter.

Vilken av dina kompetenser tycker du själv att förbundet har 
störst nytta av?
– Min insikt i samhällets myndighetsfunktioner. Sedan har 
jag skjutit och tävlat ganska länge nu. Jag har även klubb- 
och kretserfarenhet.

Vilken eller vilka grenar skjuter du helst själv?
– Grovkalibrig fältskjutning.

Vad vill du säga till medlemmarna som läser detta?
– Tävla aktivt på alla nivåer, oavsett resultat. Det är det 
bästa sättet att för omvärlden motivera användning av civila 
enhandsvapen.

att både få med de som vill tävla och de som vill ha pistol-
skyttet som en föreningsaktivitet. Jag tror också på att för-
ändra i lagom takt. Man skall bevara bra traditioner och inte 
förändra för förändrandets skull.

Vilken av dina kompetenser tycker du själv att förbundet har 
störst nytta av?
– Jag har skjutit pistol sedan jag var sju år, så jag är mer el-
ler mindre född på skjutbana och har bredden. Tävlat har jag 
gjort som både junior och senior. Jag kan lite av varje inom 
skyttet och har varit funktionär på många olika nivåer inom 
pistolskyttet både nationellt och inom sportskytte.

Vilken eller vilka grenar skjuter du helst själv?
– Fält har alltid varit favoriten, men jag vill nog också slå 
ett slag för det grundläggande precisionsskyttet.

Vad vill du säga till medlemmarna som läser detta?
– Att engagera sig och vara med och påverka framtid. Att 
bidra utifrån egna förutsättningar och möjligheter till att vi 
skall få fortsätta med en fantastisk sport och fritidssysselsätt-
ning.
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Mats och 
Walther
– Två vinnare
Av: Peter och Anna Stålbrand

Kombinationen av Mats Johannesson 
och Walther LP500 är näst intill 
oslagbar. Mats är en rutinerad skytt som 
fokuserar på luftpistolskyttet och har 
sedan starten skördat många medaljer. 
Walther LP500 är en luftpistol som blivit 
väldigt populär bland skytteeliten under 
de senaste åren.

Vi träffade Mats Johannesson 
i Karl Olssons butik för att 
prata luftpistolskytte och även 
för att titta närmare på den 
populära luftpistolen Walther 
LP500 tillsammans med Karl.

Hur började du din 
skyttekarriär Mats?
– Jag kommer från en li-
ten by som heter Mockfjärd 
i Dalarna. Där fanns det inte 
mycket att göra förutom 
hockey, fotboll och skytte. 
Jag valde varken puckar eller 

bollar utan det blev diaboler, 
säger Mats och ler.
– Jag började skjuta för Gag-
nef-Mockfjärd där vi hade en 
av Sveriges bästa skyttar vid 
namn Benny Östlund som 
tävlat i både EM, VM och OS. 
Benny var även kompis med 
Ragnar Skanåker som ofta var 
där och sköt. Att träna med 
de grabbarna var något som 
hjälpte mig väldigt mycket. 
Då sköt vi mest luft- och fri-
pistol.
– Senare gick jag med i 
Dala Floda Pistolskytteför-
ening. Då sköt jag de fles-
ta skyttegrenarna med pistol 
och revolver som till exempel 
fältskjutning, grovpistol och 

magnumskytte. Då åkte jag 
land och rike runt och täv-
lade. Jag höll ju på med allt, 
berättar Mats.

Skjuter du fortfarande alla 
skyttegrenar?
– Förutom att skjuta täv-
lingarna satt jag även och lad-
dade ammunition. Att skjuta 
alla dessa grenar gick ju inte i 
det långa loppet om man vill 
satsa och komma högt upp i 
resultatlistorna. Jag valde där-
för att sälja de flesta av mina 
vapen för att fokusera på fri-
pistol och luftpistol.
– Efter mycket träning till-
sammans med Benny och an-
dra vänner blev jag bättre och 
vi tog många medaljer med 
vårt lag. Vi var Sveriges bäs-
ta lag under 15 år i luftpistol. 
Det svenska rekordet för lag 
står vi fortfarande för och det 
ligger på 1732 poäng.
– Vi var fyra medlemmar i 

klubben som var riktigt bra 
landslagsskyttar på luftpistol, 
men varje lag får bara ha tre 
medlemmar. Därför fick vi 
genomför interna uttagning-
ar inför tävlingarna för att de 
bästa skulle komma med i la-
get. Det gjorde oss motivera-
de och höjde våra prestationer 
och resultat.

Har du fortsatt med skyttet 
sen dess?
– År 1996 flyttade jag och 
min fru ner till Stockholm 
och gick med i Stockholms-
polisens Skytteförening. På 
den tiden hade föreningen 
luftpistolhallen i källaren på 
Kronobergshäktet. Att kom-
ma in till skjutbanan var gan-
ska problematiskt med alla 
passager och vakter. Efter att 
jag träffat Stig Arksand på Ka-
tarina Psf gick jag med i deras 
förening och sköt med dem 
under ett par år.
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– Ganska snart efter flyt-
ten fick jag och min fru vårt 
första barn, vilket gjorde att 
det blev mindre tid för skyt-
tet. Efter ytterligare ett barn 
blev det ännu mindre tid, sä-
ger Mats och skrattar. Då mitt 
arbete och barnen tog väldigt 
mycket av min tid lade jag ner 
skyttet år 2000.

Hur fick du motivation att 
återuppta skyttet igen?
– Åren gick men suget efter 
skyttet fanns där hela tiden. 
Jag höll under åren koll på 
skjutresultaten för att se hur 
de skötte sig.
– Sen under 2012, när jag 
tittat på resultaten från täv-
lingar i Stockholm, sa jag till 
min fru: ”Nej, det här ser inte 
bra ut. Jag måste göra något 
åt det här.”, säger Mats och 
skrattar.
– Då började jag träna in-
tensivt för att komma tillba-
ka till min gamla form. Jag 
är ganska träningsvillig och 
därför blev det träning sju da-
gar i veckan. Det blev myck-
et nöta på tekniken. När jag 
sedan ställde upp på DM i 
luftpistol som genomfördes i 
Brännkyrkahallen under 2013 
vann jag tävlingen.
– På den tävlingen var Ro-
bert Wälikangas med, en av 
Sveriges toppskyttar. Han 
dundrade in 579 poäng i 
grundomgången och jag hade 
574 poäng. Då trodde han 
nog att det skulle bli en lätt 
match, men i finalen slog jag 

för tiden skjuter jag för Löv-
sta Skytteförening.

Hur ser din träning ut i dag?
– Det blir oftast träning alla 
dagar i veckan, men jag är 
inte alltid på skjutbanan då 
jag torrtränar mycket hem-
ma. Luftpistolen jag har just 
nu, en LP500, kan ställas in 
så att jag inte behöver lyfta på 
laddluckan mellan varje torr-
klick, vilket underlättar.
– När jag väl tränar på skjut-
banan blir det i pass på cirka 
3–4 timmar varje gång. Då 
nöter jag inte hela tiden utan 
tar pauser emellanåt. Ibland 
får man säga till sig själv att ta 
det lite lugnare, berättar Mats.
– När jag tränar på skjutba-
nan är det inte alltid viktigt 
med poängresultatet. Då kan 
jag till exempel bara fokusera 
på avfyrningen, riktmedlen 
eller kanske ställningen under 
en hel match.
– Jag tränar ganska myck-
et eftersom jag är uttagen till 
utvecklingsgruppen inom 
Svenska Skyttesportförbun-
det, där vi får mycket stöd 
och hjälp. Det finns en topp-
grupp där bland annat Mor-
gan Johansson Cropper är 
med. Utvecklingsgruppen är 
kandidater till toppgruppen 
och skall arbeta sig upp dit. 
Det är förbundskapten Jo-
nas Fyrpihl som håller koll 
på prestationerna och vilka 
som är aktuella att flyttas upp 
i toppgruppen.
– Ett krav när man är med 
i utvecklingsgruppen är att 

jättebra tränare från Karlstad 
som heter Lars Palmgren, som 
själv varit landslagsskytt. Han 
ger mig ett träningsprogram 
som jag måste rätta mig ef-
ter. Han tränar förutom mig 
även landslagsskytten Per-An-
ders Lander som är en väldigt 
duktig skytt.

Är det lika viktigt med fysisk 
träning?
– Absolut, det behövs för 
att kroppen skall orka med. 
Jag tränar styrketräning och 
konditionsträning.
– Under en tävling håller 
man andan väldigt ofta och då 
gäller det att kroppen klarar 
av att syresätta sig på ett bra 
sätt. När man blir äldre tappar 
man fokus i ögonen mycket 
snabbare. Därför är det viktigt 
att ha en bra kondition för 
att orka skjuta en hel match. 
Det sägs att man förbränner 
massor med kalorier under 

en match kommer man att 
ha massor med energi och 
skärpa i början på matchen, 
men i mitten på matchen för-
svinner sockret och du orkar 
inte längre prestera. Då sviktar 
både energi och skärpa.

Hur hanterar du det mentala 
under en match?
– Vissa dagar känns allt per-
fekt och hela kroppen vibre-
rar. Andra dagar är helt fel och 
det känns som man aldrig har 
hållit i en pistol och man bör-
jar undrar varför man ens är 
på skjutbanan. Det gäller att 
bejaka känslorna och accep-
tera att det är så ibland.
– När man får de här käns-
lorna och man får puls blir 
man rädd för att avlossa skot-
tet. Då måste lita på att man 
har en bra skjutteknik och 
våga krama avtryckaren. Just 
därför är det så pass viktigt 
med teknikträning som man 
sedan kan luta sig tryggt emot 
när det behövs.
– När man har skjutit ett då-
ligt skott gäller det att snabbt 
gå vidare och fokusera på 
nästa skott. Man måste vara 
i nuet och inte börja titta på 
hur slutresultatet skulle kunna 
se ut, då är man ute på hal is.

Vad har träningen givit dig?
– Sedan jag började med 
skyttet igen har jag varit på 
pallen i flera större tävlingar. 
Bland annat vann jag SM i fal-
ling target och tog en tredje-
plats på SM i fripistol under 
förra året. Sedan kvalificera-
de jag mig till EM i luftpistol 
2016 men där gick det inte 
något vidare bra.

honom med 197,2 poäng mot 
155,5 i finalen. Det tog nog 
hårt på honom, säger Mats 
och ler.
– Eftersom jag hade haft ett 
så pass långt uppehåll hade jag 
inga nerver som spökade. Jag 
bara sköt och fokuserade på 
tekniken.
– Efter vinsten blev jag ännu 
mer taggad och därefter har 
jag fortsatt med skyttet. Nu 

man skall ha en egen tränare 
som följer upp skyttens trä-
ning och aktiviteter. Detta är 
något man får leta och fråga 
efter själv. I Stockholmsom-
rådet med omnejd är det inte 
lätt att hitta någon, vilket är 
lite synd för det behövs verk-
ligen.
– Jag har lyckats få tag på en 

en match, trots att man 
bara står stilla.
– Sen är det viktigt 
att planera sitt matintag 
också. Om man vräker i 
sig en massa socker innan 

Vi var 
Sveriges 
bästa lag
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Har du någon sponsor?
– Ja, jag har sponsoravtal 
med Lapua som bland annat 
har varumärket SK. Jag pra-
tade med Morgan Johansson 
Cropper och Joackim Nor-
berg som är sponsrade av La-
pua sedan tidigare och frågade 
hur man skulle gå till väga. 
Jag är ju ingen jättekänd skytt 
men ändå rätt högt rankad i 
Sverige. ”Mejla dem bara”, sa 
de båda.
– Jag mejlade Lapua i alla fall 
och frågade om det fanns nå-
gon möjlighet att bli sponsrad 
av dem. ”Ja visst, hur mycket 
ammunition skall du ha?” frå-
gade dem, berättar Mats glatt.
– ”Skicka det du kan” sa 
jag och därefter dök det upp 

5000 patroner med tillhöran-
de kläder och annat.
– Sedan finns det förpliktel-
ser med ett sponsoravtal. Jag 
måste ha deras kläder på täv-
lingar i stället för våra klubb-
kläder.

Tycker du det viktigt att visa 
upp sig som skytt?
– Absolut. Jag tycker man 
ska visa upp oss skyttar och 
skyttesporten mer medialt. 
Det är ju ingen farlig sport, 
det är ju roligt det här, säger 
Mats och ler.

Vilka luftvapen har du haft 
genom åren?
– Jag började med en Fe-
inwerkbau, modell 60 tror jag 

den hette. Det var en fjäder-
pistol där det fanns en spän-
nare på sidan för att fylla den 
med luft. Det gick att skjuta 
tior med den också.
– När Skanåker kom upp 
och tränade hade han med 
sig en kolsyredriven luftpi-
stol av märket Crosman. En 
sådan köpte jag och tävlade 
med. Då sköt jag 578 poäng i 
en tävling och slog hela sveri-
geeliten och de började undra 
vem jag var. Pistolen höll inte 
någon längre tid då pipan och 
andra saker lossnade på pisto-
len. Jag tycker det var lite synd 
för Crosman var ett ganska 
stort och välkänt märke.
– Därefter bytte jag till en 
Morini. Jag tror att den hette 
CM162E eller något liknan-
de. Nästan alla stora skyt-
tar som till exempel Benny 
Östlund köpte Morini-pistol 
med elektroniskt tryck. Den 
var klockren på den tiden.
– Det går ganska mycket 
mode i luftpistoler. För en tid 
sedan kom Steyr med en mo-
dell som jag testade och fast-
nade för, men jag kände inte 
att pistolen tog mig vidare i 

skyttet och började leta efter 
en annan luftpistol.

Vilken luftpistol skjuter du 
med idag?
– För några år sedan köp-
te flera av mina klubbkamra-
ter Walther LP500 och även 
Morgan Johansson Cropper 
köpte en likadan. Återigen 
blev det ett mode och alla 
ville vara som Morgan, säger 
Mats och skrattar.
– Jag tog kontakt med Kal-
le på Karl Olsson Shooting 
Sports för att testa den. Första 
intrycket av pistolen var rik-
tigt bra och jag sköt 580 po-
äng nästan direkt. Nu är det 
ju inte bara pistolens förtjänst, 
men känslan när jag satte nä-
ven runt kolven var så pass bra 
att allt stämde och kändes helt 
rätt.

Vad gör Walther LP500 till en 
bra pistol enligt dig?
– Pistolen har en väldigt 
skön balans. Sedan är den väl-
digt enkel att justera med de 
inställningar som kan ändras.
– Om man till exempel vill 
ändra kolvvinkeln behöver 
man på många andra pistoler 
demontera kolven och juste-
ra på flera skruvar. På Walt-
her LP500 sitter kolven runt 
en kulled vilket gör att man 
bara justerar på en enda skruv 
och kolven behöver inte ens 
demonteras.
– Jag har ett elektroniskt 
tryck på min LP500 Expert 
och det är väldigt lätt att jus-
tera. Fördelen med det elek-
troniska trycket är att det 
håller konstant. Trycket på 
min pistol har jag bara juste-
rat en enda gång.

Vad har du för framtidsplaner?
– Att bli bäst, säger Mats och 
skrattar. Målet just nu är att 
komma in i toppgruppen för 
då får man mer hjälp och stöd 
med träningen och att delta 
i tävlingar. Toppgruppen har 
mer medel för att hjälpa till.
– Om vi i utvecklingsgrup-
pen ska åka på tävlingar nu 
får vi en liten summa från 
Svenska skyttesportförbundet 
och sedan bekosta det mesta 
själv. Det kan bli kanske dyrt 
om man till exempel deltar i 
världscupen.

Det är ju ingen 
farlig sport
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Walter LP500 har mängder med förbättringar jämfört med den 
tidigare modellen som heter LP400. Rent konstruktionsmässigt 
är LP500 betydligt mer pålitligare än sin föregångare.

Walther LP500

Insidan av pistolen har många 
färre komponenter att serva 
och konstruktionen av ventil-
huset känns mycket tryggare 
än sin föregångare.
 LP500 finns att köpa i fle-
ra varianter med många olika 
designalternativ. Det finns en 
standardvariant som är tänkt 
att användas mer som ett 
klubbvapen och en expert-
variant som är mer avsedd 
för tävlingar. Båda varianter-
na bygger på samma stomme, 
ventilsystem och pipa.

Det man får extra vid köp av 
expertmodellen är bland an-
nat:
– Stabilisator med gasportar
– Rekylabsorberade pipa

– Roterbart bakre siktblad
– Exklusivare väska
– System för flyttbara vikter

Kolven
Kolven är en ergonomisk 
3D-kolv vilket betyder att 
kolven är justerbar i alla vink-
lar. För att justera kolvvin-
keln behöver man bara lossa 
en skruv. Det finns även en 
5D-kolv att beställa där det 
finns möjlighet att få handens 
insida utfylld via en justerbar 
platta i kolven.
 Kolvarna som levereras 
från Walther finns självklart 
både för höger- och vänster-
skyttar och det kostar inget 
extra för att få en vänsterkolv.
 Om man demonterar kol-

Walther LP500 i standardmodell (bak) och expertmodell. Sikteskonstruktionen 
på de olika modellerna skiljer sig åt. Standardmodellen har skruvar vilket inte 
expertmodellen har. Däremot har expertmodellen ett sikte som kan tiltas i sidled.

Fakta Walther LP500
System Tryckluft, 200 bar
Kaliber 4,5 mm (.177) Diabolo
Max energi 7,5 joule
Piplängd 221 mm
Avtrycksvikt 500 g
Korntjocklek 3,8 / 4,4 / 4,7
Visirlängd 400 mm (340 – 400 mm för expert)
Tryckluftscylinder Aluminium eller Karbon
Antal skott per fyllning 150
Kolv Valnöt
Vikt  Standard – 855 g 

Expert – 950 g
Dimension (L/B/H) 420 mm / 50 mm / 140 mm

ven och sätter tillbaka den 
hamnar den i exakt samma 
position igen.

Avtryckare
Avtryckarskon är justerbar 

på alla möjliga sätt för att an-
passas efter avtryckarfingrets 
placering.
 Båda modellerna finns 
att få med elektroniskt tryck, 
vilket kostar några tusenlap-
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En LP500 med mekaniskt trycke installerat. Batteriets laddning kan kontrolleras genom att se hur många gånger 
den blåa lampan blinkar.

Att justera trycket på en LP500 görs enkelt med en insex-nyckel.

Det elektroniska trycket är 
kompakt och har samma 
justeringsmöjligheter som 
ett mekaniskt trycke.

Att installera det elektroniska trycket tar bara några minuter för vana 
användare.

En LP500 med ett monterat elektroniskt 
trycke. Notera USB-porten på den 
bakre delen av trycket.

par extra. Fördelen med elek-
troniskt avtryck är att det är 
konstant och inte behöver 
justeras. I det elektronis-
ka trycket är det en magnet 
som gör arbetet i stället för 
en fjäder.
 Att justera det elektronis-
ka trycket är lika enkelt som 
ett mekaniskt trycke och du 

kan justera både förtryck och 
avtryckarvikt.
 Det elektroniska trycket 

Auto matisk
”trigger reset”

laddas enkelt via en USB-ka-
bel som ansluts till en ladda-
re, power bank eller en dator. 
Batteriet laddar fullt på cirka 
en timme, men på bara några 
minuter finns det tillräckligt 
med laddning för att skjuta en 
match. Man kan även kont-
rollera batteristatus genom en 
blå lysdiod som finns bakom 
avtryckaren.
 Enligt tillverkaren ska 
batteriet i den elektroniska 
avtryckaren hålla cirka 5000 
avfyrningar innan det behö-
ver laddas.
 Att byta trycket i LP500 
tar cirka 1 minut om man 
har vanan inne. Därför kan 

det vara bra att ha ett extra 
trycke i väskan om man ska 
skjuta en viktig tävling.
 Både det elektroniska och 
det mekaniska trycket har en 
inställning för ”torravfyr-
ning” när man vill träna på 
sin teknik utan att faktiskt 
avfyra något. Här finns det 
en fördel med det elektronis-
ka trycket då du får en auto-
matiskt ”trigger reset”, vilket 
gör att du kan torravfyra flera 
gånger utan att behöva öppna 
och stänga laddluckan. Det-
ta underlättar väldigt myck-
et vid teknikträning när du 
inte behöver ändra position 
på händer och armar. Det är 
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bara att lyfta, sikta och torrk-
licka, gång på gång. Detta går 
inte att göra på det mekaniska 
trycket.
 Den enda nackdelen med 
ett elektroniskt trycke är att 
man måste lossa kolven för att 
ladda det via USB-kabel. Men 
det är en väldigt liten nackdel 
då demontering av kolven är 
enkel.

Pipa och rekyldämpning
Pipan är av samma typ i alla 
varianter av LP500. Den re-
kyldämpande kompensatorn 
som sitter längst fram på pipan 
ingår också på alla modeller. 
Något som däremot endast 
återfinns på expert-modellen 
är stabilisatorn. Det finns även 
att få en kompensator i stål 
i stället för i aluminium om 
man vill ha mer tyngd längst 
fram på pipan.
 Det finns även en rekyl-
dämning i bakre delen av pi-
stolen. När skottet avlossas är 
det en magnet som släpper 
loss en vikt som motverkar 
skottets energi och ger en re-
kyldämpande effekt.
 Expert-modellen levere-

På undersidan av 
expertmodellen finns 
det plats att montera 
tyngder för att justera 
balansen i pistolen.

ras också med en stabilisator 
som även den ger en rekyl-
dämpande effekt. Då har pi-
pan försetts med gasportar.

Lufttuber
För att få tävla i Svenska Skyt-
tesportförbundet med en luft-
pistol med tub behöver tuben 
vara besiktigad (provtryckt) 
och godkänd. Detta skall ske 
med 10 års intervall. En icke 
datummärkt eller utgången 
datummärkning gör att du 
inte får den godkänd i vapen-
kontrollen.
 Tidigare levererades 
LP500 expert med en lufttub 
i karbon. Denna karbon-
tub kunde man provtrycka 
efter 10 år för att då even-
tuellt få den godkänd i 10 
år till. I dagsläget levereras 
expert-modellen med två 
lufttuber i aluminium. Stan-
dardmodellen av LP500 leve-
reras endast med en lufttub i 
aluminium.
 Lufttuberna i karbon kan 
fortfarande beställas men de 
ingår inte i grundkonfigu-
rationen. Fördelen med kar-
bontuberna är att de är 40 

modellen kan man även jus-
tera kornet i djupled via ett 
spår i kompensatorn.
 Siktbladet är stilrent och 
snyggt utan en massa stora 
skruvar. Nackdelen är att man 
måste använda en insexnyck-
el för att justera det. Enligt 
en intervju på bloggen ”Pi-
stolskytten” säger Sven Mar-
tini på Walther att det ska tas 
fram en magnetisk skruv med 
en liten insexnyckel. Då kan 
skyttarna välja om de vill ha 
skruvarna på siktet eller inte.
 Siktbladet har även en 
justerbar bredd för att kun-
na anpassas till kornbredden. 
På expert-modellen kan sikt-
bladet även roteras i sidled 
(+/- 10 grader).  

gram lättare än aluminiumtu-
berna. Båda tuberna kan fyllas 
till 200 bar.

Design och tillbehör
LP500 kan beställas eller 
kompletteras med en mängd 
olika tillbehör. Om man inte 
har köpt en expert-modell 
från början kan man kom-
plettera den för att få samma 
konfiguration som en expert.
 Avtryckarskor, kompen-
satorer, logotyper och även 
kolvar finns att få i en uppsjö 
av olika färger.

Sikte
Kornet kan vridas i tre olika 
lägen för att på så sätt ändra 
bredden på kornet. På expert-

Ett stort tack till Kalle på 
Karl Olsson Shooting 
Sports för en bra 
genomgång av LP500 
och för att vi fick låna 
lokalen för vår intervju 
med Mats Johannesson.

Expertmodellen levereras 
i en lite exklusivare väska. 

Då ingår till exempel 
2 aluminiumtuber och USB-
laddare. Det levereras även 

med en träffbild från fabriken. 
A. Fackelmann är en extremt 

duktig skytt.



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. 



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. 

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

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

Kan monteras av Sportecs personal.

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

Kan monteras av Sportecs personal. 

 
TRIMNINGSKIT

Drop-in avtryck för 1911.
Ingen inpassning av avtryckaren 

krävs.* 

Detta kit ger dig ett
mycket bra avtryck även på en helt

standard 1911.
Pris: 4 090 kr. 

 
*p.g.a. säkringen är individuellt 

inpassad så kan viss modifiering av 
denna krävas.

Vi trimmar din Ruger GP100. 
Polering av delar.
Byte av fjädrar. 

Pris endast: 1200 kr. 

OBS! NYHET!
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MORINI – ett vinnande koncept

Interprodukter AB
0451-155 95 www.interprodukter.se

CM 22M RF

CM 162 EI Titan

CM 200EICM 22M RF

CM 162 M

CM 162 EI

CM 84E Carbon
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Svenska Pistolskytteförbundet bjuder in till

Vi!

Hallå där!

Känner du till Skyttegymnasiet i Strömsund?

pistol • gevär • viltmål
Hos oss kan du kombinera studier med elitsatsning inom

Facebook Skyttegymnasiet StrömsundKontakt 0670-162 16, skyttegymnasiet@stromsund.se  Webb hjalmar.nu

Hör av dig så berättar vi mer!

Hjalmar Strömerskolan – Skyttegymnasiet • Box 520 • 833 24 Strömsund  
Hjalmar Strömerskolan • Skyttegymnasiet, nationell idrottsutbildning • Box 520 • 833 24 Strömsund  

Tävlingstid: 1 december 2021 
– 28 februari 2022
Anmälan: Anmälan skall vara 
kansliet tillhanda senast mån-
dag den 15 november.
Avgift: 10 kronor per start 
(tävlingsomgång)

Omfattning
40 skott (8 serier à 5 skott) 
enligt bestämmelserna för 
luftpistol. Avstånd 10 m. Tid 
60 minuter plus 15 minuter 
provskottstid. Där det endast 
finns elektroniska tavlor gäl-
ler skjuttiden 50 minuter plus 
15 minuter provskott. Endast 
5 skott får skjutas mot varje 
tavla. Tavla ska vara godkänd 
av SvSF.
 Tavlorna ska vara försed-
da med kontrollappar som ut-
sänds från SPSF tillsammans 
med skjutkorten. Det gäller 
inte där det endast finns elek-
troniska tavlor, där en utskrift 
ersätter kontrollapp. Varje 
deltagare får skjuta högst tre 
(3) tävlingsomgångar (ex en 

gång/månad), varav det bästa 
resultatet insänds till förbun-
det, varför endast ett skjut-
kort/skytt bifogas. Däremot 
utsänds kontrollappar med 
hänsyn till antalet beställda 
omgångar och deltagande 
skyttar.

Klassindelning
OBS! Skytt får endast delta i 
en skjutklass.

Klass Skyttar födda
 9 2012 eller senare
 11 2010–2011
 13 2008–2009
 15 2006–2007
 17 2004–2005
 20 2001–2003
 25 1996–2000

Skyttar i klass 9, 11 och 13 
får skjuta sittande med raka 
armar och med underarms- 
eller handstöd. Pistolens kolv 
får vila mot stödet.
 Skyttar klass 15, 17, 20 och 
25 skjuter stående.

Priser
Luftpistoljetong-
er till minst 1/4 av 
deltagarna samt he-
derspriser till minst 
1/10 i varje klass.

Resultat
För att resultat skall kunna 
godkännas skall dessa vara 
tävlingsledningen tillhanda 
före den 15 mars 2022. An-
vända tavlor förvaras till den 5 
april 2022 och vid anfordran 
insändas till tävlingsled-
ningen.  

Rikstävling för ungdom med 
luftpistol på hemortens banor

Anmälningsformulär och en komplett inbjudan med övriga 
bestämmelser hittar ni på Svenska Pistolskytteförbundets hemsida: 
https://www.pistolskytteforbundet.se/tavlingsverksamhet/rikstavlingen-
hemortens-banor/hemorten-inbjudan/



NP3 ’21 2524 NP3 ’21

.38 WC

.32/.38 Ogival

.22 l.r.

7.65/9 mm

Inte så sällan hör man att 
skyttar förvånas över hur 
mycket kulorna sjunker på 
långhållstationerna i fältskyt-
tet. Träffarna sitter längst ned 
i figuren och ibland har man 
missat helt. Särskilt markant 
är detta när man skjutit ka-
liber .38 WC. Frågan är hur 
mycket man ska kompensera 
för fallande kulbana när man 
siktar. I skjuthandbokens ut-
bildningsdel finns tabeller 
som beskriver förhållandena 
och som är till stor hjälp.
 Tabellerna visar skottställ-
ning vid de vanligast före-
kommanden avstånden, 25, 50 
och 75 meter. Man utgår från 
normalladdad fabriksammu-
nition som används i vapen-
grupperna A, B, C och R.

Vapnets spridning kan man i 
princip bortse ifrån, det är 
skyttens egen precision som 
avgör om det ska bli träff el-
ler bom. Men hur är det med 
kulbanan?
 I samtliga fall utgår vi från 
att riktmedlen på pistolen/re-
volvern är inställda så att man 
träffar mitt i målet på 25 me-
ter och att skytten gör en helt 
perfekt avfyring. Måtten är 
avrundade till hela centimeter.

Vapengrupp C:
Avstånd Så mycket faller 
 kulan under rikt- 
 punkten
50 meter 6 cm.
75 meter 21 cm.

Vapengrupp A 
(7,65mm, 9mm para)
50 meter 3 cm.
75 meter 13 cm.

Vapengrupp B 
(.32WC, .38 Ogival)
50 meter 10 cm.
75 meter 32 cm.

Vapengrupp R 
(.38 Special WC)
50 meter 12 cm.
75 meter 39 cm.

På avstånd upp till 50 meter 
räcker det alltså att hålla mitt 
i som vanligt och göra bra 
avfyringar för att träffa. Som 
framgår av uppgifterna ovan 
får man på längre avstånd tän-
ka på att hålla något högre 
upp i figuren.
 En annan sak att ta med 
i beräkningen är att man of-
tast får skjuta långhållstationer 
med stödhand. Detta förkor-
tar avståndet mellan riktme-
del och öga jämfört med när 

Så skjuter du 
långhåll!
Av: Ulf Hansson

B100
75 meter

Träffpunkt

Ri
kt

pu
nk

te
r

+

Nybörjare, men även mer erfarna 
fältskyttar, missar ibland att ta 
hänsyn till hur mycket kulan faller 
när man skjuter på långa avstånd. 
Här är några tips om hur man 
behöver sikta för att träffa mitt i 
figuren.
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Tunna, 70 meter

+

+

man skjuter med enhandsfatt-
ning och rak arm vilket resul-
terar i lägre träffar. Att sikta en 
aning högt i figuren är alltså 
ett tips som gäller generellt då 
man använder stödhand.

Som framgår av tabellerna är 
det inte så stora avvikelser 
mellan siktpunkt och träff-
punkt när det gäller A- och 

S25 Vertikal
50 meter

C50, 75 meter

C40, 65 meter

1/3 figur, 70 meter

.38 WC

.32/.38 Ogival

.22 l.r.
7.65/9 mm

C-vapen, annat blir det i va-
pengrupp B och R. Där gäller 
kaliber .32 WC, respektive .38 
Special WC. En .38 Ogival-
kula har ungefär samma vär-
den som en .32 WC.
 För att träffa rätt med en 
.38 WC skjuten med en .357 
magnumrevolver (S&W) med 
6” pipa måste man hålla c:a 
12 cm högre i figuren på 50 

meter och hela 40 cm högre 
på sjuttiofem meter.

Maximalt godkänt skjutav-
stånd för vapengrupp C är 
90 meter, men det förekom-
mer ytterst sällan. För att 
få en uppfattning om hur 
mycket kulorna sjunker på 
extremt långt håll (100 me-
ter) gäller nedanstående ta-

bell om pistolen/revolvern 
är skottställd mitt i figuren 
på 25 meter:

Så mycket sjunker kulan på 
100 meter
C = 44 cm.
B (.32 WC) = 67 cm.
B (.38 Special) = 80 cm.
A 7,65 Para = 28 cm.
A 9mm Para = 29 cm.

B65, 75 meter

+
+

+

+
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Hur Hur 
skjuterskjuter
DUDU
mentalt?mentalt?
Av: Anna och Peter Stålbrand

Marcus började intressera sig för 
träning under sin tid på skyt-
tegymnasiet i Strömsund där 
han bland annat hade den i 
skyttekretsar välkände Per-Olof 
 ”P-O” Gustavsson som tränare. 
Efter att Marcus slutat gymnasiet 
började han att arbeta med pistol-
sektionens ungdomsgrupp. Där 
blev han uppmuntrad att vidare-
utbilda sig till att bli en licensie-
rad ISSF tränare. Sagt och gjort, 
han tog sin C licens år 2001 
och nådde nivå A åtta år senare. 
Under denna period tränade han 
bland annat svenska och norska 
seniorlandslaget i pistol.
 Lövsta Skytteförening har fått 
ta del av Marcus kunskaper vid 
två tillfällen. Första gången fick vi 
en föreläsning med inriktning på 
skjutteknik och vid andra tillfället 
handlade det om mental träning. 
Mycket givande och intressant. 

Efter någon vecka ringde vi upp 
Marcus för en kortare intervju 
och frågade om vi fick förmedla 
kunskapen han gett oss till våra 
skyttevänner via NP. Det hade 
han inget emot.

Varför är den mentala biten 
viktig?
Den mentala delen är viktig i 
alla sporter. Pressen finns i alla 
idrotter men skyttar kan inte 
bli av med anspänningen lika 
lätt på grund av mycket stilla-
stående. Därför är det viktigt 
att förbereda sig väl och träna 
på att kunna hantera anspän-
ningen på bästa möjliga sätt. 
Att försöka stänga ute det som 
är oviktigt är inte alltid så lätt. 
Du måste fokusera på det du 
ska göra vid skjuttillfället. Det 
viktiga är att hitta ett eget sätt 
att orka hålla disciplinen, kon-

centrationen och vara närva-
rande i nuet.
 Den somatiska anspän-
ningen sitter i musklerna, 
och visar sig som bland an-
nat svettningar, ökad puls och 
muskelspänning. Den kogni-
tiva anspänningen finns i ditt 

psyke, som till exempel oro, 
oönskade eller negativa tankar 
och rastlöshet. Det gäller hela 
tiden att hantera anspänning-
en för att kunna lägga energi 
och koncentration på skyttet 
istället. Det handlar inte om 
att ta bort anspänningen helt, 
utan mer om att kunna han-
tera den.
 Det finns många mekanis-
mer som kan utlösa nervosi-
tet. Det kan t.ex. vara ett hot 
eller en fara som kommer från 
rädslan att misslyckas med de 
krav du ställer på dig själv. Vi 
har oftast ett stort kognitivt 
glapp mellan den upplevda 
och den förväntade förmå-
gan på oss själva. Detta glapp 
måste vi minska för att inte 
pressen på oss skall bli för stor.
 Genom att skapa dina 
egna rutiner och din egen 

Marcus Lindskog är doktorand i 
psykologi och en av sex personer 
i världen som är ISSF-tränare 
med A-licens på pistol. ISSF står 
för International Shooting Sport 
Federation.

Marcus Lindskog.
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systematik så går det åt min-
dre kognitiva resurser som du 
istället kan använda till skyt-
tet. Det kan vara enkla saker 
som att alltid ställa upp sin 
skjutplats på samma sätt varje 
gång, att packa sin väska da-
gen innan för minimera oron 
över att glömma något. ”Vari-
ation kills” som Marcus själv 
uttrycker sig.

Koncentration
För att uppnå full koncen-
tration så måste vi stänga ute 
det som är oviktigt. Typen av 
koncentration förändrar sig 
under skjuttiden. Från en ytt-
re (omgivningen) till en inre 
(kroppen) och bred (helhet-
en) till smal (specifika), och 
sedan tillbaka.
 Det är viktigt att vara ob-
servant på vart man lägger 
koncentrationen under den 

tid man skjuter. Kom ihåg 
att skytte är en icke kompen-
satorisk sport. Det vill säga att 
man inte kan gottgöra ett då-
ligt skott i efterhand. Därför är 
det så viktigt att vara fokuse-
rad när det händer. Varje skott 
är viktigt.
 Människan är duktig på 
att minnas, och även på att 
simulera framtiden. Det är 
därför vanligt förekommande 
att man redan under tävling-
en börjar analysera ett resultat 
eller till och med förbereder 
ett framtida misslyckande. 
Låt den kognitiva energin gå 
åt till att agera istället för att 
analysera.
 Ett sätt att träna upp sin 
koncentration är att; Stå vid 
skjutbänken och skjuta ett 
skott utan att tankarna svä-
var iväg. När du klarar ett 

skott utan att tappa koncen-
trationen så fortsätter du med 

två skott osv. 
Om du svä-
var ut i tan-
karna så får 
du börja om 
f r å n  b ö r -
jan med ett 
skott. Under 
denna öv-
ning så skall 
du reglera 
din anspän-
ning.
 Efter varje 
omgång med 
1,2 eller flera 
skott, ska du 

träna på att medvetet släppa 
fokus, för att sedan återuppta 
fokus och hitta koncentration 
igen inför nästa omgång.

Känslor
Hur bemöter du själv dina 
känslor? Det är bara du själv 
som kan välja hur du ska han-
tera dessa.
Positivt: –”Åh, jag är anspänd. 
Vad bra. Då är den här täv-
lingen viktig för mig. Då ska 
jag prestera.”
Negativt: –”Åh nej, nu är jag 
anspänd det kommer inte att 
gå bra.”

Det är bra att kunna trä-
na på att hantera en negativ 
anspänning. När du står på 
skjutbanan och tränar kan 
du simulera situationer ge-
nom att tänka på ett tillfälle 

då du fick darrningar, svett-
ningar eller pulshöjning se-
nast. Det är då du kan träna 
på att bemöta och hantera 
anspänningen genom att hitta 
tillbaka till din koncentration.
 Känslor kan också på-
verkas av yttre faktorer som 
t.ex. personer i ens omgiv-
ning. Frågor från andra skyt-
tar om hur det går mitt under 
tävlingen kan vara ödesdigra 
för vissa skyttars känslomäs-
siga tillstånd, medan andra 
inte bryr sig om kommenta-
rer eller frågor. Men några av 
oss skulle kanske må bra av 
att oftare säga ”Jag vill inte 
prata” och istället få vara i sig 
själv under tävlingen. Vi mås-
te tillåta oss att kunna säga nej 
till ”småprat” som stör vårt 
fokus och vår koncentration. 
Som allt annat inom sporten 
så handlar det även här om 
att träna in en handlingsbe-
redskap och förbereda sig på 
hur man skall hantera sådana 
situationer.

Målsättningar
Man skall alltid se till att ha ett 
mål med sin träning eftersom 
det är detta som utvecklar oss. 
Målet är vår slutpunkt för en 
kort eller lång ansträngning.
• Målen hjälper dig att vara 
fokuserad och disciplinerad 
under träning och tävling.
• Mål hjälper dig att prestera.
• Mål hjälper dig att förbli 
motiverad.
• Mål hjälper dig att peka ut 
vad du ska göra.

Det gäller också att de mål 
man sätter upp är på rätt nivå 
och inte onåbara. Bygg upp 
en struktur för vad du vill 
åstadkomma. Du kanske inte 
ska sätta målet SM guld innan 
du tagit dig till kretsmästare 
till exempel. Om man sätter 
upp delmål som man sedan 
också når, blir man mer mo-
tiverad att fortsätta utmana 
sig att nå nästa mål. Du mås-
te också våga vara nöjd med 
din prestation.

Marcus berättar om mental träning.

Dela upp ditt skytte i flera mål.
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Skytteträning
Felet många skyttar gör när 
dom tränar är att dom inte 
tränar. Alltså man tränar oftast 
hela skjutmomentet och inte 
delmomenten i den aktuella 
skyttegrenen. Många skyt-
tar pratar om antingen kva-
litet eller kvantitet. Marcus 
förespråkar kvalitet i kvanti-
tet. Det är viktigt att ta reda 
på vad som är viktigt att trä-
na på för just dig. Du måste 
rannsaka dig själv och träna på 
saker du inte är bra på. Hur 
ofta tränar Usain Bolt ett helt 
100 meterslopp tror ni? Inte 
ofta, men däremot tränar han 
starter, distanser och andra 
tekniker.
 Ett annat förekommande 
fel är att man packar ner sina 
olika vapen, åker ut till skjut-
banan och tränar alla vapen-
grupper och grenar på en 
och samma gång. Det man 
bör tänka på, är att det är 
mer effektivt att hålla sig till 
en gren och vapengrupp i ta-
get. Många skyttar skulle bli 
ännu bättre om dom fokuse-
rade på specifika grenar. Du 
avgör själv om du vill uppnå 
ett högt mål med skyttet el-
ler om du bara vill ha en fri-
tidshobby. Ditt syfte och din 
motivation kommer att visa 
sig i dina resultat.
 För de som skjuter andra 
grenar än rent banskytte så 
finns det mycket att träna vad 
gäller förberedelser. Fältskytte 
t.ex. är en av de grenar som 
kräver mycket tydliga rutiner. 
Här gäller det att veta exakt 
vad man ska göra när pistolen 
lyfts. Vi kan därför t.ex. spara 
förutsättningar från tävling-
ar och kanske bygga upp en 
fiktiv skjutstation i vårt var-
dagsrum som vi kan träna på. 
Med en sådan bana kan vi 
träna både strategi, lyft och 
förflyttningar.
 Drömmen vore att ha en 
dedikerad tränare. Då kan du 
fokusera på tekniken och din 
tränare fokuserar på vad du 
ska träna. För att anknyta till-
baka till Usain, så vet han inte 
ens vilka tävlingar han ska 
vara med på, om hans tränare 
inte har berättat det för ho-
nom.
 Vi måste hitta de moment 
i våra skyttegrenar som är vik-

tiga för att kunna bli en bra 
skytt, och träna på dessa. Kom 
ihåg att träna på det du inte är 
bra på och det du är bra på.

Skottplan
Som en del i din träning kan 
du göra upp en egen plan om 
hur varje skott ska utföras. 
En skottplan kan se ut enligt 
följande.

När du bestämt hur din skott-
plan ser ut så skall du genom-
föra denna fem gånger utan 
att frångå planen. Om du inte 
kan följa din skottplan så pas-
sar den inte dig, utan måste 
göras om. Skottplanen skall 
sitta i din ryggmärg vid täv-
ling. Det handlar om att slippa 
tänka på alla dessa saker under 
tävlingen och handla så auto-
matiserat som möjligt.
 Du skall tävla som du har 
tränat! Inte tvärt om.

Tävla smart
Att tävla handlar om att om-
sätta sin träning till resultat 
och att i slutändan nå sitt mål. 
Därför ska man alltid ha ett 
syfte och ett mål med en täv-
ling. Om du inte hittar syftet 
med tävlingen, stanna hemma 
och träna istället.
 Målet för din tävling får 
inte vara för högt. Man pra-
tar här om en tävlingstrappa, 

där man i första steget kan-
ske bara lär känna miljön 
runt tävlingen. Det är en väl-
dig skillnad på att skjuta ett 
klubbmästerskap och ett SM. 
Om man inte känner till mil-
jön väl så kommer dina soma-
tiska anspänningar för att du 
inte känner dig hemma i vad 
som händer och hur saker ska 
hända.

När du kän-
ner till mil-
jön så ska du 
fokusera på 
att lösa upp-
giften, vilket 
är att tävla. 
Sedan fort-
sätter denna 
trappa ända 
upp till du 
börjar ta pla-
ce r inga r  i 
tävlingarna.
 Vid träning 
så är det vik-
tigt att du gör 

saker som är möjliga att ge-
nomföra på en tävling. Sedan 
när du är klar och känner att 
du kan tävla som du tränat, 
då är du redo att stämma av 
detta på en tävling. Du skall 
hela tiden träna på tävlingsut-
förandet så att du kan prestera 
när du väl tävlar.
En tävling skall vara en utma-
ning och ge en möjlighet att 
lyckas med det du tränat på.

Behålla framgången i fokus
Inte bara tekniken och den 
mentala förmågan skall tränas 
utan det är minst lika viktigt 
att tänka på uppvärmningar 
och kosthållning. Om vi ska 
vara på alerten en tidig mor-
gon så går det inte att ta en 
kopp kaffe, en kexchoklad 
och en varmkorv på caféet. 
Det handlar om att balansera 
vårt blodsocker på en bra nivå. 
Då är det viktigt att vi vet hur 
vårt blodsocker fungerar så 

att vi kan förbereda oss. Lär 
känna din kropp så att du kan 
förbereda dig. Börja dagen 
med en bra frukost hemma. 
Du kan ta med t.ex. ett äpp-
le, en sallad och kokt ägg som 
ger din kropp ett tillskott på 
energi under dagen, utan att 
proppa i sig snabba kolhydra-
ter som gör dig speedad och 
sedan trött. En bra vardagskost 
där man inte överbelastar sys-
temet för blodsocker är något 
att sträva efter.
 Hur ofta gör du upp-
värmningsövningar innan 
tävlingen? Det är viktigt att 
förbereda kroppen på aktivi-
tet för att sedan kunna mins-
ka anspänningen i musklerna. 
En uppvärmning kan vara en 
rask promenad för att sedan 
stretcha armar och ben. Det-
ta dels för att få upp värmen 
i musklerna och dels för att 
få igång din blodcirkulation 
i hela kroppen. Musklerna 
kommer att jobba mycket 
bättre och reaktionsförmågan 
höjs.
 Vissa tävlingsdagar inne-
håller pauser mellan täv-
lingarna och då finns det 
anledning att bibehålla fo-
kusen genom att ta en pro-
menad, torrklicka på något 
avskilt ställe om det är möj-
ligt. Det är viktigt att bibe-
hålla fokus och stanna kvar i 
nuet. Förbered dig i god tid 
inför nästa moment.

Marcus tankar om svenskt 
pistolskytte
Det finns helt klart ett all-
mänt behov för skyttar att 
bli mer strukturerade i sin 
egen träning. Om man har 
en struktur och tanke bakom 
all träning så kommer man 
mycket längre. Dock så finns 
det väldigt få att fråga. Jag 
tror att om man vill nå riktigt 
långt så ska man försöka knyta 
en tränare till sig. Tränaren är 
en resurs som man kan lämpa 
över mycket av planeringen 
till. Det bör finnas personer 
i våra klubbar och förening-
ar som tar hand om skyttar-
na vad gäller deras framtida 
utveckling. Barnträning för 
åldrarna 7-12 år är ofta mer 
strukturerad än den träning vi 
ger våra skyttar som kommit 
en bit på vägen. 

Ett exempel på en enkel skottplan. 

Exempel på en tävlingstrappa.
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säkerhetsskåp och vapenskåp klassade enligt SSF 3492.

Pistolskåp KVS 1000
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En eldsjäl 
fyller 80 år

Av: Ulf Hansson

Det finns eldsjälar och så finns det ELDSJÄLAR. Till den 
senare, markerade kategorien, hör definitivt Ove Andersson, 
Stockholmspolisen, som fyller 80 år i september.

Ove började skjuta pistol 
1970 i Spånga-Hässelby Pk i 
nordvästra Stockholm där han 
ganska snart blev aktiv i både 
styrelse- och funktionärsarbe-
te. Klubben arrangerade fält-
skjutningar på Järvafältet och 
Ove kom tidigt med i arbetet 
med banläggningen.

Ove, som arbetade med elek-
tronik på Ericsson, tog sig an 
uppgiften att skapa den första 
elektroniska styrenheten till 
skjutbanan.
– Det var 1972, berättar 
Ove, den gamla enheten 
kunde bara köra duell och 
snabbpistol och nu var stan-
dardpistol den nya grenen.
1975 var det dags för SM i 
Stockholm och Spånga-Häs-

selby ansvarade för en station, 
där Ove var stationschef.

När Spånga-Hässelby hade en 
djup svacka i verksamheten 
1982 gick Ove över till Upp-
lands Väsby Psk där han snabbt 
engagerades i styrelsearbetet 
och tävlingsarrangemangen. 
Han skapade även klubbens 
hemsida som han skötte till 
2012. Under sin tid i Upp-
lands Väsby byggde han ock-
så den avancerade styrenheten 
som många av oss har upplevt 
på klubbens banfältskjutning-
ar. Med den nya styrenheten 
gick det att styra olika sektio-
ner/målgrupper på hela banan 
oberoende av varandra.

Åren 1982–2007 var Ove ban-

läggare på Kretsmästerskapen 
i fält C på Kungsängen. Från 
2002 gjorde han det tillsam-
mans med Jan Arnström.

Under åren har Ove ansvarat 
för åtskilliga fältskyttetävling-
ar på högsta nivå. År 2002 
var han en av fyra banläggare 

Ove Andersson

Grattis 
Ove!

Ove under en stationchefsutbildning på Lövsta Skf.
Foto: Peter Stålbrand
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Tips!
Besök gärna Oves hemsida 
http://ove.speedlan.nu, där 
finns mycket nyttig information 
för pistolskyttar och tävlingsar-
rangörer, särskilt när det gäller 
fältskyttet.

Ove Andersson intervjuades i NP redan 1993 under rubriken 
”Banläggare Andersson”.
I intervjun förklarar han hur viktigt det är med säkerheten och att 
banläggare måste vara beredda på kritik. Om kritiken är konstruktiv 
tar han den gärna till sig, men vanliga ”gnällspikar” tar han med ro.
– Fungerar bara säkerheten får folk gärna gnälla om annat, 
avslutar han.

på SM i Stockholm, där Ove 
dessutom gjorde all doku-
mentation för fältskyttet. Han 
skapade även tävlingens hem-
sida. På SM 2010 i Stockholm 
hade Ove hand om funktio-
närsutbildningen och ledde 
särskjutningarna i fältskyttet.

Ove är sedan 2012 medlem i 
Stockholmspolisens Skytte-
förening. Han har oavbrutet 
jobbat för förbättringar inom 
pistolskyttet och hans senaste 
tillskott på Grimsta skjutba-
na är en trådlös fjärrkontroll 
till styrenheten för målspelet.
Ryktet sprider sig, inte minst 
via denna tidning, och Ove 
har efter detta hjälpt ett antal 
klubbar med styrelektronik 
till deras skjutbanor.

I samband med SM i Stock-
holm 2002 skapade Ove en 
CD innehållande en detal-
jerad manual för tävlingsar-

Under åren har Ove hjälpt många föreningar med elektroniken 
för vändställen. Här ser vi ett exempel på en tidgivare som Ove 
har byggt.

Det populära teckensnittet som används på förutsättningar på 
fältskjutningar.

rangemang. Detta för att nya 
arrangörer inte skulle behö-
va ”uppfinna hjulet” vid var-
je tävling och för att undvika 
fallgropar vid planering och 
genomförande. Det var helt 
enkelt värdefulla tips om hur 
man jobbar för att allt ska gå 
så smidigt som möjligt. Ty-
värr fick inte innehållet på 
CD-skivan den uppmärksam-
het och spridning den förtjä-
nade, men Ove har uppdaterat 
materialet som nu finns på 
hans hemsida.

År 2005 gav han sig i kast med 
grafiken till förutsättningarna 
i fältskyttet.
– Från början använde 
jag ritprogrammet ”Corel 
Draw”, minns Ove, men det 
är ju inte tillgängligt för alla. 
Därför modifierade jag ett 
teckensnitt vilket gjorde att 
man kan göra grafiken i en 
vanlig ordbehandlare. Det 

presenterades i Nationellt 
Pistolskytte och många bör-
jade använda grafiken vilket 
bidrog till en slags standard 
inom fältskyttet. Använder 
man denna mall slipper man 
en massa hemmagjorda förut-
sättningar. Jag har också gjort 
ett antal dokument och mallar 
för att underlätta arbetet och 
allt finns tillgängligt på min 
hemsida, säger Ove.

Ove är inte den som yvs över 
personliga framgångar, men 
det ska sägas att han har va-
r it ganska framgångsr ik i 

fältskytte. Trots detta är det 
inte fältskyttemedaljerna som 
hamnar högst upp när han 
minns tillbaka.
– Den finaste medaljen är 
faktiskt i precision, säger han, 
då Björn Hellström och jag 
vann lagtävlingen för äldre 
veteraner på SM 2019.  
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En annorlunda 
fältskyttestation på 
NSM i Umeå
Av: Lars Edvinsson, Umeå PK

Under fyra dagar avgjordes de nordsvenska mästerskapen 
(NSM) i pistolskytte i Umeå. Närmare 150 skyttar, med totalt 
ca 600 starter, från Jämtland, Västernorrland, Västerbotten 
och Norrbotten deltog och gjorde upp om medaljerna i militär 
snabbmatch, precision och fältskytte.

Skjutplats från en Volvo-dumper på station 10.
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De nordsvenska mästerskapen 
genomfördes mellan torsdag 
den 29/7 – söndag den 1/8.
– NSM i Umeå var pla-
nerat att genomföras i juni 
2020, berättar Åsa Edvins-
son, tävlingsledare. På grund 
av Corona-pandemin sköt vi 
fram tävlingarna till augus-
ti 2020, men det gick inte 
att genomföra dem då heller, 
utan nästa tillfälle planerades 
till juni 2021. Juni kom, men 
restriktionerna fanns fortfa-
rande kvar. Lyckligtvis kunde 
vi ändå sedan genomföra täv-
lingarna i slutet av sommaren.

På Baggböle jaktskyttebana, 
strax utanför Umeå, byggdes 
ett tävlingscentrum upp med 
en tillfällig precisionsskytte-
bana med 30 tavelställ på den 
stora älgskyttebanan. I ter-
rängen runt skjutbanorna pla-
cerades tio fältskyttestationer 
ut längs en slinga på 1,5 ki-
lometer. Tävlingarna i militär 
snabbmatch genomfördes på 
Umeå PK:s ordinarie skjutba-
na, på det tidigare regementet 
I20:s skjutfält.

Fältskyttebanorna, med väx-
lingar och många rörliga mål-

Markering av skytte från Volvo-dumper på station 10.

Åsa Edvinsson, Umeå PK, 
tävlingsledare för NSM 2021.

Lars Edvinsson, Umeå PK, 
artikelförfattare.

Sekretariat med Robert Strömqvist, Umeå PK, och Anna Långström, 
Umeå PK.

Fältskytte med revolver. Tore Magnusson, Gällivare PK i förgrunden.
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Matservering med Jim Nordlund, 
Umeå PK, och Niccolina 
Hällsten, Umeå PK.

Fältskyttestation 7 med tre målgrupper och långhåll 70 m.

grupper, visade sig vara av hög 
klass och därmed ganska svå-
ra. Endast en av alla skyttar, 
Tommy Hansen, Boden SSK, 
lyckades skjuta fullt, och det 
i vapengrupp B. Tommy blev 
för övrigt den skytt som er-
övrade flest individuella med-
aljer med sina 5 guld och 2 
silver, följd av Andreas Gran-
berg, Piteå PK, med 3 guld, 1 
silver och 1 brons.
– ”En förklaring till att bara 

en skytt sköt fullt i fältskyttet 
kan vara att alla är lite ringros-
tiga efter att inte kunnat täv-
la så mycket de senaste åren” 
menar Markus Nordin, Umeå 
PK, delansvarig för preci-
sionsdelen av tävlingarna som 
själv tävlande i precision och 
fältskytte.
– ”Ett NSM är ett mäster-
skap och svårighetsgraden 
på fältskyttebanorna ska vara 
därefter, men kanske var ba-

norna lite väl ut-
manande, eftersom 
så få sköt fullt”, kon-
staterar Åsa Edvinsson. 
Åsa var, förutom tävlingsle-
dare för hela arrangemang-
et, även banläggare för alla 
fältskyttebanor.

Ett roligt inslag i fältskyttetäv-
lingen var station 10 där skyt-
tarna fick klättra upp på flaket 
till en stor Volvo-dumper som 

påpassligt hade parkerats på 
banan. Från flaket, som till 
hälften var fyllt med packat 
grus, fick de sedan skjuta ned-
åt mot olika uppdykande mål.

En tillfällig skjuthall på 
älgskyttebanan på Baggböle 
jaktskyttebana utanför Umeå. 
Markus Nordin, Umeå PK, och 
Mikael Wiklund, Västjämtens PK, 
i förgrunden.
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Närmast kameran syns Anders Khemi, Bodens SSK.

Fältskyttestation 5 med en rörlig gunga och ett fast mål.

Markering av tävlingsserier precision. Ruben Timgren, Umeå PK, och 
Brynolf Alexandersson, Umeå PK, är markörer.

Fältskytte mot rälsbana på station 2. En svår station för många.

– En annorlunda skjut-
plats, säger Fredrik Odeblom, 
Umeå PK, fältskytteansvarig 
och den som ordnat så att 
dumpern kom på plats. Att 
skjuta från ett flak, och ganska 
högt upp också. Många kunde 
nog känna lite svindelkänsla 
av att stå däruppe och skjuta.
– Å sen kan man inte vara 
ledsen om man får skjuta från 
flaket på en dumper, kom-
menterade Anders Khemi, 
Boden SSK, på NSM:s Face-
book-sida efter tävlingarna.

Tävlingsledare Åsa Edvinsson 
konstaterar avslutningsvis att: 

”Allt har flutit på bra under 
tävlingsdagarna i årets NSM. 
Det har blivit fina resultat i mi-
litär snabbmatch, precision och 
fältskytte, bra kringarrange-
mang med mat och husvagns-
parkering, lagom varmt väder 
och många nöjda och glada 
skyttar. Mycket jobb har lagts 
ned för att få till bra tävlingar 
och det är kul att så många pi-
stolskytteklubbar i Västerbot-
ten har haft medlemmar och 
andra som har kunnat ställa 
upp som funktionärer, trots 
att det varit semestertider. Ett 
stort tack till alla som gjort 
NSM 2021 i Umeå möjligt!”
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Segrare i de olika klasserna
Precisionsskjutning
Vet Y Göran Lindblad, SJPK Luleå
Vet Ä Gunnar Andersson, Härnösands PSK
Dam Åsa Edvinsson, Umeå PK
A Conny Ström, Rundvik PK
B Lars Edvinsson, Umeå PK
C Andreas Jonsson, Skellefteå PSF

Militär snabbmatch
Vet Y Göran Lindblad, SJPK Luleå
Vet Ä Leif Holmström, F21 SKF
Dam Veronika Ferdén, Luleå PK 
A Tommy Hansen, Boden SSK
B Tommy Hansen, Boden SSK
C Andreas Granberg, Piteå PK
R Tommy Hansen, Boden SSK

Fältskjutning
Vet Y Kurt Marklund, Norsjö PSK
Vet Ä Leif Holmström, F21 SKF
Dam Maria Öberg, Bodens SSK
A Andreas Granberg, Piteå PK
B Tommy Hansen, Boden SSK
C Andreas Granberg, Piteå PK
R Tommy Hansen, Boden SSK

Ett tillfälligt målställ om 30 banor byggt på älgskyttebanan på Baggböle jaktskyttebana.

Husbilsparkering på älgskyttebanan.

Markering av fältskyttemål på station 3. Pernilla Lilja Wrenman, Umeå PK, är markör.

Tommy Hansen, Boden SSK, och Andreas Granbom, Piteå PK.
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Gör som mästerskyttarna
skjut med

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

NYHET!

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

Generalagent för Sverige

GT9 (GT45/GT40)

K12

Kid

GPR 1

SP SPRF 22LR  / HP 32WC 32ACP

BGK Skytte A4 utf.  17-02-07  11.59  Sida 1
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Östsvenska 
Mästerskapen i PPC
Av: Peter och Anna Stålbrand

När sommaren närmar sig sitt slut och den regniga hösten är 
i antågande passar det utmärkt att skjuta PPC i Linköpings 
skyttecenters inomhushallar. Skyttecentret är i toppklass och det 
finns gott om utrymme för att slippa trängas. Här genomfördes de 
östsvenska mästerskapen i PPC under helgen den 28–29 augusti.

För att underhålla skytteträ-
ningen under 2021 på ett 
säkert sätt arrangerade PPC 
Sweden ”Covid-cupen” i 
PPC. Detta är en hemma-
banetävling som genomförs 
under totalt 18 veckor i sex 
olika omgångar. Vinnarna av 
Corona-cupen får inga med-
aljer utan endast äran att vin-
na. Däremot kan alla som 
ställt upp i cupen få chansen 

att vinna en Dillon XL750 via 
lottning, där varje start i cupen 
ger en lott. Corona-cupen är 
varken rankinggrundande el-
ler klassningsgrundande och 
det går heller inte att notera 
några rekord. Däremot kan 
skyttarnas resultat ligga till 
grund för standardmedaljer.

Denna helg var det äntligen 
tävling ”på riktigt” när ÖSM 

i PPC äntligen kunde ge-
nomföras. Under tävlingshel-
gen registrerades totalt 174 
starter fördelat på 37 skyttar, 
vilket även inkluderar star-
ter i de två cup-matcher som 
skyttarna kunde ställa upp i. 
Flera skyttar passade på att 
tävla lite extra när tillfälle 
gavs och vissa ställde upp i 
hela sex vapengrupper un-
der söndagen.

Linköping Skf har tillsammans 
med kommunen tidigare 
byggt ett stort skyttecentrum 
för inomhusskytte. Där finns 
det plats för 30 samtidiga luft-
skyttar, en bågskyttehall och 
en hall för krutskytte med 
plats för 12 skyttar. Under 
våren 2020 stod även en ny 
större inomhushall klar, cirka 
100 meter från den tidigare 
skjuthallen. I den nya hallen 

50 yards-linjen under en 1500-match. Skjutbanan var 
välbesökt under ÖSM-helgen.



NP3 ’21 3938 NP3 ’21

Linda Brinck, Linköpings Skf, skjuter det liggande momentet.

Tävlingsledaren George Ekström till vänster bredvid Thomas 
Svensson som arbetade som RO (skjutledare) under helgen.

Den nya skjuthallen på Linköpings Skyttecentrum är stor.

Utanpå ser den nya skjuthallen väldigt anonym ut och först när man 
närmar sig hör man svaga dunsar från de tävlandes vapen.

George var inte bara 
tävlingsledare utan skötte även 
sekretariatet och tävlade själv 
under tävlingens två dagar.

Mikael Hörnqvist, Linköpings Skf, 
agerade även han RO.

finns det hela 60 skjutplatser 
för 25 meter och 11 skjut-
platser för 50 meter. De flesta 
platser har ett vändställ, något 
som samtliga platser i framti-
den kommer att ha.

Den nya skjuthallen är stor och 
rymlig med ett skönt ljus. 
Den är inte uppvärmd men 
den erbjuder i alla fall skytte 
inomhus, något som passade 
perfekt under första dagen på 

Michael Axell 
kontrollerar 

träffarna under 
uppvärmningen.
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Skjutledaren (RO) Thomas 
Svensson sätter upp 
barrikadstolpar som har en 
perfekt passform i den gjutna 
betongplattan.

Knästående skytte vid linjen på 15-yard.

Vid tavlorna finns det ljusramper monterade vilket gav ett bra sken 
både vid skytte och markering.

ÖSM när regnet föll. I den nya 
skjuthallen (C-hallen) genom-
fördes alla 1500-matcher och 
i den lilla hallen (A-hallen) 
sköts det kortmatcher. Kort-
matcherna i A-hallen behöv-
de ingen föranmälan utan var 
så kallade ”drop-in”. På så vis 
kunde skyttarna bestämma sig 
på plats om de ville ställa upp i 
ytterligare vapengrupper.

Linköping Skf som arrangerade 
tävlingen gjorde det så klart 
med bravur. Allt flöt på under 
hela tävlingen. Det fanns cir-
ka 10 funktionärer på plats för 
att genomföra tävlingarna. De 

skyttar från Linköpings Skf 
som fick överflödig tid ställ-
de självklart upp som funktio-
närer för att avlasta varandra i 
arbetet. Även skyttar från an-
dra föreningar ställde upp och 
hjälpte till vid behov, något 
som generellt brukar ske vid 
tävlingar. Skyttarna är både 
generösa och omtänksamma 
mot varandra. Om någons va-
pen inte fungerar korrekt är 
det nästan en självklarhet att 
man kan låna någon annans 
vapen för att kunna ställa upp 
i tävlingen.
– Det är fantastiskt roligt 
att komma i gång med skyt-

Johan Östlund, Sandvikens Psk, skjuter sittande.

Inne eller ute? Denna gång 
var inte turen med skytten.

Robert Johansson, Atlas Copco Pk, skjuter R1500.
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George Ekström skjuter med 
optik vilket ger en snabb och 
tydlig återkoppling hur man 
ligger i tavlan.

Linda Brinck
Linda Brinck skjuter 
för Linköpings Skf och 
började med pistolskytte 
för ungefär 7 år sedan. För 
nästan 3 år sedan gick hon 
PPC kursen där Thomas 
Svensson var utbildare 
och har gillat skyttegrenen 
sedan dess.

Är du nöjd med ditt skytte 
under ÖSM?
– Jag är faktiskt nöjd, säger Linda. 
I open gick det inte så bra men i 
de andra vapengrupperna har jag 
toppat mig själv i stora drag. Jag lig-
ger och nosar på att ta mig upp en 
klass, från sharp shooter till expert. 
För att ta mig upp en klass behöver 
jag skjuta bättre resultat i ytterligare 
en tävling efter ÖSM.

Har du tränat något under 
pandemin?
– Det har inte blivit så mycket skyt-
teträning sedan pandemin kom in i 
våra liv. Däremot har jag ställt upp 
och skjutit i Corona-cupen under 
året, då har det blivit lite träning i 
tävlingen.

Hur ser träningen ut normalt sett?
– Vi har träning på torsdagar, 
berättar Linda. Då är det ofta en 
person som håller i träningen. Om 
någon person behöver träna på 
något speciellt brukar vi alla träna 

Linda har 
skjutit PPC 
under flera 
år och gillar 
att skjuta när 
man får röra 
på sig och 
växla tempo.

Anders Lundback, Rikstens Skf, tar stöd mot barrikaden med 
sin revolver.

Under en PPC-tävling markerar 
skyttarna varandras tavlor. Här 
markerar Jens O’Konor, Atlas 
Copco Pk, åt George Ekström, 
Linköpings Skf.

på det momentet, som till exempel 
omladdningar.

Skjuter du andra grenar än PPC?
– Ja, jag har tävlat i precision och 
fält också. Nu är jag mest insnurrad 
på PPC, säger Linda och skrattar.

Varför tycker du PPC är så roligt?
– När man står på linjen och ska 
börja en skjutning är alla så glada, 
det blir nästan som en familjekäns-
la, berättar Linda. Det är inte så 
strikt som i till exempel precisions-
skjutning där alla sitter tysta och 
väntar på att skjuta en serie. I PPC 
händer det lite mer och jag tycker 
det är en mer avslappnad stämning 
innan skjutningen.
– Sedan får man röra på sig lite 
under skjutningen plus att det är 
tempoväxlingar, i stället för att bara 
stå stilla och skjuta.

Har du någon vapengrupp som 
favorit?
– Jag äger bara en pistol och med 

den skjuter jag standard pistol 5” 
som jag tycker är kul. Sen är match-
erna med den vapengruppen la-
gom långa också, så man orkar 
med. Annars tycker jag att revolver 
är enklare att skjuta men jag har lite 
svårt med omladdningarna.

Vilka matcher sköt du under 
ÖSM?
– Jag hade anmält mig till standard 
pistol 5” men jag efteranmälde mig 
till fler starter.
– I vapengrupp open och standard 
semi-auto lånade jag två olika va-
pen för att tävla. Sedan lånade jag 
en revolver av min sambo Mike för 
att skjuta en 1500 match.

Är det vanligt att man lånar 
vapen för att skjuta andra 
vapengrupper?
– Ja, säger någon ”min pistol har 
gått sönder, får jag låna din?”, bru-
kar det aldrig vara några problem. 
Många lånar ut både vapen och 
tillbehör för att alla ska få skjuta så 

mycket som möjligt, säger Linda 
och ler.

Vilka ambitioner har du med 
ditt skytte?
– Jag skjuter mest för att det är 
roligt. Det blev min och min sam-
bos gemensamma hobby, när vi 
kände att vi ville göra någonting 
tillsammans. Min sambo Mike höll 
på mycket med musik och jag har 
två barn som tog min tid. Jag bo-
kade in oss på en event-skjutning 
i Stockholm som en överraskning 
och båda tyckte att det väldigt ro-
ligt. Sedan började vi titta runt ef-
ter skytteklubbar i Linköping och 
ansökte dit för att gå grundutbild-
ningen.
– Jag trodde nog att det skulle 
vara fler tjejer som sysslade med 
pistolskytte, men det är tyvärr inte 
så många. Nu under ÖSM har vi 
varit tre tjejer som tävlat, men det 
borde vara många fler.

tet igen, berättar George Ek-
ström som var tävlingsledare 
för ÖSM. Man ser på alla 
skyttar, även de rutinerade, 
att de är ovana efter ett längre 

uppehåll. Det är otroligt upp-
skattat att få börja tävla igen.
 Prisutdelningen för samt-
liga vapengrupper genom-
fördes direkt efter den sista 

matchen på söndagen. Det 
tog inte lång tid efter att de 
sista skjutkorten kommit till 
sekretariatet innan det fanns 
ett färdigt resultat.

George Ekström tackade alla 
skyttar för de kommit och 
skyttarna tackade Linköpings 
Skf för en strålande genom-
förd tävlingshelg.
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Erik DanielssonGuldmedaljörerna

Erik Danielsson skjuter även 
han för Linköpings Skf och 
tävlade i alla vapengrupper 
under helgen på ÖSM. 
Han började skjuta pistol 
2016 och blev snabbt en 
inbiten fältskytt. Sedan gick 
Erik PPC-kursen 2018 för 
Thomas Svensson och då 
fastnade han även för PPC.

Har prestationen varit på topp 
under helgen?
– Det har varit både toppar och da-
lar. När det varit toppar har jag fak-
tiskt skjutit personbästa, berättar Erik 
och ler. Det gick riktigt bra i R1500, 
open och standard revolver 4”.
– Jag skjuter i expert klassen just 
nu men jag är i gränslandet till att 
bli master, vilket jag kämpar för att 
nå.

Har ÖSM-arrangemanget varit 
lyckat?
– Absolut, det har fungerat otroligt 
bra. Sedan har vi en bra skyttean-
läggning också som erbjuder gott 
om yta. Om vi inte hade haft den 
stora inomhushallen hade inte ens 
hälften av skyttarna kommit, det har 
jag hört flera säga under helgen.

Hur har skyttet varit under 
pandemin för dig?
– Vi har haft begränsningar i 
skjuthallen till max fyra skyttar per 
träningstillfälle. Det har även varit 
stopp på arrangerade tävlingar utan 
bara egen träning.
– På senare tid har vi genomfört 
lite klubbmästerskap i precisions-
skjutning men då kan vi ändå vara 
utspridda i den stora skjuthallen. Vi 
har även skjutit Covid-cupen vilket 
har varit väldigt roligt.

Erik har under 
helgen skjutit 
personbästa 
och närmar sig 
klassen master.

George Ekström, Linköpings Skf
P1500 (1475/81x)

Erik Danielsson, Linköpings Skf
SR 2.75” (472/30x)

Anders Lundback, Rikstens Skf
R1500 (1472/86x), Open (597/44x)

Lag P1500 – Atlas Copco Pk
Jens O’Konor och Robert 
Johansson

Jens O’Konor, Atlas Copco Pk
SP 5” (582/26x)

Lag R1500 – Linköpings Skf
Erik Danielsson och Mikael 
Hörnqvist

Johan Östlund 
– Sandvikens Psk
SR 6” (588/32x)
SP 5” FR (473/32x)
SR4” (479/45x)

Kompletta resultatlistor från ÖSM i PPC kommer att finnas på Svenska Pistolskytteförbundets hemsida.

Vilka skyttegrenar har du saknat 
mest på sista tiden?
– Där vill jag gärna säga fältskjut-
ning, men PPC är otroligt roligt det 
också.

Har du ett vapen för varje 
vapengrupp?
– Jag skulle gärna vilja ha det, sä-
ger Erik och ler. Nu har jag en 6” 
pistol som jag skjuter P1500 med, 
sedan en revolver som jag skjuter 
R1500 med. Någon av dessa an-
vänder jag till open också. Sedan 
har jag en 5” pistol och en 4” re-
volver också för de andra vapen-
grupperna.
– Är man på externa tävlingar och 
till exempel vill skjuta en kortmatch 
i SR 2,75”, då brukar det sällan vara 
några problem att låna vapen av 
någon annan skytt.

Vilken träning är viktigast för 
dig om du skall komma i form?
– Jag åker hit till skjutbanan och 
tränar i så fall. Att stå hemma och 
torrklicka eller att träna mentalt eller 
fysisk är inget för mig. Jag skjuter 
för att det är kul och då vill jag vara 
på skjutbanan. Det blir mycket hyls-
producerande, vilket många tycker 
är galet, men det fungerar för mig 
att nöta.
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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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NP:s AntikrundaNP:s Antikrunda

Foto: Ulf Hansson
Artikeln är en repris från NP 1/2004

Att Fabrique National överhuvudtaget grundades kan Belgien tacka 
bröderna Mauser för. Deras första gevär, en konstruktion kallad 
Model 1871 var en enkel enskottare för svartkrut som efterhand 
vidareutvecklades. Den tekniska utvecklingen gick mycket fort 
och bröderna Mauser använde sig fortlöpande av alla tekniska 
landvinningar och inte minst den finmekaniska utvecklingen. 
1888 kom så den för dåtiden imponerande modellen M 1888.
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Repetergeväret M 1888 med 
dess femskottsmagasin och 
en ny, kraftfull patron lad-
dad med rökfritt krut blev en 
enorm framgång för bröderna 
Mauser som först fick order 
av den tyska armén, sedan från 
ett flertal andra länder.
 Samtidigt med lansering-
en av M 1888 funderade Bel-
gien på en ersättning till det 
gevär som Belgiens armé an-
vände, nämligen enskottaren 
Albini-Braendlin, ett gevär, 
kanske snarare en musköt, 
som ursprungligen härstam-
made från flera olika franska 
modeller konstruerade mellan 
1840 och 1880.
 Belgiens kr igsminister 
General Pontus insåg att lil-
la Belgien, klämd mellan 
stormakterna Tyskland och 
Frankrike, var tvungna att er-
sätta reliken Albini-Braendlin 
med ett modernt vapen och 
Pontus började undersöka om 
det fanns ett belgiskt företag 
som skulle kunna licenstill-
verka Mausers senaste kon-
struktion.
 Trots att Belgien hade 
ett flertal olika tillverkare 
av vapen, hittade inte gene-
ral Pontus en tillverkare med 
kapacitet att tillverka det sto-
ra antal vapen som landets 
armé behövde. Lika lite fanns 
det något företag som klara-
de det mest grundläggande 

&
Fabrique National

Av: Lars Junberger
Med ett särskilt tack till min vän 
Arne Thell

07:an
den svenska

FN:s verkliga 
storsäljare och 
det vapen som 
etablerade företaget, 
började som en 
experimentmodell i 
John M. Brownings 
verkstad i Ogden, 
Utah, USA. Patentet 
utfärdades den 
21 mars 1899.
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Det är kanske inte så konstigt att FN Modell 1900 med sin smidiga 
form ansågs särskilt lämpad för att bäras i en ficka. Vapnet hade inga 
utskjutande detaljer som kunde fastna.

kravet vilket var att samtli-
ga delar skulle vara utbytbara 
sinsemellan och därmed pas-
sa i alla tillverkade vapen. Ti-
digare hade varje vapen fått 
sina komponenter inpassade 
och justerade var för sig och 
en del anpassat för ett gevär, 
passade inte till ett annat vil-
ket var en mycket stor nack-
del.
 Besviken konstaterade 
general Pontus efterhand att 
Belgien saknade möjlighet att 
tillverka moderna vapen med 
god precision i stora serier.
 Skulle då Belgien vara 
tvingade att importera vapen 
till sitt försvar från ett annat 
land?

Nationellt samarbete en lös-
ning. Situationen föreföll kri-
tisk tills Fabricants d’Armes 
Réunis, som var en av de 
största inhemska vapentill-
verkarna, föreslog att Belgien 
skulle grunda ett nytt företag, 
ett företag som skulle utrustas 
med moderna maskiner vilket 
var en förutsättning för mass-
tillverkning med kvalitet och 
precision.
 Sagt och gjort. Med ett 
helhjärtat stöd från Belgiens 
stat och regering skapade 
flera mindre belgiska vapen-
tillverkare det nya företaget 
Fabrique National d’Armes 
de Guerre. Den 3 juli 1889 
registrerades företaget offi-
ciellt, en ny fabrik byggdes 
i Herstal strax utanför Liège, 
modern maskinutrustning 
importerade från det tyska 
företaget Ludwig Löwe som 
inte bara tillverkade maski-
ner, utan också var Tysklands 
största tillverkare av Mauser-
vapen.
 Den 12 juli 1889 fick det 
nya företaget en order från 
den belgiska staten på 150.000 
Mausergevär av modell 1888. 
Tillverkning startade ome-
delbart men efterhand beslöt 
den belgiska armén att flera 
olika förbättringar skulle gö-
ras, tillverkningen avbröts och 
många redan tillverkade delar 
skrotades, men med hjälp av 
företaget Ludwig Löwe och 
tyska specialister tog produk-
tionen snabbt fart igen.
 Den 31 december 1891 
levererades de första fyra ge-

vären, den 30 juni 1893 rap-
porterade Fabrique National 
att produktionstakten upp-
gick till 250 enheter per dag 
och att 42.000 gevär hade till-
verkats och levererats. Den 31 
december 1894, exakt tre år 
efter att de första fyra gevären 
levererats, rapporterade Fabri-
que National att ordern var 
klar och att samtliga 150.000 
gevär levererats.
 Då Tyskland 1940 ock-
uperade Belgien och intog 
FN:s fabrik i Herstal, hade 
sammanlagt 517.000 Mau-
sergevär i olika varianter och 
kalibrar tillverkats och levere-
rats till ett 20-tal länder värl-
den över.

Ett oväntat besök. I en tidiga-
re artikel om vapenutveck-
ling berättade jag om Hugo 
Borchardt, hans uppfinnings-
rikedom och om hans pis-
tolkonstruktion Borchardt 
Modell 1893 som han ut-
vecklade då han under åren 
1890 till 1894 var anställd hos 
just företaget Ludwig Löwe i 
Tyskland.
 Men något gick fel i sam-
arbetet mellan Borchardt och 
Löwe. Förbittrad lämnade 
Borchardt den tyska tillver-
karen och det föreföll som att 
han bestämt sig för att vem 
som helst skulle få tillverk-
ningsrätten till hans pistol, så 
länge det inte var företaget 
Ludwig Löwe.
 Borchardt reste till Liège 
med en pistol (serienum-
mer 27) och mottogs vänligt 
av FN:s ledning men ock-
så här gick det fel. FN ansåg 
att Hugos pistol var alltför 
komplicerad, svårtillverkad, 
tung, ohanterlig och oan-
vändbar som enhandsvapen. 
Man tackade nej och den 
förolämpade Borchardt läm-
nade Liège i vredesmod. Han 
återvände till Ludwig Löwe i 
Tyskland där pistolen tillver-
kades i något tusental mel-
lan 1894 och 1897 då DWM 
övertog tillverkningen innan 
den upphörde 1899.
 Under dessa år arbetade 
George Luger som vi ock-
så vet med vapenutveckling, 
vilket med tiden resulterade i 
(Luger) Parabellum, antagen 
av Tyskland som P08 1908.

 Med detta lämnar vi Hugo 
Borchardt men inte hans pi-
stol med serienummer 27.
 Den lämnades kvar hos 
FN i Herstal efter Hugos 
besök och den återfinns lite 
oväntat i den samling som 
John Moses Brownings son 
Val skapat.

FN:s första pistoler. I mitten 
av 1897 träffade amerika-
nen Hart O. Berg, som då 
var FN:s marknadschef, John 
Moses Browning under ett 
besök i USA.
 Berg besökte USA främst 
för att besöka olika företag 
och leta nya idéer, men ock-
så för att försöka hitta nya 
produkter som kunde lämpa 
sig för tillverkning hos FN i 
Liège.
 Hans avsikt var att utveck-
la FN:s produktsortiment och 
bredda tillverkningen och 
bland förslagen fanns tillverk-
ning av ammunition, bilar, 
cyklar och motorcyklar.

 Under ett besök på en 
cykelfabrik i Hartford, Con-
necticut, stötte han oväntat på 
John Moses Browning som i 
en väska hade prototypen till 
den pistol i kaliber .32 som 
sedan fick modellbeteckning-
en M 1899.
 Browning som nyligen 
besökt Colts fabrik i Hart-
ford var en smula nedstämd 
då Colt som inriktat sig på en 
annan av hans konstruktioner, 
en i grövre kaliber, tackat nej 
till hans senaste modell, men 
då Berg och Browning pra-
tat sig samman fann de båda 
omedelbart samarbetsmöj-
ligheter. Berg insåg direkt att 
pistolen var ett perfekt kom-
plement till FN:s verksamhet. 
Browning såg stora inkomster 
framgent.
 Ett avtal dem emellan 
tecknades den 7 juli 1897 som 
innebar att FN fick tillverk-
nings- och försäljningsrätten 
i de flesta europeiska länder 
med undantag av Storbritan-
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Många vapen graverades mycket 
omfångsrikt över hela ytan och försågs 
med inserat och guldinläggningar. 
Många fabriker tillverkade också 
ekonomimodellen i dess enklaste utförande 
som såldes i enorma antal för en mycket 
liten penning. M 1903 tillverkades i något 
förändrat skick av ett 50-tal spanska 
företag i fler än en miljon exemplar.

– ”Vapnet kännetecknas särskilt av dess extremt kompakta konstruktion 
och av det löstagbara magasinet i kolven samt av den gemensamma rekyl- 
och slagstiftsfjädern”, skrev den amerikanska kommission som testade 
vapnet.

FN:s Modell 1903 kunde också levereras med axelstöd och med ett förlängt 
magasin som tog tio patroner istället för standardversionens sju. Inga 
sådana vapen levererades till Sverige.

nien och Irland som året inn-
an tecknat avtal med Colt. I 
alla andra länder fick FN och 
Colt fritt konkurrera med 
varandra.
 Den stora och tunga, över-
dimensionerade pistolen M 
1899 med dess alltför om-
fångsrika proportioner blev 
ingen försäljningsframgång. 
Endast 3.900 exemplar till-
verkades men då vapnet gjorts 
betydligt mindre, avsevärt 
smidigare och mer anpassat 
till den lätta patron i kaliber 
.32 som den var kamrad för, 
tog försäljningen av M 1899s 
efterföljare med modellnum-
mer M 1900 fart.
 Till skillnad från alla andra 
pistoler på marknaden hade 
M 1900 ett löstagbart magasin 
som tillät omedelbar omladd-
ning av pistolen då ett annat, 
påfyllt magasin kunde använ-
das direkt. M 1900 hade också 
en säkring, pipan var fast mot 
stommen vilket borgade för 
god precision och inte minst 

var tillverkningskvalitet, finish 
och blånering mycket bra för 
den tiden.
 Jag vågar påstå att M 1900 
påverkade all utveckling och 
tillverkning av pistoler un-
der många år framöver. Walt-
her och Beretta inspirerades 
att börja tillverkning, span-
ska företag följ-
de efter men 
den största 
effekten, rent 
av arvet efter 
M 1900, kan 
vara Brow-
nings patron-
konstruktion och kaliber. Han 
valde 7.65 x 17 mm, känd 
som 7.65 Browning i Europa 
och som .32 ACP i USA.

Stora försäljningsframgångar. 
M 1900 visade sig vara en 
lyckträff för FN. Den 4 augus-
ti 1904 hade 100.000 pistoler 
tillverkats och då produktio-
nen av dem slutligen upp-
hörde 1912 hade sammanlagt 

724.450 stycken tillverkats 
i Liège.
 M 1900 tillverkades ock-
så i andra världsdelar. Många 
företag etablerades i olika eu-
ropeiska och asiatiska länder 
som alla tillverkade kopior 
av pistolen för främst enskilt 
bruk.
 Flera polis- och militär-
styrkor i många länder antog 
också pistolen, bland dem 
Belgien, Tsarryssland och Ne-
derländerna.
 Just Belgien blev det an-
dra landet i världen som för-
såg sina styrkor med en pistol 
och den första ordern om 
20.000 enheter tecknades den 
3 juli 1900. Schweiz var det 
första landet som redan tidigt 
på året hade antagit en vari-
ant av Borchardt-Luger. 1903 
antog Spanien som det tred-
je landet i världen en variant 
av Bergmann Marspistolen. 
Snart skulle också Sverige föl-
ja efter.
 M 1900 testades i ett flertal 
länder. Storbritannien tacka-
de med tiden nej till M 1900 
då man ansåg att kalibern var 
för klen. Även i USA ansågs 
kalibern för klen för mili-
tärt bruk, fast man gav vap-
net beröm. I en rapport från 
1902 gavs följande omdöme: 
- ” Vapnet kännetecknas 
särskilt av dess extremt kom-
pakta konstruktion och av det 
löstagbara magasinet i kolven 
samt av den gemensamma 
rekyl- och slagstiftsfjädern. 

Pistolen är flat och har inga 
utstickande eller utskjutande 
delar, därför kan den lätt bäras 
i bröstfickan som ett cigaret-
tetui. Pistolen är särskilt läm-
pad för allmänheten (!) och 
för till exempel cyklister och 
turister”.
 Tyvärr spreds också M 
1900 bland bovar, bandi-
ter och mördare. I Frankri-
ke blev M 1900 så populär i 
den undre världen att nam-
net Browning kom att bli ett 
slanguttryck och en synonym 
för en liten automatisk pistol.
 Dessvärre använde ock-
så Gavr ilo Pr incip en M 
1900 då han i Sarajevo den 
28 juni 1914 mördade Är-
kehertig Franz Ferdinand, 
tronföljaren till kejsardömet 
Österrike-Ungern. Det bru-
tala mordet ledde till det För-
sta Världskriget.

Modell 1903. I februari 1902 
besökte John Moses Brow-
ning Herstal för första gång-
en och med sig i bagaget hade 
han prototypen till den pistol 
som med tiden fick beteck-
ningen M 1903.
 Fram till 1904 vidareut-
vecklades och förbereddes 
prototypen för massproduk-
tion och fick också FN:s mo-
dellbeteckning M 1903. För 
att tillfredställa dem som öns-
kat en grövre kaliber, lansera-
des M 1903 kamrad för den 
nya kalibern 9 mm x 20 mm 
Browning Long.
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trots att vapnet var tungt och 
överdimensionerat i förhål-
lande till den nya Browning 
Longpatronen som fortfaran-
de betraktades som lite klen, 
i synnerhet i jämförelse med 
9 mm Parabellum.
 Då FN 1927 slutade er-
bjuda M 1903, hade bara 
58.442 vapen tillverkats i 
Liège. Tillverkningen upp-
hörde faktiskt redan 1914 då 
Tyskland invaderade Belgien. 
Efterkrigstidens vapen sattes 
bara samman av redan tillver-
kade komponenter.
 Men det var ett land som 
skulle tillverka avsevärt fler M 
1903 än FN gjort och det var 
Sverige.

Svensk officers skyldighet att 
ha tjänstevapen. Då officers-
revolver m/87 infördes i 
svenska armén tillkom be-
stämmelsen att en officer 
hade skyldighet att själv in-
skaffa ett tjänstevapen. Of-
ficerare fick köpa vapen av 
staten men det förekom ock-
så privata inköp.
 I början av 1900-talet an-
sågs m/87 som mycket omo-
dern och därför utförde en 
militärkommission i Sverige 
omfattande prov med auto-
matiska pistoler. Avsikten var 
att ombeväpna den svenska 
officerskåren och ge den ett 
tidsenligt vapen.

Följande vapen prövades:
–  2 st Parabellum i kaliber 

7.65 mm
–  2 st Browning M 1900 i 

kaliber 7.65 mm
–  2 st Colt Browning i 

kaliber 9.5 mm
–  2 st Mannlicher pistoler i 

kaliber 7.63 mm
–  4 st Mannlicher 

karbinpistoler i kaliber 
7.63 mm

–  1 st Hamiltonpistol i 
kaliber 6.5 mm

–  2 st Browningpistoler M 
1903 i kaliber 9.0 mm

–  2 st Frommerpistoler i 
kaliber 8.0 mm

Dessutom gjordes prov med 
den svenska revolvern m/87 
i kaliber 7.5 mm och med 
den ryska revolvern m/95 i 
kaliber 7.62 mm för att få en 
jämförelse med vapnen ovan.

Förväntat resultat. De för-
utsättningar och huvud-
fodringar som kommissionen 
arbetade efter hade fastställts 
av Kungliga Arméförvalt-
ningen enligt följande:
1. Vapnet får icke vara alltför 
tungt
2. Vapnet bör lämna ett till-
räckligt verksamt skott
3. Vapnet bör hafva god väl-
skjutning
4. Vapnet bör hafva en sådan 
form att man träffar målet äf-
ven utan noggrann riktning
5 Vapnet bör hafva fullt be-
tryggande säkringsanordning-
ar

Efter utvärdering av försöken 
fastställde kommissionen i få 
ord att Parabellumpistolen var 
överlägsen som precisionsva-
pen men att dess mekanism 
fungerade mindre säkert än 
Browningpistol 2, d.v.s. M 
1903. Vid försök under fält-
mässiga förhållanden, under 
kyla och i mörker var Brow-
ningpistolen överlägsen Pa-
rabellum.
 Övriga vapen avfärdades 
och den enhälliga kommis-
sionen föreslog utan tvekan 
att den belgiska pistolen M 
1903 skulle införas. Vidare 
föreslog kommissionen att 
vapnet skulle få några de-
taljer förstärkta, bland annat 
säkerhetsspärren och utdra-
garen. Vidare borde vapnet 
förses med en ring för en pi-
stolsnodd.
 Pistolen fastställdes den 16 
december 1907 som tjänste-
vapen för alla kategorier, det 
vill säga officerare och fanjun-
kare men med tiden även för 
signalister, med beteckningen 
pistol m/07. Patronen fick be-
teckningen skarp pistolpatron 
m/07. Efterhand som revolver 
m/87 tagits ur tjänst utrusta-
des ytterligare kategorier.

Fabrique National som första 
leverantör. Från FN fabriken i 
Liège beställdes och inköptes 
10.000 M 1903 via den svens-
ka generalagenten AB Paul 
Berghaus i Göteborg.
 Försvaret har i stort alltid 
haft mottagarkontroll av till-
verkade vapen. Sedan slutet av 
1800-talet sker all kontroll vid 
Carl Gustavs Gevärsfaktori i 

Pistol m/07 tillverkad av 
Husquarna skiljer sig inte 
nämnvärt från de som 
tillverkats i Belgien.

 Till skillnad från M 1900 
med dess fasta slagstift i ba-
kre delen av stommen, hade 
M 1903 hade en dold hane 
som slog mot ett separat och 
rörligt slagstift till skillnad 
från alla andra pistoler, vida-

re en greppsäkring i kolven. 
Till skillnad från M 1900 låg 
pipan i manteln och över re-
kylfjädern.
 Under kommande år sål-
des M 1903 till ett flertal län-
ders polis- och militärstyrkor 

Försvarets lät tillverka attrapper 
av m/07. Användningsområdet 
är oklart, kanske användes de i 
utbildningssyfte.

På den här avskalade 07:an kan man 
studera avfyringsmekanism m.m.

Den norske vapenkonstruk-
tören Generalfälttygmästare 

Ole Krag, f.d. direktör för 
Kongsbergs Vapenfabrik, 

försökte förbättra pistol m/07. Resultatet blev 
ingalunda dåligt, men det accepterades inte av 

Sverige. Hans försöksvapen hade bland annat en 
annorlunda utformning av varbygeln, vilket kan 

tyda på att tvåhandsfattning sågs som lämplig. 
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Eskilstuna som då lydde un-
der Kungl. Arméförvaltning. 
Kontrollanterna utbildades av, 
och var verksamma vid fakto-
riet. Även officerare från olika 
regementen tjänstgjorde där 
under vissa perioder.
 De belgiska pistolerna 
kontrollerades således var för 
sig av faktoriet och de försågs 
enligt reglerna med kontrol-
lanternas initialer och den 
svenska kontrollkronan bak-
till på manteln.
 På de pistoler som tillver-
kats i Belgien återfinns i re-
gel initialerna HC som står 
för besiktningsofficeren Hyl-
tén-Cavallius och CJ som står 
för Carl Edvard Johansson vid 
Gevärsfaktoriet.
 Just Carl Edvard Johans-
son är identisk med Mått-Jo-
hansson, konstruktören av 
den världsberömda måttsat-
sen som fortfarande används 
världen över för att ställa in 
mycket noggranna mått. Som 
en liten utvikning kan näm-
nas att Henry Ford köpte ett 
mycket stort antal måttsatser 
till sina fabriker för att på så 
sätt få enhetliga mått och där-
med kunna tillverka med pre-
cision och noggrannhet.
 Som ännu en utvikning 
kan nämnas att det också 

finns ett fåtal pistoler som sak-
nar tillverkningsnummer och 
dessa har då tillverkats som 
”gesällprov” av officerare som 
tjänstgjorde vid faktoriet.

Sedan Husquarna i Sverige. Då 
Tyskland invaderade Belgien 
1914 avbröts alla leveranser 
till Sverige. Då beslöt Sveri-
ge att vapnet skulle tillverkas 
i Sverige, hos Husquarna. Så 
skedde också.
 1917 hade Husquarna av-
slutat verktygsuppsättningen 
och produktionen började. 
Fram tills 1941 då pistol 07 
ersattes av m/40 hade sam-
manlagt 95.171 pistoler till-
verkats enligt FN i Herstal. 
Husquarna anger produk-
tionen till 89.350. Skillna-
den kan kanske förklaras 
med löpande leveranser fram 
till 1914, av slarvig bokfö-
ring men också då Husquar-
na tillverkade ett antal vapen 
för privat bruk, FN anger det 
antalet till 6.145. Vidare såldes 
ett antal vapen med särskil-
da tillverkningsnummer till 
Finland under Vinterkriget 
1939-40.
 Totalt ska då 153.173 va-
pen ha tillverkats enligt Fabri-
que National.
 Även andra var inblandade. 

Den norske vapenkonstruk-
tören Generalfälttygmästa-
re Ole Krag, f.d. direktör för 
Kongsbergs Vapenfabrik vil-
ken pensionerades 1902, och 
som vi minns som konstruk-
tör av armégeväret Krag-Jör-
gensen som under en period 
var standardgeväret i USA, 
försökte sig på att förbättra 
pistol m/07. Resultatet blev 
ingalunda dåligt, men det ac-
cepterades inte av Sverige.
 Under Andra Världskriget 
gjorde Husquarna försök att 
byta pipa på pistol m/07, san-
nolikt för att kunna använda 
den nya patronen m/39 som 
användes till både pistol m/40 
och till de svensktillverkade 
kulsprutepistolerna.
 Pipan i m/07 ersattes med 
en parabellumpipa och c:a tio 
sådana pistoler tillverkades 
och testades, men av någon 
eller flera anledningar fortsat-
te inte försöken. Därför hade 
Sverige under en period två 
pistoler som dock inte kunde 
använda samma patron.
 Under min värnplikt ut-
bildades jag på både m/07 
och m/40. Den senare var ett 
precisionsvapen jämfört med 
m/07 men då ska man minnas 
att det hade gått närmare 40 
år mellan de två vapentyper-

na. Även ammunitionen hade 
utvecklats och framför allt 
hade tillverkningsmetoderna 
och förståelsen för skyttens 
krav och kunskap förbättrats 
vilket framgår tydligt då man 
jämför m/07 med m/40.
 Men som vanligt är det 
slutligen lavetten, d.v.s. skyt-
ten som avgör var träffen 
hamnar.

FN idag. De senaste åren har 
varit motiga för FN som lades 
ned då de franska och belgiska 
staternas vapentillverkning-
en avreglerades och i sin tur 
såldes till ett ”privat” företag 
kallat G.I.A.T. Därmed in-
träffade det som många ansåg 
otänkbart. G.I.A.T. hamnade 
tämligen omgående i ekono-
miska svårigheter vilket inne-
bar att belgiska staten och 
distriktet Wallonien köpte 
tillbaka resterna av FN och 
det återuppväckta företaget 
befinner sig i dag i ett eko-
nomiskt dilemma.

Viss tillverkning pågår av 
främst vapen för jakt och för 
”personligt” skydd men ing-
en av dem jag pratat med på 
FN vågar ge en prognos för 
företagets framtida verksam-
het och utveckling. 

Pistol m/07 under övningar vintern 1924.
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Krysset

Lösenordet består av 
slumpmässiga bokstäver som 
du får fram genom de blå 
numrerade rutorna.
Skicka lösningen senast 
den 7 november 2021 
med e-post till npkryss@
liteolika.se eller som postbrev 
till Svenska Pistolskytteförbundet, 
Box 27001, 102 51 Stockholm. Märk kuvertet 
”Korsord NP 3/21”. 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 2/21 var: OÄVTE
Grattis till Leif Lindström i Eskilstuna, som får två badhanddukar 
med förbundets logotyp.

Lösning NP2/21.

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

1

23

4

5

SES I GRÖN 
MATTA

INDISKT 
BRÖD

VÅTT  
MÅTT VÄTE

HUVUD- 
BONADER 

FÖR  
SEMESTRAR

VANLIGEN

LÅTER  
NÖJD

 
TILLVERKAR

VAPEN

FÖRST I 
RADDAN

KROMOSOM

SINNES- 
ORGANET

TJUT

KÄND 
PISTOL

STÖTARNA
DEN  

TOTALA  
OREDAN

ANMODA

ANSIKTE

HÅLLER 
MED I 

LONDON

SPANNMÅL
YTA MAN 

RÅDER  
ÖVER

HÖG- 
HETEN MATAS

HERR 
MELIN

BARA KORT

HELIGA SKRIV- 
TECKEN

DOSOR 

SÅNGAR 
KURT

SKUM

KORT FÖR 
YTA

ILLVILJA

HERR I UK

HALVFAST 
MASSA 

SAMLAR 
LJUS

GJORD

GOJA

SINNRIK
 

FAT

AVFALL 
SOM SES 
MED AV

ODLINGS-
KÄRL

KAN MAN 
SJUNGA I 

KÖR

TECKNAD 
VÄS

ÅRSTID

FÖRR 
PÅ BIL I 

SKARABORG

DÄNGA

UNDER-
RÄTTELSE 
TJÄNST

SIST AV 
ALLA

ÄSSJA

FLOD

SEGT TRÄ
HÖGSTÄMD 

DIKT

HÅRT TRÄ
MÖJLIGEN 

I KORT 
FORM

KORT SVAG 
STRÖM

PASSÉ

KUNSKAPS-
BOK

OMGES AV 
VATTEN

SYRE

IRIDIUM

FÖR-
DELARNA

PÅ  
SVENSKA 

BILAR

FLIT

VAPEN- 
GRUPP

LO 
BJÖRN

PROV- 
SKJUTARE



NP3 ’21 5150 NP3 ’21

Just idag hade vi en tävling 
i Guldcupen på FPK’s bana 
i Bergskog, Sunne. Det var 
en av sommarens varmaste 
dagar och solen låg rakt in 
i skjuthallen. Allt eftersom 
serierna med C-vapen fort-
skred så kändes det även att 
temperaturen i både ammu-
nitionen och metallen i mitt 
vapen steg. Till slut kändes 
pistolen obehaglig att hålla i 
och det verkade som att mitt 
skjutresultat blev sämre och 
sämre. Inför sista serien fick 
jag då äntligen upp en skärm 
så att allt kunde kyla av nå-
got, och sista serien blev en 
hel del bättre.

Nu är jag ju mycket väl klar 
över att ovannämnda är en 
”fullständigt ovetenskaplig 
studie” och att en mängd an-

dra faktorer – inklusive min 
egen prestation i värmen – 
naturligtvis spelar in, men 
vi hade efteråt i klubben en 
diskussion om temperaturens 
inverkan på både ammunition 
och vapen. Där någon men-
ade att ammunitionens tem-
peratur i sig inte spelar någon 
roll, men om man till exempel 
lämnar ammunition i kaliber 
.22 LR i en bil, där tempera-
turen kan komma upp på 60–
70 grader, då kan tändsatsen 
smälta och potentiellt göra 
ammunitionen obrukbar.

Efter hemkomsten har jag för-
sökt läsa på nätet, men det här 
verkar vara en riktig djungel, 
där det mesta handlar om ge-
värsammunition, ibland krut 
för självladdare. Några skri-
ver att temperaturen visst har 

Ballistik och temperatur?
Redaktionen fick under sommaren in en fråga från Leif i 
Värmland som handlar om hur ballistiken påverkas av den 
kringliggande temperaturen. Frågeställningen är högst intressant 
och vi hoppas att någon läsare kan anamma Leifs vädjan som 
han skriver om i texten nedan.

Insändare

Redaktionen söker ständigt ef-
ter intressanta reportage och 
artiklar från hela vårt avlånga 
land. Det är ni medlemmar 
som kan vara med och påver-
ka vad ni vill se i tidningen, 
genom att själva skicka in re-
portage. Kanske är det så att 
du som läsare har tänkt att du 
skulle kunna bidra med något 
för tidningen?

Tveka inte! Om det kliar i 
fingrarna, sätt dig vid tang-
entbordet och skriv. Vi på 
redaktionen står till ert förfo-
gande och hjälper till om ni 
har några frågor om utform-
ning av text och bild. Re-

daktionen går alltid igenom 
materialet som skickas in och 
vi har alltid en dialog med ar-
tikelförfattaren innan artikeln 
publiceras.

Foton som skickas med ska 
vara högupplösta original 
(cirka 2500 x 1900 pixlar), ej 
redigerade. Detta fungerar of-
tast med en nyare typ av mo-
bilkamera. Tänk på att försöka 
få till bra skärpa och ljus när 
du fotar. Kom ihåg bildtext 
till varje foto och namn på 
fotografen.

Välkomna att skicka ert mate-
rial till oss på np@liteolika.se

Skriv för NP du också

Foto: Lapua

betydelse för förbrännings-
hastigheten av krutet, andra 
skriver att tillverkarna har till-
satt stabilisatorer för att mot-
verka just det. Och hur är det 
med fabriksladdat ammuni-
tion, där man är helt utläm-
nad till att fabriken har använt 
”bra” krut?

Andra skriver att vapnets tem-
peratur har betydelse för 
ballistiken, beroende på om 
pipan är rumstempererad, het 

eller kall. Hur varm är i detta 
sammanhang ”het”?

Det måste ju rimligen vara nå-
gon/några i detta land som 
kan en hel del mer om detta 
ämne än mig. Jag kan gärna 
tänka mig att dessa ”någon” 
kunde skriva en fin artikel 
i Nationellt Pistolskytte om 
detta ämne, som verkar vara 
ett problem som man aldrig 
hör något om. Eller ÄR det 
egentligen ett problem?
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Tolkar 
Fält resp. Ban 
Enskilda tolkar 80:-/st 
Bansats 450:- 
Fältsatsen 530:-

JACKMÄRKE 30:- 
65 x 90 mm

BLAZERMÄRKE 125:- 
70 x 90 mm

SLIPSHÅLLARE 75:-
Med kopia av pistolmärket 
i guldimitation.

SIDENSLIPS 
340:-

KEPS 105:- 
En storlek (inställbar)

BÄLTE i äkta 
läder 350:-

Profilprodukter 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

Profilprodukter, trycksaker och utbildningsmateriel

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

Skjutställningar

Svenska Pistolskytteförbundet

Skjutställningar 
50:-

SKYTTELOGGBOK 100:-

VITBOK
– Om bly i kulfång

Ulf Qvarfort, Per Leffler, Jan Sjöström

Fo
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 
239:-

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

Målmateriel

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

från GESAB
Startat av skyttar för skyttar

Det är vi som har de BLÅ fältskyttemålen

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

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

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

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

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

Vi har Falling Target-ställ 
för luftpistol

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

istolskytteförbundet

SKJUT-
HANDBOK

Svenska
Pistolskytteförbundet

Upplaga 18
2020-01-01

Skytteloggbok för:

Planering och 
Tävling: 50:-

Planering och 
Tävling

Svenska Pistolskytteförbundet

Skjutteknik: 
50:-

Skjutteknik

Svenska Pistolskytteförbundet

Nio OS – nästan 
195:-
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SKYTTESPORT
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från Sverigefrån Sverige
JÄRNMANNENJÄRNMANNEN

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

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

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

hans många framgångar med ett olympiskt guld och Svenska Dagbladets 

hans många framgångar med ett olympiskt guld och Svenska Dagbladets 

guldmedalj – Bragdguldet som kronan på verket.

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

 Torsten delar också med sig av upplevelser och erfarenheter från sin 

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

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

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

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

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

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

industriföretag med 500 anställda som alltid gick med vinst.

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



NP3 ’21 5554 NP3 ’21

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

Glock 17 
Gen5 MOS FS

CZ Shadow 2

R8 Ultimate

Fältmål av 
högsta kvalitet!

Walther GSP Expert

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

Text: Pär Hylander
Foto: Anna Stålbrand

När skjuttiden är kraftigt begränsad och mer än ett skott 
ska skjutas är det onekligen så att det spelar roll hur snabbt 
man kan komma åter till en tillräckligt god siktbild. Om vi 
accepterar denna tanke leder det oss till att hantering av 
rekylen och därmed grepp och skjutställning spelar roll.

I vapengrupp C har rekylhan-
teringen tämligen liten bety-
delse eftersom rekylkraften är 
väldigt liten. Även med då-
ligt grepp och dåligt anpassad 
kolv går det rätt bra att skjuta 
i ett tempo av 1 sekund/skott.
 I vapengrupp A med en 
miniminivå på utgångsener-
gi av 420 J innebär detta en 
i sammanhanget signifikant 
rekyl och därmed avsevärt 

större behov av rekylhante-
ring och därför grepp (och 
skjutställning). Mellan dessa 
två finns då vapengrupp B 
(oftast pistol i kaliber .32) som 
skjuts utan stödhand och va-
pengrupp R som skjuts med 
stödhand och har lite större 
spännvidd från tävlingslad-
dade kaliber 32 till fabrik-
sammunition i kaliber 38 eller 
större.

På flera SM i militär snabb-
match har jag hört det sägas i 
skjuthallen när det närmar sig 
6-sekunderserierna ”att skju-
ta på 6 sekunder är ju omöj-
ligt i vapengrupp A”. Dylika 
uttalanden är intressanta ur 
ett tävlingspsykologiskt per-
spektiv, vilket troligen handlar 
om flykt, men lika intressant 
att själva sakfrågan, huruvida 
det faktiskt är omöjligt el-

ler näst intill att med relativt 
hög precision skjuta i tempo 1 
sek/skott. Jag menar att det är 
ett helt galet påstående. Men 
självklart behöver lämplig 
skytteteknik användas för att 
lyckas med det. Den skytte-
teknik som många nationella 
skyttar använder är illa lämpad 
för detta ändamål.
 Bland oss nationella skyt-
tar sägs det inte allt för säl-

Rekylhantering!
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Rekylhantering!

lan att dynamiskt skytte bara 
handlar om att skjuta på 5 
meter och rulla runt på mar-
ken, samt att inga dynamis-
ka skyttar kan skjuta. Denna 
uppfattning har på senare år 
varit väldigt avtagande.
 Detta är en vanföreställ-
ning och jag är övertygad att 
om de 20-30 främsta dyna-
miska skyttarna och de 20-
30 främsta skyttarna i militär 
snabbmatch i Sverige sam-
manföras på samma tävling 
i militär snabbmatch, skulle 
vi se många av de dynamiska 
skyttarna på topp-10 place-
ringar. Jag är osäker på om de 
nationella skyttarna ens skul-
le få någon medalj. Visst vore 
det en gnutta genant, då gre-
nen militär snabbmatch är en 
nationell pistolskyttegren.

Några av er läste säkert stycket 
ovan med stor misstro. För-
hoppningsvis ställer sig andra 
sig frågan varför jag tror och 
skriver något sådant. Detta 
beror på två anledningar:
1. Det går inte att bli natio-
nellt, och ännu mindre in-
ternationellt, framgångsrik 
i dynamiskt skytte, om man 
inte på en relativt hög nivå 
behärskar fundamentala skyt-
tetekniker. Visst förekommer 
det skott på 5 meter, men 
klarar man inte av att regel-
bundet träffa något som är 
lite mindre än en S15-figur 
(40x15 cm), vilket motsva-
rar A-zonen på IPSC-tav-
lan, på över 25 meter i hög 
takt, kommer man inte högt 
i resultatlistorna i dynamiskt 
skytte.
2. Det är fundamentalt att 
kunna hantera rekyl i dyna-
miskt skytte, men det är rela-
tivt ovanligt att ens reflektera 
över rekylhantering och ännu 
ovanligare att ha ett grepp och 
skjutställning som är lämp-
ligt för detta, inom nationellt 
skytte.

Hur gör man då för att åstad-
komma god rekylhantering 
och samtidigt kunna skjuta 
med tillräcklig precision? För 
att snabbt återgå till en god 
siktbild behöver man mins-
ka rörelserna i rekylen. Det-
ta åstadkommer du genom 
att hålla så högt som möj-

Exempel på dåliga grepp

ligt med både skjuthand och 
stödhand. Då minskas hävar-
men (skillnad i höjd) mellan 
pipans kärnlinje och hand el-
ler snarare skelettet i underar-
men. De flesta har ett ganska 
bra grepp med skjuthanden 
i nationellt skytte, men när 
det gäller stödhandens place-

ring finns det många varian-
ter, varav de flesta är – i mitt 
tycke – tämligen usla. Även 
stödhanden behöver sitta högt 
om pistolen.
 Den nu förhärskande goda 
grepptekniken är med stöd-
handens handleden kraftigt 

vinklad nedåt. Stödhandens 
tumbas ligger an mot kolv-
sidan strax under skjuthan-
dens tumme som är parallell 
med pipan, placerad högt upp, 
gärna på säkringen om sådan 
finns. Stödhandens tumme 

Det finns en gräns i vapengrupp 
A när en tillåten säkring blir en 
otillåten tumhylla. Denna gräns 
är otydlig i dagens Skjuthandbok, 
vilket regelkommittén tittar på.
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Dåligt grepp.

Bra grepp med högre 
stödhand.

är därför även den på samma 
sida som skjuthandens, nå-
got under och något framför 
skjuthandens tumme. Stöd-
handens andra fingrar nyper 
hårt om skjuthandens fing-
rar. Stödhandens fingrars nyp 
gör att stödhandens tumbas 
kan pressa på kolvplattan. 
Handlederna hålls stabila med 
muskulär spänning. De sam-
manförda händerna bildar en 
stabil triangel med de raka ar-
marna och axlarna.
 Fötterna är placerade med 
tårna i huvudsak framåt, nå-
got lite utåt, där stödhandssi-

dans fot är något längre fram 
än skjuthandsidans, 10-20 cm 
ungefär. Vikten något förskju-
ten framåt, mot tårna till. Bål-
en rak, något lite framåtlutad.

Kortfattat bygger rekylhante-
ringen på att ta ett så hårt/fast 
grepp som möjligt. Gränsen 
för ett hårt/fast grepp är att 
det inte får vara så pass hårt att 
man skakar och inte så hårt att 
skjuthandens avtryckarfinger 
tappar motoriken. Vidare är 
kroppsställningen anpassad 
för att leda ned rekylkrafterna 
i marken utan att svaja. Med 

jag inte riktigt med det, men 
skyttar som är mycket vassare 
än jag är använder den, vilket 
betyder att den helt uppen-
bart är gångbar.

En personlig reflektion är att jag 
tror att det finns en glidande 
skala där båda teknikerna an-
vänds samtidigt som en sorts 
hybrid.
 Vad gäller den beskrivna 
varianten med att nypa till 
med fingrarna, används detta 
för att kunna klämma ihop 
tumbaserna mot varandra, vil-
ket kan vara svårt att beskriva 
i ord. Se det som en hävstång 
med vridpunkt längst ur vid 
fingrarna. Stödhandens tum-
bas pressar mot kolvsidan och 
friktionskraften blir rekylupp-
tagande.

På bilderna till vänster två oli-
ka grepp som är snarlika men 
en bild visar ett påstått bra 
och en med dåligt grepp. Det 
som skiljer är hur högt stöd-
handen kommer, det skiljer 
ca 2 cm, vilket betyder stor 
skillnad. För att möjliggöra 
högt grepp med stödhanden 
behöver skjuthandens tum-
me sitta högt. Detaljstudera 
gärna dessa skillnader. Obser-
vera skillnad i vinkel mellan 
hand och underarm, handle-
den alltså.

Vad som inte är med på bilder-
na är varianten med stödhan-
dens pekfinger över framkant 
på varbygeln. Det är en helt 
ok teknik, en del tycker den 
är bättre och jag kan inte säga 
emot. Anledningen att jag inte 
använder den själv är att för 
mig så kommer då stödhand-
ens pekfinger att försvåra för 
skjuthandens pekfinger att 
lämna varbygeln vid förflytt-
ning eller ställningsbyte, något 
som är en allvarlig säkerhetsö-
verträdelse i dynamiskt skytte. 
I nationellt skytte är det dock 
en ickefråga eftersom ställ-
ningsbyte eller förflyttning 
inte förekommer. Stödhan-
dens behöver utrymme och 
därför måste skjuthandens 
tumme sitta högt. Detaljstu-
dera gärna dessa skillnader. 
Observera skillnad i vinkel 
mellan hand och underarm, 
handleden alltså.  

detta är vi alltså väldigt långt 
ifrån precisionsskyttets ansats 
att man ska vara så avslapp-
nad som möjligt, men det är 
så här man gör för att skjuta i 
ett förhöjt tempo, med hygg-
lig precision, menar jag.

Det finns lite av två skolor. Den 
ena beskrev jag att de använ-
der stödhandens fingrar att 
nypa till om framsidan av kol-
ven och skjuthandens fingrar.
 Den andra skolan betonar 
mer att stödhanden drar bakåt 
och skjuthanden pressar fram-
åt. Av okänd anledning trivs 
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Synundersökning med inriktning på skytte. Broschyr skickas på begäran.
Övriga skyttebågar: Champion, Jäggi, Skanåker, Gehmann.
Övriga prisuppgifter eller förfrågningar, ring eller skriv till:

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

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

Knoblock modell K5 ”Rapid”
Skyttebåge med skyddsfunktion. Fjädrande 
ridskalmar, ställbar näshöjd. Kan förses med 
filterglas 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 filterglas,
med eller 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   1Lapua_NationelltPistolskytte_32S&W_88x130_2021.indd   1 3.5.2021   11.32.023.5.2021   11.32.02

För kort tid sedan fyllde jag 
87 år. Och jag är fortfarande 
aktiv, skjuter helst varje dag, 
det är en fantastisk avkopp-
ling och man rensar hjärnan 
från onödig barlast.
 Visst behöver man kom-
pensera för vissa fysiska 
tillkortakommanden. Skytte-
glasögonen fick allt starkare 
dioptri tills jag fick gjort en 
ögonoperation så nu har glas-
ögonen enbart en skyddande 
effekt och hörselkåporna är 
elektroniska så de utestänger 
effektivt allt skadligt ljud.
 Men handen är lika sta-
dig och det kan jag tacka min 
dagliga träning för. I skytte 
finns inget som heter ”tur”, 
det är helt enkelt så att ju mer 
man tränar desto större tur 
har man. ”Tur är väl det”.

 Få idrotter kan man utö-
va i hög ålder, och vara med i 
striden om medaljerna; skytte 
är en av de få.

Även om man, som jag, inte 
är lika hungrig på att vin-
na som jag var i mina yngre 
år så vaknar ändå stridsviljan 
och man känner pirret när 
tävlingen startar, fast nu ram-
lar inte guldmedaljerna in på 
löpande band som förr. Det 
gör inget, med stigande ålder 
blir jag bara mer ödmjuk och 
gläds åt de yngre tupparnas 
framgångar, men det blir lite 
extra kul när jag kan ge dem 
en match i matchen.
 Idrottsskyttet är dessut-
om, som allt skytte, fostrande. 
Man fostras till disciplin, till 
perfektionism (dvs att göra 

exakt samma korrekta avfyr-
ning gång efter gång), till hän-
syn till medtävlande och till 
planering. Det är sådant man 
har stor nytta av även utanför 
skjutbanan. Genom att man 
måste koppla bort all annan 
tankeverksamhet lämnar man 
alla vardagens problem bakom 
sig när man står i skjutbåset. 
Då är det bara jag och min 
pistol som gäller.

Faktum är att dagens människor 
skulle må mycket bättre om 
de hade skytteträning på sitt 
program. De skulle lära sig 
att koppla av, att fatta bättre 
beslut, att ta hänsyn till sina 
medmänniskor. Inte minst 
våra politiker skulle ha stor 
nytta av att träna skytte.
 Det borde införas redan 

på skolschemat, som en del 
av gymnastikämnet. För fy-
sisk träning har också stor be-
tydelse i skyttet. Det är inte 
bara skjutarmen man ska trä-
na, hela kroppen behöver vara 
i form för att orka med en 
skyttetävling där man kanske 
deltar i 3–4 discipliner.

Visst har Corona satt många 
käppar i hjulet. Men har man 
fått vara frisk har man ändå 
kunnat träna, både kroppen 
och skjutarmen. De flesta 
skyttar har använt tiden till att 
öva, öva och åter öva. Det är 
sådant som ger resultat, även 
om man är 87 år.   

Hälsningar
Ragnar Skanåker

Ålder är inget hinder
Det har sagts många gånger men det tål ändå att upprepas: Skytte 
är den mest jämlika idrott man kan finna eftersom den kan utövas av 
både man och kvinna och från unga år upp i ålderns höst.Ragnar Skanåker vid 

vapenkontrollen.



NP3 ’21 6160 NP3 ’21

Irisbländare

Text: Hans Bark
Foto: Peter och Anna Stålbrand

Behovet av irisbländare uppstår när skytten har svårt att hålla fokus på 
riktmedlen. Detta märks mest i mulet väder och vid skytte inomhus, 
oavsett om skytten har en korrigerad syn eller ej. Optiker Hans Bark går 
igenom varför vi behöver irisbländare och vilka fördelar som finns.

För att testa om en irisblän-
dare skulle hjälpa kan man 
forma handen som ett rör 
och titta genom handen med 
siktögat. Får man då en lite 
mörkare bild, men skarpare 
och mer detaljrik, behöver du 
kanske en irisbländare. Detta 
har gjort att synskärpan har 
ökat och diffraktionen i ögat 
minskat.

Det vi kallar ljus är ett smalt 
område i det totala elektro-
magnetiska spektrumet. Lju-
set består av energipaket, så 
kallade kvanta, vilka kom-
binerar partiklarnas och vå-
gornas egenskaper. Ljus med 
kort våglängd har flera vågor i 
varje paket än ljus med längre 
våglängd. Ljusets kvantnatur 
har på ett sätt stor betydel-
se för synen, bland annat när 
det gäller ögats förmåga att 
urskilja små detaljer som till 
exempel det strukna kornet.
 Ljusets kvantnatur bidrar 

till ett välkänt visuellt fe-
nomen, nämligen att vi ser 
sämre i svagt ljus. I svagt ljus 
finns ett färre antal kvanta än 
i starkt ljus. Att vi ser sämre i 
svagt ljus beror bland annat på 
att antalet kvanta som träffar 
näthinnan inte räcker för att 
bygga upp en fullständig bild 
inom den tidsrymd som ögat 
kräver för att integrera ener-
gin, vilket tar ca 1/10 sekund. 
När man ser mynningsflam-
man på ett vapen i kaliber .22 
är det lika bra att avsluta, då är 
det för lite ljus på skjutplatsen.

Ögats begränsningar
Synprocessen kan indelas i tre 
steg:
1. Ögats optik ger en bild på 
näthinnan av objektet.
2. Receptorerna i näthinnan 
(tappar och stavar) tar emot 
”bilden”, börjar bearbeta, sti-
mulera och sänder informa-
tion till hjärnan.
3. Hjärnan bearbetar signa-

lerna som gör att bilden byggs 
upp och tolkas.

Ögats optiska system och tät-
heten av receptorerna utgör 
de fundamentala begräns-
ningarna av synskärpan. Vilka 
optiska fel på ögat gör då att 
vi ser sämre? Den vanligaste 
och mest betydelsefulla op-
tiska begränsningen är bryt-
ningsfel av olika slag är:
– Närsynthet
– Översynthet
– Astigmatism

Dessa avbildningsfel inne-
bär att den optiska bilden 
hamnar framför, bakom eller 
bara delvis på näthinnan. Det 
korrigeras med lämplig lins i 
form av sfärisk eller astigma-
tisk lins som flyttar bilden till 
näthinnan och bilden är då 
fokuserad, vilket gör att man 
ser ”skarpt”.
 Andra optiska fel som ger 
en sämre bild är aberrationen 
(avbildningsfel). Det är ett fel 
i optiska systemet där strålar 
i periferin (utkanten) av lin-

Båge från Knobloch i Modell K1-P.
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sen bryter mera, vilket gör 
att bilden då delvis kommer 
framför näthinnan och ger ett 
mer utdraget strålknippe.
 Sedan har vi färgsprid-
ning i ögat, där kortvågigt ljus 
(blått-violett) sprids eftersom 
de bryts mera när det optis-
ka systemet träffas. Dessutom 
ger de partiklar som finns in-
uti ögat spridningskretsar och 
sänker synskärpan (kromatisk 
aberration).

Ögat har också oregelbund-
na aberrationer som inte fin-
nes i tekniska system som till 
exempel kameraoptik, mik-
roskop och kikare. Ögat har 
både vågräta och lodräta kro-
matiska aberrationer. Kroma-
tiska aberrationer är optiska 
brytningsfel som framträder 
när ljusets våglängder/ljus-
strålar inte korsar varandra 
vid samma punkt eller fo-
kusavstånd. Om ögats pupill 
minskar i diameter minskar 
också aberrationernas inver-
kan på bilden, vilket är fallet 
när man använder en iris-
bländare eller diopter. Man 
ser skarpare till en viss gräns, 
sedan uppstår nästa fel i form 
av diffraktion.

Irisbländarens och diopterhålets 
storlek är avgörande
Vad är diffraktion? Om en 
pupill eller ett hål blir mindre 
minskar aberrationen, men 
vid en viss gräns är ljuset inte 
axelparallellt utan börjar spri-

da ut sig på näthinnan till en 
större fläck. Ögat blir då diff-
raktionsbegränsat.

Man kan beskriva detta 
fenomen så här:
Vi tänker oss en hamn med 
två pirarmar som har en öpp-
ning mellan sig för båttra-
fik. Om vågorna ligger på 
mot öppningen och denna 
är stor, går vågorna rakt fram 
in i hamnen. Är öppningen 
trängre går vågorna rakt ige-
nom, men sprider ut sig på 
insidan bakom pirarmarna 
och ut över hamnen. Detta 
är diffraktion.
 Samma sak händer med 
irisbländare och dioptrar. Man 
minskar hålet vilket gör att 
skärpedjupet ökar och rikt-
medlen ser mer svarta och 
tydligare mot tavlor eller fi-
gurer. Vid cirka 1 mm hål får 
man sudd i hålet och även 
olikfärgade ringar, vilket be-
tyder att hålet nu är för litet. 
Ljusstrålarna är inte längre 
axelparallella utan divergen-
ta. Hela ljusvågen släpps inte 
in i ögat som får arbeta mera 
(ackommodera) och synskär-
pan sjunker. Öppningen i 
irisbländaren eller dioptern 
måste ökas tills axelparallella 
strålar går rakt fram igenom 
hålet. Hela vågfronten av ljus 
måste igenom. Detta mås-
te man justera med hänsyn 
till de olika ljusförhållanden 
som råder på skjutplatsen vid 
skjuttillfället.

Behovet av irisbländare
Vi har ögon med egna iris-
bländare (regnbågshinnan 
med pupill) som kan variera 
sig mellan 2–8 mm. Ljusflödet 
till näthinnan kan alltså varie-
ra 16 gånger allt efter pupill-
storlek. Detta anges i skrift 
som 1:16. Behovet uppstår 
när skytten har svårt att hål-
la fokus på riktmedlen, något 
som märks mest i mulet väder 
och skytte inomhus, oavsett 
om skytten har en korrigerad 
syn eller ej. Aberrationerna är 
störst vid stor pupill.

Hur använder man en 
irisbländare?
För att nyttja en irisbländare 
bör man använda en skytte-
båge (finnes olika modeller) 
som är ställbar i alla rikt-
ningar. Det är viktigt med 
justeringsmöjligheterna så 
att irisbländaren blir ett runt 
hål, det får inte bli ovalt. Se-
dan ställer man irisbländarens 
hål på cirka 3 mm öppning 
och minskar hålet successivt 
medan man siktar med vap-
net mot tavlan.
 Det första man upptäck-
er är att korn och sikte blir 
svartare och tydligare. Det 

uppträder tydliga spalter på 
siktet och det är lättare att 
hålla ett struket korn. Rikt-
medlen syns bra och tavlans 
riktpunkt framträder skarpa-
re vilket gör att det är lättare 
att hitta riktområdet. Detta 
begränsar vapnets rörelse där, 
om man skjuter ”ballong”, 
vilket jag anser är bäst.
 Nu är strålknippet från 
tavlan över korn och sikte 
axelparallella. Om man fort-
sätter att minska hålet får man 
koncentriska ringar som är 
lite olikfärgade i hålet, det 
framträder även som en boll 
i hålet. Nu börjar diffraktio-
nen (böjningen av ljuset) att 
uppträda, ljusknippet blir di-
vergent, det vill säga att ljus-
knippet sprider sig. Ögat får 
arbeta hårt för att se. Ackom-
modationen jobbar för hög-
tryck för att få in bilden av 
tavlan och riktmedlen till ma-
cula (gula fläcken), blir snabbt 
trött i siktögat.
 Irisbländaren går att ställa 
in steglöst från 15 mm. Ned 
till 0,6 mm. Verkan av skärpan 
börjar från cirka 2–3 mm. för 
de flesta skyttar. När man har 
rätt inställning av irisblän-
daren får skytten hjälp med 

8
8

Diopter med för litet hål ger oönskad spridning 
av ljuset.

Diopter med lagom hål skär av randstrålarna.

Till vänster ser vi ett exempel på kromatisk aberration. Till höger ser 
vi en korrekt återgivning av bilden.
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Ordlista/förklaringar
Diffraktionen – Böjning av ljus.
Om parallellt ljus får falla på en öppning i en ogenomtränglig vägg, kom-
mer strålarna att breda ut sig så att den bild av öppningen som uppfång-
as på en skärm blir större än den skulle vara om strålarna fortplantade 
sig helt rätlinjigt.

Aberration – Avbildningsfel/avvikelse

Kromatisk aberration
Ett optiskt brytningsfel som uppkommer när ljus av olika våglängder (det 
vill säga med olika färger) misslyckas att fokuseras till samma fokalpunkt 
genom en lins. Detta uppkommer på grund av att material har olika bryt-
ningsindex för olika våglängder.

Ackommodera – Ögats närinställning
Det mänskliga ögats ackommodation sker genom en ändring av linsens 
brytkraft. Genom aktiv verkan av ciliarmuskelspänningen kan spänningen i 
linskapseln ändras. Linsen ändrar sin yttre form såväl som sin inre struktur; 
kombinationen av dessa förändringar ökar linsens brytkraft.

Divergent, parallellt och konvergent strålknippe
Ljuset från/mot en punktkälla genom en apertur (öppning) kallas ett 
strålknippe.

Ett divergent strålknippe utgår från en punktkälla och går därför isär.

Ett parallellt strålknippe, allt ljus kommer in parallellt.

Ett konvergent strålknippe är ljus som går ihop mot en punkt. Detta 
är i naturen omöjligt om inte en lins eller liknande placeras i ljusets väg.

Dioptri
En måttenhet för en lins ljusbrytande förmåga (styrka) som framförallt 
används för glasögon och kontaktlinser.

Perifert – Yttre, i utkanten

Båge av modell Champion Olympic med irisbländare och täckskiva.

Knobloch Modell 5 med hållare 
för irisbländare. 

ackommodationen upptill 
3/4-dels dioptri (måttenhet 
för brytningsvärde), det vill 
säga att man inte behöver 
spänna linsen i ögonen lika 
mycket som man skulle be-
höva med skjutning utan iris-
bländare.

Min siktbild
Hur gör jag själv när jag skall 
ställa in min siktbild? Jag sätter 
på mig skyttebågen med skyt-
teglas och har irisbländaren 
fastsatt på insidan av skytte-
glaset. En bländare skall alltid 
vara inuti ett optiskt system 
i detta fall är ordningen: gla-
set, irisbländaren, hornhinnan 
och slutligen linsen i ögat. Jag 
drar i en liten spak på irisblän-
daren för att minska hålet till 
dess att riktmedlen syns svarta 
och koncisa. Därefter minskar 
jag hålet lite till men lämnar 
lite suddighet på tavlan och 
stannar där. Om jag skulle 
fortsätta blir riktpunkten på 
tavlan för skarp, vilket gör att 
jag tittar på den och glömmer 
riktmedlen, vilket ofta ger en 
sämre träff. Hålets storlek får 
jag anpassa hela tiden efter 

ljuset, skjutplatsen och belys-
ningen på tavlan.

Andra omständigheter som kan 
påverka siktbilden
Eftersom skytten tittar i ett så 
pass litet hål med ett fint strål-
knippe kan man upptäcka att 
det inte går att se mitt i. Skyt-
ten kanske ser bättre i nedre- 
eller övre delen eller på annat 
ställe i utkanten (perifert) av 
hålet. Detta beror på att strål-
knippet har stött på en tätning 
i linsen, där celler har packat 
sig till en liten klump, stoppar 
ljuset lite och böjer av det. 
Skytten försöker att titta för-
bi. Detsamma kan hända även 
vid strålkroppsavlossning. 
Linsen i ögat tillväxer celler 
dör och packas lite ojämnt, 
vilket oftast beror på åldern. 
Utläkta blödningar i ögat kan 
ses som bomullstussar vilket 
ändrar på strålgången.
 Vid fältskytte är det svå-
rare att använda irisblända-
re då man skjuter på kortare 
tider. Detta gäller särskilt vid 
uppdykande mål då det är 
svårt att hitta målet i hålet 
och man förlorar mycket tid 

men, det finns skyttar som 
klarar det galant. Det gäller 
bara att memorera i terrängen 
var figurerna dyker upp eller 
är. Detsamma gäller vid till 
exempel militär snabbmatch, 
snabbskjutning eller duellmo-
mentet i sportpistol.
 Även i magnumskyt-
te med långa håll och vapen 
med långa visirlängder är en 
irisbländare till stor hjälp för 
att få upp skärpedjupet på 
riktmedlen och mål. Jag tyck-
er att irisbländare kommer till 
optimal nytta när jag skjuter 
fripistol på 50 meter där pi-
stolen har en lång visirlinje 
och riktområdet är litet.
 Irisbländare kan även an-
vändas på vanliga glasögon, 

såsom progressiva- terminal- 
eller skyddsglasögon med el-
ler utan styrka. De får då fästas 
på utsidan av glasögonen vil-
ket då ger lite mer distorsion 
(förvrängning) jämfört med 
skytteglasögon, där irisblän-
daren är innanför det optiska 
systemet.

Sammanfattning
Irisbländare tar bort de strå-
lar som bryts i utkanten på 
ögats optiska system, för att 
behålla det centrala strålknip-
pet som ger svärta, kontrast, 
skärpedjup och stöttar ack-
ommodation- och vidd. Iris-
bländare fungerar som bäst 
vid stor pupill och ger störst 
hjälp vid precisionsskytte.  
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In memoriam

Den 29 juli nåddes kansliet 
av det sorgliga meddelandet 
att en av svenskt pistolskyttes 
största eldsjälar avlidit i en ål-
der av 80 år. Jan föddes i Bor-
ås den 25 oktober 1940. Han 
växte upp med jakt och pi-
stolskytte som fritidsintressen. 
Dessa verksamheter bedrev 
han med entusiasm livet ut.

Jan bedrev inte bara sitt eget 
pistolskytte utan engagerade 
sig i sin förenings (Bollnäs PK) 
styrelse där han var ordföran-
de under 30 års tid. Under den 
tiden ledde han utbyggnaden 
av föreningens skytteanlägg-
ning i Eriknäsbo, en av landets 
förnämsta. Som oftast händer 
med dugliga människor dröjde 
det inte länge innan Jan valdes 
till ordförande i Gävleborgs-
kretsen. En post han behöll 
under många år utan att släp-
pa sitt föreningsengagemang. 
Under Jans ledning genomför-
de Gävleborgskretsen ett an-
tal SM i fält-, precisions- och 
magnumfältskjutning.

Karriären inom Svenska Pistol-
skytteförbundet fortsatte och 
Jan valdes in som suppleant i 
förbundsstyrelsen 1985 och 
som ordinarie ledamot två år 
senare. År 1997 utsågs han till 

vice förbundsordförande och 
ordförande i verkställande 
utskottet. Sina största insatser 
kanske han gjorde som ord-
förande i tekniska kommit-
tén, där han med sina gedigna 
kunskaper och med stor kraft 
framförde styrelsens uppfatt-
ning i frågor rörande vapen 
och ammunition.

Jan hyllade principen att om 
man vill ha något bra gjort så 
är det bäst att göra det själv, 
och det han gjorde blev som 
regel bra. Ett exempel är det 
baltiska projektet som han 
startade och drev i flera år. 
Projektet innebar dels ett år-
ligt landskampsutbyte, dels ett 
årligt ungdomsläger och syf-
tade till att lansera fältskyttet 
i de baltiska länderna. Att Jans 
insats i detta projekt uppskat-
tades av de baltiska deltagar-
na bevisades av att han fick 
emotta Estniska Hemvärnets 
medalj.
 Denna princip tillämpade 
han på alla tre nivåerna vilket 
naturligtvis innebar en oer-
hörd arbetsbelastning, men 
det bevisar att Jan besatt en 
högst ovanlig arbetskapaci-
tet. Detta och hans entusiasm 
gjorde det möjligt att klara 
arbetsinsatsen.

Han var en eldsjäl och knap-
past någon har brunnit som 
han för pistolskyttet. Som en 
kamrat i förbundsstyrelsen 
uttryckte det ”Han brann så 
starkt att det och dem som 
kom i vägen för honom ris-
kerade att brinna upp”. När 
Jan lämnade förbundsstyrel-
sen vid förbundsmötet 2008 
tilldelades han förbundets 
förtjänstmedalj i guld med 
eklövskrans, och den utmär-

kelsen är han ensam om att 
ha fått.

Våra tankar går till Jans hustru 
och ”stabschef ” Birgitta, till 
sönerna Mats och Hans med 
familjer och till tvillingbro-
dern Anders. Tack Jan för allt 
Du uträttat för pistolskyttet 
och må Du vila i frid.  

Mats Stoltz
Nils-Anders Ekberg

Under SM i magnum-
fältskjutning 
2018 visade Jan 
Kjellberg med stor 
entusiasm hur en 
fältskjutning fungerar 
för kommunalrådet 
Marie Centerwall.

 Efter ett väl 
genomfört SM tar 
Jan emot Svenska 
Pistolskytteförbundets 
standar av 
styrelseordförande 
Mike Winnerstig för 
föreningens räkning.

Stort tack till alla 
pistolskyttar på klubb-, 
krets- och förbundsnivå 
för visad omtanke och 
medkänsla vid vår älskade 
Jan Kjellbergs bortgång. 
Tack också för alla vackra 
blommor till hemmet och 
vid hans bår, för gåvor till 
olika fonder samt alla fina 
ord i samband med hans 
bortgång och begravning.

Birgitta, Mats och Hans 
med familjer

Jan Kjellberg
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Förbundsnytt
Bo Walger
Tfn: 08-553 401 62
Mail: bo.walger@pistolskytteforbundet.se

Förbundsmötet 2021
Årets förbundsmöte genom-
fördes den 20 juni via vide-
olänk. Protokoll från mötet 
finns publicerat på förbundets 
hemsida.

Sammanträdesplan för hösten 
2021
Förbundsstyrelsen samman-
träder den 3/10 och den 
28/11. Verkställande utskot-
tet sammanträder den 13/11.

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

början korrigera för even-
tuella krockar i programmet.

Arbetsgång för Nationella 
tävlingar
1. Läs stomprogrammet och 
respektera reserverade datum 
för KretsM, eget LandelsM 
och SM.
2. Sänd in önskade tävlings-
datum till egen krets som 
kontrollerar och sammanstäl-
ler.
3. Sammanställningen skall 
innehålla samtliga insända 
tävlingar; med namn på täv-
ling, datum, arrangör, plats, 
gren samt yttrande. OBS! 
Detta gäller samtliga grenar, 
även PPC och Magnum.
I sammanställningen skall 
också Kretsmästerskapen fin-
nas med.
4. Kretsen insänder samman-
ställningen till kansliet. OBS! 

Sammanställd lista och inte 
länk till egen hemsida.
5. Om inga kollisioner etc. 
föreligger publiceras därefter 
tävlingarna på Förbundets 
hemsida.
OBS! Endast tävlingar som 
sänds via egen krets förs in 
i tävlingsprogrammet.

Kvalificering till 
Riksmästarklass 2022
Pandemirelaterade ändring-
ar i bestämmelserna för kva-
lificering till Riksmästarklass 
2022 och till SM 2022 i fält- 
och precisionsskjutning samt 
i militär snabbmatch: Den 
som 2020 och/eller 2021 
är kvalificerad till Riksmäs-
tarklass, eller till SM i klass 
Dam eller VetY, är kvalifice-
rad även 2022. För den som 
kvalificerar sig till Riksmäs-
tarklass i precisions- och fält-

skjutning under 2021 gäller 
att ha uppnått resultat lika 
med fordringarna för en stan-
dardmedalj i silver eller två i 
brons, i övrigt enligt reglerna 
i D/F 2.7.

Föreningsintyg
Föreningsstyrelserna påminns 
om sitt ansvar att säkerställa 
att alla uppgifter i förenings-
intyget är riktiga. Kontrollera 
särskilt att sökt vapen verk-
ligen överensstämmer med 
bestämmelserna i Skjuthand-
boken C.2.2 och X.4 (X för 
den angivna grenen/skytte-
formen och vapengruppen). 
Läs gärna NP 2’ 21 sid 9-11. 
Just nu slarvas det på sina håll, 
och man bryter då mot för-
bundets handlingsregler. Vi 
måste vårda föreningsintygets 
trovärdighet.

Lars-Eric Plantin
Till minne av Lars-Eric Plantin, 
som avled den 28 juni 2021.

När förbundssekreteraren 
Arne Andersson av hälsoskäl 
valde att lämna Pistolskytte-
förbundets styrelse 1996 stod 
vi inför problemet att finna en 
lika kvalificerad efterträdare. 
Läget inom förbundet skulle 
kräva sin man. Vi hade kon-
staterat en betydande minsk-
ning av antalet aktiva skyttar 
under föregående år, särskilt 
inom dam- och juniorklas-
serna, vilket var oroväckan-
de. Förbundet stod i begrepp 
att administrera utbildning för 
och distribution av ”Gröna 
kortet”, som säkerhetskrav för 
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deltagande i tävlingar inom 
förbundet. Samtidigt mås-
te man hantera ett lagförslag 
innebärande förbud mot bly 
i pistolammunitionen förut-
om alla andra ärenden, som 
ytterst handlade om förbun-
dets möjligheter att bedriva 
sin verksamhet. Extraordinära 
krav skulle komma att ställas 
på både förbundets ledning 
och dess kansli.

Valet föll på Lars-Eric, som just 
lämnat sin befattning inom 
polisen med pension. Hans 
bakgrund passade förbundets 
behov. Han hade gjort bety-
dande insatser inom Riks-
polisstyrelsen och kunde 

förväntas bli en administrativ 
tillgång, inte minst inom data-
området. Väl vitsordat arbete 
som chef för Stockholmspo-
lisens Administrativa byrå un-
der elva år bedömdes också 
ha givit välkommen erfaren-
het. De farhågor man kunde 
ha beträffande Lars-Erics pi-
stolkunnande visade sig vara 
onödiga. Han hade inte täv-
lat, men hade under sina år 
inom polisen haft pistolen 
som tjänstevapen.

Lars-Eric visade sig vara väl 
vuxen sina uppgifter inom 
förbundet. På mycket kort tid 
satte han sig in i verksamheten 
och dess förutsättningar, blev 

en utmärkt företrädare för för-
bundet gentemot omvärlden, 
en effektiv och inkännande 
chef, en smidig organisatör av 
utvecklingsarbetet och inte 
minst en mycket uppskattad 
arbetskamrat och vän. När 
han efter fem framgångsrika 
år som förbundets ”VD” sam-
manfattade utvecklingen i en 
NP-ledare, underströk han det 
goda samarbetets betydelse för 
resultatet, men det bör fram-
hållas att hans eget arbete i hög 
grad bidrog till att vi kunde 
hantera till exempel den mins-
kande tillgången på skjutfält 
och skjutbanor (beroende på 
neddragningarna inom för-
svaret), bidra till att begränsa 
omfattningen av miljörelatera-
de ändringsförslag och skärpa 
säkerhetstänkandet hos skyt-
tarna. Förbundets verksamhet 
fungerade i princip mycket bra 
under vännen Lars-Erics tid.

Vi minns honom med myck-
en värme och tacksamhet!

Gunnar Tysk
F.d. förbundsordförande


