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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.

Vi har nu i Sverige och på glo-
bal nivå genomlidit ytterligare ett 
år nästan helt dominerat av Covid 
19-pandemin. Under förutsättning 
att pandemin inte tar ny fart här bör 
nästa år kunna bli det första riktiga 
tävlingsåret sedan 2019. Låt oss in-
tensivt hoppas att det blir så.

En återupptagen normal skytte- och 
tävlingsverksamhet innebär inte att 
alla problem för skyttet har försvun-
nit. Tvärtom kan vi räkna med att 
de återkommer med förnyad styrka. 
Som främst av dessa måste vi tyvärr 
räkna ett eventuellt kommande bly-
förbud. EU:s kemikaliemyndighet, 
det Helsingforsbaserade ECHA, 
har lagt fram förslag som i princip 
innebär ett totalförbud mot använd-
ning av ammunition innehållande 
bly i terräng. För skjutbanor (både 
utom- och inomhus) innebär för-
slagen starka begränsningar. Rent 
tekniskt kan vi kanske räkna med 
att ammunition för grövre kalibrar 
på sikt kan tas fram i varianter som 
inte innehåller bly. Men det fi nns 
under överskådlig framtid inga för-
utsättningar alls för att ersätta kaliber 
.22-ammunition med något icke 
blyhaltigt material, på grund av pa-
tronens och kaliberns konstruktion. 
För vårt förbunds del är ju fältskyt-
te med kaliber .22-vapen en av de 
allra mest populära tävlingsformer-

na, kanske den enskilt mest utbred-
da. Det vore en katastrof för oss om 
detta skulle bli förbjudet, och på för-
bundsnivå kommer vi att göra allt 
för att stoppa en sådan utveckling.
 Andra hotbilder som vi redan nu 
ser vid horisonten är olika former 
av vapenlagstiftning som hotar vår 
sport. Vapenlagstiftningen kommer 
alltid upp på tapeten när vapen an-
vänds i illegala sammanhang. Sveri-
ge ligger dessvärre numera på fl era 
sätt i den europeiska toppen när 
det gäller kriminell användning av 
illegala vapen, inte minst vad gäller 
mord kopplade till gangstermiljön i 
våra storstäders förorter. Att det inte 
är våra vapen som används och inte 
heller våra medlemmar som är vare 
sig förövare eller offer i dessa upp-
görelser är en annan sak.

Den nuvarande svenska regeringen 
har fl era gånger misslyckats med att 
implementera EU:s vapendirektiv 
i svensk lagstiftning. Av någon an-
ledning har regeringen inte sett det 
som värdefullt att få med sig en bred 
majoritet i riksdagen för detta, och 
har inte heller tagit intryck av skyt-
terörelsens behov och kompetenser.
 Vi ser nu i bästa fall en ändring 
av denna attityd. För någon månad 
sedan hade SPSF förmånen att in-
leda en ny dialog med Justitiede-
partementet om dessa frågor, då vi 
fi ck en möjlighet att ha ett längre 
samtal med den nye statssekrete-
raren med ansvar för vapenfrågor, 
Elisabeth Backteman (s). Hon och 
hennes politiskt sakkunniga visade 
sig ha ett ökat intresse av att lyssna 
in vad vi inom skytterörelsen anser 
innan man går vidare med ny lag-
stiftning på vapenområdet. Vi har all 
anledning att ställa oss positiva till 

detta, och arbeta för att regeringen 
ser till helheten på ett för skytterö-
relsen bra sätt.

Det fi nns också motkrafter till den-
na politiska tillnyktring. Trots att 
all hittillsvarande forskning och all 
polisiär erfarenhet visar att de illega-
la vapen som används av kriminel-
la idag nästan alltid är insmugglade 
till Sverige, vill vissa journalister nu 
göra gällande att många sådana va-
pen kommer från legala källor. De 
försöker påskina att den allmänna 
uppfattningen alltid har varit att il-
legalt använda vapen är insmuggla-
de. För oss som hållit på länge med 
de här frågorna framstår detta som 
kvalifi cerat nonsens. Så sent som för 
fem-tio år sedan var det tvärtom så 
att många aktörer, inte minst inom 
polismyndigheten, ständigt uppre-
pade mantrat att ”alla illegala vapen 
har en gång varit legala i Sverige”. 
Detta var fel då och det är fel nu; 
ett insmugglat riktigt vapen, eller ett 
insmugglat pluggat vapen eller gas-
vapen som konverteras till ett riktigt 
vapen av en korrupt ”vapensmed” 
i Sverige, har aldrig varit legalt här. 
Om en legal vapenhandlare säljer 
ett vapen till en korrupt men till-
ståndsbeviljad vapenhandlare, som 
säljer vapnet vidare till kriminella, 
är problemet att polismyndighet och 
rättsväsende inte tillräckligt noga 
kontrollerat den senare handlaren – 
inte att det fi nns legala vapenhand-
lare och legala vapeninnehavare.
 Hotbilder som dessa går att 
hantera, men kräver tid och energi. 
Inom skytterörelsen och vårt för-
bund kommer vi inte att ha någon 
brist på arbetsuppgifter i framtiden. 
SPSF samarbetar av detta skäl både 
med andra svenska förbund och på 
global nivå. Detta är nödvändigt om 
vår sport ska överleva.

Med detta vill jag önska er alla en 
God Jul och ett Gott Nytt Skytteår!

Mike Winnerstig
Styrelseordförande,
Svenska Pistolskytteförbundet
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Nybörjarskjutningen
– Grimsta
Av: Peter Stålbrand

Stockholmspolisens Skytteförening arrangerar årligen en tävling dit alla kretsens 
nybörjare är inbjudna. För många av dessa skyttar är det den första tävlingen 
utanför deras egen förening, något som ger lite extra nerver och spänning.

Tävlingen som i vardagstal 
kallas för ”Nybörjarskjut-
ningen” har arrangerats årli-
gen sedan långt tillbaka. Förra 
året blev den inställd av för-
klarliga skäl. På Grimsta skjut-
bana träffade jag de rutinerade 
skyttarna Sten-Erik Kassmo, 
Ove Andersson, Willy Palm 
och Stig Arksand Stockholm-
spolisens Skf. Vi satt i solen 
med en kopp kaffe och jag 

frågade hur och när tävling-
en kom till. Efter några till-
bakablickar och diskussioner 
kom de rutinerade herrarna 
fram till att tävlingen en gång 
startade på Kaknäs skjutbana 
som ligger som ligger på nor-
ra Djurgården i Stockholm. 
Sedan fl yttades den till Söder-
tälje där PK Svea arrangerade 
tävlingen.
 Efter att PK Svea ansvarat 

för tävlingen under många 
år sa den framlidne Gunnar 
Johnson till mig: ”Nu har vi 
haft den här tävlingen väldigt 
länge, så nu är det er tur”, be-
rättar Willy Palm från Stock-
holmspolisens Skf som sedan 
1999 arrangerat tävlingen.

Under arrangemanget tävlas 
det i två skyttegrenar. En täv-
ling i precisionsskjutning och 

en i fältskjutning. Precisions-
skjutningen genomförs med 
sex serier och fältskjutningen 
består av fem stationer. Under 
de senaste åren har tävlingen 
blivit mer och mer populär 
vilket inneburit att man har 
fått ändra lite på arrange-
manget för att alla nybörjare 
skall få chansen att medverka 
i tävlingen.
– Tidigare fick skyttar-

Glada funktionärer från Stockholmspolisens Skf. Foto: Michaela Hägbom



NP4 ’21 5

På uppropet fanns Lars Deckner som instruerade skyttarna vad de 
skulle tänka på under fältskjutningen.

Detta var första fältskjutningen för många av deltagarna.

Den första 
stationen var 
en så kallad 
nollstation som 
inte räknades 
in i tävlings-
resultatet.

Patrull 8 har just skjutit sin första station. Från vänster: Kim Lindblom, 
Lars Högberg, Robert Starendal, Sonia Redondo, Axel Lundkvist och 
handledaren Göran Palm från Stockholmspolisens Skytteförening.

Station 2 bestod av tre målgrupper och avstånden varierade i 
djupled.

Den andra stationen var mer utmanande med 6 olika fi gurer.

Henrik Svanmark och Göran Blomgren tittar på förutsättningarna 
inför station 2.

na skjuta varje fältstation två 
gånger, berättar Willy Palm. 
Första skjutningen på fält-
stationen var för att prova 
på den. Först vid den andra 
skjutningen på stationen räk-
nades poängen.
– Senare konstaterade vi att 
det var alldeles för tidskrävan-
de. Därför införde vi i stället 
en så kallad nollstation, en in-
skjutningsstation innan den 
första fältskjutningsstationen.

Det fanns även två olika klasser 
under tidigare år. Klass A be-
stod av tävlingsårets nybörjare 
som sköt tävlingen för första 
gången. Klass B var förgåen-
de års nybörjare som sköt täv-
lingen för andra gången. Även 
här har tyvärr klass B fått stry-
kas från inbjudan på grund av 
den stora mängden deltagare.

De tävlande nybörjarna från 
Stockholms pistolskyttekrets 
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har en eller fl era handledare 
med sig till tävlingen. Dessa 
stöttar och hjälper sina ny-
börjare genom tävlingsmo-
menten, men de behövs även 
på grund av att många skyttar 
ännu inte har något eget va-
pen och därför använder låne-
vapen från sin förening.

Hela 13 olika föreningar ställde 
upp i tävlingen. Totalt tävlade 
40 skyttar i fältskjutningen 
och 41 skyttar i precisions-
skjutningen.

Hur gick det för skyttarna?
I precisionsskjutningen seg-
rade Henrik Svanberg, Upp-
lands Väsby Psk, 277 poäng. 
Tätt inpå var två skyttar med 
samma poäng. Både tvåan 

Kim Lindblom från Stock-
holmspolisens Skf och trean 
Jimmy Oldemar från Gripen 
Pk sköt 273 poäng.
 I fältskjutningen som var 
en poängfältskjutning stod 
Shahab Shahabi från Upp-
lands Väsby Psk som segrare 
med totalt 53 poäng. Tvåa var 
klubbkamraten Henrik Svan-
berg med 50 poäng och tätt 
inpå från Katarina Psf ham-
nade Benjamin Enwia på en 
tredjeplats med 49 poäng.

De tre bästa skyttarna i var-
je skyttegren fi ck ta emot ett 
pris i form av en förgylld po-
kal. Förhoppningsvis kommer 
de att gå upp på många fl er 
prispallar under sina skytte-
karriärer. 

En mycket glad Anna Mpoyi från 
Ballongbergets Skf sköt sin sista 
guldserie i jakten på fordringarna 
för pistolskyttemärket i guld.

Från vänster: Lina Lindersson, Bengt Siverling (ledare), Daniel Tikas, Anna Mpoyi och John Demirian. 
Därefter från SAPK ser vi Emil Larsson och Marcus Hahn (ledare).

Sten-Erik Kassmo markerar och får resultaten protokollförda av 
Cecilia Ekstrand.

De bästa fältskyttarna på prispallen. Från vänster: Henrik Svanberg, 
Shahab Shahabi och Benjamin Enwia. Foto: Michaela Hägbom

De bästa precisions skyttarna på prispallen. Från vänster: 
Henrik Svanberg och Jimmy Oldemar. Foto: Michaela Hägbom
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Hur upplevde ni tävlingen?
– Det var en lugn och tydlig 
genomgång innan varje fält-
skjutningsstation, vilket gav 
oss bra förutsättningar, berät-
tar Henrik. Att kombinera en 
precisionsskjutning och fält-
skjutning i en tävling var väl-
digt bra. Nu känner man sig 
absolut mer redo att åka ut på 
externa tävlingar när man vet 
hur allt går till.
– Alla var både snälla och 
pedagogiska, även vår handle-
dare säger Shahab och skrattar. 
Sedan var det gott om tid på 
alla fältstationer då den totala 
skjuttiden var i genomsnitt 15 
sekunder per station. Sedan är 
det roligt att träffa skyttar från 
andra klubbar och se vad det 
är för folk som sysslar med 
skyttesport.
– Man får absolut mers-
mak, berättar Jonte. Jag ska till 
Överum nästa helg och skjuta 

Gänget från Upplands Väsby
På plats fanns även Henrik Svanberg, Shahab Shahabi, Jonte Rydberg samt 
handledaren Göran Blomgren från Upplands Väsby Pistolskytteklubb. För fl era 
av skyttarna var detta den första fältskjutningen och för samtliga var det även 
den första tävlingen i fältskjutning utanför klubben.

Från vänster: Henrik Svanberg, Shahab Shahabi, handledaren Göran Blomgren och Jonte Rydberg.

en tävling, därför var det jät-
tebra att få genomföra denna 
tävling för att förbereda sig.

Har ni fått chansen att träna den 
sista tiden?
– Absolut, vi har haft många 
interna tävlingar inom klub-
ben den sista tiden, berättar 
Shahab. När pandemin bröt 
ut var det helt stopp men 
sedan har träningarna och 
klubbtävlingarna sakta åter-
upptagits.
– Vi har haft små skjutlag 
och patruller på våra tävling-
ar för att kunna hålla avstånd, 
berättar Göran.
– Hemma har vi skjutit 
fältskjutning på vår skjutba-
na, vilket har varit givande, 
säger Henrik. Därför var det 
lite extra kul att skjuta dagens 
tävling som genomfördes i 
terrängen runt om skjutba-
nan.

Var det enkelt att tyda 
stationsförutsättningarna för 
fältskjutningen?
– Det var bra tycker jag, sä-
ger Shahab. De såg lite annor-
lunda ut än de vi har på våra 
klubbtävlingar, men skjutle-
darna på stationerna förkla-
rade förutsättningarna så pass 
pedagogiskt att det inte fanns 
några frågetecken.
– Jag håller helt med, säger 
Jonte. Man fi ck förutsättning-
arna förklarade vilket under-
lättade väldigt mycket för de 
som inte vågade fråga.
– Förutsättningarna är lite 
annorlunda skrivna än vad 
de är vana vid, infl ikar Gö-
ran. Just därför är det viktigt 
att vara med på andra tävling-
ar. Då får man erfarenhet att 
tyda förutsättningarna.

Gick det bra på tävlingen?
– Både fältskjutningen och 

precisionen gick bra för mig, 
berättar Henrik. Jag tappade 
två träff i fältskjutningen. Det 
fanns gott om tid att beskjuta 
fältmålen men ibland gick det 
lite för fort.
– Jag tappade bara en träff to-
talt på fältskjutningen, berättar 
Shahab. Sista stationen var nog 
svårast då den bestod av 6 fi gu-
rer och många visningar. Men 
det var riktigt kul.
– Fältskjutningen gick inte 
så bra men precisionen gick 
desto bättre, berättar Jonte.

Finns det någon skyttegren ni 
vurmar lite extra för?
– Jag kommer nog att foku-
sera mest på precisionsskjut-
ning, säger Jonte.
– Jag tycker både fält och 
precision är kul, berättar Hen-
rik. Det fi nns även mycket an-
nat att prova på.
– Just nu försöker vi bli bra 
på många grenar samtidigt, 
vilket har sina utmaningar, 
förklarar Shahab. Det är jätte-
kul när man får många tillfäl-
len att skjuta, men det är svårt 
att bli bra på allt samtidigt.
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Vad tycker ni om tävlingen?
– Det har varit superkul, berättar Daniel och ler. För mig 
var det första gången jag tävlade i pistolskytte. Det var även 
första gången jag sköt fältskjutning.
– Jag instämmer, den har varit rolig och lite över förvän-
tan vad gäller min prestation, berättar Lina.

Hur har det gått?
– Det hade väl varit roligare om det blivit bättre resultat 

Göran Palm
En person som ofta syns på Grimsta skjutbana 
är utbildningsledaren Göran Palm. Han fanns 
självklart med som handledare för nybörjarna 
från Stockholmspolisens Skytteförening.

Lina och Daniel
Jag träffade Lina Lindersson och Daniel Tikas 
från Ballongbergets Skf för en pratstund 
mellan serierna.

Vilken var din roll i tävlingen?
– Jag var tävlingsledare, inleder Göran. Jag har hjälpt till 
med denna tävling under många år då Sten-Erik Kassmo 
och min far Willy Palm tidigare varit tävlingsledare. Sedan 
ett par år tillbaka har den rollen hamnat på mig i stället. Det 
är en tacksam uppgift då deltagarna är väldigt positiva och 
jag får god hjälp av våra funktionärer.
– Det är aldrig svårt att få funktionärer att ställa upp på 
tävlingen då många tycker det är roligt att få hjälpa till och 
få i gång fl er aktiva skyttekamrater, berättar Göran nöjt.

Hur upplever du att tävlingen mottogs av deltagarna?
– Det är alltid god stämning på tävlingarna. Det märks 
inget ”konkurrenstänk” utan man hjälper varandra över 
föreningsgränserna, något jag tycker är det fi na med denna 
tävling.
– Om handledarna ser någon deltagare som behöver hjälp 
fi nns man till hands, oavsett klubbtillhörighet. Det är en av-
slappnad stämning under tävlingen där jag upplever att fo-
kus inte är att vinna, utan att få så många nya aktiva skyttar 
som möjligt.

Vad anser du att tävlingen ger för nybörjarna?
– Tävlingarna ger deltagarna en bra insikt i hur två av våra 
största skyttegrenar går till och det under avslappnade for-
mer.

– Många nybörjare har en tendens att skjuta lite för fort i 
precisionsmomentet, därför väntar skjutledaren ut de 5 mi-
nuter som skjuttiden faktiskt är. De allra fl esta är klara på 2 
minuter. Här får många deltagare en aha-upplevelse när de 
inser hur gott om tid det är.
– På fältskjutningen börjar vi med en noll-station så att 
deltagarna får en mjukstart och en liten repetition på vilka 
kommandon som används. Det brukar vara en välkommen 
start på fältrundan.

Har ni tränat fältskjutning i er förening innan tävlingen?
– Vi går igenom fältskytte både i teori och praktik under 
nybörjarutbildningen. Deltagarna detta år gick vår nybör-
jarutbildning under våren 2020, eftersom vi ställde in ut-
bildningen våren 2021.
– På våra fredagsträningar efter sommaren har vi tränat lite 
fältskytte för att fräscha upp kunskaperna. Några av delta-
garna har också deltagit i föreningens fältskyttetävlingar och 
fått lite rutin därigenom.

Vad fi ck du för återkoppling från nybörjarna i din egen 
förening efter tävlingen?
– Deltagarna från min förening var mycket nöjda efter 
dagen och uppskattade den hjälp de fi ck av föreningens 
handledare. De uppskattade också att det var två separata 
tävlingar, en i precisionsskjutning och en i fältskjutning.

men att bara uppleva tävlingen var en stor erfarenhet. Så jag 
är nöjd ändå, säger Daniel.
– Jag måste säga att det var lite över min förväntan vad gäl-
ler min prestation, berättar Lina. Då är jag ändå inte bland 
de bästa idag.

Rekommenderar ni kommande nybörjare att ställa upp på en 
liknande tävling?
– Verkligen, att man får stöd under sina första tävlingar är 
jätteviktigt, berättar Lina. Jag har aldrig skjutit fältskjutning 
tidigare och då är det mycket värt att ha med sig en hand-
ledare som visar hur det fungerar.
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Finns det något 
förargligare än ett klick?
Det är lätt att svara ”nej” på rub-
rikens fråga, även om det fi nns fl er 
förargligheter i livet som är jämför-
bara. Här ska jag i alla fall fokusera 
på teorin kring driftsäkerhet. Vi ska 
sätta namn på vad det är vi menar. 
Tips om vapenvård blir det däremot 
inte, och inte heller vilket vapen och 
vilken ammunition som är bäst. Vi 
tar det från början.
 Vi skaffar oss ett tekniskt system 
för att ge oss olika förmågor eller 
fylla vissa funktioner. Exempelvis 
ett kylskåp för att kunna förvara vår 
mat, en bil för att kunna förfl ytta oss 
eller ett vapensystem (vapen och 
ammunition) för att kunna göra hål 
på avstånd.
 Denna förmåga uppnås genom 
systemets prestanda, såsom volym 
och temperatur i kylskåpet, bilens 
lastförmåga och hastighet eller vap-
nets precision och projektilens ver-
kan i målet. Så tänker de fl esta av 
oss också när vi handlar – om vi nu 
inte köper bil bara för att den har 
en snygg färg.
 Tyvärr räcker inte bara dessa 
tekniska prestanda för att vi ska få 
den önskade förmågan. Vårt teknis-
ka system måste också fungera när 
vi behöver det. Vi kallar det ”drift-
säkerhet”. Det är driftsäkerheten 
som tillsammans med systemets pre-
standa utgör förmågan. Vi lånar en 
defi nition av driftsäkerhet från För-
svarsmaktens och FMV:s ”Handbok 
Driftsäkerhet”: ”Förmågan hos en 
enhet att kunna utföra en krävd 
funktion under givna förhållanden 
vid en given tidpunkt, under anta-
gandet att erforderliga externa re-
surser tillhandahålls.”
 Hög driftsäkerhet låter defi nitivt 
som något vi vill ha. Låt oss plocka 
isär begreppet för att kunna se hur 
vi når dit.

Driftsäkerheten påverkas av de tre 
elementen funktionssäkerhet, un-
derhållsmässighet och underhålls-
säkerhet.
 Funktionssäkerhet är sannolik-
heten för att systemet ska fungera 
och leverera tillfredsställande effekt 
utan att man reparerar det. Den kan 
mätas på olika sätt. Tar vi kylskåpet 

så väljer man troligen medeltiden till 
hindrande fel, för bilen väljer man 
medelkörsträckan mellan hindrande 
fel och för vapensystemet medelan-
talet skott mellan hindrande fel.
 Underhållsmässighet är den tid 
det tar att felsöka, reparera och vårda 
ett system. Ofta mäts den i medeltid 
att reparera.
 Underhållssäkerhet slutligen, är 
medelväntetiden på resurser för un-
derhåll, till exempel väntan på en 
reparatör eller på en reservdel.

Av ovanstående förstår man att drift-
säkerheten kan uppnås på fl era sätt. 
Man kan bygga system som är ”ul-
trafunktionssäkra” och nästan helt 
oberoende av underhåll, men de 
blir mycket dyra. Man kan bygga 
system som är mycket enkla att re-
parera, men det kan bli både dyra-
re och ge sämre prestanda. Och har 
man reservdelar med sig så slipper 
man väntetid (magasin, kanske slag-
stift och så vidare), men man vet inte 
säkert vad som kommer att behö-
vas och ett heltäckande lager kan bli 
tungt och dyrt.
 Vi är inte heller alltid fria att välja 
driftsäkerhetslösning. Om kylskåpet 
går sönder så spelar det mindre roll 
om du har ett till i reserv, maten blir 
ändå förstörd. Det hjälper inte att din 
Amazon är lätt att laga när Volvo inte 
längre har reservdelen. Om ditt va-
pen klickar men går snabbt att laga 
så går ändå PPC-VM inte i repris 
förrän om två år, och om24-taggaren 
går till näste passkytt, buffeln stångar 
dig eller fi enden/boven skjuter dig 
är det förargligt.

Skillnaden på tjänstevapen och 
idrottsredskap
En del av oss har hållit på med 
fältskytte så länge att vi minns när 
man inte fi ck skjuta om vid eldav-
brott. Ett argument för omskjut-
ning var att det var orimligt att en 
defekt .22-patron skulle förstöra en 
hel dag, och ett argument emot att 
vi då inte lärde ut vikten av säker 
funktion. .22-orna vann den striden. 
När omskjutning blev en möjlighet 
började vi också se en del pistol-
modeller som vi tidigare inte sett, 

modeller som hade bättre balans 
och ergonomi men kanske inte var 
fullt så funktionssäkra. Tidigare hade 
dessa ingen chans.
 Ett tjänstevapen testas rigoröst 
för att ha en hög funktionssäker-
het, även under ogynnsamma för-
hållanden som extrem värme, kyla 
och väta, sandstorm och brist på 
vård. Funktionssäkerheten har på 
en tjänstepistol högre prioritet än 
extrem precision. Samuel Colt bru-
kar beskyllas för att ha uppfunnit 
glappet, och det ligger något i det. 
Lite större toleranser ger dels mer 
plats för is och smuts, dels behövs 
det ingen inpassning av reservdelar. 
Därmed har man förbättrat funk-
tionssäkerheten, underhållsmässig-
heten och underhållssäkerheten.
 Så då krånglar aldrig A-vapen 
på tävling då? Jo det vet vi ju att de 
gör, om än kanske inte lika ofta. Det 
beror inte sällan på att vi som sport-
skyttar inte köper ett system, vi kö-
per en pistol. Systemtänkandet kring 
ett tjänstevapen innebär att vapnet 
har en given konfi guration, det vill 
säga att ingen har fi lat någonstans, att 
alla fjädrar är precis så hårda som de 
är avsedda att vara och alla repara-
tioner och all vård är gjord precis på 
det sätt som tillverkaren anser är bäst. 
Vidare används en enda sorts ammu-
nition, med avseende på hylstoleran-
ser, kulform, kulvikt och laddning, 
den som vapnet har utvecklats och/
eller testats för.
 Att ta fram driftsäker materi-
el, att reparera den och att få fram 
reservdelar tillhör det område som 
militärt kallas logistik. Därför har 
några PR-sinnade amerikanska lo-
gistiker myntat uttrycket ”When it 
comes down to the wire and the enemy 
is upon you and you reach into your 
holster, draw your pistol and level it at 
your adversary, the difference between a 
click and a bang is logistics”. 

Källor:
Försvarsmakten och FMV:
Handbok Driftsäkerhet
Curt Hauffman: Materielunderhåll 
och driftsäkerhet
Air Force Journal of Logistics, 
vol XXIV, number 4.
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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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Svenska Pistolskytteförbundets medlemstidning

Nr 4 2018Sveriges största skyttetidning

Kanon-SM 
i Bollnäs

PPC SM

Guldläge i 
Danmark

Snabba steg 
i Värmlands 
skogar

Uppvaktad 
magnummästare
Av: Peter Stålbrand

Borås Stad uppmärksammar varje år stadens framgångsrika 
idrottsframgångar. De som uppvaktas är seniorer och äldsta juniorer 
(åldersklassen under svensk mästare) i respektive sport och det 
krävs ett guld (individuellt eller i lag) i svenskt, nordiskt, europeiskt 
eller världsmästerskap, liksom deltagande i olympiskt mästerskap. 
Uppvaktningen sker i Borås stadshus och staden har uppvaktat 
idrottarna sedan år 1988.

I år uppmärksammades hela 70 
framgångsrika idrottare, vilket 
är ovanligt många. Detta på 
grund av att mästaruppvakt-
ningarna inte har genomförts 
under år 2019 och 2020. Totalt 
uppmärksammades 21 mästa-
re från år 2019 och 49 mästare 
från tävlingsåret 2020.
 I år blev Lennart Wenn-
berg, Borås Pistolskyttar, upp-
vaktad igen. Denna gång får 
han utmärkelsen för den 14:e 
gången och är därmed den 
idrottare i Borås som erhållit 
utmärkelsen fl est gånger.
 Pistolskytte har varit repre-
senterat under många år och 
tidigare har Monica Rund-
qvist blivit uppmärksammad 
hela 11 gånger. Det har även 
funnits fl era skyttar som tagit 
utmärkelsen under åren.
 Efter uppvaktningen ring-
de vi upp en mycket stolt och 
lycklig Lennart Wennberg för 
att få hans reaktioner på de 
många utmärkelserna.

Vad betyder utmärkelsen?
– Det är en väldigt fi n gest 
av staden Borås. Vi idrottare 
gör trots allt reklam för sta-
den när vi är ute på tävlingar 
och det här är ett sätt att bju-
da tillbaka från stadens sida.
– Man får en ganska stor och 
tung plakett samt en så kallad 
”knalleskulptur” som symbol-
iserar knallebygden. Borås är 
väldigt känt för sitt hantverk 
och de personer som gick runt 
i bygderna för att sälja hantver-
ken kallades för knallar.

Lennart Wennberg med den stora 
plaketten som tilldelades honom 
under mästaruppvaktningen.
Foto: Privat

Lennart Wennberg under SM 
magnumfält i Bollnäs 2018.

I NP 4/2018 kunde vi se 
järngänget på förstasidan.
Från vänster: Rolf Hallman, 
Lennart Wennberg och Michael 
Pettersson.

Det ska till en 
magnum skytt...

Har du fått utmärkelsen under 
14 år i följd?
– Nej, det är bara de åren jag 
blivit svensk mästare. Den för-
sta utmärkelsen fi ck jag 1995. 
Då var jag med på SM i mag-
numfält i Gagnef och tog en 
guldmedalj.
– Sedan hade jag ett uppe-
håll i skyttet på cirka 7 år för 
att återuppta det igen runt 
2015 – 2016. Då behövde jag 
hitta någon motivation för att 
prestera bättre. Den som hade 
fl est mästarutmärkelser på den 
tiden var en roddare, då tänkte 
jag ”honom ska jag minsann 
slå”, säger Lennart och skrat-
tar. Man måste hitta delmål 
hela vägen.
– Sista gången jag blev 
svensk mästare och kvalifi -
cerade mig till den 14:e mäs-
taruppvaktningen var under 
2019. Då tog vi ett lagguld 
under SM i magnumfält och 
på SM magnumprecision i 
Gideå år 2019 tog vi hela 4 
lagguld, berättar Lennart. Den 
utmärkelsen skulle egentli-
gen blivit utdelad på våren 
år 2020, blev lite försenad på 
grund av pandemin och de-
lades ut först i år.

Hur mycket träning och 
erfarenhet ligger bakom 
medaljerna?
– Jag brukar skjuta lite 
klubbtävlingar och magnum-
cuper. Jag ligger ju inte på 
skjutbanan och tränar som 
man gjorde förr i tiden, allt 
sitter i ryggmärgen. Jag brukar 
säga att jag tränar lite och vilar 
mig i form.

Vilka skyttegrenar är det som 
grundar mästarutmärkelsen?
– De 13 första utmärkel-
serna är i magnumfält och 
den sista är en blandning av 
magnumfält och magnum-
precision. Det ska till en 
magnumskytt för en sådan 
här utmärkelse, säger Lennart 
roat.

Hoppas du erövra plaketten 
fl er gånger?
– Ja, jag ska i alla fall skjuta 
några SM till. Nu har jag bli-
vit äldre, men så länge ögonen 
hänger med och jag tycker 
det är roligt ska jag fortsätta 
kämpa.
– I magnumskyttet är vi tre 
bra lagskyttar i föreningen. 
Det är utöver mig själv även 
Rolf Hallman och Michael 
Pettersson. Vi är väldigt jämna 
i skyttet alla tre. Jag har inga 
större krav men om vi bara 
kan ta ett guld varje år är jag 
nöjd, säger Lennart och skrat-
tar. Det brukar bli minst en 
guldmedalj till vårt lag när vi 
tävlar i magnumfält eller mag-
numprecision. 
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Varför rycker jag av skotten på 
tävling, men inte på träning?
Om du har ställt dig den frågan någon gång är du säkert inte 
ensam. Detta är ett ganska vanligt fenomen bland skyttar och 
egentligen är svaret enkelt. Det är helt enkelt inte samma del av 
pekfi ngrets böjarmuskel som aktiveras på träning som på tävling 
när du avfyrar skotten.

Av: Bengt Svensson

Låg grundspänning i muskeln; fi ber C och D kopplas på vid avfyring.
Hög grundspänning i muskeln; fi ber E och F kopplas på vid avfyring.

AVTRYCK

En muskel består av ett stort 
antal muskelfi brer. För var-
je enskild muskelfi ber fi nns 
bara två lägen, av eller på. Det 
innebär att när en muskel be-
höver utveckla stor kraft är 
det många muskelfi brer som 
kopplas på. Är kraftbeho-
vet mindre är det färre fi brer 
som aktiveras. Men fibrer-
na aktiveras alltid i en given 
ordning, d.v.s. muskelfi ber A 
aktiveras alltid först därefter 
fi ber B o.s.v.

Alla muskler har en grund-
spänning (tonus) som varie-
rar med din sinnesstämning. 
Är du lugn och avslappnad är 

grundspänningen låg. Om du 
däremot oroar dig över något, 
t ex hur det ska gå i en tävling, 
blir ofta grundspänningen 
högre. En hög grundspänning 
innebär också att fl er muskel-
fibrer är påkopplade redan 
från början.
 Det låter kanske konstigt 
att en muskel kan vara mer 
eller mindre spänd. Men en 
led har alltid en böjarmuskel 
och en sträckarmuskel. Efter-
som de motverkar varandras 
rörelser händer ingenting om 
båda aktiveras. Du gasar och 
bromsar samtidigt, vilket blir 
fallet här.
 Vad som däremot sker när 

Siktlinjen ligger bra i riktområdet. Tryckpunkten är tagen och man vill 
bara låta skottet gå genom att mjukt krama avtryckaren ...

... men det händer ingenting ...

Låg Hög
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En muskel består av ett 
stort antal muskelfi brer.

1000 KILO!

grundspänningen är högre är 
att fl er muskelfi brer än nor-
malt redan är påkopplade. För 
att åstadkomma en rörelse, 
t.ex. böja pekfi ngret ytterli-
gare i en avfyring, måste nya 
muskelfi brer kopplas på. Alltså 
helt andra muskelfi brer än om 
grundspänningen hade varit 
lägre.

Vad kan man göra för att lösa 
detta? Det fi nns två sätt. Det 
ena är att försöka sänka grund-
spänningen i samband med 
tävling så att den stämmer 
överens med den du har under 
träning. Det andra sättet är att 

höja din grundspänning under 
träning, så att träningen blir så 
tävlingslik som möjligt.
 Det är ju trots allt så att 
träningens syfte är att du ska 

prestera bättre på tävling. Att 
stå för sig själv i lugn och ro 
och skjuta höga poäng på trä-
ning fyller inte alltid det syftet, 
även om det är trivsamt.  

... är det något fel på pistolen? Det känns som man har ett ton att 
övervinna ... varför smäller det inte?

När skottet väl går blir det ett ryckskott och resulterar i en sjua.

”Märkligt, när jag 
torrtränade hemma 
var jag stadig 
som en klippa och 
gjorde de mest 
perfekta avfyringar 
man kan tänka sig, 
men på tävlingen 
fungerade det inte 
alls ...”
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Emmaboda
pistolklubbpistolklubb
Text: Johan Bondesson
Foto: Kenneth Grafström

Ett jubileum behöver inte bara vara fest och fl ärd utan kan med fördel 
kombineras med både kunskap och träning. Som grädde på moset kan 
man även bjuda in mästerskyttar som Ragnar Skanåker. Här berättar 
Emmaboda Pistolklubb hur de genomförde sitt något fördröjda men 
väldigt lyckade jubileum.

Emmaboda pistolklubb har 
genom åren fått fram många 
riktigt framgångsrika skyttar. 
Klubben bildades år 1950 och 
det var egentligen meningen 
att vi skulle fi ra vårt 70-års-
jubileum under 2020. Firan-
det fi ck avvakta då Covid-19 
lade sig som en blöt fi lt över 
verksamheten och satte käp-

par i hjulet för jubileumsfi -
randet. Därför beslutade vi i 
styrelsen att göra en annor-
lunda, inspirerande, lärorik 
och inte minst energihöjande 
jubileumsaktivet 2021. En idé 
dök upp om att bjuda in Sveri-
ges mest framgångsrika pistol-
skytt; Ragnar Skanåker, för att 
förmedla sina erfarenheter till 

medlemmarna i Emmaboda 
pistolklubb – och så blev det.

Den 18 september samlades 
ett 20-tal deltagare i Broakul-
la Folkets Hus för att insupa 
Ragnars visdomsord under 
dagen med temat ”Hur man 
blir en bättre pistolskytt”. Ef-
ter en kort resumé av fören-

ingens historia, såg många 
förväntansfullt fram mot att få 
reda på ”de hemliga knepen”.
 Verkligheten hann i kapp 
många av deltagarna när Rag-
nar tydligt förklarade att ”Det 
fi nns inte några genvägar till 
det perfekta skottet”. ”Jag har 
letat genvägar i skyttet i över 
40 år och ännu inte hittat 

Merparten av deltagarna under Emmaboda Pistolklubbs 71-årsjubileum.

Jubileum
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Anna Blockmarks välsmakande smörgåstårta var populär och 
Svetlana Dahllöf låter sig väl smaka.

Lunchen bestod inte bara av god mat utan även många givande 
diskussioner.

Ragnar berättar hur skottsekvensen från mental bild till 
skottuppföljning ska genomföras i precisionsskytte.

Vice ordföranden Fredrik Dahllöf utmanar Ragnar i stillahållning med 
en trekilosvikt. Hur länge ska han orka?

några”, konstaterade Ragnar 
krasst. Utöver att uppfylla vis-
sa grundläggande hörnstenar i 
skyttet, handlar det om att fi n-
na vad som passar en själv bäst 
och därefter disciplinerat trä-
na stenhårt och ihärdigt. Det 
grovjobbet kan ingen annan 
göra åt dig, det måste du göra 
själv.

Fotografen Kenneth Grafström hittade en ny kompis under 
jubileumsdagen.

Som exempel på sträng disci-
plin och ihärdighet nämnde 
Ragnar att han hade gått från 
att vara en duktig skytt till en 
mästerskytt, genom att trä-
na sex timmar om dagen, sex 
dagar i veckan i sex månader 
(6x6x6). I träningen ingick 
inte bara torrklickning och 
skytteträning med pistol, utan 

det lades också stor vikt på 
konditions- och styrketräning.

För att lyckas hålla pistolen 
stilla i målområdet i en hel 
tävling krävs det enligt Rag-
nar att man klarar att hålla en 
trekilosvikt med utsträckt arm 
under tre och en halv minut. 
Denna övning förevisades 

genom att vice ordföranden 
Fredrik Dahllöf fi ck utmana 
Ragnar i att hålla en treki-
losvikt så länge som möjligt. 
Trots att Fredrik uppvisade 
ett stort mått av tjockt pann-
ben, fi ck han se sig slagen av 
Ragnar.

När det gäller mental styrka 
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anser Ragnar att man inte 
kan vila sig till detta genom 
att lyssna på olika meditativa 
bandinspelningar eller liknan-
de, utan det handlar om att 
man tränar stenhårt och blir 
bra på det man ska göra. Detta 
skapar i sin tur en trygghet – 

då man vet att man kommer 
att klara uppgiften.

Efter förmiddagens teoripass 
inmundigades under muntra 
diskussioner en delikat smör-
gåstårta som Anna Blockmark 
hade gjort. Därefter fortskred 

Det övades självklart på precisionsserier när man har en mästerskytt 
på plats som kan ge tips.

Övning och repetition ger färdighet och Ragnar beskriver hur 
skottsekvensen skall se ut igen.

Magnus Fredriksson är vetgirig och passar på att fråga efter tips från 
Ragnar.

Magnus 
Fredriksson 
tränade på 
snabbskjutning 
där ett snabbt 
men korrekt lyft 
är viktigt för att 
vinna tid.

Även Mattias Blockmark och Anna Blockmark tränade 
snabbskjutning och får sina träffar analyserade av Ragnar Skanåker.

dagen på klubbens skjutbana 
med praktiska moment. Först 
visades det hur man med hjälp 
av korrektionslinser provar ut 
rätt skärpedjup för att kornet 
ska bli knivskarpt – en fun-
damental grund för att kunna 
skjuta bra.

Därefter gick Ragnar igenom 
hur den 40–50 sekunder 
långa skottsekvensen från 
mental bild till skottuppfölj-
ning ska genomföras i preci-
sionsskytte. Detta övades och 
analyserades under ett antal 
serier innan Ragnar gick in 
på snabbskytte.
 I snabbskytte som till ex-

empel militär snabbmatch 
och fältskjutning betonade 
Ragnar att lyftet är avgöran-
de, det måste gå snabbt och 
kontrollerat. Ragnar har un-
der sin karriär observerat att 
framgångsrika skyttar från 
Sovjetunionen lyfte pistolen 
snabbare än andra nationers 
skyttar. De sovjetiska skyttar-
nas tider för att lyfta pistolen 
låg på mellan 0,8–0,9 sek-
under, medan de andra skyt-
tarna var cirka 0,5 sekunder 
långsammare. Ett snabbt lyft 
ger en tidsmässig fördel som 
kan används till att fi nrikta 
innan skottet går. Deltagarna 
fi ck prova på att fokusera på 
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En stilstudie signerad Ragnar Skanåker.

Janne 
Wihlborg 

provar ut linser 
för att få en bra 

synskärpa på korn 
och riktblad.

Johan Bondesson överlämnade även handdukar med Emmaboda 
Pistolklubbs logotyp till Ragnar.

Klubbens ordförande, Johan Bondesson, lämnar över Emmaboda-äpplet i 
glas till Ragnar.

ett snabbt lyft och skjuta mot 
duelltavla. Detta var inte helt 
lätt upptäckte många.

Ragnar tackades för sin med-
verkan genom att Johan över-
lämnade en minnesgåva från 
Emmaboda pistolklubb i 
form av ett glasäpple från Sk-
rufs glasbruk och klubbhand-
dukar. Äpplet är symbolen för 
Emmaboda och glasäpplet 
hade införskaffats av kassören 
Svetlana Dahllöf.

Emmaboda pistolklubb vill 
tacka Nicklas Wiberg och 
Smålandsidrotten (Riks-
idrottsförbundet – SISU) 
för det stöd de gav oss för 
att genomföra detta kompe-
tens- och energihöjande eve-
nemang.

Sammanfattningsvis var det 
en mycket uppskattad jubi-
leumsdag enligt alla deltagare 
jag hann prata med, precis vad 
vi hade hoppats på. 
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Årets rikstävlingar 
på hemortens banor
Av: Anna Stålbrand

Under året har Svenska Pistolskytteförbundet 
återigen kunnat genomföra de traditionella 
rikstävlingarna på hemortens banor. Det 
har varit till stor glädje för de skyttar som 
verkligen längtat efter att få tävla.

Detta år har liksom 2020 
varit ett speciellt år då fl era 
klubbtävlingar och mäster-
skap blivit inställda. Därför 
är det extra roligt att förbun-
det med sina rikstävlingar på 
hemortens banor har kunnat 
genomföras och dessutom på 
ett säkert sätt.

Årets första rikstävlingar i pre-
cisionsskjutning och mag-
numprecision genomfördes 
mellan den 1 maj–6 juni. Un-
der hösten mellan den 4–26 
september genomfördes riks-
tävlingarna i PPC och militär 
snabbmatch.

Rikstävlingarna på hemor-
tens banor har genomförts i 
över 80 år och är en trevlig 
tävlingsform för de som vill 
prova på att tävla, men inte 
vill tävla externt (utanför sin 
förening). Detta kan vara ett 
bra sätt att testa om man har 
någon tävlingsnerv som gör 
sig påmind. Tävlingen bidrar 
även till den sociala samva-
ron i föreningen, som kan ha 
betydelse för många med-
lemmar.

År 2020 tillkom grenarna mi-
litär snabbmatch och PPC 
som rikstävlingar på hemor-
tens banor. I år var det debut 
för den fjärde grenen, mag-
numprecision, som visade 

Deltagande under åren

År
Precisions-

skjutning
Militär

snabbmatch
PPC

Magnum-
precision

1935 682 – – –
2001 4 846 – – –
2019 5 922 – – –
2020 6 292 2 248 358 –
2021 6 730 2 006 320 1 036

fl ertal lag. Totalt registrerades 
det sammanlagt 84 lagstarter 
i magnumprecision.

Vapengrupp Antal starter
M1 59
M2 77
M3 48
M4 163
M5 113
M6 193
M7 244
M8 139

Intresset att delta i rikstävling-
en har alltid varit stort och 
detta år genomfördes totalt 
10 092 starter i de fyra skyt-
tegrenarna.

sig vara mycket välkommen 
bland många skyttar runt om 
i landet. Glädjande nog var 
det många fl er än vi anat som 
ville delta i tävlingen. Vi på 
kansliet fi ck snabbt beställa 
hem fl er skjutkort och kon-
trollappar för att skicka ut till 
föreningarna och emotse den 
stora efterfrågan.

I magnumprecision tävlas det i 
åtta olika vapengrupper och i 
rikstävlingen klargjordes vil-
ka vapengrupper som var de 
mest populära. Det var va-
pengrupperna M6 och M7 
som hade fl est antal deltaga-
re. Alla åtta vapengrupperna 
fanns även representerade i ett 

Handsnidad älg av Gunnar Johnson är ett av hederspriserna som 
delas ut till endast 10 skyttar i precisionstävlingen.
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Lagstatyett till årets rikstävling i 
precisionsskjutning.

Bland årets 
hederspriser fanns till 
exempel vapenfodral, 
nessecär, måttband 
och multiverktyg.

Hederspris – Statyett.

Vare sig man lyckats skjuta 
personbästa eller inte kom-
mer resultaten att antecknas 
på skjutkorten. Efter tävling-
ens slut börjar efterarbetet 
för föreningarna och kans-
liet. Skjutkorten för preci-
sion, magnumprecision och 
militär snabbmatch registreras 
av föreningarna i MAP (med-
lemsadministrativt program). 
Därefter skickas skjutkor-
ten in med redogörelsen till 
kansliet. För PPC sker ing-
en registrering i MAP utan 
den registreringen hanterar 
kansliet, när skjutkorten in-
kommit.

När den preliminära resul-
tatlistan fi nns på hemsidan 
behöver man som delta-
gande skytt kontrollera att 
sina resultat är korrekta. 
Om något inte stämmer 
i resultatlistan måste skyt-
ten ta kontakt med sin för-
eningsadministratör, som får 
kontakta kansliet för att rätta 
felaktigheter.

På kansliet börjar arbetet med 
att beräkna antalet plaketter 
och statyetter som ska bestäl-
las. Även hederspriser i preci-
sion ska planeras och beställas. 
När allt är levererat till kans-
liet skickas alla plaketter, sta-

tyetter och hederspriser ut till 
föreningarna.

De tre bästa skyttarna i varje 
klass, individuellt och i lag, får 
även sina plaketter graverade. 
Det delas även ut en stor del 
brons-och silverplaketter till 
bästa fjärde- eller tredjedel 
i varje klass. Det fi nns totalt 

47 olika klasser i precisions-
tävlingen. Även vandringspri-
serna uppdateras och någon 
skytt kanske har klarat de in-
teckningar som krävs för att 
få behålla vandringspriset för 
alltid, efter många års poäng-
samlande. 



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

Ruger MKIV 22/45 .22 LR 
Blånerad eller rostfri. Ställbart sikte. 
Rak kolvvinkel.
Piplängd: 112 mm.
Tillbehör:Trimningskit för optimalt avtryck.

Din skyttespecialist 
sedan 1963



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!

Se vårt sortiment på: www.sportec.se
Kontakt: info@sportec.se / 040-465050
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Nya svenska rekord

Hur kom du i kontakt med 
skyttet?
– Det började med min 
morfar, han är en riktigt 
duktig gevärsskytt. Sedan 
drog morfar med min pap-
pa också att skjuta. Vilket 
även gjorde att jag och en 
av mina systrar började med 
luftgevärsskytte. Jag har även 
en kusin som håller på det 
skidskytte, berättar Julia. Det 
ligger lite i släkten det här 
med skyttet. Dessutom är 
alla i min familj jägare, utom 
jag.

Hur länge har du skjutit pistol?
– Jag började skjuta luft-
gevär vid 4 års ålder för att 
sen börja tävla vid 5 års ålder. 
Sen började jag med pistol-
skytte vid 15 år, ungefär när 
jag började gymnasiet.
– Sedan har jag gått på skyt-
tegymnasium i Strömsund 
och var med i skyttesport-
förbundets elitsatsning. Då 
sköt jag mycket sportpistol 
vilket har varit en bra grund.
– Det blev några interna-
tionella medaljer och två 
svenska rekord varav mitt re-
kord som damjunior i sport-
pistol fortfarande står sig.
– Sedan tyckte jag inte 
att jag tog mig någon vart 

Julia Lawner
MILITÄR SNABBMATCH
Dam vapengrupp C – 572 poäng

Julia Lawner är näst intill uppväxt på en skjutbana då både hennes 
morfar, pappa och syster är skytteintresserade. Hon skjuter för A4 
Skf som har sin skjutbana i Lungre, strax utanför Östersund.

Under Jämtlands kretsmästerskap i augusti månad sköt hon 572 
poäng, vilket skrev in henne som rekordinnehavare i damklassen 
för vapengrupp C.

Foto: Privat

och beslutade mig för att av-
sluta elitsatsningen. Det blev 
så mycket annat och det tog 
mycket tid.

Hur mycket tid har du lagt på 
träning under året?
– Jag är gravid och har fullt 
upp med det, därför har jag 
inte tränat någonting. Dagen 
innan tävlingen tänkte jag åka 
och träna på skjutbanan ef-
tersom jag inte har skjutit så 
mycket militär snabbmatch. 
Jag har däremot skjutit myck-
et sportskytte men kände 
ändå att det kunde vara bra att 
känna in tiderna på 10, 8 och 
6 sekunder i militär snabb-
match.
– När jag väl kom till skjut-
banan mötte jag en gammal 
ledare från gevärsskyttet och 
vi började prata ganska myck-
et. Tiden gick och det slutade 
med att jag endast sköt två se-
rier innan det var dags att åka 
hem igen.

Kände du att resultatet skulle 
räcka till ett svenskt rekord?
– Nej, jag tyckte att det gick 
så dåligt. Jag hade inte en tan-
ke på att resultatet kunde vara 
så pass bra. När skjutningen 
var över frågade min sambo 
hur det hade gått. ”Nja, sa jag 

det kändes inte bra men det 
var kul att få skjuta igen.” Då 
kollade han upp detta och re-
kordet låg på 568 poäng. Då 
insåg jag att mitt resultat låg 
4 poäng över rekordet.

Har du varit i närheten av 
rekordpoängen tidigare?
– Inte en aning, säger Ju-
lia och skrattar. Jag har sällan 
koll på vad jag har skjutit för 
poäng. Däremot vet jag att i 
rikstävlingen på hemortens 
banor sköt jag 570 poäng.
– Det var ju ganska lågt det 
där rekordet. Jag tror att det 
lär sättas högre poäng fram-
åt sommaren, när det blir fl er 
tävlingar.

Kommer du att försöka sätta 
ett högre rekord nästa år?
– Nej, det tror jag inte. Då 
kommer jag troligen att vara 
mammaledig, säger Julia för-
väntansfullt.

Är de snabba momenten i 
skytte något du gillar?
– Jag har skjutit hyfsat bra i 
sportpistol, men det har alltid 
varit precisionen med kaliber 
.22 som varit min svaga sida. 
Snabbmomentet, som liknar 
militär snabbmatch, är jag 
mycket bättre på, säger Julia. 

Det är lite konstigt eftersom 
jag har varit jättebra på luft-
pistol förut och där krävs det 
oerhört mycket precision.
– Som tur är avgörs fi na-
lerna i sportpistol med ett 
snabbmoment, det gillar jag, 
tillägger Julia.

Vilket vapen sköt du 
rekordet med?
– Jag skjuter vapengrupp 
C med min Pardini SP. Va-
let av just den pistolen be-
rodde på att Bosse på BGK 
Skytteservice säljer dem han 
är fenomenal på bra service. 
Jag är inte så intresserad av 
hur vapnen fungerar, därför 
är det skönt att kunna ringa 
Bosse i tid och otid med alla 
möjliga frågor, berättar Julia. 
Sen är Bosse väldigt pedago-
gisk också måste jag tillägga.

Har du någon 
favoritammunition?
– Nja, det kan jag inte på-
stå. På kretsmästerskapet där 
jag sköt rekordet tog jag bara 
lite ”slattar” som jag hittade 
i ryggsäcken och sköt med. 
Det fungerade bra, avslutar 
Julia med ett leende i rösten.
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MILITÄR SNABBMATCH
Vapengrupp C – 589 poäng
Vapengrupp B – 585 poäng

Har du hunnit träna något 
under året som gått?
– Sista åren har varit svårt 
för mig, precis som för många 
andra, säger Pontus. Det har 
varit svårt med motivationen 
att träna för att vara på topp, 
därför har träningsvolymen 
blivit mycket mindre. Läng-
tan efter att tävla har varit 
stor. När tävlingarna sedan 
kom i gång igen såg jag lju-
set i tunneln och blev mer 
motiverad att träna igen in-
för kommande tävlingar.

Hade du någon plan för 
träningen under året?
– Jag tränar för att täv-
la och utan tävlingar är det 
svårt att hitta motivationen 
för att åka upp till skjutba-
nan och lägga de timmar 
som krävs.
– Därför är jag lite förvå-
nad att det gick så snabbt att 
komma tillbaka efter pande-
min och dessutom prestera 
på topp.
– Jag skjuter även mycket 
snabbpistol, vilket är en bra 
träning för militär snabb-

match. Det hänger ihop gan-
ska mycket då det handlar om 
att göra ett bra lyft och få i väg 
det första skottet snabbt.

Har du varit i närheten av 
rekordpoängen tidigare?
– På träningen har jag skju-
tit rekordsiffror tidigare, men 
det är på träning, förtydligar 
Pontus. Under tävlingarna har 
jag varit några poäng under 
de gällande rekorden.
– I vapengrupp C hade jag 
inte riktigt räknat med att re-
kordresultatet skulle komma 
i år. 589 poäng är inte något 
man bara ”gör”, men dagsfor-
men var fi n säger Pontus.

På vilka tävlingar tog du dina 
rekord?
– I vapengrupp C var det 
under ett kretsmästerskap i 
Östergötland där jag ställde 
upp i den nationella tävlingen, 
utanför mästerskapet. Jag har 
alltid koll på poängen när jag 
skjuter och hur jag ligger till. 
Därför visste jag exakt inför 
sista serien vad som krävdes 
av mig för att nå rekordet.

– Lite nervöst blev det ändå 
inför sista serien. Jag hade koll 
på att Marcus Nygren hade 
rekordet som jag närmade 
mig. Jag hade tappat 9 poäng 
fram till sista serien och då 
sköt jag 48 poäng, vilket räck-
te för att tangera det gällande 
svenska rekordet. Det kändes 
riktigt bra!
– Rekordet i vapengrupp B 
sköt jag på Örebro Läns krets-
mästerskap. Det var inte lika 
nervöst, eftersom jag redan 
hade det gällande rekordet, 
säger Pontus, men det är alltid 
kul att höja rekordpoängen.

Hur länge har du skjutit militär 
snabbmatch?
– Mina första resultat från 
militär snabbmatch är från år 
2010. Under SM 2014 i  Väs-
tra Husby tog jag svenskt re-
kord i juniorklassen med 568 
poäng. Det rekordet innehar 
jag än idag.

Vad skjuter du med för vapen?
– I vapengrupp C skjuter 
jag en Pardini SP som är ut-
rustad med ett RF-slutstycke 
och tungstensvikter. För skyt-
tet i vapengrupp B använder 
jag en Pardini HP. Det är ing-
en växelsats utan två separata 
pistoler.

Vilken ammunition använder 
du?
– Jag skjuter endast fabriks-
ammunition. I vapengrupp 
B skjuter jag med Lapua 
98 grain eller äldre Norma 
ammunition. I vapengrupp 
C använder jag Lapua Pistol 
King.
– Att ladda egen ammuni-
tion är något jag ännu inte 
börjat med. Nu spar jag hyl-
sorna och försöker sälja det 
i stället, säger Pontus och 
skrattar.
– De erfarna skyttarna
säger att hemmaladdad 
ammunition ger bättre pre-
cision, vilket verkar lovade, 
om jag någon gång börjar 
ladda själv.

Vad har du för planer 
framåt?
– Jag ser helt klart fram 
emot kommande år för att 
försöka höja rekorden i C 
och B ännu mer. Det är inga 
omöjliga poäng att nå upp 
till tycker jag. Ett par poäng 
till på de nuvarande rekor-
den skulle vara bra. I vapen-
grupp C borde jag nog klara 
av att komma över 590 po-
äng, avslutar Pontus med en 
entusiasm i rösten.

Foto: Josefi ne Thörnkvist

Pontus Schmidt

Delpoängen och totalen från Pontus tävlingsomgångar
Tid Vapengrupp C Vapengrupp B
10 sekunder 196 poäng 198 poäng
8 sekunder 198 poäng 196 poäng
6 sekunder 195 poäng 191 poäng
Totalt: 589 poäng (20X) 585 poäng (22X)

Pontus Schmidt, Zinkgruvans Psk, har både tangerat 
ett tidigare svenskt rekord och slagit sitt eget 
rekord under loppet av två veckor. En enastående 
prestation. Det tidigare rekordet i vapengrupp B var 
583 poäng och det togs av Pontus själv år 2020. I år 
lyckades han bräcka det rekordet med två poäng 
och det nya svenska rekordet är nu satt till 585 
poäng. I vapengrupp C tangerade Pontus rekordet 
på 589 poäng som tidigare hölls av Marcus Nygren.
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Hur känns det att inneha så 
pass många rekord?
– Det är ju lite speciellt med 
några av rekorden eftersom 
jag är den första som blir no-
terad för dem, förklarar Ola.
– Jag var med på det för-
sta svenska mästerskapet som 
genomfördes i magnumpre-
cision 2019 i Gideå. Efter-
som detta var första året som 
skyttegrenen hade SM-status 
förutsatte jag att det skulle 
noteras rekord i alla vapen-
grupper, men så blev det inte.
– Frågan om rekordnote-
ringarna började diskuteras på 
hösten då många undrade var-
för det inte skett. Ingen från 
tävlingsledningen tänkte på 
att protokollföra rekorden på 
plats. Jag läste på lite om hur 
det går till och påminde folk 
om detta inför kommande 
SM. Tyvärr har nu SM under 
2020 och 2021 blivit inställda.
– Vi kom på att man även 
kan notera rekord under 
kretsmästerskap. Resone-
manget bland skyttekamra-
terna var att vi måste se till att 
sätta rekorden för att vi ska ha 
något att nå upp till. Någon 
måste ju börja.
– När vi hade kretsmäster-
skapet i Uppsala år 2020 sköt 
jag tre vapengrupper och 
satte då också tre svenska re-
kord. Det sattes även fyra an-
dra svenska rekord av duktiga 
skyttar på den tävlingen.
– Inför kretsmästerskapet 
2021 hade jag skaffat vapen 
för att kunna delta i samtliga 
vapengrupper. Jag hade bara 
någon vecka innan köpt en ny 
pistol som jag skulle använda i 
tävlingen. Med dessa nya va-
pen ställde jag upp i vapen-

grupperna M2, M4 och M6 
där jag då satte tre nya rekord.

Hur har du hittat motivationen 
att träna under året?
– Det har ju knappt varit 
några tävlingar alls. Det som 
varit roligt var just rikstäv-
lingen på hemortens banor. 
När den tävlingen utlystes 
fick man genast något att 
planera och peppa sig inför. I 
vår klubb sköt vi 4–5 tillfäl-
len under maj och juni månad 
och fi ck extra mycket träning 
i magnumprecision utöver vår 
vanliga träning.
– Nu har även vår vinter-
serietävling startat igen vilket 
gör att man kan hålla i gång 
med skyttet under vinterhal-
våret också.

Hade du på känn under 
skjutningarna att det skulle bli 
rekord?
– Nej, jag skjuter ett skott 
i taget och försöker fokusera 
till 100 procent på varje skott. 
Att börja tänka på slutresulta-
tet gör att fokus inte ligger på 
det skott som just ska avfyras.
– Senast när jag sköt frik-
lassen och första skottet blev 
en nia började jag tänka att 
300 poäng inte var möjligt. 
Då blev jag förbannad på mig 
själv för att jag slarvade.

Visste du redan innan 
tävlingarna vilka poäng som 
behövdes för nya rekord?
– Ja, jag visste om rekorden 
men jag brydde mig inte om 
att försöka slå någon speciell 
poäng. När jag tävlar ser jag 
alltid till att göra mitt bästa. 
Sedan får man se om det räck-
er för att slå någon annan.

– Det fi nns så pass många 
duktiga skyttar och alla kan ha 
en bra dag. Då gäller det att 
man själv har en ännu bättre 
dag, säger Ola och skrattar.

Hur länge har du skjutit 
magnumprecision?
– När jag var som mest ak-
tiv inom skyttet för cirka 20 
år sedan sköt jag någon täv-
ling i magnumprecision. På 
den tiden sköt jag mest mag-
numfältskjutning, framför allt 
i magnumcupen. Sedan lade 
jag av med magnumskyttet 
efter att jag vunnit klassen 
357 DA under SM i mag-
numfältskjutning 2006. Där-
efter det blev det mest jakt 
och en del sporadiskt metall-
siluettskytte.
– När sedan magnumpreci-
sion fi ck SM-status inför år 
2019 återupptog jag den skyt-
tegrenen igen. Tidigare hade 
skyttegrenen endast varit ett 
riksmästerskap.

Vilka vapen tog du årets 
rekord med?
– Inför kretsmästerskapet 
2021 hade jag skaffat nya va-
pen för att kunna tävla i samt-
liga vapengrupper men jag 
ställde bara upp i tre vapen-
grupper.
– I vapengrupp M2 sköt jag 
med en Smith & Wesson 629 
i kaliber .44 magnum med 
N-stomme och en 10,75 
tums pipa.
– Sedan sköt jag vapen-
grupp M4 med en Smith & 
Wesson 627 som även den är 
byggd på en N-stommen och 
har en 11,5 tums pipa.
– Båda dessa revolvrar är 
custom byggen av vapens-

meden Olle Lindskog i Jön-
köping.
– Pistolen som jag använde 
i vapengrupp M6 är en LAR 
Grizzly (long slide) med en 
.357 pipa som är 10 tum. 
Till den har jag även en pipa 
för .45 Winchester Magnum, 
men den har jag inte börjat 
tävla med än.

Skjuter du endast hemladdad 
ammunition?
– Ja, det gör jag. Förutom 
att det är en kostnadsfråga är 
det en del av sporten för mig 
att skapa en perfekt laddning. 
Det är mycket arbete i att la-
borera fram laddningar till 
den ammunition som behövs. 
Ammunitionen skall inte 
sprida mer är 25 millimeter 
på 50 meter. Det är inte alla 
vapen som klarar av det och 
inte heller all ammunition 
som klarar av det.
– Sen tycker jag det är roligt 
att handladda också, tillägger 
Ola.
– Magnumprecision för mig 
handlar om att ha både utrust-
ning och vapen som fungerar 
tekniskt bra.

Tror du att rekorden kommer 
att stå sig?
– Alla de här rekorden mås-
te slås och de kommer att slås, 
så är det bara. Jag kan slå vad 
om en hundring att det under 
nästa år kommer sättas minst 
10 nya rekord, säger Ola och 
skrattar.
– Rekordnoter ingar na 
för lag i magnumprecision 
är fortfarande tomma. De 
hoppas jag kommer bli satta 
under nästa års SM när det 
fi nns tillräckligt med skyt-
tar för att bilda lag. Vi mag-
numskyttar är kanske spridda 
runt om i landet. Men något 
kretsmästerskap borde kun-
na ha ett lag i någon vapen-
grupp för att sätta ett svenskt 
rekord.
– Jag vet att det fi nns andra 
som skjutit bättre än de gällan-
de rekorden. Nu vet jag inte 
varför dessa inte blivit rekord-
noterade. De resultaten kanske 
inte har skjutits på några mäs-
terskapstävlingar. Jag tycker 
övriga kretsar borde arrange-
ra fl er mästerskap i magnum-
precision för att låta skyttarna 

Ola Wälimaa

MAGNUMPRECISION
Vapengrupp M2 – 289 poäng (11X)
Vapengrupp M4 – 291 poäng (8X)
Vapengrupp M6 – 263 poäng (6X)

Ola Wälimaa, Uppsala Handeldvapenförening, tog 
under 2021 tre svenska rekord och innehar totalt 
sex av sju möjliga individuella svenska rekord i 
magnumprecision.

Ola skjuter vapengrupp M2 
med en Smith & Wesson 629 
som har en Shilen 10,75 tums 
pipa.
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få en möjlighet att överträffa 
de gällande rekorden.
– Rekordet i M1 på 279 
poäng som jag satte år 2020 
har jag redan bräckt under 
förra helgen när jag sköt 293 
poäng. Det är personbästa 
och jag har aldrig skjutit så 
pass bra med öppna riktme-
del. Men jag tror nog att det 
går att öka till 295 poäng, 
bara man har ögonen med 
sig, säger Ola.
– I vapengrupp M3 har jag 
rekordet på 279 poäng, men 
under årets tävling i hemor-
ten vann jag på 291 poäng så 
där kan någon öka på rejält 
också.
– I M5 har jag rekordet på 
298 poäng från 2020, vilket 
var bättre än vinnaren på 
SM 2019, men en deltaga-
re på förra helgens tävling i 
Uppsala sköt högre resultat 
med en perfekt 300, så det 
rekordet kommer nog snart 
också ryka.
– De rekord jag under 
2021 satte i vapengrupp M2 
på 289 poäng och 291 po-
äng i M4 tycker jag är bra 
resultat och inte helt enkla 
att slå på till exempel ett SM. 
Tittar man på årets rikstäv-
ling på hemortens banor har 
det skjutits riktigt bra resul-
tat. Där sköt till exempel Jim 
Forsberg 294 poäng i vapen-
grupp M2, vilket är sanslöst 
bra. Det fi nns även många 
andra som skjutit bra i den 
tävlingen, men då är det på 
hemmabanan och inte ett 
mästerskap vilket inte ger 
samma typ av press.
– Framför allt tror jag att 
mitt rekord i vapengrupp 
M6 kommer att gå till någon 
annan väldigt snart. Torben 
Rundqvist gjorde en otro-
ligt bra prestation i hemor-
tens under året och vann 
med hela 285 poäng, se-
dan fanns det ganska många 
skyttar som låg över mitt re-
kord på 263 poäng.
– Jag hoppas verkligen att 
det blir fl er mästerskap så att 
rekordnoteringarna kom-
mer i gång på riktigt. Då kan 
vi börja jaga och kämpa till 
oss rekorden, men som sagt, 
någon måste ju börja, avslu-
tar Ola.

Har du hunnit träna mer 
under året med tanke på 
bristen av tävlingar?
– Träningen har varit nå-
got sporadisk med tanke på 
tävlingsbristen, men vi har 
ändå försökt att hålla i gång 
så gott det går. Det har varit 
mest sparlåga i de olika grenar 
jag tävlar i. Ibland krävs det 
inte så mycket träning för att 
snabbt hitta formen igen.
– Det har också varit lite 
svårt ibland med den riktiga 
motivation som behövs för 
att hålla den höga nivån som 
krävs.
– Det var nära att vi missade 
att anmäla oss till Sydsvenska 
mästerskapet i år. Inbjudan 
nådde inte riktigt kom fram 
till oss i tid, men vi hann an-
mäla oss i tid, bara två dagar 
innan anmälningstidens slut. 
Vi anmälde oss mest för att 
få i gång tävlandet och målet 
var egentligen bara att få va-
nan att tävla på nytt.

Hur har du lagt upp träningen 
under året?
– Min far och coach har 
jobbat hårt med den mentala 
biten, såsom ökat självförtro-
ende och att låta målsättning-
en genomsyra allt man gör för 
en långsiktig satsning som det 
är att sätta nya rekord.

Har du tidigare varit i 
närheten av rekordet i R i 
andra tävlingar/träningar?
– Jag har vid fl ertalet trä-
ningar och tidigare tävlingar 
varit över och i närheten utav 
rekordet i R. Jag visste att jag 
hade det i mig, allt skulle bara 
falla på plats.

Kände du under tävlingen att 
det närmade sig ett rekord?
– Jag förstod ganska tidigt 
under tävlingen i vapen-
grupp R att jag var i topp-
form. Jag behövde verkligen 
ha revansch då de tidigare 
omgångarna i vapengrupp C 
och A inte riktigt gick vägen 
för mig. Därför tände jag till 
ordentligt och gav mig tusan 
på att det nu skulle vara min 
tur att visa vad jag går för, när 
allt är så perfekt. Både ljuset 
och vädret var bra och jag var 
iskall igenom hela omgången, 
men ingenting kunde spräcka 
min bubbla.
– Tiorna var lite sisådär, 
men jag accelererade ordent-
ligt på åttorna och särskilt på 
sexorna. Det kändes som om 
jag var i den härliga zonen 
som många pratar om, där allt 
runtomkring bara försvinner, 
nästan som tunnelseende. En 
nästan magisk upplevelse.
– Jag hade ett fantastiskt bra 
stöd från min far och särskilt 
min fästmö Alexandra som 
också börjat med pistolskytte. 
Som relativt nyförlovade var 
det inte svårt att få mängder 
med positiva vibbar därifrån.

Hur länge har du skjutit 
vapengrupp R i militär 
snabbmatch?
– Jag har skjutit militär 
snabbmatch vapengrupp R 
sedan 2016, då jag köpte min 
första revolver som var im-
porterad ifrån Danmark.

Vilket vapen tävlade du med 
när du tog rekordet?
– Det är en Korth sport 357 
magnum från Tyskland. Ett 

otroligt bra byggt vapen som 
passar mig och mina behov.

Använder du hemladdad eller 
köpt ammunition?
– Ammunition jag skjuter 
med är hemladdad och recep-
tet är utvecklat av min far som 
under lång tid testat sig fram 
vad som fungerar för just mi-
litär snabbmatch. Jag använder 
en lätt kula och ammunitio-
nen går bra på 25–50 meter. 
Precisionen är det inget fel på.

Var har du för planer framåt? 
Vill du satsa på rekord i någon 
annan vapengrupp?
– Vi har självklart planer 
på att höja fl era rekord. Jag 
har nivåer i mig som är rätt 
grymma om ni frågar de som 
känner mig. Det är alltid in-
spirerande att se hur andra 
skyttar utvecklas och ibland 
tar efter ens egna metoder 
och tankesätt kring tävlandet.
– Fler rekord lär jag fortsätta 
att kämpa för att höja. Man vet 
aldrig vad framtiden för med 
sig, men den ser fortsatt ljus ut.
– Jag vill gärna passa på att 
tacka alla som håller mig i 
ryggen och ger oss så myck-
et positiv energi att vi orkar 
kämpa vidare.
– Trots sjukdom i familjen 
är viljan fortsatt mycket stark. 
Min far Ulf Nygren är en 
ständig källa till kämpaglöd. 
Jag hade aldrig tagit mig så här 
långt utan hans stöd. Likaså 
släkt och vänner som så ofta 
blir glada av att läsa om både 
framgångar nya utmaningar.
– Jag hoppas att jag kan fort-
sätta att inspirera andra till att 
våga testa sina egna gränser 
inom denna underbara sport.

Marcus Nygren

Foto: Anders Hornwall/Carin Jansson

MILITÄR SNABBMATCH
Vapengrupp R – 592 poäng (25X)

Marcus Nygren, Tingsryds Psk, är en skytt på frammarsch. 
Under de senaste åren har vi sett honom klättra på 
resultatlistorna och han vann även en sprillans ny pistol på 
tävlingen Ammo Center Open under 2020. I år tog han 
skyttet till en ny nivå när han satte nytt svenskt rekord 
med sin revolver i militär snabbmatch.
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Test av en klassiker
Av: Sebastian B

Det fi nns många gamla vapenmodeller som används i vapengrupp A, där 
vissa är mer omtalade än andra. Sebastian från Skyttebloggen fi ck tillfälle 
att prova en klassiker från 70-talet som än i dag serietillverkas. Förutom 
ren information får vi även lite historik om pistolen Beretta 92 FS.

Vare sig du har sett Bruce 
Willis som John McClane 
kasta ut professor Snape från 
en skyskrapa (Ja, Die Hard är 
en julfi lm), upplevt Martin 
Riggs krullhår i Dödligt va-
pen eller sett en helt vanlig 
amerikansk soldat de senas-
te 35 åren är risken stor att 
du har sett den pistol som vi 
idag fi ck testa. Den italienska 
Beretta 92FS har under snart 
40 år funnits i hölster värl-
den över och den är idag en 
väl cementerad del av vapen-
historien.

Den har länge varit på min 

önskelista och 
en e f ter mid-
dag informera-
de mig Gunnar 
 Elfving Skytte-
tjänst i Norrtälje att 
de minsann hade fått in en 
riktigt fi n, klassisk 92FS. Den 
snyggaste av dem alla, då den 
inte har tillbehörsskenan (rail) 
under pipan. Jag avbokade 
genast allt jag skulle göra och 
körde de totalt 35 milen fram 
och tillbaka för att få testa den.
 Designad under mitten 
på 70-talet bland brun inred-
ning, fyra svenskar som sjöng 
om Napoleons sista strid och 

oljekriser, kom då modellen 
92FS som en vidareutveck-
ling av Berettas M1931 och 
M1951. Beretta har sedan 
väldigt länge producerat va-
pen. Redan 1526 öppnade 
de portarna och producera-
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de kanoner till Venedig och 
har sedan dess försett världen 
med skjutvapen av alla färger, 
former och kalibrar.

För att göra en extremt lång 
historia oroväckande kort, 
föddes Beretta Modell 92 
genom att Beretta ville ut-
veckla en ny tjänstepistol till 
italienska polisen och deras 
försvarsmakt. Som grund för 
sin nya pistol använde Beret-
ta sin åldrande M1951 samt 
den gamla tyska Walther P38 
och ur det programmet kom 
Berettas modell 92. Historien 
är egentligen lång med många 
obskyra prototyper och till-
verkningsserier som egentli-
gen behöver en egen artikel. 
Vi kommer här koncentrera 
oss på modellen 92FS.

Att hålla
Berettan kommer i en relativt 
liten plastlåda med företags-
namn- samt logotyp. När jag 
öppnade lådan låg den där, en 
92FS i all sin prakt. Den har 
den sedvanliga auran av de-
sign som italienska produkter 
oftast har. Den är snygg i alla 
vinklar med sin utstickande 
pipa och öppna mantel och 
jag skulle inte skämmas att ha 
den på väggen bara som pryd-
nad. När jag plockade upp 
den reagerade jag på vikten. 
Även om den är minst sagt 
rejäl och solid, är den ändå re-
lativt lätt om man jämför med 
andra ”fullsize-pistoler”. Med 
sina 950 gram med tomt ma-
gasin är den nästan 300 gram 
lättare än en CZ Shadow 2 
även om 92FS inte alls är en 
liten pistol.
 Jag testade en M9 (ame-
rikanska militärens 92FS) för 
drygt 10 år sedan när jag bod-
de i USA och kände då att 
kolven var lite stor för mina 
händer. Handfattningen på 
den tiden var väl inte direkt 
fullt korrekt, därför är det in-
tressant att testa igen nu när 
jag faktiskt kan skjuta hjälp-
ligt. Greppet är oerhört be-
kvämt, speciellt eftersom den 
har ”bullen” för handfl atan på 
samma sätt som Walther har. 
Detta ger en skön vinkel på 
handleden och att handen lätt 
åker upp mot beavertailen.
 Texturen på greppet är 

precis lagom strävt för att 
handen inte ska halka runt, 
även under jättevarma dagar 
som har plågat sommaren 
2021. Säkringen som sitter på 
själva manteln fungerar även 
som decocker (slackar hanen) 
och klickar tillfredsställande 
samt är lätt att nå. Både en-
hands- och tvåhandsfattning 
känns säkert, bekvämt och det 
var lätt att få till samma grepp 
varje gång jag plockade upp 
pistolen eller drog från hölster.

 Den lite större kolven var 
även omtyckt av de med lite 
större händer som testade pi-
stolen. Att den passar både 
mig med små händer och de 
med större händer är på både 
gott och ont. Jag har svårt att, 
som vanligt, nå magasinspär-
ren och måste vrida pistolen 
för att trycka ut magasinet till 
en avsevärd tidsmässig förlust. 
De i laget med lite större hän-
der hade inga problem att nå 
spärren, men deras problem 

var snarare avtryckaren då 
den sitter så pass långt bak, 
vilket gjorde att den hamna-
de i mitten av fi ngret i stället 
för längre ut.

Tekniskt
Det fi nns en liten logik bland 
alla nummer och bokstäver i 
pistolens namn. Siffran 92 är 
helt enkelt pistolens modell-
namn och bokstaven ”F” står 
för ”federal” och betyder att 
den blev antagen till USA:s 

Berettan kommer i en relativt liten plastlåda med företagsnamn – samt logotyp.

Spärren för magasinet, som på bilden sitter strax ovanför långfi ngret, var inte helt lätt att nå om 
man har små händer.
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Det första som 
jag njöt av ...

testprogram för att ersätta 
M1911. ”S” kom efter att en 
SEAL-operatör skjutit några 
skott med en ytterst välan-
vänd 92F och manteln inte 
fjädrat tillbaka när ett skott 
avfyrades. I stället fortsatte 
manteln bakåt till den träffa-
de något föremål. Tyvärr var 
föremålet i fråga operatörens 
ansikte. Jag har för mig att han 
klarade sig utan dödliga skad-
or, men det måste varit lite av 
en chock.
 Beretta skyllde på att den 
amer ikanska 9x19-patro-
nen är hårdare laddad än den 
NATO använde. Visst kan det 
ha med det att göra, men vi 
kommer nog aldrig få reda på 
vad som egentligen hände.
 För att lösa problemet 
med fl ygande mantlar satte 
man in en starkare sprint för 
hanen som ska förhindra att 

Det var lätt att få till samma grepp varje gång jag plockade upp pistolen eller drog från hölster.

Avtrycket är relativt tungt, speciellt från double action.
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Sen är 
den riktigt 
snygg

Trots sin gedigna konstruktion väger pistolen endast 950 gram utan magasin.

Siktena som var monterade på denna lånade 92FS var ett par exemplariska LPA-sikten i metall.

manteln ska fortsätta för långt 
bakåt. Den nya förstärkta pi-
stolen fi ck bokstaven ”S” och 
92FS var född.
 Majoriteten av pistoler 
idag fungerar med John Mo-
ses Brownings korta piprekyl 

med tiltande pipa. En geni-
alisk och tillförlitlig design, 
men eftersom italienare är 
italienare går det inte för sig 
att vara som alla andra. Även 
om principen med kort pi-
prekyl infi nner sig även på 

 92FS tar en hel del inspi-
ration från tyska Walther P38 
från andra världskriget, med 
bland annat sitt piplåssystem 
samt den numera väl igen-
kända öppna manteln som 
idag är ett signum för Beret-
tas pistoler. Den öppna man-
teln har inte bara en estetisk 
funktion, utan gör den även 
lättare. Lättare mantel bety-
der mindre massa som slung-
as fram och tillbaka. Mindre 
massa betyder mindre upp-
levd rekyl.

Modell 92 har Beretta skippat 
den tiltande pipan. Det gör 
att pistolen blir mer pricksä-
ker, då pipan inte fl yger runt 
vid varje skott och att den har 
en minst sagt silkeslen man-
telrörelse.
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Kaliber 9x19 Luger
Piplängd 125 mm
Längd 217 mm
Bredd 38 mm
Höjd 137 mm
Avtryckarvikt från Fabrik DA 5,2 kg / SA 3kg
Vikt med tomt magasin 950 g

Ammunitionen användes under testet var GECO samt
S&B 9x19 124 grain FMJ.

 Siktena som var montera-
de på denna lånade 92FS var 
ett par exemplariska LPA-sik-
ten i metall. Som vanligt tyck-
er jag det är snyggare med de 
fasta originalsiktena, men jag 
kan inte förneka att de fullt 
inställbara bakre siktet är ex-
tremt effektivt. Främre kornet 
har en vit prick i mitten och 
är relativt tjockt, men är ing-
et som stör eventuell siktes-
bild. Det som är lite negativt 
är att det främre kornet är en 
del av manteln och kan inte 
bytas ut. Därför går det inte 
att dyka ner i den värld av ef-
termarknadskorn som idag är 
omfattande.
 Pistolen i sig är helt i 
metall med en stålpipa och 
stålmantel med en Bruni-
ton-legering som ska ge de-
larna motstånd mot rost och 
annan oxidering under svåra 
förhållanden. Stommen är i 
aluminium vilket ger pisto-
len sin solida känsla, men ändå 
håller vikten nere.

Att Skjuta
De italienska vapen jag än så 
länge har fått testa har varit 

ytterst mysiga att avfyra. Nu 
har det i och för sig omfattat 
nya tävlingspistoler och inte 
en tjänstepistolsdesign från 
70-talet. Jag visste inte vad 
jag skulle förvänta mig när jag 
matade in ett fulladdat ma-
gasin i den Beretta 92FS jag 
lånat. Det första som jag njöt 
av var det fantastiskt tillfreds-
ställande mekaniska ”Chck-
Chck”, när jag mantlande och 
pistolen förde in en gyllengul 
patron i loppet. Laddad och 
klar ställde jag mig och tram-
pade runt på stället som alltid 
inför mina första skott mot 
precisionstavlan.
 Avtrycket är relativt tungt, 
speciellt från double action 
där det är på dryga 5 kilo plus 
moms men ändå rätt jämn. 
Från single action är den rätt 
trög med ett avtryck på över 
3 kilo och inte superkrisp. 
Punkten där skottet brinner 
av är ändå rätt förutsägbar och 
förvånade mig inte.
 Kolven kan tyckas vara lite 
stor för mig under enhands-
skytte, men jag fi ck ändå i 
väg mina skott oroväckande 
pricksäkert. Vi kom fram till 

Beretta 92 FS har 
hämtat en hel del 
inspiration från 
tyska Walther 
P38 från andra 
världskriget, med 
bland annat sitt 
piplåssystem.

att det var tack vare avtrycka-
ren. Avtryckarens position där 
skottet går av är väldigt långt 
bak om vi skulle jämföra med 
till exempel en SIG P320, vil-
ket passar mina korta fi ngrar 
alldeles utmärkt. Avtryckaren 
hamnar mitt på fi ngertoppen 
och gör att jag kan trycka den 
rakt bakåt och inte rycka ned-
åt vänster som jag så ofta gör 
med andra pistoler.
 Vid skytte med lyft går det 
lätt att få upp siktesbild tack 
vare de utmärkta LPA-sikte-
na och jag kunde få i väg fl e-
ra dubbelskott i ganska täta 
träffbilder utan allt för mycket 
övning. Rekylen är mindre än 
vi alla hade förväntat oss tack 
vare den lätta manteln och så 

klart vikten på själva pisto-
len. Vid dubbelskott kommer 
siktena även snabbt tillbaka 
på mål utan att jag behöver 
korrigera nämnvärt. När ma-
gasinet väl var tömt kom jag 
tyvärr till vad som gör 92FS 
svår för mig att tävla med. 
Magasinsbyte under tidspress 
tar dyrbar tid då jag inte når 
magasinsknappen utan att be-
höva vrida pistolen till vän-
ster. Lite synd eftersom jag i 
övrigt gillar 92FS skarpt.

Sammanfattning
Under min research för det-
ta test har jag läst en del hård 
kritik om 92FS, men det är 
svårt att hitta rimliga anled-
ningar för oss svenskar var-
för folk inte gillar den. Det 
kanske beror på vad man ska 
ha pistolen till. Eftersom jag 
inte har så mycket intresse av 
en extra kraftfull pistol, funk-
tionalitet i Iraks öken eller 
att skjuta tusentals skott inn-
an jag vårdar pistolen, har jag 
inte några bra argument mot 
den. Visst, på grund av de ti-
diga problemen med mantlar 
som lossnat kanske man inte 
ska skjuta tusentals skott om 
du hittar en tidig modell 92 
utan den uppdaterade säker-
hetssprinten.
 Beretta 92FS är en odödlig 
klassiker som alltid kommer 
att fi nnas i skyttehistoriens 
”hall of fame” och är fantas-
tiskt trevlig att skjuta, även om 
drösvis av forumskyttar av för 
oss ointressanta anledningar 
säger annat. Även om jag inte 
kan ladda om ordentligt blev 
jag oroväckande kär i den.

Sen är den riktigt snygg.

Tack till:
Gunnar Elfving Skyttetjänst i 
Norrtälje för att de lånade ut 
pistolen till oss. 
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PPC Utbildning 
– med en 
världsmästare
Av: Peter och Anna Stålbrand

Under många år och många tillfällen har vi träffat PPC-
entusiasten Thomas Svensson, både på tävlingar och i 
andra sammanhang. Thomas är en mycket meriterad skytt 
som under åren har blivit världsmästare och tagit både 
världsrekord och svenska rekord. Han har tränat hårt och 
sedan en tid tillbaka utbildar han även skyttar i PPC.

Titt som tätt har vi fått frågan 
av Thomas om vi inte ska 
gå en kurs för att börja med 
PPC. Intresset för PPC har 
absolut funnits, men tiden för 
de kurstillfällen som erbju-
dits har inte riktigt passat in 
i vårt schema. Efter ett besök 
på ÖSM i PPC som arrang-
erades av Linköpings Skf fi ck 
vi återigen ett erbjudande av 
Thomas att medverka på en 
PPC-utbildning. Denna gång 
stämde kalendern och vi an-
mälde oss båda två för att delta 
i utbildningen.
 Ingen av oss har sedan ti-

digare skjutit PPC, men vi har 
tittat på fl ertalet tävlingar för 
att göra reportage till Natio-
nellt Pistolskytte.

När vi anmälde oss till kursen 
fi ck vi veta vilka kompeten-
skrav och vilken utrustning 
som behövdes. Först och 
främst skall deltagaren ha ett 
pistolskyttekort men även ha 
uppfyllt kraven för, och löst 
ut, pistolskyttemärket i guld. 
Som vapen krävdes en pistol 
i minst kaliber 9x19 eller en 
revolver i minst kaliber .35. 
Det behövdes dessutom höl-

ster som täckte varbygeln och 
minst 4 magasin eller snabb-
laddare.
 I  PPC behövs  även 
skyddsglasögon enligt regler-
na. Det är också bra att ha en 
timer som fästs på handleden 
för att hålla reda på skjuttiden. 
Sist men inte minst behövs en 
trasmatta för vissa skjutställ-
ningar. Thomas informerade 
i god tid om kraven för kur-
sen och han gav även förslag 
på vart man kunde handla 
eventuella tillbehör som be-
hövdes. Inför utbildningen 
skulle vi även läsa igenom en 
del utbildningsmaterial som 
innehöll grundläggande in-
formation om PPC för att 
inte vara helt ovetande under 
kursens start.

Utbildningen var uppdelad i två 
tillfällen, först hade vi teori 
under en vardagskväll och se-
dan en praktisk utbildning på 
helgen. Teorin genomfördes 
online via mötesapplikatio-
nen Teams. Under teorin tog 
Thomas upp de grundläggan-
de säkerhetsreglerna för PPC 
samt vilka vapengrupper som 
skyttegrenen har. Det fi nns 
ganska många vapengrupper 

inom PPC och begränsning-
arna är inte självklara, men 
Thomas förklarade allt väl-
digt tydligt. Inför teorin fi ck 
vi även ett antal kontrollfrågor 
vi skulle besvara för att sedan 
gå igenom svaren tillsammans.
 Den praktiska delen av 
utbildningen genomfördes 
på Linköpings Skyttecenter 
under en lördag. Även om 
skjuthallen är en inomhushall 
saknar den värme och vi fi ck 
instruktioner att klä oss varmt. 
Linköpings nya skjuthall skrev 
vi mer om i reportaget från 
ÖSM i NP 3/2021.

Lördagen inleddes med en del 
teori men även mycket in-
formation och visning av de 
olika vapen som används i va-
pengrupperna. Vi fi ck även ta 
del av massor med tips på vil-
ken utrustning som är bra och 
även vilken utrustning som 
har nackdelar. Thomas visade 
och berättade om skytteglas-
ögon, hölster/riggar, optiska 
sikten och uppsamlare i tyg 
från IKEA:s barnavdelning, 
eller som Thomas kallar det, 
IKEA Tactical Store.
 Att tänka lite utanför box-
en verkar vara Thomas spe-

Kursdeltagarna möttes av ett uppdukat bord av vapen, hölster och 
en massa tillbehör.
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cialitet. Hållaren till timern 
man sätter på handleden såg 
specialgjord ut, vilket den 
också är, men produkten är 
egentligen tänkt för ett helt 
annat användningsområde än 
skytte. Efter demonstratio-
nen fi ck vi även klämma och 

känna på produkterna medan 
Thomas blev överöst av frå-
gor. Efter en kortare paus var 
det dags för de praktiska öv-
ningarna. Vi började med att 
gå igenom alla avstånd man 
använder i PPC för att slutli-
gen titta på PPC-tavlan för att 
förstå hur man räknar poäng. 
För att Thomas skulle kunna 
handleda oss på ett säkert sätt 
blev vi indelade i två olika 
skjutlag med 5 skyttar i var-
je. Detta var även bra då det 
skjutlag som inte sköt kunde 
se hur de andra genomförde 
övningarna.

Det viktigaste av allt under 
utbildningen var säkerhets-
genomgången och vapen-
hanteringen. I PPC får man 
aldrig hantera sitt vapen ut-
anför den så kallade säker-
hetszonen, förutom på linjen 
under skjutledarens komman-
do. Ammunition får under 
inga omständigheter fi nnas 
eller hanteras i säkerhetszo-
nen. Säkerheten inom PPC är 

Thomas Svensson visade upp fl era olika vapen och berättade om 
begränsningarna i de olika vapengrupperna.

En av Thomas favoriter är hans 
revolver som han skjuter med i 
vapengrupp SR4”. Att välja hölster är inte det 

enklaste. Det är många detaljer 
som skall fungera och hålla 
under många år. Här visar 
Thomas sitt gedigna läderhölster 
från Price Western som han 
använder för revolvern.

Aimpoint är en av Thomas 
favoriter när det kommer till 
rödpunktssikten, något han 
varmt rekommenderade.

Det fi nns en hel del olika skytte-
glasögon på marknaden och vi 
fi ck goda rekommendationer vad 
som fungerade bra.

rigorös och brott mot regler-
na kan innebära en direkt dis-
kvalifi cering, varpå man kan 
få packa ihop sina saker och 
lämna hela tävlingen.
 Säkerheten gäller även 
under skjutningen där man 
aldrig gör en förfl yttning i 
skjutställning med ett laddat 
vapen. Vid omladdningar av 
magasin och förflyttningar 
får inga fi ngrar befi nna sig i 
varbygeln enligt reglerna. Ett 
fi nger på avtryckaren vid om-
laddning av pistolen kan lätt 
resultera i att ett skott går av 
utan att man har en siktbild 
på tavlan.
 Det fi nns olika regler gäl-
lande laddning av vapen för 
olika länder. Antingen kan 
man ladda med en patron i 
kammaren och sedan säkra 
eller slacka hanen, eller så för 
man bara in magasinet för att 
sedan göra mantelrörelse vid 
startsignalen. Thomas instrue-
rade oss att göra mantelrörel-
se vid startsignalen, dels för att 
det är säkrare, dels för att vissa 
länder har detta som regel. Att 
blanda ihop detta vid en täv-
ling utomlands kan diskvali-
fi cera skytten från tävlingen.

Drag från hölster och maga-
sinsbyte var för många en helt 
okänd värld. Vi hade innan 
kursen fått instruktioner att 
öva hemma på att dra och 
byta magasin, men när man 
väl står på skjutbanan är det 
inte helt lätt i början.
 Varje magasin får laddas 
med maximalt 6 patroner. När 
man har avlossat sex patroner 

En timer är viktig att ha för de 
längre skjuttiderna. Thomas 
visade en speciell hållare för 
timern som fästs på underarmen.

Skjutövningarna började på 7-yardslinjen och vi fi ck även öva på att 
dra från hölster och byta magasin.

När skjutningen är klar skall 
skjutledaren kontrollera vapnet 
innan det hölstras. Magasinet 
skall vara tomt och vapnet skall 
blindavfyras.
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Innan vi sköt på tid fi ck vi öva på skjutställningarna i lugn och ro för 
att känna oss bekväma. Här skjuter vi knästående på 25-yards.

Kortmatchen på 48 skott 
avslutades med match 2, stage 4. 
Där skjuter man 18 skott på 90 
sekunder och skjutställningarna 
är knästående med stöd av 
barrikad, barrikad vänster samt 
barrikad höger.

Att byta från sittande till liggande skjutställning var inte det enklaste 
till en början. Alla gjorde på sitt sätt och bilden visar en stilstudie.

Innan vi var redo för andra skjutställningar än stående visade Thomas oss hur man bäst använde 
respektive skjutställning. Här ser vi barrikad vänster, sittande och liggande skjutställningar.

är det dags att göra ett snabbt 
men kontrollerat magasinsby-
te. Detta tar lite tid att öva in 
men med tiden kommer det-
ta sitta i kroppen, berättade 
 Thomas.

Inom PPC använder man fl era 
olika skjutställningar förut-
om stående. Här förekommer 
liggande, sittande, knästående 
och den så kallade ”barrika-
den”. Barrikaden är en stolpe 
man skall stå bakom och skju-
ta på vänster sida med vänster 

hand, för att sedan växla till att 
skjuta på höger sida av barri-
kaden med höger hand. Att 
växla mellan höger och vän-
ster hand var till en början lite 
ovant, men med Thomas råd 
och tips kändes det mycket 
enklare efter några övningar. 
Om man siktar med ett öga 
bör man sikta med samma öga 
vare sig man skjuter vänster 
eller höger barrikad.
 När man skjuter på 50 
yards (45,3 meter) skall man 
skjuta i fyra olika skjutställ-
ningar. Skytten börjar stående 
för att på signal dra sitt vapen 
och förfl ytta sig till en sittande 
skjutställning innan pistolen 
mantlas. Efter sex skott skall 
skytten förfl ytta sig till en lig-
gande skjutställning. Från den 
liggande skjutställningen skall 
man sedan ställa sig upp och 
skjuta från den vänstra sidan 
av barrikaden för att avsluta 
med skjutning från höger sida 
av barrikaden. Under alla för-
fl yttningar i PPC skall vapnet 
vara säkert!
 Thomas visade oss skjut-

ställningarna och förklarade 
vad som var viktigt att tänka 
på. Han visade på både bra 
och dåliga sätt att hantera en 
skjutställning, något som blev 
mycket tänkvärt.

Övning, övning och åter öv-
ning är vad som krävs med 
skjutställningarna. Det gäller 
att hitta ett eget sätt där man 
trivs i alla dessa skjutställning-
ar. För vår del kommer det att 
tränas hemma för att smidigt 
och snabbt kunna komma 
in i rätt skjutställning. Smi-
digheten och snabbheten att 
snabbt hitta rätt kommer att 
ge mer tid åt skyttet. Under 
kursen tillbringade både vi 
och många andra mycket tid 
åt skjutställningarna, varpå det 
blev kort med tid att få i väg 
alla skott.
 Det var mentalt påfres-
tande att ta in all informa-
tion och nyttiga tips under 
dagen. Vi kände att vi gärna 
hade haft en dag till med re-
petition, för att kunna pränta 
in alla övningar. Därför är det 

så viktigt nu att minnas, tän-
ka över och snabbt komma ut 
på den egna skjutbanan för att 
praktisera. Det kommer na-
turligtvis att dyka upp massor 
med funderingar på vad som 
är bäst, men då har Thomas 
lovat oss kursdeltagare att all-
tid svara på våra kommande 
frågor. Väldigt generöst!

Vad vore en skyttekurs utan 
en avslutande tävling? När 
 Thomas ansåg att vi var mog-
na utlyste han att vi skulle 
skjuta en så kallad kortmatch, 
som består av 48 skott. En 
komplett PPC 1500-match 
med 150 skott och tar minst 
1,5 timme, vilket hade ta-
git för lång tid men även va-
rit lite för påfrestande för oss 
deltagare.
 Under matchen fick vi 
plocka fram allt vi lärt oss un-
der dagen för att omsätta det i 
praktik, något som var lättare 
sagt än gjort. Hur var det nu 
man skulle hålla pistolen när 
man sköt vänster barrikad? 
Varför ligger jag så här, är det 
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Under övningarna fanns Thomas till hands och han såg direkt om 
skyttarna behövde justera något.

Under kortmatchen fi ck vi även lära oss hur skjutkorten skulle fyllas i.

Vad tyckte deltagarna?

Efter utbildningen träffade vi Daniel Johansson 
från A1 Skf, för att höra om hans bakgrund, 
varför han blev intresserad av PPC och hur han 
upplevde PPC-utbildningen.

Hur fi ck du reda på
PPC-utbildningen?
– Det var via mejl för något år se-
dan tror jag. Jag är även med i Lin-
köpings Skf och jag kan nog ha hört 
talas om utbildningen under någon 
träning.

Har du funderat på att börja 
med PPC innan erbjudandet 
om utbildningen?
– Ja, jag har funderat på det, sä-
ger Daniel. Redan innan pandemin 
hörde jag ryktet om en PPC-kurs och 
började titta på skyttegrenen.

Vad är intrycket efter 
utbildningen?
– Nu behöver man inte göra nå-
got annat, det är en komplett skyt-
tegren, säger Daniel och skrattar. 
Allvarligt talat tyckte jag att det 
var jätteroligt och jag kommer nog 
att fortsätta med PPC framöver. Det 
känns som en allsidig träning.

Daniel Johansson

verkligen rätt? Blev vi lite nervösa när orden ”riktig match” 
kom med i bilden? Ja, troligen. – ”Tänk rätt och njut av ner-
vositeten”, tipsade Thomas. Det kanske är lättare sagt än gjort, 
men det kan absolut vara värt ett försök.
 Hur som helst så var det otroligt roligt att få räkna sina ab-
solut första PPC-poäng och vi hoppas att det snart kommer 
att ske igen.

Hur gick tävlingen? Vem vann? Några resultat har vi ännu inte 
fått i skrivande stund, men det spelar ingen roll hur vi stod oss 
mot de andra deltagarna. Vi har fått lära oss att tävla mot oss själ-
va för att hela tiden träna och förbättra våra egna prestationer.

Ett stort tack till Thomas Svensson för en utmärkt, intressant 
och väldigt givande kurs på Linköpings Skyttecentrum. 

Vad skjuter du för skyttegrenar 
sedan tidigare?
– Jag har nästan bara skjutit natio-
nella grenar som precision, militär 
snabbmatch och fältskytte.

När började du att skjuta pistol?
– Jag gick grundkursen under 2018. 
Sedan kom det en pandemi och A1 
Skf blev av med sin skjutbana vilket 
har varit lite kämpigt.
– Sedan jag köpte mitt A-vapen har 
jag bara skjutit två fälttävlingar de se-
naste 1,5 åren, säger Daniel lite be-
sviket. Det är ungefär allt jag skjutit 
med mitt A-vapen innan jag gick den 
här utbildningen.

Hur tyckte du uppdelningen av 
kurstillfällen fungerade med 
Thomas?
– Jag tyckte att det var bra. Vi hade 
en teorikväll två dagar innan via 
Teams, vilket gjorde att man kunde 
smälta lite information för att sedan 

få en repetition på lördagen. Då blev 
det inte så mycket ”korvstoppning” på 
en gång.
– Det fi nns mycket teori kvar att lära 
sig om till exempel de olika vapengrup-
perna, säger Daniel. Om man vill börja 
skjuta i någon specifi k vapengrupp får 
man läsa på när det väl behövs.

Var upplägget under den 
praktiska delen bra?
– Jag tycker det var väldigt bra att vi 
blev uppdelade i två skjutlag, då fi ck 
man tid att refl ektera och titta hur det 
andra skjutlaget gjorde.
– Det var bra att titta på de andra 
skyttarna, även om någon gör fel. Man 
lär sig av det också, till exempel när 
man ibland hör Thomas ibland förkla-
rar hur olika moment kan rättas till.

Vilka skjutställningar var mest 
utmanande i PPC?
– Liggande var klart svårast, säger 
Daniel och skrattar. För min del var 
det just vinkeln på huvudet och glas-
ögonen som ställde till det vid den 
liggande skjutställningen.

Hur kändes det att skjuta 
barrikad?
– Det funkade ganska bra tyckte jag, 

berättar Daniel. Däremot kändes 
det märkligt att skjuta med vänster 
hand, när man är högerhänt. När 
man skjutit liggande med höger 
hand och sedan byter till vänster 
hand inför barrikad, då blir det för-
virrande. Det kommer man att lära 
sig med träning, men under kursen 
var det så mycket nytt vilket gjorde 
det ännu mer förvirrande, berättar 
Daniel och skrattar.

I PPC drar man från hölster och 
byter magasin, hur kändes det?
– Vi fi ck instruktioner att inte mant-
la vapnet innan vi hölstrade vilket 
var bra.
– På mitt hölster har jag en spärr 
man måste trycka in när man drar 
upp pistolen ur hölstret. Det funge-
rar jättebra på fält men på PPC blev 
det jättesvårt att göra den rörelsen 
snabbt. Särskilt när tummen precis 
når till knappen.

Kommer du att anmäla dig till 
PPC-tävlingar i vår?
– Förhoppningsvis, säger Daniel 
entusiastiskt. Om träningen går som 
den ska kommer jag med största 
sannolikhet att vara med på de för-
sta cupmatcherna i vår.



36 NP4 ’21

Efter utbildningsdagen fi ck vi oss 
en pratstund med världsmästaren, 
rekordhållaren, skytten och 
instruktören Thomas Svensson. Vad 
driver honom i hans engagemang och 
hur hanterar han alla olika skyttar som 
han skall utbilda?

Thomas Svensson

När började du att hålla
PPC-utbildningar?
– Det var runt 2005 när 
jag blev High Master. Det 
året beställde jag mitt dyras-
te vapen någonsin, en Grand 
Master från Merkle Tuning. 
Revolvern fick jag någon 
vecka efter SM och sedan 
gick jag en High Master kurs 
för Neil Jones. På hösten 2005 
sköt jag fyra tävlingar med 
riktigt bra poäng och blev 
rankad som High Master.
– För att klara av att köpa 
den dyra revolvern fi ck jag 
sälja av massor med saker, 
bland annat min Manur-
hin .32 som jag använde till 
fältskytte. Jag ansåg att PPC 
var så pass viktigt för mig att 
jag offrade mina vapen jag an-
vände för fältskjutningar.
– Flera år senare köpte jag 
äntligen tillbaka min Manur-
hin, säger Thomas och ler.
– Min Grand Master har jag 
fortfarande kvar och använder 
den som testbädd. Den sköt 
jag med när jag blev världs-
mästare 2017, så den kommer 
jag aldrig att göra mig av med.

Hur mycket har 
grundutbildningen utvecklats 
sedan du började?
– Det har varit ganska stora 
förändringar. Under en pe-
riod hade vi ett utbyte mel-
lan oss som utbildar runt om 
i Sverige, för att etablera en 
tränargrupp. Sedan skulle rik-
stränaren och kretstränaren ta 
hand om det ett tag, men i vår 
krets fi nns ingen kretstränare 
som kan PPC vilket ledde till 
att jag fi ck ta hand om kur-
serna.
– Vi är några personer har 
byggt upp ett utbildningsma-
terial som man kan använda 

vid utbildningar. Detta för att 
få en jämn standard på de vi 
utbildar.
– När man utbildar i PPC 
skall man även vara väl bevan-
drad i skyttegrenen PPC. Det 
viktiga är att titta på individens 
behov under utbildningen för 
att kunna gå in och justera vis-
sa saker hos eleverna.
– Tittar man på hur jag har 
utvecklat utbildningen under 
åren är det mycket i bemötan-
det av gruppen som föränd-
rats. Jag försöker skapa mig 
en uppfattning om vad varje 
individ har för kapacitet och 
anpassar sedan utbildningen 
på ett sätt som kan fungera 
för alla elever. Mitt mål är att 
alla elever skall klara kursen.

Vilken orsak skulle vara 
anledning till att inte bli 
godkänd på kursen?
– Säkerheten, svar Thomas 
klart och tydligt. Om någon 
inte klarar av att hantera sitt 

vapen på ett säkert sätt lyfter 
jag ut personen från kursen. 
Det är väldigt få gånger som 
det har hänt.
– Vi börjar alltid att skju-
ta på 7 yards eftersom det är 
ganska nära tavlorna. Där ser 
jag hur eleverna hanterar sina 
vapen vid drag och omladd-
ning.
– Ser jag att alla klarar av en 
säker vapenhantering då kan 
jag öka tempot lite.
– Skulle jag se eventuel-
la problem tar jag det direkt 
eleven det rör, på ett lugnt 
och pedagogiskt sätt. Då kan 
de spela upp scenariot i hu-
vudet för att förstå vad som 
blev fel. Det är då man når 
fram med konstruktiv kritik.
– Om man säger ”du gjor-
de fel” kommer eleven att bli 
blockerad i sina tankar och då 
når inte en konstruktiv kritik 
fram till dem. Det kan vara så 
illa att man inte når fram alls 
under resten av kursen.

Hur mycket förberedelser är 
det inför kursen?
– Jag lägger nog ner 7-8 
kvällar innan vi kör teori och 
praktik. Först och främst för-
söker jag skapa mig en bild 
av vilka som skall gå kursen. 
Detta gör att jag kan skapa en 
teoretisk modell på hur kur-
sen bör läggas upp.
– Skulle det vara 10 erfarna 
skyttar, som är vana att dra 
från hölster och ladda om, då 
hade jag kunnat göra ett helt 
annat upplägg av kursen än 
med skyttar som aldrig har 
gjort sådana övningar.
– Om jag inte känner till en 
av de som skall gå kursen bru-
kar jag ringa och skapa mig en 
bild av deras skyttekompetens.

Hur tyckte du att det gick för 
kursdeltagarna denna gång?
– Jag tyckte det gick väl-
digt bra. Inledningsvis är det 
en viss osäkerhet för mig vad 
det är för grupp jag skall ut-
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bilda. Under helgen tyckte jag 
att det sjönk in ganska väl hos 
eleverna vad PPC är och stan-
darden på kunskaperna såg ut 
att vara bra. Hanteringen av 
stolparna såg riktigt bra ut.
– När vi sen lägger till täv-
lingsmomentet i slutet på da-
gen då kommer nervositeten 
in och eleverna började göra 
lite fel vid stolparna. Det enda 
som var skillnad mot de tidi-
gare övningarna under dagen 
var det magiska ordet ”täv-
ling”, säger Thomas och ler.

Vet du hur många som gått 
utbildningen och fortsatt med 
PPC?
– Jag skulle gissa att det lig-
ger på cirka 40 procent. När 
vi är klara med utbildningen 
brukar jag trycka ganska hårt 
på att man inom snar framtid 
skall skjuta sina första tävling-
ar, det är jätteviktigt.
– Sedan är uppföljningen 
väldigt viktig. Att eleverna 
inte fortsätt beror oftast på att 
man inte har följt upp elever-
na och sett till att de tagit sig 
vidare.
– En uppföljningskurs skul-
le gynna skyttarna väldigt 
mycket, men jag har valt att 
inte genomföra sådana kurser, 
det fi nns andra som kan göra 
det. Jag fokuserar på grund-
kurserna.
– Sedan har jag funderat på 
om jag ska ge mig på att köra 
fortsättningskurser, men då 
kommer det att bli 2-dagars 
kurser och kraven på delta-
garna kommer att vara lite 
mer specifi ka. Vi får se hur jag 
gör i framtiden.

Vad är ditt eget mål med
PPC-skyttet framöver?
– Mitt mål är att skjuta 1500 
poäng i både revolver och pi-
stol. Det skulle även vara jät-
tekul att skjuta 480 poäng och 
48X i en kortmatch med min 
4-tums revolver. Jag älskar ju 
att skjuta revolver.
– Träningsmässigt är det 
fullt möjligt men det ska även 
fungera på en tävling när den 
mentala biten kommer in i 
bilden.
– Om jag tittar på mina test-
matcher har jag fyllt 1500 po-
äng för länge sen. Det är just 
den mentala anspänningen på 

tävlingar som man måste be-
mästra.
– När jag presterar det bäs-
ta jag kan på 50 yards är jag 
jättenöjd, då har jag utnyttjat 
min kapacitet till fullo.
– Sen är det en mental an-
spänning under de sista sex 
skotten, det som vi kallar för 
”the scary six”. Inför den de-
len av matchen är det många, 
även elitskyttar, som har bör-
jat slappnat av för mycket och 
satt skott i det vita, då är man 
inte i toppen på resultatlistan 
längre.

Hur hittar man en mental 
stabilitet i skyttet?
– Det handlar om att bara 
tänka på vad som ska göras i 
stunden.
– Den största kravställaren 
är man själv. Ger man sig själv 
för hård kritik reagerar inte 
frontalloben längre, i stället är 
det då primathjärnan som re-
agerar. Detta gör att man går 
in i ”fi ght mode” och då lå-
ser man sig själv och inte kan 
prestera.
– Viss anspänning behövs 
och man måste lära sig att 
nervositet inte är något farligt. 
Jag tycker man ska njuta av att 
vara nervös, det är ett sätt att 
fokusera och skärpa sina sin-
nen.
– Blir man däremot för ner-
vös, så pass att man börjar 
skaka, då är det inte bra. Ner-
vositeten skall ligga på topp, 
precis innan det slår över, då 
är det som bäst.

– Är man däremot för loj 
när man tävlar, då behöver 
man snäppa upp de interna 
kraven en aning för att få i 
gång lite nervositet och fokus.

Hur har din egen träning sett 
ut under de sista två åren 
under pandemin?
– Jag har tränat men inte i 
den mängd jag gjorde tidiga-
re. Sett till hur jag mådde ef-
ter VM 2019 var det nog bara 
bra med ett uppehåll, jag var i 
stort sett utbränd. Bågen var så 
hårt spänd att det nästan bör-
jade knaka.
– Då var jag så less på skyttet 
att jag nästan ville sluta helt 
när jag inte fi ck den ”pay-
off ” jag velat haft på all tid jag 
lagt ner på träningen. Jag sköt 
inte dåligt men det fanns vis-
sa omständigheter som gjorde 
att jag inte kunde prestera på 
topp igen.
– Jag backade tillbaka och 
höll på med lite annat skytte, 
men PPC fi nns alltid kvar då 
det ger så pass mycket för allt 
annat skytte.

Du är så engagerad i allt vad 
gäller skytte Thomas. Har du 
alltid skytte i dina tankar?
– Visst är det en stor del av 
mitt liv när man skjuter på 
elitnivå, men det är inte hela 
mitt liv, säger Thomas. När jag 
genomför och handleder en 
kurs som denna måste jag vara 
engagerad till hundra procent. 
Jag vill inte producera skyttar, 
jag vill producera skyttar som 
förstår och blir kunniga inom 
PPC.
– Det är viktigt att kun-
na koppla av också. Jag har 
många andra intressen ock-
så som till exempel jakt, fi ske, 
cykling, vandring och motor-
cyklar.
– Nu till vintern blir det 
mer tid till min hobby med 
modelljärnvägar som jag 
tycker är väldigt roligt. Just 
nu håller jag på ett modell-
bygge i skala 1:160 som skall 
bli järnvägen mellan Albany i 
USA och Montreal i Cana-
da. Den kommer aldrig att bli 
färdig men det är kul att arbe-
ta med den, säger Thomas och 
ler. Den bygger jag i en lokal 
där jag även har min verkstad 
med maskiner.

PPC ger 
mycket 
för annat 
skytte

Du verkar vara väldigt 
intresserad av teknik och 
konstruktion?
– Jag är tekniskt intresserad 
även om jag jobbar med te-
ori på jobbet som strategisk 
inköpare. Om man förstår 
tekniken som ett inköpsavtal 
innehåller, kan man även göra 
bra affärer.
– Sedan vill jag förstå tekni-
ken och materialen jag arbetar 
med för att kunna klara av att 
reparera det mesta.
– Så som det ser ut idag, 
med vissa vapenfabrikat och 
tillgången på reservdelar, mås-
te jag kunna lösa många av 
problem själv genom tillverk-
ning eller reparation. Det jag 
saknar i verkstaden just nu är 
en TIG-svets, men det står på 
önskelistan.

Brukar du få hjälpa många 
skyttar med vapen och deras 
teknik?
– Jättemånga, så fort jag 
kommer ut på en PPC-täv-
ling är det skyttar som kom-
mer och frågar saker. Oftast 
är det många frågor kring 
handladdning de undrar över. 
Jag håller även helgkurser i 
handladdning. Då brukar jag 
samla ihop intresserade på 
vintern för att köra en eller 
två kurser.
– Jag hjälper även till med 
lite vapensmide under vin-
tern, men jag hjälper bara till 
med det jag anser mig klara 
av med en god kvalitet. Det är 
sådant som jag gör när jag får 
tid, vilket gör att folk ibland 
får vänta ett tag. Går något 
vapen eller tillbehör sönder 
är det klart man hjälper till.
– Jag har med mig en ganska 
diger reservdelslåda på täv-
lingar eftersom jag inte vill 
bli stående själv med trasig 
utrustning. Är det någon som 
har en Sig Sauer som går sön-
der har jag i regel reservdelar 
med mig som de kan använ-
da. Det handlar om att skytte 
är mer än bara skytte, det är 
som en stor familj som reser 
omkring, i alla fall inom PPC. 
Man möts på samma villkor 
och alla är väldigt hjälpsam-
ma. Man kan inte förvänta sig 
att få hjälp, men i regel hjälper 
alla till om det fi nns möjlig-
het. 
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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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Sydsvenska mästerskapen –

Militär snabbmatch
Text: Ing-Marie Åkerö
Foto: Guy Persson

De sydsvenska mästerskapen i militär 
snabbmatch hölls i Västervik den 9-10 
oktober 2021. Förutom många deltagare blev 
det även poängrika tävlingar då fl era rekord 
kunde noteras under helgen.

Under en fi n hösthelg arrang-
erade Kalmar Läns norra pi-
stolskyttekrets de sydsvenska 
mästerskapen (SSM) i mili-
tär snabbmatch. Detta var ett 
samarbete av kretsens fyra för-
eningar Ankarsrum Psf, Vim-
merby Psk, Västervik Psf och 
Överum Pk. Tävlingarna fl öt 
på smidigt och det var få om-
skjutningar. Totalt registrera-
des det 100 starter.

Ett nytt sydsvenskt och även 
svenskt rekord i vapengrupp 
R sattes av Marcus Nygren, 
Tingsryds Psk. Han sköt 592 
poäng varav 25 X (innertior), 
detta gjorde att Nygren kros-
sade det gamla rekordet med 
hela 11 poäng. Redan under 
serierna på 10 sekunder i re-
volver kunde man ana att det 
kunde bli något stort, kanske 

Från vänster: Den nya rekordhållaren i R Marcus Nygren, 
Tingsryds Psk. Tävlingssekreterare Guy Persson, Västerviks Psf. 
Tidigare rekordhållare i R och nu silvermedaljör Anders Hornwall, 
Överums Pk. Bronsmedaljören i R Emil Mikaelsson, Överums Pk.
Foto: Carin Jansson

Marcus Nygren visar stolt upp 
sina träffar från den fjärde och 
sista 6 sekunders serien samt en 
baktavla från tävlingen.

Från vänster: Peter Wahlin, Ankarsrum Psf, tog guld i vapengrupp C 
och silver i vapengrupp B. Anders Hornwall, Överum Pk, tog brons i 
vapengrupp B.

Andreas Ege, Ankarsrum Psf, 
vann vapengrupp A.

Veteranlagtävlingen vanns av 
Kalmar PK med Erling Dahl 
och Leif Abrahamsson som 
tillsammans hade 1125 po-
äng, tillika nytt sydsvenskt 
rekord. Överums Pk kom på 
andra plats och Vimmerby på 
en tredje plats.

Andreas Ege, Ankarsrum Psf, 
vann vapengrupp A med 553 
poäng, 2 poäng före Anders 
Hansson, Lunds PK.

Peter Wahlin, Ankarsrum Psf, 
vann vapengrupp C med 
582 poäng, 1 poäng mer än 
Marcus Nygren, Tingsryd 
Pk. Anders Hansson, Lunds 
Pk, vann Vapengrupp B med 
574 poäng.

Klassen veteran äldre vanns 
av Erling Dahl, Kalmar Pk, 
med 556 poäng. Damklassen 
vanns av Maria Claesson, Ek-
sjö Skyttegille, med 560 po-

ett nytt svenskt rekord. Detta 
blev än mer tydligare under 8 
sekunders serierna för att se-
dan fullbordas under de sista 
6 sekunders serierna. Ett nytt 
svenskt rekord var ett faktum. 
Grattis Marcus!

Det sattes även fyra nya syd-
svenska rekord under hel-
gen i veteran yngre, junior, 
vapengrupp R samt ett nytt 
sydsvenskt lagrekord i vete-
ranklassen. Junioren Helmer 
Nilsson, Krysseboda Psk, sat-
te sydsvenskt rekord i juni-
orklassen med 562 poäng. I 
klassen veteran yngre blev 
det även där ett nytt syd-
svenskt rekord som sattes av 
Mats Granström, Högsby Pk, 
med 571 poäng. Endast 2 po-
äng mer än Leif Abrahamsson 
Kalmar PK.
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MORINI – ett vinnande koncept

Interprodukter AB
0451-155 95 www.interprodukter.se

CM 22M RF

CM 162 EI Titan

CM 200EICM 22M RF

CM 162 M

CM 162 EI

CM 84E CarbonCM 84E Carbon

Protokollet som senare 
skickades in till Svenska 
Pistolskytteförbundet för 
godkännande av rekordnotering.

äng, 3 poäng före Madeleine 
Johansson, Högsby Pk.

Tävlingsledningen och funk-
tionärerna känner sig extra 
glada då två av kretsens skyttar 
vann vapengrupp A och C i 
hård strid om guldmedaljer-
na. Ankarsrum Pk med Pe-
ter Wahlin, Andreas Ege och 
Henrik Ek vinner dessutom 
lagtävlingen i vapengrupp C 
med 1687 poäng.

Kalmar Läns Norra Pistol-
skyttekrets tackar alla skyttar 
med familjer för en fi n täv-
lingshelg.
 I Sydsverige har vi lyckats 
genomföra alla mästerskapen 
under 2021. Fältskjutningen 
i Kronoberg och precisions-
skjutning i Halland där det 
även sattes två sydsvenska re-
kord till, i juniorklassen och i 
vapengrupp B. 
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I denna rekryteringsprocess
samarbetar Varpsund Arena
med SRS Group.

Manager Varpsund Arena
Vill du vara med och bygga 
upp Skandinaviens främsta 
arena för tjänsteskytte, 
scenarioträning och IPSC-
tävlingar?
Varpsund Arena ligger
ca: 45 min från Stockholm 
och vänder sig till myndig-
heter, företag och organi-
sationer samt dynamiska 
skyttar.

Arenan erbjuder den senaste 
digitala tekniken i en modern 
miljö som möjliggör unik, 

-
sebaserad utbildning, träning 
och tävling på elitnivå.

Välkommen med din 
ansökan senast 2022-01-09 
www.srsgroup.se/karriar/

Varpsund Arena 
öppnar under våren 2022 

och vi söker nu en 
Manager att leda, 

driva och utveckla 
verksamheten.

Arena
den senaste
i en modern

gör unik, 
-

ning, träning
itnivå.

Varpsund Arena 
öppnar under våren 2

och vi söker nu en
Manager att leda, 

driva och utveckla
verksamheten.
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SSM i fält
Av: Stefan Toivonen

Solen sken behagligt över Lövåsens skjutbana 
utanför Växjö när SSM fält 2021 avgjordes 
där under två dagar i slutet av september. 
Undertecknad var på plats både på station, 
som tävlande och som reporter och det var 
inte alltid lätt att hinna med att fota allt.

Kronobergskretsen har under 
lång tid planerat och arbe-
tat med tävlingen för att den 
skall hålla en god nivå och 
föreningarna runt om i länet 
ställde upp med funktionä-
rer. Det var en riktigt härlig 
uppslutning och roligt att det 
äntligen kunde bli en relativt 
stor tävling efter så pass långt 
uppehåll.
 Stationerna beskrevs av 

många som en lagom ut-
maning efter det långa täv-
lingsuppehållet. Tiderna på 
stationerna räckte för många 
precis till, men inte mer. Det 
var endast i vapengrupp R 
som alla stationer fylldes, men 
endast av två skyttar. För att 
få veta mer om hur tävlingen 
upplevdes tar vi ett snack med 
tre skyttar som var på besök 
denna helg. 

Camilla och Thorbjörn Gunnarsson skötte inmatning av resultat i 
sekretariatet. Det fanns mycket att göra med många patruller ute.

50 meter till målen är långt när ett fl ertal skyttar 
inte var vana att skjuta på mer än 25 meter.
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Vapenkontrollen var placerad på 
station sex och där genomfördes en 
vapenkontroll på en slumpmässig 
skytt i varje patrull.

Spända revolverskyttar tar sig an näst sista stationen.

Ibland låg inte bara krutröken tung över skjutbanan utan även grillen kunde bidra. 
Men gott käk var det.

Patrullen gör sig redo att ge sig ut.

Hur länge har du sysslat med 
pistolskytte?
– År 2017 tog jag upp mitt 
skytte efter cirka 25 års up-
pehåll. När jag plockade 
fram pistolerna igen stod det 
SM 1990 på klisterlapparna, 
så det måste varit det svens-
ka mästerskap jag senast var 
med på.

Var ni många här från Lunds 
PK?
– Vi försöker pusha på så 
att vi kan åka ett gäng och 
visa oss, det är alltid någon 
som har en bra dag och pla-

cerar sig bra i resultatlistan. 
Man lär sig på varje skytte-
tävling man är på och gärna 
samma saker för man gör ju 
samma fel varje gång. Man har 
tränat för lite, eller så har man 
inte skjutit in sitt vapen för att 
då börja skruva på siktet efter 
första stationen, säger Stefan 
och skrattar hjärtligt.

Vad tyckte du om tävlingen?
– Det var fantastiskt väder 
de hade fi xat! Det var ju näs-
tan sommarväder och man 
kunde ju nästan åka dit bara 
för vädret. Tävlingen i sig var 

hård men rättvis. Absolut inte 
omöjlig att skjuta fullt eller 
nästan fullt på, men som sagt, 
kommer man lite otränad 
skjuter man inte fullt. Målspe-
len var tydliga och stationerna 
var tydligt upplagda, det blev 
inget kaos i huvudet kring 
hur man skulle lägga upp 
skyttet. Tävlingen var väldigt 
fi nt anordnad, men det allra 
bästa var ju maten. Kockarna 
som stod och brassade i köket 
där. Det måste man ju få med!
Bästa minnet?
– På R varvet fi ck jag rik-
ta över det svarta målet på 
den långa stationen, för att 
jag skulle kunde se siktskåran 
över huvud taget. Det skottet 
blev nästan lite väl högt visade 
det sig, då bara halva kulhålet 
fanns på fi guren. Det var nog 
det skottet jag var mest nöjd 
med under helgen, skrattar 
Stefan. Vi har ju nästan bara 
tillgång till 25 metersbana, så 

när det blir långa avstånd har 
vi inga bra avstånd att träna 
på fortsätter han.

Hur gick snacket efter 
tävlingen, fi ck ni någon 
inspiration?
– Vi hade två som fastna-
de i ammunitionskontrollen 
från vår förening. De hade 
inte avsiktligt laddat svagt 
utan de trodde att de låg på 
rätt sida av gränsen. Det blev 
ju en del snack kring det på 
vägen hem och det här med 
hur mycket kulorna faller på 
långa håll.

Avslutande tips?
– Jag har alltid en ryggsäck 
med stol med mig. Ibland 
blir det ju kö på någon sta-
tion och det kan vara vått så 
man inte kan sätta sig ned. 
Gud vad skönt det är att ha 
den där stolen med sig, säger 
Stefan belåtet.

Stefan 
Berndtson
Lunds PK

Stefan Berndtsson nöjd och glad 
efter två dagar med tävlingar.
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Har du tränat inför 
tävlingen?
– Inte mer än de vanliga 
klubbtävlingarna och inte 
särskilt mycket fält.

Hur var din upplevelse av 
arrangemanget?
– Kanske var det lite väl 
avancerat att ta dit en cate-
ringfi rma, skrattar Ivan. Vi är 
ju nöjda om vi får en grillad 
och en sillamacka. Men det 
var gott käk.

– Fältbanan var bra och ut-
slagsgivande. Det hade varit 
synd om ingen hade skjutit 
fullt, men det var precis la-
gom. Lagom svår för att ställa 
till det men inte för svår att 
fylla och det var riktigt roligt 
att de tog i med avstånden. Vi 
tyckte också att det var kul att 
det inte var något överdrivet 
avancerat målspel, istället var 
det utmanande på ett enkelt 
sätt. Man måste inte göra det 
så avancerat.

Hur kändes A varvet?
– Det kändes bra, det är min 
starkaste vapengrupp. Jag sköt 
alla fyra varven, C varvet var 
sämst. Jag tappade två träff ti-
digt på ett av varven då ett 
skott gick för sent och då öka-
de ju pressen.

Det slutade med särskjutning 
om guldet, var du nervös?
– Jag kände ingenting, det 
var bara roligt att vara där, så 
jag var inte alls nervös. Det 
kanske var det som betalade 
sig. Det kändes jättebra.

Hur känns det att vara 
sydsvensk mästare i fält A?
– Det är kul. I samma va-
pengrupp har jag nu tagit 
guld i militär snabbmatch, 
precision och fält. Det känns 
som det är min grej. I bör-
jan har det alltid varit C som 
varit starkaste sidan, men se-
naste åren har det varit A.
 Avslutningsvis ett stort 
tack till alla ni som arrang-
erade och deltog i tävling-
en. Det blev två fantastiska 
dagar såväl som skytt som 
funktionär.

Ivan Slabiak
Billesholm-Ekeby Psk

Från vänster: Särskjutningen togs hem av Ivan 
Slabiak, Billesholm-Ekeby Psk och tapper tvåa 
blev Henrik Arvidsson Jönköpings Psk.

Station 4 var ett långhåll där tavlorna stod på cirka 100 meter. 
Senaste numret av NP hade precis kommit ut och några hade läst om 
hur mycket kulan faller på olika avstånd.

Det var en begränsad mängd framsvängande mål, men i gengäld var 
det ofta små och utmanande mål att träffa.

Särskjutning om guldet i A mellan Ivan Slabiak, Billesholm-Ekeby Psk och 
Henrik Arvidsson Jönköpings Psk.

Visitation efter genomförd skjutning.
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Vpgrp Namn Förening
A Ivan Slabiak Billesholm-Ekeby
B Anders Hansson Lunds Pk
C Henrik Arvidsson Jönköpings Psk
Dam C Madeleine Johansson Högsby Pk
Jun C Martin Andersen  Klippans Pk
Veteran Yngre C Leif Abrahamsson Kalmar Pk
Veteran Äldre C Erling Dahl Kalmar Pk
R Mattias Thomsson Krysseboda Pk

Guldmedaljörer

Hur kändes tävlingen?
– Det kändes bra även om 
det gick så där resultatmäs-
sigt. Det var min första täv-
ling utanför klubben. Det 
som är lite nyttigt är att 
man inte känner alla. Att lära 
känna mycket folk och se 
hur de gör. Man får tips om 
både utrustning och teknik, 
men även kul att få kontakt 
med skyttar utanför sin egen 
klubb.

Var det ett stort steg att gå 
direkt från klubbtävling till 
SSM?
– Det var lite utmanande, 
skrattar Jesper, men det var 
spännande. Jag sköt en del i 
min ungdom men tog upp 
det igen i maj 2020. Det är 
lättare nu när barnen börjar 
bli lite större. Jag har varit 
ledare i Friskis och Svettis 
under många år och plöts-
ligt gick ju inte det längre 
och då fi ck man ju lägga sin 
energi på något annat i stäl-
let. Jag testade lite luftpistol 
och det var ju lika kul som 
jag mindes det. Därför tog 
jag tag i skyttet igen.

Vad tyckte du om fältbanan?
– Det var roligt att få se hur 
en annan klubb har löst sta-
tionerna. Här i Växjö har de 
en väldigt fi n skjutbana. Det 
är roligt och intressant att se 
hur de har valt att bygga sta-
tionerna och lösa målspelen, 
det är sådant som inspirerar.
– Vi har en klubbfälttäv-
ling varje månad och det blir 

kul att ta med erfarenheten 
från Växjö till våra fälttäv-
lingar. På våra klubbtävling-
ar får alla hjälpas åt att plocka 
fram mål och öva på att vara 
skjutledare. Det gör det lite 
mindre dramatiskt att tävla.

Var det något du reagerade 
på?
– Vi brukar ju inte ha så 
långa banor, jag upplevde 
att det var många stationer 
med långa avstånd. Vi bru-
kar också prata mycket kring 
tider på stationer i klubben 
för olika vapengrupper. Här 
kändes det verkligen som 
att det var perfekt tajmat 
med tid för att hinna med 
att skjuta alla skott. Det var 
väldigt utmanande, men det 
ska det ju vara på en sådan 
här tävling.

Det fi nns många som känner 
att de inte är redo för att tävla, 
vad vill du säga till dem?
– Alla är lika ”oredo” att 
åka på tävling, skrattar Jes-
per. Man blir inte bättre på 
att göra det man redan kan. 
Första gången ska man kan-
ske inte titta så mycket på 
resultatet utan hur ska jag ta 
mig dit, vad ska jag ta med 
mig, hur ska jag förbere-
da mig och vad händer när 
jag är där? ”Jag kan inte det 
där!” säger de. Nej, du har 
ju aldrig gjort det innan, så 
det är ju inte konstigt att du 
inte kan det, fortsätter Jesper 
hjärtligt.

Jesper
Mattson
Älmhults PK

Markering på sista 
stationen på C- och 
B-varvet.

Sista stationen på fältrundan i C och B bjöd på en gunga och väldigt 
små puckar att skjuta på. En utmaning tyckte många.

Tävlingsdagarna kunde erbjuda varmt och skönt höstväder för 
besökarna.

Med på tävlingen fanns såklart även utställare och nyfi kna hade 
möjlighet att klämma och känna på vapen under sitt besök.
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– Lars och jag fl yttade från 
Älvdalen till Umeå 2015 och 
från Dalarna tog vi med oss 
konceptet till Årets Rekryt, 
vilket är en kombinations-
tävling som riktar sig till nya 
pistolskyttar som varit aktiva 
i max ett år, berättar Åsa Ed-
vinsson från Umeå Pistolskyt-
teklubb.

Ursprungligen var tävling-
en uppdelad i två delar, ett 
fältskytte- och ett precisions-
moment, men när militär 
snabbmatch numera ingår i 
det nationella skyttet har vi 
lagt till den delen i vår ver-
sion av Årets Rekryt.
– Vi har förändrat fältskytte-
delen lite också, från den som 
fi nns i Dalarna, fortsätter Åsa. 
Under fältskyttet skjuter vi tre 
serier, stående 45 grader på 15 

sekunder och ett avstånd på 
cirka 20 meter. Varje träff ger 
5 poäng och varje fi gur ger 
ytterligare 2 poäng vid träff.
– I år hade vi tre figurer 
så maxpoängen kunde bli 
6x5+3x2=36 poäng per se-
rie och för de tre serierna 
max 108 poäng. Det är alltså 
en variant av poängfältskjut-
ning, men med högre poäng 
för att inte skillnaden mellan 
fältskyttet och de andra de-
larna ska bli så utslagsgivande.
– Efter fältskyttet skjuter 
vi tre serier militär snabb-
match på 10 sekunder, på en 
snabbpistoltavla utan stöd-
hand, på 25 meter. Tävlingen 
avslutas sedan med tre preci-
sionsserier om 5 minuter på 
precisionstavla på 25 meter, 
förklarar Åsa.
– I år hade vi sex deltagare 

i Årets Rekryt Västerbotten 
och vi skulle gärna sett att 
fl er skyttar varit med, menar 
Åsa. Det är aldrig för tidigt 
att börja tävla, och i denna 
tävling så möter man skyttar 
som är lika mycket nybörjare 
som man själv, så det blir en 
tävling på lika villkor.

Efter fältskyttemomentet led-
de Patrik Hellgren, Umeå 
PK, före Karl-Henrik Graf-
ström, Vännäs PSK, men 
Karl-Henrik hämtade upp 
försprånget under Militär 
Snabbmatch-delen och ut-
ökade sin ledning under de 
avslutande precisionsserier-
na. Karl-Henrik vann, Patrik 
hamnade på en andra plats 
och på en hedrande tredje-
plats kom Ruben Timgren, 
Umeå PK.

– Det gick bra, men jag var 
lite nervös under tävling-
en, säger Karl-Henrik Graf-
ström, Vännäs PSK, segrare i 
året tävling. Kul också att få 
skjuta tre olika grenar under 
samma tävling, man får liksom 
tre chanser att skjuta bra, fort-
sätter han. 

Årets Rekryt
Västerbotten
Av: Lars Edvinsson

I september avgjordes tävlingen Årets Rekryt Västerbotten. En 
spännande kombinationstävling där nybörjarna i Västerbotten får en 
chans att uppleva både tävlingsnerver och fl era olika skyttegrenar.

Lars och Åsa Edvinsson från 
Umeå Pk arrangerade Årets 
Rekryt i Västerbotten.

De tre bästa skyttarna i Årets Rekryt Västerbotten. Från vänster: Patrik Hellgren, Karl-Henrik Grafström och Ruben Timgren.

Resultat
1.  Karl-Henrik Grafström, 

Vännäs PSK
2.  Patrik Hellgren,

Umeå PK
3.  Ruben Timgren, 

Umeå PK
4.  Anton Dunder-Karlsson, 

Vännäs PSK
5.  Niccolina Hällsten,

Umeå PK
6.  Johannes Persson, 

Umeå 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
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Fyristräffen
Av: Peter Siegel

Uppsala Sportskytteklubb bildades redan 1913 och är en av 
Uppsalas största skytteföreningar med ca 460 medlemmar. 
Klubben har hittills arrangerat sin populära tävling 
Fyristräffen hela 66 gånger.

Årets Fyristräffen var efter-
längtat efter det långa pande-
miuppehållet. Skyttarna ville 
verkligen komma ut igen och 

skjuta fält. Detta bekräftades 
när hela 403 starter registre-
rades. Det märktes heller inte 
att folk var särskilt ringros-

tiga på grund av pandemin. 
Favoriterna som till exem-
pel David Lindström, Anders 
Eklund, Fredrik Granath och 

Jim Forsberg sköt fullt och 
vann var sin vapengrupp.

Uppsala Sportskytteklubb be-

Snygga klubbjackor.
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Grillen gick varm under Fyristräffen.

Station 2.

Station 4.

Patrull i väntan på insläpp.

driver sin verksamhet både 
vid klubbens huvudanlägg-
ning Faxan och vid Ekeby-
boda:s skyttecenter, samt för 

luftpistolskytte i en lokal i 
Bälinge. Skjutningen på Fax-
an är populär då fältskyttes-
lingan är ganska kort och det 

går ganska fort att gå dessa 8 
stationerna. Svårighetsgra-
den brukar vara lagom, dvs. 
inga ”omöjliga” stationer. I år 

fanns serveringen och grillen 
utomhus längst ner i gropen 
nära uppropet och stationer-
na. Grillkorvarna smakade 
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Årets vinnare
Vpgrp Namn Förening Resultat
A3
A2
A1
B3
B2
B1
C3
C2
C1
D3
D2
D1
J
VY
VÄ
R3
R2
R1

David Lindström
Nils Tirén
Jan Anderberg
Anders Eklund
Johan Gross
Katarina Philström
Fredrik Granath
Nils Tirén
Michael Silvin
Lena Kröckel
Tess Torndal
Katarina Philström
Christian Sternbrink
Kenneth Järf
Lasse Karvinen
Jim Forsberg
Conny Svärd
Mikael Fridholm

F 16 SF
Tierps PSK
Uppsala Handeldvapenför.
Lövsta Skf
Livgardets SF
Roslagens Pistolskyttar
Västerås Pistolskyttar
Tierps PSK
Mälarhöjdens Pistolskyttar
Salems PK
Salems PK
Roslagens Pistolskyttar
Salems PK
Roslagens Pistolskyttar
Närtuna Gottröra Skyttef.
Rosersbergs PK
Eskilstuna PSK
Smedsbo PK Västerås

48/32
47/32
39/27
48/32
46/32
40/29
48/32
46/32
46/32
43/31
40/28
38/28
42/29
45/30
43/30
48/32
47/32
43/26

nästan bättre ute i friska luf-
ten. De sista skyttarna bjöds 
på ”överblivna” korvar. Tack 
för det!

Föreningen utbildar varje år 
många nya skyttar och sat-

Station 5. Station 7.

Station 6.

Station 8.

sar mycket på ungdomar. 
Först i luftpistolskytte under 
höst och vinter och sedan 
för de som vill fortsätta med 
krutskytte under vår och tidig 
sommar. Föreningen anord-
nar varje år både klubbtäv-

lingar och nationella skyttetävlingar samt har vid ett fl ertal 
tillfällen varit arrangör för SM-tävlingar.

Tack Mathias Brännvall och USSK för ert stora engagemang! 
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Din jakt- och skyttebutik
i Roslagen

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

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

CZ Shadow 2

R8 Ultimate

Fältmål av 
högsta kvalitet!

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

ÖÖ å

Walltthher GSP Expert

Glock 1177
Gen5 MOS FSS
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Tolkar
Fält resp. Ban
Enskilda tolkar 80:-/st
Bansats 450:-
Fältsatsen 530:-

JACKMÄRKE 30:-
65 x 90 mm

BLAZERMÄRKE 125:-
70 x 90 mm

SLIPSHÅLLARE 75:-
Med kopia av pistolmärket
i guldimitation.

SIDENSLIPS 
340:-

KEPS 105:-
En storlek (inställbar)

BÄLTE i äkta 
läder 350:-

Profi lprodukter 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

Profi lprodukter, trycksak

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

SkjutställningarSkjutställningar

Svenska PistolskytteförbundetSvenska Pistolskytteförbundet

Skjutställningar
50:-

SKYTTELOGGBOK 100:-

VITBOK
– Om bly i kulfång

Ulf Qvarfort, Per Leffler, Jan Sjöström

Fo
to

: U
lf 

H
an

ss
on

FOI CBRN-skydd och säkerhet, Umeå

VITBOK 50:-KONTROLLPROGRAM 50:-

SKJUTHANDBOK
Upplaga 18, 200:-

JÄRNMANNEN FRÅN SVERIGE.
En bok om Torsten Ullman, 

skriven av Ulf Hansson
239:-

er och utbildningsmateriel

SKJUT-
HANDBOK

Svenska
Pistolskytteförbundet

Upplaga 18
2020-01-01

Skytteloggbok för:

Planering och
Tävling: 50:-

Planering ochPlanering och
TävlingTävlin

Svenska PistolskytteförbundetSvenska Pistolskytteförbundet

Skjutteknik:
50:-

Skjutteknik

Svenska Pistolskytteförbundet

Nio OS – nästan
195:-
N
1

Fo
to

: U
lf 

H
an

ss
onKontroll- 

program
– för kulfång

SKYTTESPORT
FÖRBUNDET
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från Sverige

JÄRNMANNEN

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

hans många framgångar med ett olympiskt guld och Svenska Dagbladets 

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

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

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

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

Lösenordet består av slumpmässiga 
bokstäver som du får fram genom 
de blå numrerade rutorna. I 
ert svar skall bokstäverna 
till lösenordet anges i 
nummerordning (1-5).
Skicka lösningen senast 
den 7 mars 2022 med 
e-post till npkryss@liteolika.
se eller som postbrev till Svenska 
Pistolskytteförbundet, Box 27001, 102 51 
Stockholm. Märk kuvertet ”Korsord NP 4/21”. 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 3/21 var: IÅÖHE
Grattis till Peter Wennersten i Djurhamn, som får två 
badhanddukar med förbundets logotyp.

Lösning NP3/21.

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

Den här tävlingen mellan två antika fyrmannalag startade 2014 och kom 
till för att ha utbyte av pistolskyttet även när åldern börjar ta ut sin rätt. 
Vårt motto lyder: ”att träffas är viktigare än att träffa”. Stödhand, kortare 
avstånd, längre skjuttider och annorlunda mål är det som gäller.

Pandemin satte givetvis stopp 
även för våra årliga drabb-
ningar. Senast det begav sig 
var 2019 då laget från Ny-
köping/Oxelösund tävlade 
mot Stockholm/Södertälje 
på Torsjöbanan i Södertälje.
 I år såg det länge dystert ut 
på grund av alla krämpor som 
drabbar den här åldersgrup-
pen. Inte minst fi ck initiativ-
tagaren till tävlingen, Anders 

FÄLTFÄLTFÄLTAntikrundan

Bästa skytt och fenomenal på 
sista stationen var Södertäljes 
Gunilla Karlsson.

Lybeck, Nyköping, nu 87 år, 
utkämpa en tuff kamp mot 
Coronan under 2020. Ålders-
diabetes, synförsämringar och 
hjärtfl immer hos andra delta-
gare såg länge ut att sätta stopp 
för tävlingen. Det verkade inte 
fi nnas något slut på eländet.
 Nyköping/Oxelösund var 
arrangörer och Anders gjorde 
vad han kunde för att ändå 
locka oss till tävlingen. När 

allt såg som mörkast ut drog 
han fram sista trumfkortet; 
”det blir lunch med hemlagad 
sjömansbiff ”, vilket avslutade 
vår tvekan. Vem kan motstå 
ett sådant erbjudande.

Bosse och Gunilla från Sö-
dertälje hittade en ersättare 
för Leif Nordgren som var 
krasslig. Janne Larsson från 
Södertälje ställde upp i hans 

ställe och ordnade även med 
biltransport samt – inte minst 
– kom med uppmuntrande 
tillrop. Detta resulterade att 
vi till slut, i september må-
nad, kom i väg till Oxelösund 
för att möta det södra gänget.

Om vi lämnar krämporna där-
hän var det mesta sig likt för-
utom fältfi gurerna. Det tillhör 
höjdpunkterna att se vad det 
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arrangerande laget hittat på 
för jäkelskap. Banläggare Ly-
beck hade som vanligt varit 
hemlig och endast informe-
rat om att ”inga mål återfi nns 
i skjuthandboken”.

Efter att lagen återförenats på 
Oxelösunds skjutbana fick 
vi stationsförutsättningarna 
som inleddes med några ord 
av Anders:
”Efter den sagolika upplevel-
sen på Torsjöbanan i Södertälje 
2019, särskilt den röda Fokkern 
på station 1, har vi grubblat oss 
fördärvade över hur vi ska kun-
na matcha våra kamrater i norr. 
Men som de har visat vägen med 
Fokkern, så nappade vi på idén 
och fortsätter med fl ygplan från 
första världskriget med tillhöran-
de fl ygstrider”.

Tävlingen bestod av sex statio-
ner och temat var ”Biggles 
möter Röde Baronen med 
mera”. Skjuttiden var genom-
gående 20 sekunder, förutom 
på station 1 och 6, där den ut-
sträcktes till 30 sekunder. Det 

Stn 6 ”Fredrik Adelborg”
5 poäng för bortskjutet mynt, 
respektive cigarett och ägg.
5 poäng för varje ej avskjuten patron.
Minus 5 poäng för varje träff i kapten 
Adelborg själv.

Stn 1 ”Luftstrid”
6 fl ygplan, varav 3 
allierade och 3 tyska.
2 träff per fi gur, 2 
poäng per träff, men 
endast i fi enden. Vem 
är fi ende? Det avgör 
korten som lagen drar.

Stn 2 ”Glad smiley”
3 poäng per träff i hela 
fi guren.

Stn 3 ”Dollargrinet”
Repetition av stn 2, men 
denna gång endast träff i 
”dollargrinet”.

Stn 4 ”Ko-safari”
2 träff per fi gur, 1 poäng 
per träff.

Stn 5 ”Optisk illusion”
4 träff per fi gur, 1 poäng 
per träff.

Lagen fi ck dra varsitt kort för att 
veta vilka fl ygplan de inte skulle 
skjuta ned.

tackade särskilt undertecknad 
för som sköt med ”avlopps-
röret”, en Ruger  Vaquero 
.45, singel action. Anders som 
hade svårt med balansen fi ck 
dispens att skjuta sittande på 
rullatorn.

På baksidan av förutsättning-
arna fi ck vi en mer utförlig 
förklaring till några av sta-
tionerna:
Station 1, ”luftstrid”, hand-
lar om att anfalla en fi ende 
bakifrån, men också att vara 
beredd på att möta honom 
framifrån. Men det gäller för-
stås också att kunna skilja vän 
från fi ende!

Station 5, ”optisk illusion”, 
handlar om att luras. Den tys-
ke piloten Kirschstein, obese-
grad med 27 segrar i bagaget, 
målade sin Fokker randig med 
vitt och svart, men ränderna 
gick på tvären. Han kallade 
sitt plan för ”den optiska il-
lusionen”. Han påstod sig ald-
rig ha blivit träffad annat än i 
yttersta vänstervingen.

Station 6, ”Fredrik Adelborg”, 
är inspirerad av Evert Tau-
bes ”Möte i monsunen”, där 
Evert bland annat sjung-
er om Sveriges konsul i 
Singapore, kapten Fredrik 
Adelborg. År 1904 hade 
Adelborg, 17 år gammal, 
fått hyra som jungman, en 
typ av sjöman, för 20 kro-
nor i månaden på barken 
(båten) ”Phyllis”. När de 
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Snart är det väl dags för en 
sådan här anordning.

Nyköping/
Oxelösunds 
Lennart ”Pedro” 
Pettersson, 
till vänster, 
serverade 
hustruns utsökta 
sjömansbiff och 
Hans Johnsson 
lät sig väl smaka.

Södertäljes 
nyförvärv Janne 
Larsson, till 
vänster, visade 
fi n form och blev 
trea i tävlingen. 
Nyköpingsskytten 
Mikael Hallberg 
snäppet efter på 
fjärdeplatsen.

Anders Lybeck, initiativtagare 
till tävlingen, fyllde i år 87.

uppvisa tre oskjutna patroner, 
värda fem poäng vardera, fi ck 
hon hela femton bonuspoäng, 
totalt 30.
 Gunilla var väl värd priset 
för bästa skytt samt applåder-
na som dånade vid den efter-
följande lunchen.

Jag ska inte trötta läsarna 
med den avancerade resul-
tatmatematiken från varje sta-
tion, kortfattat blev det så att 
Stockholm/Södertälje vann 
en förkrossande seger med 
169 poäng mot Nyköping/
Oxelösunds 88.
 Vandringspriset, den lilla 
statyetten av ”V-Gurra” får 
även fortsättningsvis pryda 
skrivbordet hemma hos un-
dertecknad.

Lunchen ja, den avnjöts i 
klubbstugan och återigen 
hade Lennart ”Pedro” Pet-
terssons kulinariska hustru va-
rit i farten och lagat en utsökt 
sjömansbiff som vi alla glupskt 
mumsade i oss. 

Bosse Andersson,
tvåa i tävlingen.

Artikelförfattaren 
fi ck äntligen 
användning för 
sin Ruger Vaquero 
.45, även kallad 
”avloppsröret”.

Vinner man blir man så här glad. Vandringspriset, ”V-Gurra” återigen 
till Stockholm/Södertälje.

lastade vete i Adelaide i Aus-
tralien höll hans kapten inne 
med hyran för att sjömännen 
inte skulle rymma i land. För 
att få lite pengar att roa sig 
med tog Adelborg tillfälligt 

jobb hos ”Cirkus Jack” för 2 
shilling per kväll. Jobbet be-
stod i att stå uppställd mot en 
järnplåt, medan Jack, en två-
meters bjässe med två gro-
va Coltrevolvrar i bältet, och 
hans vackra hustru sköt bort 
olika föremål runt honom.

Kvällens populäraste nummer 
bestod av:
1. Skjuta bort en shilling 
som Adelborg höll mellan 
fi ngrarna.
2. Skjuta bort en cigarett ur 
hans mun.
3. Träffa ett rått ägg på hans 
huvud.

Och årets tävling?
Lagen följdes åt resultatmässigt, 
möjligen med en liten ledning 
för det gästande laget. Allt kom 

att avgöras på sista stationen. 
Här hade arrangörslaget tänkt 
knäcka gästerna men föll i stäl-
let på eget grepp och sköt bort 
sig totalt. För många träffar i 
Adelborg resulterade i åtskil-
liga minuspoäng.
 Allra bäst var Gunilla från 
Södertälje som gjorde en ma-
kalös insats genom att inte 
bara skona Adelborg, utan 
även träffa både myntet, ci-
garetten och ägget med sina 
tre första skott(!). Eftersom 
hon vid visitationen kunde 
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In memoriam

Gunnar Johnson

Måndag den 23 augusti gick 
Gunnar Johnson, PK Svea Ing 
1 ur tiden. Han blev 88 år.

Gunnars långa skytteintresse
startade redan under hans tid 
som beväring. En av hans fa-
voritberättelser var om hans 
första tävling. Han trodde det 
var träning som vanligt. Alla 
sköt några serier och det gick 
bra för Gunnar. Efter lite vila 
kom hans befäl fram och sa att 
han behövde skjuta en serie 
till, och det gick bra, och en 
serie till och en till. Till slut 
frågade Gunnar vad det hand-
lade om och fi ck veta att det 
var ett mästerskap och han var 
i fi nal och det var dags för sista 
serien. Då blev han så nervös 
att han bara skakade och så 
var den dagen förstörd. Men 
intresset för skytte och att täv-
la var väckt och det höll i sig 
hela livet.

Den första medaljen i rikstäv-
lingen på hemortens banor 
tog Gunnar år 1955. Fram till 
år 2011 missade han medalj 
bara ett enda år. Förbundet 
fi ck lov att ta fram fl er medal-

jer och länge var han en av de 
som klarat medaljen fl est år.

Gunnar var under sin storhets-
tid en av klubbens bästa skyt-
tar och det hann bli många 
segrar och bra resultat med 
2 SM-guld i topp, ett i pre-
cision A och ett i fält A och 
sammanlagt tog han hem 
19 klubbmästerskap. Vid ett 
KM, när Gunnar ledde efter 
grundserien och stod på första 
skjutplats, sköt han tre 50-po-
ängare i fi nalen. Det fi ck Uno 
Kling, som stod på andra plats 
att kommentera: ”Var det nöd-
vändigt att ta i så där?”

Som banläggare, både i klub-
ben, kretsen och nationellt, 
var han kunnig och noggrann 
och delade gärna med sig av 
sin kunskap och har lärt upp 
många både i PK Svea Ing 1 
och i andra klubbar. På fäl-
trundan gav han ofta tips till 
de nya om hur de skulle tänka 
för att nå bästa resultat. Men 
något han aldrig tog till sig 
var att skjuta med stödhand, 
”Pistol är ett enhandsvapen”, 
och det gick ju bra för honom 

ändå. Hans röst var kraftig 
och gav honom smeknamnet 
”Megafonen” Johnson. Som 
stationschef var det nog ing-
en som missade hans kom-
mandon, utan det hände till 
och med nån gång att skyttar 
vid stationen bredvid slutade 
skjuta vid hans ”Eld Upphör”.

Förutom sitt eget skytte var han 
djupt engagerad i klubben, 
som hedersmedlem, ”kun-
skapsbank” och ordförande 
under 13 år. Under de sista 
åren var han mycket orolig 
över hur det skulle lösa sig 
med skjutbanan, när Stock-
holm Syd Logistikcenter 
bredde ut sig och Södertälje 
kommun inte kändes så in-
tresserade.
 Dessutom var han styrel-
semedlem i Stockholms pi-
stolskyttekrets och i Svenska 
Pistolskytteförbundet.

Han skrev också många inlägg 
i Nationellt Pistolskytte, bland 
annat om hur viktigt det var 
med ”läsbara” resultatlistor på 
större tävlingar. ”Det ska gå 
att läsa en resultatlista på en 
meters håll, speciellt på SM 
när det är många deltagare.”

Ett av Gunnars stora intressen 
förutom skytte var träsnideri. 

Han hade alltid kniven och 
några träbitar med sig och 
blev det ett litet mellanrum 
någonstans såg man honom 
sitta och ”karva” en stund. 
Många är de pristagare i SM, 
krets- och klubbtävlingar som 
fått glädjas åt hans älgar, rådjur 
och hästar. På frågan om det 
var svårt att snida en älg, sva-
rade han alltid: ”Nej, det är 
bara att ta bort det som inte 
är älg!” Men han gjorde inte 
bara djur, det blev både tom-
tar, julkrubbor och advents-
ljusstakar och många skänktes 
till klubben som vandrings-
priser.
 Ett annat stort intresse var 
hans trädgård med mycket 
blommor och många frukt-
träd, med både äpplen, päron 
och plommon. Det var ock-
så där, medan han plockade 
plommon, som han hastigt 
avslutade sina dagar.

Vi saknar honom, hans kun-
skap, hans berättelser, hans 
barska stämma när något inte 
var bra och hans goda hem-
gjorda punsch till våra ärt-
soppsluncher. Framför allt går 
våra tankar till Irene (Ie) och 
deras barn. 

Skyttekamraterna i
PK Svea Ing 1

Ett av Svenska 
Pistolskytteförbundets 
vandringspris består 
av denna älggrupp, 
snidade av Gunnar 
Johnson.

Foton: Peter Siegel
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Smith & Wesson 
fl yttar
Text: Peter Stålbrand
Foto: Jim Forsberg och Lena Mickelsson

Smith & Wesson fl yttar sitt huvudkontor 
från Massachusetts till Tennessee, med 
hänvisning till den senares stöd för det andra 
tillägget, samt dess lägre levnadskostnader. 
Att företaget lämnar den klassiska marken är 
historiskt men nödvändigt.

Beslutet att lämna New Eng-
land var ”ett extremt svårt och 
känslosamt”, sa Mark Smith, 
vapentillverkarens president 
och VD, i ett uttalande. Företa-
get som varit baserat i Spring-
fi eld, Massachusetts sedan år 
1852 kommer att spendera 
125 miljoner dollar på om-
lokaliseringen, har företaget 
själv angivit. Så många som 
750 arbeten kommer att fl ytta 
från Massachusetts, Connecti-
cut och Missouri till Maryvil-
le, Tennessee, vilket skall vara 
klart under sommaren 2023, 
enligt Smith & Wesson.

Smith & Wesson har förkla-
rat att det inte fanns något 
val. Den amerikanska staten 

 Massachusetts föreslog nyli-
gen en lagstiftning som, om 
den antas, skulle hindra pro-
duktion av skjutvapen som 
utgjorde mer än 60% av före-
tagets intäkter förra året.

Massachusetts förbjöd 2004 
köp av militära vapen och 
magasin med hög kapaci-
tet. Ett lagförslag som inför-
des i delstatens lagstiftande 
församling under april 2021 
skulle även förbjuda företag 
att tillverka samma typer av 
produkter, förutom de som 
säljs till brottsbekämpande 
myndigheter, militären eller 
utländska regeringar.

Jim Forsberg och Lena Mick-

elsson besökte Smith & Wes-
sons fabrik år 2010 och delade 
med sig av fl era bilder till re-
daktionen. Jim berättar att de 
som fi ck en guidad visning 

av fabriksområdet behövde 
genomgå en rigorös säker-
hetskontroll. Guiderna var 
pensionerade fabriksarbetare 
som volontärarbetade.

Lena Mickelsson och Jim Forsberg utanför Smith & Wessons butik 
och skyttecentrum.

Smith & Wesson har varit baserat i Springfi eld, Massachusetts 
sedan år 1852.
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Synundersökning med inriktning på skytte. Broschyr skickas på begäran.
Övriga skyttebågar: Champion, Jäggi, Skanåker, Gehmann.
Övriga pris upp gif ter eller för fråg ning ar, ring eller skriv till:

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

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

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

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

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

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

De anställda får välja ett vapen ur sortimentet var femte 
anställningsår vilket även förses med gravyr.

– Inne på Shooting Aca-
demy var man tvungen att 
genomgå en vapensäkerhets-
genomgång, i form av en vi-
deo som man skulle titta på. 
Sen var det bara att välja va-
pen. Självklart testade vi fl era 
roliga modeller och givetvis 
revolvrar, berättar Jim.
– Under besöket träffade vi 

vår vän Eurico som arbetar 
med slutkontroll av vapen och 
har gjort så i dryga 20 år. Vid 
vart femte år som anställd får 
företagets medarbetare välja 
ut ett vapen ur sortimentet 
som sedan förses med gravyr 
som anger personens namn 
och antal anställningsår, av-
slutar Jim. 
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1:a pris

Vinnare i
fototävlingen
I början på året utlyste redaktionen en fototävling som har 
pågått fram till den 1 november.
 I tävlingen fi ck samtliga förbundets medlemmar delta 
och bilderna skulle ha en anknytning till skytte- eller för-
eningsverksamheten inom Svenska Pistolskytteförbundet. 
För att sporra våra fotograferande medlemmar ville vi pre-
miera de tre bästa läsarbidragen med var sitt presentkort 
som Sportec AB vänligt sponsrade med.

Bidragen lät inte vänta på sig men det totala antalet bidrag 
var långt färre än vi hade hoppats på. De deltagande bi-
dragens kvalitet var till stor del väldigt hög. Ett stort tack 
till alla er som bidrog till tävlingen. Vi kommer förhopp-
ningsvis att utlysa ytterligare en fototävling under nästa år.

Stort tack till Sportec AB för er hjälp att sponsra tävlingen 
med presentkort.

Jan Eriksson, Stockholm, 
skickade in en riktigt vack-
er bild som han vill beskriva 
med följande text:
 ”COLT New Frontier 
Kaliber 44 Special med 5 ½ 
tums pipa. Helgraverad med 
guldinläggning och hornkolv. 
Andra generationen. Till-
verkades mellan 1961–1975. 
Detta exemplar tillverkades år 
1962. COLT NF är en mål-
skytteversion med ställbara 
riktmedel av COLT Single 
Action Army med modellår 
1873.”

Juryns motivering:
En välkomponerad bild som 
förutom skärpa och djup 
innehåller inslag av 1800-ta-
lets western. Delar av juryn 
ansåg att de till och med vil-
le rama in den och sätta upp 
fotot på väggen.

Grattis Jan, du vinner ett 
presentkort på 1 500 kronor 
från Sportec AB.
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2:a pris

Vad har juryn tittat på?
• Ett foto bör innehålla mer än bara ett skarpt och tydligt motiv. 
För att väcka betraktarens nyfi kenhet behöver fotografi et helst 
även väcka en känsla.
• En bild kan vara hur högupplöst som helst, ha en perfekt 
skärpa eller ha ett motiv som är riktigt unikt, men ändå vara en 
riktigt dålig bild. Många säger att hemligheten bakom en bra bild 
ligger i kompositionen men det är mycket mer än så.

• Innehållsvärdet ligger i vad man fotograferar, exempelvis en 
skytt på en tävling. Sedan kommer formvärdet som syftar på hur 
man fotograferar, exempelvis med ett skärpedjup där ljuset faller 
in perfekt. Det sista värdet är budskapet och här lägger man stor 
vikt på varför man fotograferar eller vilka tankar och känslor man 
vill förmedla.

Anna Ölund, Umeå, skickade 
in en bild som hon beskriver 
med orden: ”Bilden är tagen 
från PPC SM 2012 som var 
i Umeå, och är på Andreas 
Granberg (Piteå). Vi hade ti-
mern på en rullator som man 
fi ck fl ytta runt.”

Juryns motivering:
Ett oväntat och lite roligt in-
slag på skjutbanan som foto-
grafen fångade. Det visar hur 
ett hjälpmedel kan användas 
på mer än ett sätt.

Grattis Anna, du vinner ett 
presentkort på 500 kronor från 
Sportec AB.

Scott Dance, Ulr icehamn, 
skickade in foto som beskrivs 
med orden: ”Glädjen när man 
lyckats är magisk”.

Juryns motivering:
En bild som förmedlar den 
äkta glädje som infi nner sig 
när man lyckats skjuta 50 
poäng i precision. En presta-
tion som många skyttar käm-
par för.

Grattis Scott, du vinner ett 
presentkort på 1 000 kronor 
från Sportec AB.

3:e pris
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Rätt ska vara rätt
I tidigare utgåvor av Nationellt Pistolskytte har vi annonserat för vår 
fototävling. Till detta har vi använt en bild från en tidigare fototävling. 
Tyvärr har vi glömt bort att ange fotografen till denna bild. Bilden på 
den vackra Colt 1873 revolvern är fotograferad av Christer Johansson i 
Våxtorp och han vann då även fototävlingen som avgjordes i NP 1/2016.
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Förbundsnytt
Bo Walger
Tfn: 08-553 401 62
Mail: bo.walger@pistolskytteforbundet.se

Förbundsmöte 2022
Äger rum söndagen den 19 
juni och föregås av en krets-
konferens lördagen den 18 
juni. Plats: Lidingö (Stock-
holm).

Landsdelskonferenser
Norr 21-22 januari, Umeå.
Öst 29 januari, plats ESO.
Väst 12 februari, Skövde.
Syd 19 februari, Alvesta.

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 
fi ngrarna, 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

Sammanträdesplan 2022
Verkställande utskottet (VU)
15 januari, 2 april, 27 augusti, 
12 november

Förbundsstyrelsen (FS)
5 februari, 23 april, 19 juni, 
1-2 oktober, 26 november

Märkesbeställningar
Märkesbeställningar skall 
vara kansliet tillhanda senast 

 2022-01-31 om ni vill vara 
säkra på att få era märken till 
föreningens årsmöte.

Utmärkelsetecken
Glöm inte att föreslå lämpli-
ga kandidater till förbundets 
utmärkelsetecken samt årets 
ungdomsledare. Mer infor-
mation fi nns i SHB samt på 
hemsidan.

Föreningsinstruktörsutbildning
Tänk på att eleverna inte får 
påbörja utbildningen innan 
de har ett registrerat pistol-
skyttemärke i guld.

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

Kansliet har stängt fr.o.m. den 23 december 
och öppnar igen den 10 januari.

Helgstängt


