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

Aktuellt lösenord:
Magasinsbrunn

Köp/sälj/byt på 
hemsidan

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

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

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

Det har nu kommit till den tiden på 
året då vi skyttar borde ha börjat åka 
runt på tävlingar. Förutom att träffa 
mitt i tavlan skulle vi också ha träf-
fat övriga skyttar runt om i landet. 
Tidpunkten brukar även innebä-
ra att arrangörer av större tävlingar 
som till exempel SM och landsdels-
mästerskap normalt är i slutskedet 
av sin planering, medan arrangörer 
för mindre tävlingar precis brukar 
ha börjat med sin planering.

Så såg det ut för ett år sedan, febru-
ari 2020, men plötsligt började det 
sakta pysa luft ur ballongen. 
 Det infördes ett förbud på all-
männa sammankomster med mer 
än 50 personer vilket gjorde att vissa 
av våra kretsar inte såg någon möj-
lighet att arrangera tävlingar med-
an framför allt mindre kretsar kunde 
ha kvar en verksamhet om än i liten 
skala. De flesta av oss trodde nog att 
vi rätt så snart skulle vara i gång igen.
 Efter ett tag började vi inse att 
våra stora tävlingar troligen inte var 
möjliga att genomföra. Detta ledde 
till att det ena svenska mästerskapet 
efter det andra ställdes in. Till slut 
var det bara springskyttet som kun-
de kora Svenska Mästare.

Nästa inskränkning kom när man 
minskade maxantalet av personer 
för sammankomster ändå mer och 
uppmanade kommunerna att stänga 
sina anläggningar. Då hade vi i alla 
fall en förhoppning om att det ef-
terlängtade vaccinet skulle bli det 
som gjorde att 2021 inte skulle bli 
ännu ett tappat år.

Inget är så dåligt att det inte kan bli 
sämre, men så kom det ännu ett 
beslut och det var att vi inte skulle 
arrangera några tävlingar alls. Sam-
tidigt började det komma ut infor-
mation som påvisade att Sveriges 
befolkning troligen inte hinna vac-
cineras före midsommar detta år.
 Det finns fortfarande en liten 
förhoppning om att vi kan starta 
upp verksamheten igen till somma-
ren, men det blir mindre och min-
dre chans. När ni läser detta har ni 
nog redan sett vilket beslut vi i för-
bundet tagit gällande våra tävlingar 
i sommar.

Förutom att påverka skyttetävlingar-
na har pandemin även medfört att 
många behövt ställa in årsmöten, 
konferenser och med största sanno-
likhet en hel del annan verksamhet 
som vi behöver för att hålla i gång 
våra föreningar.

Om någon i början på 2020 skulle 
ha sagt att ett litet virus skulle slå ut 
hela vår verksamhet i mer än ett år, 
hade denna nog blivit ansedd som 
rätt konstig. Men nu står vi här.

Nu är det inte bara vi som är drab-
bade. Det är en hel värld som varit 
tvungna att ställa in och ställa om för 
att på något sätt kunna hålla i gång 
sin verksamhet. De som kan jobbar 

hemifrån och man reser inte som 
man gjorde förut.

För vår egen del tog det ett tag 
att komma in i den digitala mö-
tesvärlden, då vi fortfarande hade 
en förhoppning om att kunna träf-
fas fysiskt under hösten. Runt om i 
landet genomfördes det trots allt en 
hel del digitala årsmöten.

Vad tror vi då om 2021?
Detta år som förbundet fyller 85 år, 
vi bildades 14 mars 1936, kommer 
nog att fortsätta att vara klart på-
verkat av den pandemi som drab-
bat hela världen. Vi får räkna med att 
vår mötesverksamhet till största del 
hålls via något av de olika mötes-
program som börjat användas. Här 
är det viktigt att vi verkligen ge-
nomför våra möten detta år för att 
säkerställa att medlemmar på olika 
nivåer får säga sitt.
 När det gäller skytteverksam-
heten får vi fortsätta att träna på den 
egna banan och där kan vi även ar-
rangera hemmabanetävlingar. Där 
är det viktiga att vi inte är där sam-
tidigt. 
 Här skall det bli intressant att 
höra vilka olika tävlingar som ge-
nomförts när vi skall sammanfatta 
detta år.

Nästa år vid den här tiden får vi 
hoppas att vi skyttar har börjat åka 
runt på tävlingar. Förutom att träffa 
mitt i tavlan har vi även börjat träf-
fat övriga skyttar runt om i landet. 
 Våra arrangörer av stora täv-
lingar, bland annat SM och lands-
delsmästerskap, är i slutskedet av sin 
planering medan för mindre täv-
lingar har man precis börjat med 
sin planering.

Till sist vill jag gratulera Svenska 
Pistolskytteförbundet på 85-årsdagen 
den 14 mars!

Anders Khemi
Vice styrelseordförande



På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet 
inbjuder Dalarnas Pistolskyttekrets till

INBJUDAN

Ett mål med årets SM är, utöver att förstås arrangera rättvisa och 
utslagsgivande tävlingar, att även ge alla deltagare en möjlighet att 
uppleva Dalarna. Då majoriteten av alla tävlande kommer att skjuta 
en start per dag så finns det möjlighet, för den som vill, att kombinera 
tävlingarna med dagsutflykter där hela familjen kan vara tillsammans. 
Se vidare på www.pistolsm2021falt.se

Svenskt Mästerskap i Fältskjutning 
i Orsa 8-11 juli – 2021

SKJUTPROGRAM
Torsdag 8 juli  B Öppen 

C Veteran äldre 
C Junior

Fredag 9 juli  C Veteran yngre 
C Dam 
R Öppen 
(max 1 C-start 
på fredag)

Lördag 10 juli C Öppen

Söndag 11 juli A Öppen



InbjudanInbjudan 
Pistol SMPistol SM

Tid och plats
Tävlingarna genomförs på Lungre Skyttecentrum i 
Östersund under tiden 4–8 augusti 2021.

SM-grenar – Individuellt och lag
Militär snabbmatch 
Vapengrupper: A, B, R samt C. 
Klasser: Öppen i vapengrupp A, B och R. Öppen, 
dam, junior, veteran yngre och veteran äldre i 
vapengrupp C.

Precisionsskjutning 
Vapengrupper: A, B samt C. 
Klasser: Öppen i vapengrupp A och B. Öppen, 
dam, junior, veteran yngre och veteran äldre i 
vapengrupp C.

Lagtävlingar 
3-mannalag för vapengrupperna A, B, C öppen i 
precisionsskjutning.
3-mannalag för vapengrupperna A, B, C och R 
i militär snabbmatch.
2-mannalag för vapengrupp C juniorer, damer, 
yngre- samt äldre veteraner.

Tävlingsbestämmelser
Tävlingsbestämmelser enligt Svenska Pistolskytte-
förbundets Skjuthandbok. Gällande vapenkontroll 
hänvisar vi till vår webbsajt för mer information.

Anmälningsavgifter
Inbetald avgift återbetalas ej. Efteranmälan sker 
mot förhöjd avgift i mån av plats. Efteranmälan 
öppnar den 21 juli. Mer information om 
efteranmälan kan läsas den 21 juli på vår webbsajt.

Individuella starter 
Föranmälan till militär snabbmatch och precision: 
250 kr/start 
Juniorer: 150 kr/start 
Efteranmälan: 350kr/start

Lagstarter 
Föranmälan till militär snabbmatch och precision: 
250 kr/lag 
Efteranmälan: 350kr/lag

På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet inbjuder På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet inbjuder 
Jämtlands läns Pistolskyttekrets till tävlingar om Jämtlands läns Pistolskyttekrets till tävlingar om 
Svenskt Mästerskap med pistol och revolver i militär Svenskt Mästerskap med pistol och revolver i militär 
snabbmatch och precisionsskjutning.snabbmatch och precisionsskjutning.

Varmt välkomna till SM 2021 i Östersund!



Anmälan och intresseanmälan
Anmälan sker via webbsajten: 
https://www.pistolsm2021precision.se
Funktionen för anmälan öppnar den 1 maj och 
kan göras fram till den 30 juni. Anmälan görs 
föreningsvis och betalning görs samtidigt.
Läs mer på hemsidan om hur anmälan går till.
Föreningarna ansvarar för att anmälda skyttar är 
kvalificerade och innehar SPSF:s pistolskyttekort. 
Anmälda skyttar kommer att skickas till respektive 
förenings officiella e-postadress med starttider.
Innan vi öppnar tävlingsanmälan vill vi gärna få 
en intresseanmälan från er som är intresserade 
av att delta i tävlingarna. Intresseanmälning, som 
inte är bindande, kan ni göra från den 15 mars och 
avslutas den 16 april. Skicka er intresseanmälan till 
intresseanmalan@pistolsm2021precision.se.

Startlistor och resultat 
Startlistor, resultat och priser kommer att 
publiceras på vår webbsajt. 
 
Tävlingsledning
Tävlingsledare: Marcus Claeson 
Sekretariat: Jonas Wallin 
E-post: info@pistolsm2021precision.se

Övrig information 
Prisutdelning sker dagligen på respektive 
tävlingscenter efter avslutad tävling.
Tid för prisutdelning anslås på tävlingsdagen med 
förhoppning att det är klart till middagstid.
Parkering vid skjutbanan kommer att vara 
begränsad. Vi rekommenderar samåkning i största 
möjliga mån. Vi kommer att ta ut en p-avgift 
på parkeringen för att minska belastningen. 
All inkomst från parkeringsavgifterna går till de 
ungdomslag som hanterar parkeringen.
Parkeringen kommer detta år att ligga sydost om 
skjutbanorna och med ett kortare gångavstånd till 
skjutbanorna. Några VIP-parkeringar kommer att 
ordnas till en högre avgift. Mer information om det 
kommer på vår webbsajt.
Nytt detta år är att A4 skytteförening har sin bana 
besiktad och vi kommer att skjuta årets SM på två 
skjutbanor som ligger ett stenkast ifrån varandra. 
Detta gör att vi i år kommer ha tillgång till över 90 
skjutplatser.
Fika och mat kommer att serveras från A4 
paviljong, andra sidan vägen för er som var med 
2017. Sekretariatet kommer att finnas inne i 
Östersunds PK:s lokal.
I övrigt kommer det att se ut som 2017 med tält 
fast med lite bättre väder.

Varmt välkomna till SM 2021 i Östersund!

*Observera att vi endast tillåter en start i militär snabbmatch vapengrupp C 
om det är många anmälda starter på fredagen. Mer information om detta 
finns att läsa på hemsidan.

SKJUTPROGRAM

Vapengrupper/klasser Vapengrupper/klasser

Datum Precisionsskjutning Militär snabbmatch

Onsdag 4 augusti Öppen A –

Torsdag 5 augusti Öppen C Öppen A

Fredag 6 augusti – C* (samtliga klasser), Öppen B

Lördag 7 augusti C junior, dam, veteran yngre, veteran 
äldre. B öppen.

–

Söndag 8 augusti – Öppen R



WELCOME TO 
OUR PASSION

SPECIALUTVECKLAD 
ERGONOMISK DESIGN

pris från  

pris från  

pris från  

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

FENOMENAL PRECISION 

PERFEKT FÖR STEEL CHALLENGE

16 995:-

27 995:-

20 500:-
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Moussas livsverk – ett slott 
med tusen vapen

På en teckningslektion fick elev-
erna i uppdrag att rita fåglar, men 
den 14-årige Moussa ritade förstås 
ett slott igen. Läraren blev arg, rev 
sönder teckningen och gav honom 
en omgång med rottingen. Moussa 
samlade ihop bitarna, förklarade för 
läraren att han tänkte förverkliga sin 
dröm om ett slott, lämnade skolan 
för gott och for till Libanon. Här 
gav han sig in i bygg- och restaure-
ringsbranschen och gick medvetet 
in för att lära sig alla dess yrken. Till 
slut hade han det som behövs; peng-
ar, kunskap och en passande tomt. 
Tomten hittade han uppe i Chouf-
bergen, 900 m över Medelhavet, 
några mil söder om Beirut. En gan-
ska uppkäftig plats – tvärs över dalen 
ligger byn Beiteddine med emirens 
magnifika palats, nu sommarresidens 
för Libanons president.

Sagt och gjort, tillsammans med hus-
trun byggde han slottet för hand. 
Inte så stort, men fyllt av ”konst”. 
För de icke vapenintresserade turis-
terna, och de strömmar till i buss-
laster, är slottet mest känt för sina 
vaxdockor i naturlig storlek. Vax-
dockor är i sig inget unikt, men 
de här rör på sig med hjälp av hy-
draulik.

Gossen Moussa Al Maamari föddes 1931 
i en by i Syrien. Redan tidigt började han 
drömma om slott. Inte så konstigt egentligen, 
för hembyn låg i skuggan av den mäktiga 
korsriddarborgen Crac de Chevaliers.

Jag är nyfiken till naturen, och med-
an mitt resesällskap samlades i solen 
utanför entrén var jag tvungen att 
se vad som fanns nedanför trappan. 
Det är ju därför det finns trappor. 
Och där – vapensamlingen. Bara 
jag, vakten och ett mystiskt par från 
Saudiarabien. Mycket att se och allt-
för lite tid. Det blev nödlösningen, 
alltså att rusa igenom samlingen för 
att fotografera varje monter. Trångt, 
mörkt, bråttom, och med vidvinkeln 
glömd i en taxi i Beirut tidigare i 
veckan blev det inga mästerverk, 
men ett minne.

Vad finns det då att se i källaren 
på Qasr Moussa (Moussas slott)? 
Orientaliska vapen och allt som de 

Faktaruta:
Väl på plats besöker man även palatset i Beiteddine med den ännu större vapensam-
lingen, samt nationalparken Jebel al Barouk, där cederträden växer på upp till 2000 
m höjd (ja, man kan köra bil upp). I den lilla staden Moukhtara ligger drusledaren 
Jumblatts palats, men för oss svenskar är den mest känd för att Stig Bergling gömde 
sig här 1990-95.

Det finns i princip bara ett sätt att ta sig till Libanon – med flyg till Beirut. Svenska med-
borgare kan lösa visum på flygplatsen i Beirut. Passet ska vara utan israeliska stämplar. 
Väl där tar man sig runt med buss, taxi eller hyrbil. Vägen från Beirut går över Damour 
och Deir al Qamar mot Beiteddine. Den är cirka 40 km, men krokig på slutet.

Säkerhetsläget ändrar sig fort i Libanon – titta efter hos www.swedenabroad.com vad 
ambassaden säger. Om nuvarande läge står sig så ska man undvika gränserna mot 
grannländerna, inklusive Bekaadalen, samt flyktinglägren.

många främmande erövrarna har 
råkat glömma kvar, från slaglås till 
kulsprutor. En hel del turkiskt och 
franskt. Naturligtvis blev det aldrig 
av att identifiera det som finns på 
bilderna – det får bli vid nästa besök. 
Dammet bidrog till charmen.  
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En ännu bredare 
rikstävling

”Hemorten” som den kallas 
till vardags är förmodligen 
Sveriges äldsta pistolskytte-
tävling. Faktum är att täv-
lingen är äldre än Förbundet. 
Första tävlingen genomfördes 
nämligen år 1934 på initiativ 
av Förbundets föregångare, 
Pistolskyttekommittén.
 Tävlingen började som 
en ren precisionstävling men 
har under det senaste året ut-
ökats. Premiäråret 1934 hade 
797 skyttar anmält sig (varav 
682 fullföljde tävlingen). År 
1937 instiftades Rikstävlings-
medaljen (se information här 
intill) vilket ledde till ett del-
taganderekord vid 1938 års 

tävling. Sammanlagt 145 för-
eningar anmälde 1571 skyttar 
(varav 1369 fullföljde). Totalt 
17 medaljer erövrades det-
ta premiärår. Det kan note-
ras att priser till ett värde av 
drygt 3 000 kr delades ut det 
året (varav 976 kr i form av 
penningpriser).
 Rikstävlingen har behållit 
sitt grepp om pistolskyttarna 
genom åren. År 2009 regist-
rerades 4133 starter för att se-
dan öka för varje år. År 2017 
kunde en toppnotering göras 
med hela 6289 registrerade 
starter från 307 av Sveriges 
då cirka 500 pistolskytteför-
eningar.

 ”Hemorten” är inte bara 
en populär tävling. Snarare är 
den ett stycke levande kultur-
historia med enorm betydelse 
för Svenska Pistolskytteför-
bundets profil som bredds-
kytteorganisation.

Militär snabbmatch och PPC 
var två nya grenar i rikstäv-
lingen under föregående år 
och intresset att delta i dessa 
var stort. I militär snabbmatch 
registrerades 2247 starter och 
i PPC registrerades 358 star-
ter. Antalet starter förväntas 
öka i år. För att kunna hante-
ra så pass många anmälning-
ar och resultat, förlades dessa 

grenar till hösten medan pre-
cisionsskjutningen genomför-
des på våren.

Tessi Lindberg på förbundets 
kansli berättar;
– Det var mycket uppskattat 
med de nya rikstävlingarna i 
PPC och militär snabbmatch 
som infördes år 2020. Därför 
kommer tävlingarna i dessa 
grenar att genomföras även i 
år under perioden 4–26 sep-
tember.

Samtliga anmälningar och re-
sultat hanterades manuellt av 
Svenska Pistolskytteförbun-
dets kansli som arbetade för 

Av: Anna och Peter Stålbrand

Rikstävlingen i precisionsskjutning på hemortens banor 
har genomförts varje år sedan 1934. En sådan klassiker bör 
naturligtvis alla pistolskyttar delta i. Tävlingen har sedan länge 
endast varit för precisionsskjutning men utökades förra året med 
militär snabbmatch och PPC. I år tillkommer ytterligare en gren, 
nämligen magnumprecision.
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högtryck under resultatredovisningsperioden. Eftersom det 
har varit glest med tävlingar under årets tror förbundet att det 
blir en ökning av antalet starter detta år.
 Förhoppningen är även att resultatredovisningen för militär 
snabbmatch skall kunna ske i förbundets system MAP (med-
lemsadministrativt program), något som kommer att underlätta 
för alla inblandade. Resultatredovisningen för PPC kommer 
dock att ske manuellt även detta år.

Magnumprecision är årets nyhet i rikstävlingen och den för-
läggs även den på våren tillsammans med precisionsskjutning-
en. År 2020 var ett ovisst år och tanken på att genomföra en 
rikstävling i magnumprecision fanns redan då. Ända in i det 
sista hoppades förbundet på ett SM men restriktionerna sat-
te stopp för detta och då var kapacitetstaket redan uppnått att 
genomföra en rikstävling.

Vårens rikstävlingar i magnumprecision 
och precisionsskjutning
Årets rikstävling i precisionsskjutning och magnumprecision 
genomförs under perioden 1 maj till den 6 juni.

Hur genomförs rikstävlingarna på hemortens banor?
Din skytteklubb anmäler hur många starter de önskar till 
Svenska Pistolskytteförbundet och får sedan skjutkort, kontrol-
lappar och information skickat till sig. Innan tävlingen börjar 
ska uppgifter om skyttarna vara antecknade på skjutkort samt 
på deras kontrollappar.
 Det är viktigt att numret på skyttens kontrollappar överens-
stämmer med numret på skjutkortet. Kontrollapparna klistras 
därefter mitt på tavelspegelns baksida. Provserien skjuts på en 
separat tavelspegel utan kontrollapp. Därefter skjuts tävlings-
serierna på tavelspeglarna med de påklistrade kontrollapparna.
 Resultaten samlas in av föreningen och rapporteras via 
MAP till förbundet senast den 12 juni. I samband med rap-
porteringen skall även samtliga skjutkort skickas till förbun-
dets kansli. Rapporterade resultat efter den 12 juni kommer 
inte att tas med i resultatlistan.
 Det är viktigt att tavelspeglarna sparas efter tävlingen. Dels 
för att kunna skickas in på anmodan vid en eventuell kon-
troll. Om en skytt har skjutit över ett visst resultat, skall speg-
larna från denna skytt alltid skickas in till kansliet. Speglarna 
får heller inte vikas när de skickas via posten. Det vore tråkigt 
om ett riktigt bra resultat inte kan verifieras om tavelspegeln 
har kastats bort eller har vikts.

Läs mer om detaljerad information i varje rikstävlings inbju-
dan som kommer att finnas på Svenska Pistolskytteförbun-
dets hemsida.

Vapengrupper och klasser för precisionsskjutning
Förutom de klassiska vapengrupperna A, B, C delas vapen-
grupp A in i tre kategorier. A1 är vapen med fasta riktmedel, 
A2 är tjänstevapen och vapengrupp A3 är övriga vapen som 
inte passar in i A1 eller A2. I skjuthandboken F.4.1.1 finns 
reglerna att läsa vilket vapen som tillhör vilken vapengrupp.
 Förutom de vanliga klasserna finns det i Hemorten några 
klasser som normalt inte förekommer på andra precisionstäv-
lingar. Klass 1 förekommer i tre varianter. 1U är skyttar som 
inte tagit något pistolskyttemärke ännu. 1B är skyttar som tagit 
pistolskyttemärket i brons. 1S är skyttar som tagit pistolskyt-
temärket i silver. När skytten tagit pistolskyttemärket i guld 
går skytten upp i klass 2.

Vapengrupper magnumprecision
Skyttarna kan delta med totalt 8 starter, en i varje vapengrupp. 
De vapengrupper som finns i rikstävlingen är M1, M2, M3, M4, 
M5, M6, M7 och M8. Mer information om varje vapengrupp 
finns att läsa i skjuthandboken under del G4.
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Svenska Pistolskytteförbundet 
Rikstävlingen Magnumprecision 2021 Föreningsnr

Skytt:
Personnummer (12 siffror)

Förening: Måste anges!

Vapengrupp

M1 M2 Vapenmodell

M3 M4 Valör Summa

M5 M6 Serie 1

M7 M8 Serie 2

Serie 3

Serie 4 Totalpoäng

Serie 5

Serie 6

Att ovanstående serier sköts och markerades enligt de för Rikstävlingen utfärdade bestämmelser intygar

OBS! Detta skjutkort skall ‐ oavsett resultat ‐ insändas till tävlingsledningen

Antal 
innertior

OBS! Sätt kryss i 
rutorna till 
vänster med 
hänsyn till 
vapengrupp. 

Skjutledare Kontrollant

Innertior 
noteras 
med X 
yttertior 
med 10 

___________________________________________________________________________________________________

Magnumprecision
Priserna utgörs i lagtävlingarna och i de individuella tävlingar-
na av rikstävlingsplakett i guld, silver samt brons. En fjärdedel av 
antalet anmälda lag och skyttar som slutfört tävlingen erhåller 
plakett. I rikstävlingen kan man även erövra standardmedaljer.

Precisionsskjutning
Priserna utgörs i lagtävlingarna och i de individuella tävling-
arna av rikstävlingsplakett i guld, silver, brons, hederspriser 
samt vandringspriser. En fjärdedel av antalet anmälda lag och 
skyttar som slutfört tävlingen erhåller pris.
 Hälften av antalet klass 1-skyttar som fullföljer tävlingen 
erhåller rikstävlingsplakett. I rikstävlingen kan man även er-
övra standardmedaljer.
 Berättigad till rikstävlingsmedaljen i silver är skytt som vid 
Rikstävlingen på hemortens banor har uppnått ett samman-
lagt resultat nedan angivna poäng i olika grenar och klasser.

Vapengrupp Poäng
 A1 254p (VetY 248, VetÄ 246)
 A2 248p (VetY 242, VetÄ 240)
 A3 260p (VetY 254, VetÄ 252)
 B 270p (VetY 264, VetÄ 262)
 C 276p (VetY 270, VetÄ 268)

Medaljer och 
plaketter

5 år

5 år

5 år

5 år

5 år

5 år 5 år 5 år 5 år 5 år

5 år

Rikstävlingsmedalj emaljRikstävlingsmedalj kvist

RIKSTÄVLINGSMEDALJ

Silver

Guld/kvist

Guld

Guld 1 stj.

Guld 1 stj.

Guld 1 stj.

2 stj.

2 stj.

3 stj.

Guld/kvist 1 stj. 2 stj. 3 stj.

Det är viktigt att skjutkorten fylls i korrekt för att 
rapporteringen skall bli rätt i MAP. Skjutkorten är 
också det underlag som används för att kontrollera 
eller korrigera det som är inrapporterat.

Både vapengrupp och skjutklass måste anges på skjutkortet 
för precisionsskjutningen. I magnumprecision finns det en-
dast vapengrupp.
 Något som kansliet verkligen vill uppmärksamma är att 
innertior skrivs som ett ”X” på skjutkortet. En tia som inte 
är innertia skrivs som ”10” på skjutkortet. Antalet innertior 
(”X”) skall anges i en separat ruta på skjutkortet. Detta är vik-
tigt för att särskiljningen skall bli korrekt i resultatlistan.

Exempel på icke ifyllt skjutkort för magnumprecision.

Exempel på ett korrekt ifyllt skjutkort för precisionsskjutning.

Information om 
skjutkorten

Rikstävlingsmedalj i silver 1:0 delas ut första gången man kla-
rar poängkraven.
 Därefter ska man klara fodringarna 5 gånger mellan varje 
medalj. Maximalt en inteckning per år. De som skjuter flera 
starter och klarar poängkraven i flera vapengrupper kan ändå 
bara få en inteckning per år.
 Den högsta inteckning som finns noterad hittills är Riks-
tävlingsmedalj i guld med emalj och 2 stjärnor (12:0). För att 
erövra den medaljen ska man ha klarat fordringarna i 56 år. 
Det innebär att om man erövrar silvermedaljen (1:0) år 2020 
får man fortsätta skjuta ”lika bra” till år 2075 innan man har 
denna medalj i sin hand. Den bragden har en skytt klarat, det 
är Gunnar Johnson, Pk Svea som 2011 erövrade 12:0. 
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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
Ombearbetning: Peter Stålbrand
Foto: Ulf Hansson, Peter Siegel, Anna Stålbrand

Precisionsskjutning utgör grunden för en fortsatt utveckling av pistolskyttet 
och att lyckas i många andra grenar. Den här sammanställningen riktar sig 
särskilt till dig som just börjat skjuta, men även redan etablerade skyttar 
som tycker att precisionen ”gått i stå” kan få bra tips. Artikeln avslutas med 
kommentarer och tips från mästare i precision.

När jag tidigare intervjuade en 
av Sveriges skickligaste preci-
sionsskyttar, Dick Lindgren, 
frågade jag honom hur han 
gjorde för att behålla lugnet 
och fortsätta skjuta tior i fi-
nalen på ett stort mästerskap. 
”Gör det fort”, svarade han 
lite skämtsamt, ”annars börjar 
man tänka för mycket”. Tek-
niken i pistolskytte går ut på 
att göra allting exakt lika från 
skott till skott och det gäller 
särskilt precisionsskjutning. 
Som vanligt står framgångar-
na i proportion till hur mycket 
tid man lägger ned på träning. 
Man måste öva in och behärs-
ka grundtekniken så väl att 

man inte behöver tänka på den 
över huvud taget då man står 
vid skjutbänken på en tävling.

Grunden
I grundtekniken ingår givet-
vis tillräcklig armstyrka för 
att orka lyfta och hålla vap-
net åtskilligt fler gånger än 

antalet skott som ingår i täv-
lingen. Har man inte lyckats 
avfyra efter c:a 10 sekunder 
bör man avbryta, ta ned, an-
das några djupa andetag och 
börja om. Andningstekniken 
är viktig, det gäller att syre-
sätta kroppen för att få opti-
mal stabilitet.

 Skjuttiden är fem minu-
ter för varje femskottsserie. 
Man har alltså en hel minut 
på sig att skjuta ett välrik-
tat skott. Ofta är det just det 
som ställer till det för många 
skyttar. Man har för god tid på 
sig, blir alltför noggrann och 
känner sig aldrig riktigt nöjd 
med hur kornet ligger i skå-
ran. Samtidigt upplever man 
att motståndet på avtryckaren 
verkar ha ökat till flera kilo. 
Detta skapar i sin tur en oro 
när tiden plötsligt börjar rin-
na i väg och stressar till slut 
skytten till att avlossa skottet.
 Resultatet blir så gott som 
alltid ett ”skitskott”. Man har 

PrecisionPrecision
Special

En av svårigheterna i 
precisionsskjutning är att 
man har alldeles för mycket 
tid att tänka.
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Ett dåligt skott – vad gör jag för fel?
Här är några generella tips om vad som kan vara fel när skottet inte sitter i centrum.

Viker upp handleden

Väntar på rekylen 
i förväg

Trycker för mycket 
med tummen

Kramar hela handen ihop 
med avtrycks rörelsen

Viker ned handleden eller tar ner för fortRycker/slänger iväg skottet

Kramar med finger-
toppen under avtrycks-
rörelsen

Fingret för långt 
förbi, eller når inte 
riktigt fram på 
avtryckaren

Stöter emot rekylen i 
förväg eller följer inte 
igenom skottet

Avtryckarvikt

Skottet går

Förtryck

8 sekunder0

Rekommenderad rutin för avfyring

Du börjar rikta 
in pistolen en 
bit ovanför 
den svarta 
tavelpricken.

Inne i riktområdet avstannar rörelsen 
och du fortsätter att mjukt ”övervinna” 
det sista motståndet tills det smäller. 
Har skottet inte gått här, tar du ned och 
vilar lite, varefter du börjar om.

På väg ned 
”genom 
tavlan” mot 
riktområdet tar 
du förtrycket.

Uppföljning. Efter att skottet 
gått ligger du kvar i en 
uppföljning, som om du skulle 
lossa ett skott till, och kramar 
avtryckaren ytterligare något.

När du börjar komma ned 
i riktområdet under svarta 
pricken ökar du trycket något 
och fokuserar på struket korn 
mitt i siktskåran.

Rekommenderad siktbild.
Fokus på kornet i skåran. 
Tavlan får vara aningen 

oskarp.

Många njuter av precisions
skyttet och menar att den totala 
koncentrationen som krävs 
för varje skott ger skön mental 
avkoppling från vardagen.
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Det är viktigt att få samma grepp om kolven vid 
varje skott. Har du en pistol/revolver med justerbart 
handlovstöd får det inte sitta för hårt, bara lätt stödja. 
Det kan vara frestande att skruva det hårt mot han-
den, greppet känns extra stadigt – ”sitter som i ett 
skruvstäd” – men det är en bedräglig åtgärd. Efter 
en stund har blodtillförseln i handen blivit sämre 
och plötsliga darrningar kan uppstå.

Man kan också behöva justera handlovstödet be-
roende på väderleken. Varma dagar sväller handen 
och det behöver justeras ned något, kalla dagar 
tvärtom. På nyare vapen kan man justera kolvvin-
keln både upp/ned och i sida. Vinkeln ska ställas så 
att man hittar kornet utan att behöva vinkla handen 
åt något håll när man kommer upp i riktområdet.

Markering

På större mästerskap har man vanligtvis dragit en linje några 
meter framför tavlorna som skyttarna inte får överträda innan 
markeringen är klar. Precis som vid fältskjutning får tavlorna inte 
vidröras innan funktionären kontrollerat och avrapporterat po-
ängen till skrivaren och skytten.

Rutinen är att markören först kontrollerar att det är fem skott i 
tavlan, därefter rapporteras poängen högt så att både den som anteck-
nar resultat och skytten hör. Då har skytten en chans att protestera eller begära tolkning. 
Först därefter kritas och klistras tavlan.

En del arrangörer byter spegel efter varje serie för att effektivisera markeringen (vanligt 
på stora mästerskap). Är skytten inte överens och kräver tolkning av någon eller några 
träffar ska tavelspegeln tas ur, hållas vågrätt och tolkas. Är man inte överens då hel-
ler kan skytten begära att tavlan (ibland mot en avgift) överlämnas till juryn för beslut.

Greppet
tvingat/ryckt av skottet och 
blir det ändå en tia ska man 
kanske köpa en trisslott på 
hemvägen, oftast blir poäng-
en betydligt mer nedslående.

Hemligheten
För att bygga upp grundtek-
niken gäller det att, förutom 
tillräcklig armstyrka, träna 
upp förmågan till koordina-
tion av siktbild och avfyring. 
Man måste inpränta bilden i 
hjärnan av hur ett bra skott 
ska kännas och ”automatise-
ra” rutinen för när man ska 
öka trycket på avtryckaren 
den där sista biten till skottet 
går ”av sig självt”. Detta är 
ett av de svåraste momenten.
 Många meriterade preci-
sionsskyttar säger att hemlig-
heten med ett perfekt skott 
ligger i att ”våga ligga på och 
inte tveka”. Blir man för tvek-
sam att avfyra går det för lång 
tid, armen tröttnar och skär-
pan i ögat avtar. Kortfattat 
måste man alltså ”våga ligga 
på”, samtidigt som man inte 
får förivra sig. Det låter sig 
lätt sägas, men kräver i prak-
tiken massor av träning för 
att fungera.

Nerver
En bra grundteknik går det 
att träna sig till. Det är svårare 
med nerverna. En del klarar 
helt enkelt inte av att få för 
mycket tid att tänka och de 
kommer aldrig över nervosi-
teten. Jag har själv på ett SM 
upplevt hur skytten bredvid 
mig skakade så till den milda 
grad att han fick bryta och åka 
hem. Det är mycket vanligt att 
skyttar uppvisar häpnadsväck-
ande bra resultat då de står i 
lugn och ro på träning, men 
när det blir tävling spökar 
nerverna. Man vill naturligtvis 
upprepa de där fantastiska se-
rierna man gjorde på träning. 
Därmed ställer man orimliga 
krav på sig själv, drabbas av 
prestationsångest och skyt-
tet faller ihop som ett kort-
hus. Man måste ha realistiska 
krav på sig själv och fundera 
på vilka resultat jag kan för-
vänta mig med den träning 
jag genomfört.

Bästa receptet
Alla är olika. Vissa är medfött 

lugna och hetsar inte upp sig 
för att det är tävling. De kan 
skjuta bra utan hårdträning. 
Andra behöver träna ofta och 
regelbundet för att bygga upp 
den säkerhet och jämnhet 
som krävs för att klara bra re-
sultat även på tävling. De fles-

ta mästerskyttar jag intervjuat 
menar att det bästa receptet 
på att behärska tävlingsner-
verna är att tävla så mycket 
det bara går.
 För den som känner be-
hov av att försöka komma till 
rätta med nervositet finns det 

ett flertal mentala träningsme-
toder att testa. Söker man på 
nätet finns åtskilligt med ma-
terial att läsa i ämnet.

Två grupperingar
Ofta skiljer skyttarna ut sig i 
två grupper; de som föredrar 
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Glasögon

I pistolskytte är avståndet mellan öga och korn cirka 70 – 80 cm 
och många behöver korrigera synen med speciella skytteglas för 
att få optimal skärpa på korn och siktblad. Eventuellt kombinerar 
man glasögonen med en diopter för att öka skärpedjupet och se 
både korn och siktblad skarpt. En uppsättning olikfärgade filter 
är också bra att ha vid skarp sol eller vid mulet väder för att få 
bättre kontrast (gulfilter).

Utrustning / planering

Kristian Sjöberg, Torna Hällestad, mästerskytt 
i precision med sin utrustning. Hörselskydd 
(självklart, men det händer inte så sällan att 
skyttar glömmer dem), kikare för kontroll av 
träffarna och tidur.

Liksom vid fältskytte ska man givetvis ha förberett utrustningen 
dagen innan tävling. Pistolen ska ha fått sin genomgång och öv-
rig utrustning, tidur, målkikare, hörselskydd, vattenflaska och ev. 
skytteglasögon ska finnas i väskan. Tillräckligt med ammunition 
är inte att förglömma.

Ofta skjuter man numera från vindskyddade skjuthallar, men 
dessa kan vara nog så kyliga även under vår och höst och det 
gäller att ha på sig kläder som känns varma och bekväma. Jackan 
ska vara så pass generöst tilltagen (eller uppknäppt) att den inte 
stramar och utgör en motverkande kraft då man lyfter skjutar-
men. Ofta är det iskalla betonggolv i hallarna och stadiga, varma 
skor är att rekommendera.

Åk till tävlingen i god tid. Du ska lugnt kunna genomföra va-
penkontroll och hitta din plats vid skjutbänken. Där förbereder 
du dig med att montera upp kikaren och plocka fram övrig ut-
rustning. Vapnet får inte tas fram förens skjutledaren ger kom-
mandot ”Banan är öppen”.

Digitalt 
tidur.

Det roliga i precisions
skjutning består i att göra 
det perfekt – att skjuta bra 
och känna spänningen i att 
försöka prestera maximalt.
Britt-Marie Ellis Nygren

precision, respektive de som 
hellre skjuter fält. Det finns 
ett antal lysande undantag 
med ”allroundskyttar” som är 
mästare i båda grenarna, men 
det är mindre vanligt. Exem-
pelvis har ingen av de skyttar 
som innehar svenska rekord i 
precisionsskjutning haft sam-
ma passion för fältskytte.
 En väl inövad teknik i 
precisionsskjutning är givet-
vis grunden även för fältskyt-
tet, men i fält har man inte 
tid att bli nervös. Då kan en 
station kräva att man avlossar 
sex skott på tio sekunder mot 
olika mål. Skotten måste helt 
enkelt avfyras utan att tve-
ka när korn och sikte ligger 
rätt i figuren. I precision kan 
man faktiskt ta igen någon 
dålig poäng i början genom 
att skjuta bättre i efterföljan-

de serier. På de stora mäster-
skapen i fältskjutning innebär 
ett missat skott oftast att man 
obönhörligen halkar nedåt i 
resultatlistan.

Gör som vanligt
Det händer då och då att skyt-
tar som har ett bra resultat på 
gång blir alltför noggranna. 
Man vill så väldigt mycket 
och ändrar därmed omedve-
tet på något. Skytten kanske 
står och ”hänger” på skotten 
för länge mot vad man är van 
vid eller börjar tänka på att 
man har möjlighet att vinna 
tävlingen. Ofta försöker man 
då ta ett fastare grepp om 
kolven än man gjort tidiga-
re; ”nu ska jag verkligen hålla 
i...”, vilket ofta resulterar i en 
”oförklarlig” förskjutning av 
träffbilden och sämre resultat.

Glöm inte kepsen! 
Även om man 
står i skjuthall 
kan solen ibland 

lysa in i båset och 
irritera ögat.
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Grunderna
För att orka vara koncentre-
rad en hel tävlingsdag krävs 
bra kondition. Stillahållning-
en tränar jag med en vikt som 
motsvarar pistolen. Tyngre 
vikter gynnar inte träningen 
eftersom de belastar även an-
dra muskler än dem man an-
vänder i pistolskytte. Träna på 
att hålla vikten (eller pistolen) 
på samma höjd som när du 
skjuter på måltavlan, återigen 
för att inte träna fel muskler.
 Rita en cirkel med dia-
metern som en enkrona på 
ett papper och sätt upp det på 
väggen. Sikta på trettio cen-
timeters avstånd tills du inte 
orkar mer. Vila, byt hand och 
träna andra sidan för att und-
vika snedbelastning på krop-
pen. När du tycker det går för 
lätt ökar du avståndet eller ri-
tar en mindre cirkel.
 Precis som i andra idrotter 
måste kroppen och hjärnan 
hinna återhämta sig efter trä-
ningspassen. Jag tränar därför 
aldrig alldeles före en tävling, 
risken är då att jag inte är på 
topp själva tävlingsdagen. In-
för ett SM drar jag till ex-
empel ned på träningen c:a 
en vecka innan och gör bara 
mindre övningar för att inte 
tappa känslan.

På plats
Jag är alltid ute i god tid på 
tävlingsdagen för att eventu-
ellt kunna ta en rast på vägen 
om det är långt. När jag kom-
mit fram brukar jag värma 
upp med en snabb promenad 

och några mindre fysiska öv-
ningar för att få upp rörlig-
heten. Uppvärmningen kan 
ta mellan fem och tio minu-
ter. Jag tar också reda på om 
det finns möjlighet att stå 
någonstans och göra lyftöv-
ningar med torrklick för att 
skjutarmen och handen inte 
ska kännas stela och otränade 
när vi börjar. När provskotten 
ska skjutas får det inte kännas 
som första gången jag håller 
i pistolen den dagen, jag ska 
känna mig uppvärmd och 
beredd.

Greppet
Det är viktigt att få samma 
grepp om kolven hela tiden. 
Har du en pistol/revolver 
med justerbart handlovstöd 
får det inte sitta för hårt, bara 
lätt stödja. Det kan vara fres-
tande att skruva det hårt mot 
handen, greppet känns extra 
stadigt – ”sitter som en hand-
ske” – men det är en bedräg-
lig åtgärd. Efter en stund har 
blodtillförseln i handen blivit 
sämre och plötsliga darrning-
ar kan uppstå.
 Man kan också behöva 
justera handlovstödet bero-
ende på väderleken. Varma 
dagar sväller handen och det 
behöver justeras ned något, 
kalla dagar tvärtom. På nyare 
vapen kan man justera kolv-
vinkeln både upp/ned och i 
sida. Vinkeln ska ställas så att 
man hittar kornet utan att be-
höva vinkla handen åt något 
håll när man kommer upp i 
riktområdet.

Kikare
Kikare har jag alltid med mig. 
Ibland blir jag lite stressad när 
jag ser ett dåligt skott, men 
kanske ändå mer av de lyck-
ade. Åtskilliga gånger har jag 
skjutit fyra tior, men fått en 
nia eller sämre i sista skottet på 
grund av pressen att fullända 
serien med ytterligare en tia. 
Men, jag behöver kikaren för 
att ha kontroll på vad jag gör. 
På tävling i alla fall de första 
skotten i varje serie. Det är ju 
synd om jag inte i tid upp-
täcker att ett eller två snäpp 
på siktet skulle ha flyttat in 
träffbilden närmare centrum 
och gett mer poäng.

Lyftet och skottet
Slappna av i axlarna! När jag 
känner att axlarna är avslapp-
nade tar jag ett djupt andetag 
och gör ett bestämt men lugnt 
lyft till en punkt en bit ovan-
för tavlan. Jag andas ut sam-
tidigt som jag sänker pistolen 
till en punkt strax ovanför den 
svarta pricken. Här tar jag ett 
nytt andetag, tar tryckpunk-
ten och sjunker sakta ned ige-
nom det svarta och släpper ut 
lite luft ur lungorna på vägen.
 När jag sakta sjunker nedåt 
ökar jag trycket på avtryckaren 
och när jag kommit till mitt 
riktområde, en bit nedanför 
det svarta, ska det inte gå mer 
än tre sekunder (absolut högst 
sju) innan skottet går ”av sig 
självt”. Gör det inte det tar jag 
ned, vilar lite och börjar om. 
När skottet gått följer jag upp 
genom att rikta in mig som 
om jag ska skjuta ett skott till, 
detta för att eliminera risken 
att ta ned för snabbt samtidigt 
som skottet går.

Räkna poäng
Jag undviker att räkna poäng 

under skjutningen. Jag kan 
inte ändra på det jag gjort, 
bara påverka det skott jag ska 
skjuta härnäst. Precisions-
skjutning går ut på att fokuse-
ra fortlöpande på varje enskilt 
skott som om det vore en en-
skild händelse och det vikti-
gaste i livet. Jag tänker inte 
på resultatet, det räknar andra 
fram. Självklart är det viktigt 
att vara med vid markering-
en så träffarna bokförs korrekt 
men det räcker så. Kräv tolk 
om du är osäker.

Att inte låta sig störas
Jag har lärt mig att skärma av 
mig från omgivningen, skapa 
min ”bubbla”, som det heter, 
så att jag inte blir irriterad på 
grannens pyssel eller pratan-
de åskådare. Detta lärde jag 
mig efter följande upplevelse 
på en tävling: Jag hade börjat 
riktningen ovanför tavlan och 
skulle just låta pistolen sjun-
ka sakta nedåt när en klubb-
kamrat som låg för hårt på 
trycket sköt ett skott i gräset 
framför oss. Jag försökte då ta 
om tryckpunkten en gång till 
när jag låg ovanför tavlan och 
skottet gick av. Mitt intresse 
för grannens miss gjorde att 
jag själv sköt en bom.

Om det går åt skogen
Självklart har man dagar då 
ingenting fungerar hur man 
än gör och dåliga skott måste 
man kunna ta utan att bryta 
ihop. Då går jag igenom täv-
lingen efteråt och försöker 
analysera varför det gick då-
ligt. Något jag kan förbättra? 
För min del är felet oftast att 
jag inte tagit ned och börjat 
om då jag stått för länge och 
tappat fokus på kornet. Efter 
analys släpper jag tankarna på 
den tävlingen helt.

Mästerskyttar kommenterar

Björn Bogfelt, Bromma Pk, är en välmeriterad 
precisionsskytt och innehavare av Stockholmskretsens 
rekord i precision C på 492 poäng. Har dessutom 
sysslat mycket med att utbilda skyttar.
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Börje Nilsson, Emmaboda, 
flerfaldig SM-guldmedaljör 
i precision C, innehavare av 
svenska rekordet för yngre 
veteraner (484p), numera 
äldre veteran. Börje innehar 
det inofficiella rekordet i 
precision tio serier, 496 
poäng, satt på en stor 
tävling i södra Sverige 1977. 
Tyvärr hade inte tävlingen 
status för rekordnotering.

På frågan om vad han anser svårast i precisionsskjutning sva-
rar han så här:
– Det är svårt att peka på ett enskilt moment, det är ju en 
kombination av att hålla stilla, fokusera på kornet i skåran, 
göra en lugn avfyring och följa upp skottet. Det jag tror man 
gör mest fel på – det gäller i alla fall mig – är att man omed-
vetet flyttar skärpan från korn och sikte till tavlan. Skärpan 
glider i väg mot tavlan och man avfyrar i fel läge. Man upp-
täcker inte den där lilla, lilla avvikelsen i skåran som gör att 
träffen inte går in i tian. Det är verkligen lurigt. En bra av-
fyring kan du träna dig till genom att skjuta mycket, men 
du kan inte skapa automatik i ögats funktion, där måste du 
ständigt vara vaksam!
– Jag har inte varit någon träningsnarkoman, i stället har 
jag anmält mig till så många tävlingar jag har kunnat, det är 
bästa träningen, tillägger Börje.

I Svenska Pistolskytteförbundets 
årsbok från 1977 kopierade man 
in Börje Nilssons skjutkort där 
det fantastiska resultatet på 
496 poäng finns dokumenterat. 
Under rubriken ”Så här kan 
det skjutas!” lyder texten: ”Vid 
tävlingar om Sösdalaurnan 
1976 sköt Börje Nilsson, 
Emmaboda Pk, förnämliga 
496 poäng på 10 serier i vapengrupp C. 
Resultatet ligger långt över gällande 
svenska rekordet (489 poäng). Vi beklagar 
att resultatet ej kan noteras som svenskt 
rekord”.

Två år efter SM-guldet, 1996, ställde Britt-Marie upp på en 
demonstrationsskjutning i precision för Nationellt Pistolskyt-
te. Med en mikrofon runt halsen ombads hon tala in på en 
bandspelare exakt hur hon kände och upplevde varje skott, 
före, under och efter skottet, samt efterföljande analys. Läsa-
ren fick sedan skott för skott (redovisade med bild på mål-
tavlan), följa Britt-Maries skjutning i sex serier. Det blev ett 
uppskattat inslag i tidningen. Trots alla distraherande kring-
arrangemang med bandspelare och kameror sköt Britt-Marie 
289 poäng. Artikeln gick i repris i NP nr 1, 2004.

Artikelförfattaren granskade hennes skjutning ingående och 
beskrev skottrutinen så här:

Britt-Marie Ellis Nygren, Stockholmspolisen, har 
sedan länge lagt pistolen på hyllan, men under sin 
aktiva tid sköt hon även internationellt och hade 
åtskilliga framgångar, bland annat tog hon SM-guld 
i precision 1994.

Först lyfter Britt-Marie pistolen 
en bit över måltavlan. Därefter 
sänker hon pistolen i en mjukt 
avstannande rörelse för att slutli-
gen ligga stilla (synbarligen) i rik-
tområdet en bit under det svarta. 
Tiden från att lyftet påbörjades till 
att armen stannat i position för 
finriktning varierade från 12 till 
15 sekunder. Finriktningen pågick 
därefter 5 – 10 sekunder innan 
skottet gick, vanligast efter 7 – 8 
sekunder. De gånger Britt-Marie 
avbröt och tog ned pistolen skedde 
det alltid efter 10 sekunder.

Den fysiska styrkan för att kunna 
hålla pistolen så stilla som möjligt 
är en självklar förutsättning, sa 
Britt-Marie, och förklarade själva 
avfyringen så här:
– Avtryckarkänslan kan indelas 
i tre steg. I den högsta positio-
nen lägger jag fingret på avtryck-
aren.... lite längre ned i tavlan tar 
jag trycket lite till... och när jag ligger rätt i riktområdet – på 
en ”mental hylla” som jag skapat åt mig själv – tar jag den 
mekaniska tryckpunkten, och ytterligare lite till, mjukt, tills 
skottet går. Man måste våga vara tuff i det här ögonblick-
et när man skjuter precision. De som inte gillar precision är 
oftast de som är lite nervösa och har svårt att ge sig till tåls. 
En mix av tålamod och ”go” är idealet.
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Lisbeth Johansson, 
Huskvarna, innehavare av 
damrekordet i precision.

På Sydsvenska mästerska-
pen i precision 1997 satte 
Lisbeth Johansson svenskt 
damrekord med 490 poäng. 
Rekordet står sig fortfaran-
de och hon minns hur det 
kändes:
– Med 344 poäng i grun-
domgången började tan-
karna på ett toppresultat 
komma. Min ledning var 
dock så pass stor att jag kän-
de att de andra inte skulle 
kunna komma ifatt mig, det 
är värre när någon ”flåsar en 
i nacken” och kanske bara 
ligger någon poäng under 
eller lika inför finalen.
– Men visst var jag ner-
vös! Jag vill minnas att jag 
sköt 49, 50 och inför den 

I en intervju efter rekord-
skjutningen på Västsvenska 
mästerskapen 1994 berätta-
de Henrik hur det gick till. 
Han var i toppform och in-
ställd på att vinna, men hade 
ingen aning om att rekordet 
låg inom räckhåll. Det var 
en regnig dag och skyttarna 
fick gå fram till tavlorna på 
utlagda plankor. Så här min-
des han skjutningen.
– Jag sköt min egen tävling 
och fick ihop 346 poäng 
i grundomgången. I fina-
len försökte jag inrikta mig 
på att fortsätta utan att tap-
pa koncentrationen. Medan 
jag satt i bilen och väntade 
på finalen gick jag igenom 
hur jag skulle skjuta; gå upp 
och krama av skottet precis 
som tidigare, inte tveka eller 

Henrik Lundblad, Göteborgs PSSK, är innehavare av 
det svenska rekordet i vapengrupp C, 494 poäng. 
Henrik finns tyvärr inte med bland oss längre, han 
gick bort i alltför tidig ålder 2011. Rekordet har 
tangerats av Dick Lindgren, Magnus Stenbock, och 
Staffan Oscarsson, F4 Skf.

Henrik Lundblad, 
Göteborgs Pssk, med 
sin luftpistol. Bilden 
från 1995.

Anna-Karin sköt tre 49:or i rad i finalen och minns hur 
det kändes att vinna SM-guld i den prestigefyllda öppna 
C-klassen:
– Grundomgången gick väldigt bra och när vi var kla-
ra visste jag att jag låg som nummer ett, men också att det 
fanns fler som kunde vinna i finalen. I pausen mellan grun-
domgång och final försökte jag att inte tänka på skyttet över 
huvud taget. Jag gjorde helt andra saker timmarna innan 
det blev dags.

I finalen kunde åskådare som var på plats se hur  Anna-Karin 
pustade då och då och pratade med sig själv.
– Ja, jag försökte peppa mig själv, det var nervöst och jag 
fick ta ned flera gånger, avtryckarfingret ville inte riktigt 
lyda och det började röra sig för mycket i siktskåran. Att av-
bryta och ta ned har jag lärt mig den hårda vägen, får man 
inte skottet att gå i tid måste man ta ned och börja om. Det 
var otroligt skönt när det hela var över och jag hade lyckats 
hålla ihop skyttet och ta guld!

Anna-Karin Bonander, Pk Hjorten, bröt i genom 
”mansvallen” i precisionen på SM 2012 då hon 
vann guld i den mansdominerade klassen öppna C 
på 487 poäng. Hon tog även guld i damklassen 
efter särskjutning.

Det går att 
skjuta bra 
även om man 
är nervös.
Lisbeth Johansson

sista serien blev det riktigt 
svårt. Men det blev en 47:a 
och att det trots allt inte blev 
sämre beror på att jag hade 
arbetat in tänkandet att även 
om man är nervös kan man 
skjuta bra. Det här är ju väl-
digt individuellt, självförtro-
endet kan lika bra försvinna 
helt. Det är en skör egg man 
balanserar på, den gången 
gick det bra.

vänta. De två första serierna 
gick bra, 49, 50, sedan följde 
fyra tior i rad, men inför sista 
skottet fick jag problem, det 
blev väldigt jobbigt. Till slut 
hade jag bara några sekunder 
kvar av skjuttiden, men kla-
rade ändå en nia.

Om skjutningen varit en pärs 
blev det nästan ännu värre ef-
teråt, tyckte Henrik. För att 
gälla som rekord måste näm-
ligen pistolen kontrollvägas 
ytterligare en gång. Den höll 
vikten och Henrik kunde 
pusta ut. På frågan om han 
trodde att rekordet var svårsla-
get svarade den orubbligt lug-
ne göteborgaren svarar han:
– Nja... 495 kan man nog 
göra, men sedan blir det 
tungt...

Mästerskyttar kommenterar (forts.)
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Julgrisjakterna i 
Rosersberg
Av: Peter Siegel

Rosersbergs Pk arrangerar årligen en mycket rolig fältskjutning till jul 
kallad Julgrisjakten. Den var tänkt som en klubbskjutning, men där 
man även bjöd in skyttar från olika vänklubbar. Det gällde då att inte 
träffa de jultomtar som fanns mellan de olika julmotiven som var de 
egentliga målen. Träff i tomten gav nämligen minuspoäng.

På sex stationer fanns mål 
med julmotiv som till ex-
empel grisar, äpplen och jul-
granar. Men däremellan även 
också jultomtar som man 
dock absolut inte skulle träf-

fa. Det var dock inte så lätt att 
undvika ”träff i tomten” skul-
le det visa sig och de därför 
utdelade minuspoängen kun-
de dra ner resultaten ganska 
ordentligt. Att bomma gick 

ju an, men att träffa jultom-
ten kostade 10 minuspoäng.

I snitt hade man en bra bit över 
100 starter årligen. Skyttarna 
tog det dock inte så allvarligt 

alla gånger och uppskattade 
den roliga och originella täv-
lingen och den därmed för-
knippade julstämningen. Man 
tävlade i klasserna finkalibrigt, 
grovkalibrigt samt magnum. 
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Göran Franzon håller koll på starter och resultat under tävlingen.

Kickie Svedberg, en av de 
drivande krafterna bakom 
Julgrisskjutningen.

I anmälningsavgiften ingick 
det frikostigt med glögg, kaf-
fe, julmust, pepparkakor, lus-
sebullar, korv och en lott till 
lotteriet. Med det generösa 
draget ville Rosersberg ytter-
ligare höja trivseln och stäm-
ningen på sin originella och 
allmänt uppskattade tävling, 
vilket de lyckades med. Den 

som inte hade lyckats undvika 
att träffa jultomten och därför 
inte får någon ”julklapp” från 
prisbordet hade dock chans 
att vinna på sin lott.

Vinnarna fick skinkor, tvåorna 
fick glögg och treorna fick 
pepparkakor. Det var dock 
lite svårt att hävda sig mot alla 

Skyttarna tävlade i klasserna finkalibrigt, grovkalibrigt och även magnum.

På station 3 och 4 sköt två patruller samtidigt.
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Får det vara en kopp varm glögg och en lussebulle?

Fina priser hägrade i den varma klubbstugan.

Jim Forsberg 
och Thomas 
Beck kunde 
vi se som 
återkommande 
vinnare i 
Julgrisjakten.

”Sämsta skytten” fick tröstpris för sina 280 minuspoäng under 
tävlingen 2016. Rosersbergs Göran Franzon (t.v.) och Magnus Lindblå 
(t.h.) gratulerade till den bedriften.

En full klubbstuga där skyttarna kunde värma sig och prata under en 
fikastund.

svenska mästare som deltog 
som Thomas Beck, Thomas 
Karlsson och även mot mång-
årige Rosersberg ordföranden 
Jim Forsberg. Men jag fick 
höra att även den sämsta skyt-
ten skulle få ett (tröst)-pris så 
jag satsade då på att enbart 
sikta på jultomtarna. Två år i 
rad lyckades jag med att vara 
”sämst” och fick en fin korg. 
Men på tävlingen det tredje 
året tog man bort det priset 
och jag fick inget, fast jag sköt 

så bra och träffade nästan alla 
jultomtar.

Även de andra som blev utan 
pris var glada och önskade 
varandra en riktig god jul inn-
an hemfärd. År 2020 blev det 
på grund av pandemin änd-
rat till en intern klubbtävling. 
Jag hoppas att Rosersberg Pk 
detta år kan bjuda in skyttar 
från andra klubbar igen att 
delta i denna originella och 
roliga fältskjutning.  

Julgrisjakterna är 
både roliga och 
svåra. Träffar man 
tomten får man 
minuspoäng.

Banläggarnas 
utmaning är 
troligen att hitta 
alla ovanliga 
fältfigurer som 
behövs.
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EU:s kemikaliemyndighet 
(ECHA) publicerade den 3 
februari 2021, på uppdrag av 
EU-kommissionen, ett för-
slag om förbud inom hela EU 
mot ammunition samt fiske-
redskap som innehåller bly. 
Förbuden föreslås inte gälla 
för inomhusbanor, inte för 
det militära försvaret och inte 
för polis, säkerhetsverksamhet 
eller tullmyndigheter.

När det gäller kulor och andra 
projektiler föreslås förbudet 
gälla för användning, med en 
övergångstid på 18 månader 
för kaliber 5,6 mm och uppåt 
och på 5 år för kalibrar under 
5,6 mm (inklusive kantantänd 
.22). Eventuellt införs ett un-
dantag för skytte där kulorna 
samlas in (miljökulfång).

För blyhagel föreslås förbudet 
gälla både försäljning och an-
vändning, med en övergångs-
tid på 5 år, och med vissa 
starkt begränsade undantag 
för de olympiska lerduve-
grenarna. Idag gäller förbud i 
våtmark och omkringliggan-
de området, men föreslås nu 
alltså att gälla överallt.

EU kommer att starta en 
”public consultation” (allmän 
remiss) 24 mars 2021 och un-
der sex månader. Ytterligare 
vetenskapliga aspekter och 
de socioekonomiska konse-
kvenserna kommer att ana-
lyseras senare under året och 
dessa kommer att sändas ut 
på remiss under 2022. Enligt 

Det hettar 
till i bly
frågan
Av: Nils-Anders Ekberg
Foto: Anna Stålbrand

ECHA:s tidslinjal kommer 
EU-kommissionen, minister-
rådet och EU-parlamentet att 
kunna ta beslut under första 
halvåret 2023 om man kom-
mer överens om förslaget. I 
sämsta fall skulle vi kunna se 
ett förbud mot centralantänd 
kulammunition från kaliber 
5.6 mm och uppåt omkring 
2026, och vad gäller kaliber 
.22 från omkring 2030.

ECHA motiverar sitt förslag 
med att 127 miljoner fåglar 
löper risk att blyförgiftas var-
je år. Vidare att medborgarna 
exponeras för bly genom jakt 
med blyammunition eller vid 
tillverkning av blyammuni-
tion, fiskesänken och beten. 
Barn är särskilt känsliga för 
bly, och man hävdar att un-
gefär en miljon barn är sår-
bara för blyets giftiga effekter 
genom att äta viltkött. Pistol-
skytteförbundet menar, till-
sammans med många andra 
organisationer och veten-
skapsmän, att detta resone-
mang är grovt missvisande.

Det är inte kontroversiellt att 
påstå att bly är ett gift. Ett 
gift definieras som ett ämne 
som dödar vid en viss kon-
centration i blodet. Däremot 
är det Pistolskytteförbundets 
bestämda uppfattning att rätt 
hanterat så hamnar det me-
talliska bly som vi använder 
i ammunition inte i blodet 
hos vare sig människor eller 
djur. Jägarorganisationerna 
resonerar i liknade banor. På 

samma hanteras kväve och 
syre som är de överlägset van-
ligaste gaserna i atmosfären. 
De är livsfarliga vid för höga 
koncentrationer, men vi vet 
mycket väl hur vi ska undvi-
ka att de skadar oss.
 ECHA:s förslag skulle få 
mycket allvarliga konsekven-
ser för förbundets medlem-
mar. Det vanligaste skottet i 
verksamheten är ett i kaliber 
.22 LR skjutet på en utom-
husbana eller i terrängen. För 
kantantänd ammunition finns 
det idag ingen fungerande 
ersättning för bly. Inte heller 
finns försvarbara lösningar för 
att samla in kulor vid skytte i 
terräng.

Pistolskytteförbundet kommer 
dels att fortsätta engagera sig 
på EU-nivån genom The 
World Forum on Shooting 
Activites (WFSA), dels natio-
nellt både enskilt och i sam-
verkan med de organisationer 
som vi har intressegemenskap 
med, för att vi ska kunna fort-
sätta att bedriva vår verksam-
het så obehindrat som möjligt. 
Inte minst gäller det att väcka 
politisk opinion mot det lig-
gande förslaget, gentemot 
regering, riksdag och andra 
aktörer, som till exempel de 
svenska ledamöterna av Eu-
ropaparlamentet.
 Det första tillfället att på-
verka och föra fram vår upp-
fattning direkt till EU-nivån 
är ECHA:s remiss i sommar. 
Samtidigt behöver vi övertyga 
regeringen, direkt eller genom 

EU-nämnden, om att rösta 
emot förslaget i ministerrådet.

En utmaning är att det ur-
sprungliga initiativet till 
ECHA att uppmärksamma 
och agera mot metalliskt bly 
kommer från den svenska 
myndigheten Kemikaliein-
spektionen (KemI), som i sin 
tur sorterar under Miljöde-
partementet. KemI ville infö-
ra ett blyförbud redan 2008, 
men stoppades 2007 från att 
göra detta av den dåvarande 
svenska regeringen. Vare sig i 
riksdagen idag eller i det nu-
varande regeringsunderlaget 
finns det någon majoritet för 
att införa ett blyförbud denna 
EU-bakväg. Det gäller nu för 
oss att se till att svenska po-
litiker står upp för jakt- och 
skytterörelsen, så att vi på ett 
ansvarsfullt sätt kan fortsätta 
att använda blyammunition.

Referenser:
– ECHA Pressmeddelande, 
ECHA/NR/21/07
– Förslaget från ECHA, EC 
Nummer 231-100-4 CAS 
Number 7439-92-1 Annex 
XV Restriction Report ver-
sion 1.0 15 January 2021.
– Förslaget att uppmärk-
samma metalliskt bly, från 
svenska Kemikalieinspektio-
nen till ECHA. EC Number 
231-100-4 CAS Number 
7439-92-1 Swedish Chemi-
cals Agency 2018-02-22 An-
nex XV report for a proposal 
of a Substance of Very High 
Concern (SVHC).  
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En perfekt tajming
Text: Peter och Anna Stålbrand
Foto: Bo Östman

Att fotografera skytte är en konst, särskilt om man vill få bilder 
med lite extra liv. Förutom att hitta intressanta vinklar, där man 
inte bara ser ryggar, krävs det också en enorm tajming och 
uthållighet för att få den perfekta bilden.

I slutet på förra året fick vi på 
redaktionen ett foto skickat 
till oss av Bo Östman, Hag-
fors-Uddeholms Pistolskytte-
klubb. Bo har både hittat en 
bra vinkel i fotot och en taj-
ming utöver det vanliga.

Hur fick du till en så bra bild?
– I samband med klubbens 
första SM i PPC satt jag bak-
om skyttarna med min sys-
temkamera och fotade. Jag 
försökte få en bild exakt när 
det smäller, vilket brukar 
innebära en nästintill omöj-
lighet och hundratals foton. 
Sedan ska man gå igenom alla 
bilder för att se vilka som är 
bra.
– När jag satt och gick ige-
nom bilderna från den dagen 
upptäckte jag bilden på min 

klubbkamrat Johan Nilsson 
när han skjuter. Wow, tänk-
te jag. Kulbanan var som ett 
streck och jag hade hoppats 
att man skulle se kulan också.
– Dagen därpå åkte jag till-
baka till SM-tävlingarna och 
visade vad jag hade fotogra-
ferat. Skyttevännen Torben 
Rundqvist blev lyrisk och sa: 
Häftigt foto! Du måste skicka 
denna till NP!
– Efter att ha tappat bort fo-
tot bland alla hårddiskar hitta-
de jag äntligen på det och nu 
kommer den med i tidningen.

Hur började du med skyttet?
– Jag började min skyttekar-
riär redan 1981 och det som 
intresserade mig redan från 
början var magnumskyttet. 
När det sedan 1983 var dags 

att köpa min första magnum-
revolver föll valet på en Smith 
& Wesson modell 586 med 
blånerad 6-tums pipa.
– Mellan åren 1985–2000 
sköt jag väldigt många mag-
numfältskjutningar och då 
gärna i den Svenska Mag-
numcupen. Under min tid 
som sekreterare i föreningen 
kämpade jag mycket för att 
magnumfältskjutning skulle 
få SM-status inom förbundet.
– 1990 köpte jag en Häm-
merli 280 som är i kaliber .22. 
Jag var bland de första i Sve-
rige som köpte just den mo-
dellen. Den håller så pass hög 
kvalitet att jag tävlar med den 
än i dag. På den tiden tränade 
jag med både magnumvapen 
och min Hämmerli nästan 
varje dag.

När började intresset för 
fotografering?
– När skyttet började dala 
runt 2000-talet på grund av 
att synen blev sämre väcktes 
mitt intresse för just fotogra-
fering. Det finns lite likhe-
ter mellan fotografering och 
skyttet. Förutom att använda 
ett avtryckarfinger får man 
heller inte ”rycka” av ”skot-
tet”, något som kan göra att 
bilden blir suddig.
– År 2017 återupptog jag 
skytte på allvar igen efter att 
ha skaffat mig skytteglasögon. 
Då ser jag i alla fall riktmedlen 
på vapnet, även om figurer-
na är suddiga när jag ska tit-
ta på långt håll. Nu tävlar jag 
mest för att det är roligt, då 
blir det gärna militär snabb-
match med min Hämmerli 

Fotot som Bo Östman tog gjordes med en 
Nikon D300. Bländare f/5.6 och slutartid 
1/640 med ISO 1600.
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MORINI – ett vinnande koncept

Interprodukter AB
0451-155 95 www.interprodukter.se

CM 22M RF

CM 162 EI Titan

CM 200EICM 22M RF

CM 162 M

CM 162 EI

CM 84E Carbon

Bo Östman 
– Hagfors
Uddeholms Pk, 
en ambitiös 
hobbyfotograf.

och magnumprecision med 
grövre vapen. Sedan tyck-
er jag det är roligt att skjuta 
precision för att klara de be-
römda ”46-orna” till mina 
guldmärkesfodringar.

Har du fångat den perfekta 
bilden ännu?
– Just den bilden har jag 
inte tagit än. Däremot har det 
blivit en och annan toppbild 
tycker jag, som till exempel 
den här bilden på Johan.
– En gång skulle jag fota en 
magnumsmäll där eldsflam-
morna skulle synas. Vi sköt 
med en 8-tums Colt Python 
.357 magnum. Jag tog plats 
bredvid skytten med ett vid-
vinkelobjektiv och skytten 
fick avfyra på mitt komman-
do. Efter att ha plåtat tusen-
tals bilder så fastnade äntligen 
eldsflammorna på bilden där 
man tydligt ser hur de strålar 
ut mellan pipan och trumman 
för att gå vidare över spången 
på revolvern.
– Idag filmar många i slow-
motion med både mobil och 
actionkamera och får till läck-

ra foton. Actionkamera och 
drönare rekommenderas för 
fotografering framifrån, säger 
Bo och ler.

Har du provat några andra 
fotometoder?
– Med dagens avancerade 
kameror i mobiltelefonerna 
kan man få till fina actionbil-
der. När jag filmade en sådan 
mobil under en tävling i mag-
numprecision kunde man se 
eldsflammor cirka 1–2 meter 
framför piporna. Sådana upp-
levelser triggar mig till ännu 
mer skyttefotografering med 
olika tekniker.
– För att få råd om fotogra-
fering av just skytte kontak-
tade jag en av Sveriges största 
fotohandlare. De tipsade om 
en produkt som heter ”Smart 
Trigger” som man sätter i 
kameraskon och styr sedan 
kameran på avstånd med mo-
bilen. Den kostar cirka 2000 
kronor.
– Sedan rekommenderar de 
även en spegellös systemka-
mera om man vill ha snabb-
are exponeringar.  
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Fram till den 1 november 2021 pågår Nationellt Pistolskyttes 
fototävling där alla förbundets medlemmar är välkomna att 
ställa upp med bidrag. De tre bästa bilderna kommer att be-
lönas med varsitt presentkort från Sportec. De vinnande bi-
dragen kommer att presenteras i NP 4/2021.
 Bilderna behöver inte bestå av just vapen eller skytte med 
flygande hylsor utan kan vara något annat. De bilder ni skickar 
in till tävlingen skall på något sätt relatera till vår skytteverk-
samhet eller föreningsverksamhet. En bild som förmedlar en 
känsla eller stämning är det viktiga.

Regler för fototävlingen
– Den tävlande skall vara medlem i någon av Svenska Pi-
stolskytteförbundet föreningar.
– Varje tävlande får ställa upp med max 3 bilder, men endast 
en bild per tävlande kan vinna pris.
– Bilderna skall ha en anknytning till Svenska Pistolskytte-
förbundets verksamhet.
– Du måste själv inneha upphovsrätten till bilderna du täv-
lar med.
– Det är tillåtet med färgkorrigeringar, justeringar av skärpa 
och beskärningar av bilden. Övrig manipulation som till ex-
empel friläggningar eller förändringar av innehållet i bilden 
är ej tillåtet.
– Svenska Pistolskytteförbundet äger rätten att använda de 
inskickade bidragen i tidningen Nationellt Pistolskytte eller i 
något av förbundets övriga tryckta eller digitala publikationer.
– Bidragen skall vara inskickade senast den 1 november 2021.

Fototävling
Av: Peter och Anna Stålbrand

Vi på redaktionen gillar att fotografera och få 
till den där bilden med lite extra krydda till en 
artikel eller reportage. Därför vill vi återigen sporra 
alla er fotograferande skyttar till att använda 
avtryckarfingret lite extra under detta år.

Foto: Henrik Brandt

Inspirationsbilder

Foto: Peter Stålbrand
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Jury
Vinnarna utses av en jury bestående av tidningsredaktionen 
bestående av Peter Stålbrand och Anna Stålbrand samt  Stefan 
Toivonen. Medlemmarna i juryn får inte delta i tävlingen.

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

Lycka till och må bäste fotograferande skytt vinna!

Hur bidragen skickas in till tävlingen finns att läsa på https://nationelltpistolskytte.se/foto2021
För att kunna skicka in ditt bidrag måste du ange tävlingskoden: FT21

VINSTER (Presentkort från Sportec)

1:a pris – Presentkort 1500 kr
2:a pris – Presentkort 1000 kr
3:e pris – Presentkort 500 kr
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Att fotografera skytte
Under ett SM i fält och precision brukar vi som fotograferar 
för tidningen tillsammans plåta cirka 1 200 bilder. Av dessa 
bilder väljer vi ut de bästa varpå runt 50 bilder kommer med 
i tidningens reportage. Att fotografera skytte är en verklig ut
maning. Det krävs noggrann planering och ibland ren tur för 
att man skall lyckas få den där perfekta bilden. Stilleben som 
till exempel vapen eller andra ting är mycket lättare att foto
grafera. Då har man ofta tid att arrangera bilden med ljus och 
kamerainställningar.

Det krävs absolut ingen dyr utrustning för att lyckas. En modern 
mobiltelefon har tillräckligt bra kamera för att bilden skall kunna 
tryckas i Nationellt Pistolskytte. En rätt inställd systemkamera 
ger så klart ypperligt bra bilder om den används rätt, men då 
krävs det oftast övning.

Bilder på skyttar när de siktar är alltid trevligt att se. Särskilt 
när koncentrationen speglas i deras ansiktsuttryck. Däremot 
är en bild med en synlig pipa som pekar in i linsen är aldrig ac
ceptabelt och något vi absolut inte publicerar tidningen. Tänk 
också på att respektera skyttarna för att inte störa dem under 
tävlingar. Innan ni tar fram en kamera och fotograferar skyttar 
på en tävling är det alltid bra att fråga om det är okej och även 
förklara vad bilderna är till för. Vissa personer vill undvika att 
fastna på bilder av personliga skäl.

Vad är en bra bild?
I Göran Segeholms bok ”Konsten att ta vinnande bilder” skriver 
han: ”Målet med att fotografera är inte att göra en bild, utan att 
skapa en bildupplevelse.”

Detta kan vi absolut relatera till. En bild kan vara hur högupp
löst 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.

Göran skriver vidare:
”Kvalitet kan vi tala om först när den helhet som innehåll, form 
och budskap tillsammans skapar är större än summan av de-
larna. De måste förstärka varandra, lyfta varandra.”

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.

Vad ska man tänka på?
I skjuthallar under en ljus sommardag är det extra svårt med 
fotografering. Det genomgående temat för sådana bilder är 
starka kontraster med svarta ryggar på skyttar och kritvita tav
lor. Här gäller det att hitta de perfekta inställningarna för ISO, 
bländare och slutare. Att använda blixt i en skjuthall är oftast 
ett rent fel, då det stör de tävlande skyttarna.

Fältskytte är enklare vad gäller ljuset, men då finns det många 
andra utmaningar som till exempel avståndet och säkerhets
vinklarna. Det finns dock gott om andra tillfällen att fotografera, 
utom vid själva skjutmomentet. Glada skyttar som gör vinnar
gester eller någon som tar sig för huvudet kan skapa berörande 
bilder i stället för actionbilder.

Foto: Anna Stålbrand

Foto: Lars Edvinsson

Foto: Peter Stålbrand
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GLOCK G44 
i kaliber .22 LR
Av: Peter Siegel

Det österrikiska företaget Glock erbjuder över 50 pistolmodeller i 
en mängd olika storlekar, kalibrar och stilar. Varje Glock pistol är 
utformad och konstruerad för att svara på kundernas behov av 
säkerhet, tillförlitlighet och enkel drift. Allt till ett överkomligt pris.

Företaget F&K Sport Sweden är 
alltid först i Sverige med att 
importera de senaste model-
lerna av Glock. Ägarna Torkel 
Persson och Per Norburg be-
rättar att nya Glock 44 GEN 
5 (generation 5) har samma 
beprövade ”Safe Action sys-
tem” som sina föregångare, 
fast uppdaterad, vilket resul-
terar i mindre friktion in-
vändigt. Den har en slitstark 
finish, kallhamrad pipa och 
passar både högerhänta och 
vänsterhänta (liksidiga eller 
vändbara reglage). Höjden är 
cirka 128 mm, längden cirka 
185 mm och Visirlinjen är cir-
ka 158 mm. Avtrycksvikten är 
under 3000 gr. Ny Glock 44 
i kaliber .22 LR har samma 
utvändiga mått som sin sto-
rebror Glock 19.

Specifikationer:
Kaliber: .22 LR (5,6x15R).
Avtrycksfunktion: Striker Fire.
Pipa: 102 mm.
Material stomme: Polymer.
Material mantel: Stål.
Finish: Stomme – Svart 
polymer, Mantel – Coating 
matt svart.
Magasinskapacitet: 10.
Antal magasin: 2.
Vikt: Ca 465 g.
Säkring: Glock ”Safe Action” 
system. Slagstiftsäkring, 
avtryckarlänksäkring, 
avtryckarsäkring.
Kolv: Stomme.
Sikte: Svart med vit u-formad 
linje. Ställbart.
Korn: Svart med vit prick.
Övrigt: Svart hårdplastkoffert 
med Glock logotyp. Enklare 
läskstång och nylonborste.

Torkel Persson på 
F&K Sport visar stolt 
upp en Glock G44.

Efter provskjutning utan skottstol 
kunde jag konstatera att pistolen 
håller en bra träffsäkerhet.

Skyttar som älskar Glock kan-
ske vill köpa detta vapen i 
kaliber .22, som är avsevärt 
billigare än alla andra tävlings-
vapen i finkaliber då priset är 
bara är cirka 7 400 kr jämfört 
med alla andra fabrikat som 
nuförtiden ligger mellan 25- 
och 30 000 kronor. Affären i 
Finntorp i Nacka har cirka 
tjugo (20) stycken Glock kal 
.22 på lager. Eftersom skyttar 
har olika stora händer så finns 
det extra kolvplattor på 2 och 
4 mm som man kan klicka 
fast på fram- och baksidan 
av kolven.

Torkel Persson berättar
– Den levereras med juster-
bara riktmedel som standard 
från fabriken. Korn med vit 
prick och justerbart sikte med 

”white box”. G44 är avsedd 
som komplement för den 
amerikanska marknaden där 
är 25 meters avstånd med pi-
stol antagligen betraktat som 
”Långhållsskytte”, säger Tor-
kel och skrattar. Det går att 
skjuta bra med pistolen men 
det kräver mer av skytten. Det 
kommer med stor sannolikhet 
komma eftermarknadspro-
dukter som gör trycket be-
hagligare för vår typ av skytte.

Efter en provskjutning på fri 
hand på snötäckta Hacksjö-
banan i Tullinge kunde jag 

konstatera att vapnet fungerar 
alldeles utmärkt, även i kyla. 
Funktionen och träffsäkerhe-
ten är bra, även om jag inte har 
haft möjlighet att testa den nya 
22:an i skottstol.  

Kan den nya modellen bli 
ett nytt tävlingsvapen för 
”Glock-älskare”?



NP1 ’21 2928 NP1 ’21

Box 64 • 795 21 Rättvik • mail.info@unisafe.nu • tel 0248-107 00 w
w

w
.u

ni
sa

fe
.n

uVapenskåp 
KVS 2000

Vapenskåp

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

Pistolskåp KVS 1000



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

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

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

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

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

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

Double Action

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

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

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

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

Blånerad.
Piplängd: 5,5-7,5”.

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



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

 

Drop-in avtryck för 
1911.

Ingen inpassning av 
avtryckaren krävs.*

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

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

TRIMNINGSKIT 1911 - Nu i lager!

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

 
Detta kit kan så klart monteras av Sportec.

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

 
Detta kit kan så klart monteras av Sportec.

 
TRIMNINGSKIT MKIV

*p.g.a. säkringen är individuellt inpassad så kan viss modifiering av denna krävas



NP1 ’21 3332 NP1 ’21

Det är ofta jag hör av fören-
ingens nya medlemmar att de 
är nyfikna på hur detta med 
handladdning går till. Därför 
har vi valt att publicera den-
na tidigare artikelserie om 
handladdning igen. Den var 
tidigare uppdelad under två 
utgåvor av NP, men nu har 
vi valt att publicera den som 
en komplett artikel om både 
handladdning och ballistik.
Min klubbkamrat Magnus 
Blix är en rutinerad och mi-
nutiös tillverkare av egen 
ammunition. Han laddar 
inte bara pistol- och revolve-
rammunition utan även ge-
värsammunition. Magnus har 
flera laddpressar och han gju-
ter även egna kulor, vilket jag 
personligen anser är ett bevis 
på en vilja att få den perfekta 
ammunitionen. Tillsammans 
ska vi gå igenom grunderna 
för att du skall kunna komma 
igång och kanske fördjupa dig 
i ämnet handladdning.

Magnus, varför började du med 
handladdning?
– Jag började mitt skytte 
med gevär en gång i tiden 
och ansåg att köpt ammuni-
tion var rena rama rånet. När 

jag sedan började med pistol- 
och revolverskytte år 2000 
kostade en ask .38 special 140 
kronor för 50 skott. Det tyck-
te jag också var mycket med 
tanke på hur mycket billigare 
det kunde bli med egenladdad 
gevärsammunition, berättar 
Magnus.
– Jag började med att köpa 
en singelpress för gevärskyt-
tet, i vilken varje moment i 
laddningen görs separat. När 
jag sedan skulle ladda till pi-
stol och revolver blev det ett 
väldigt jobb och bestämde 
mig för att köpa en progres-
siv press. I en sådan press sker 
flera moment samtidigt varje 
gång man drar i spaken.
– Fördelen med den egen-
tillverkade ammunitionen är 
att du kan trimma den för att 
gå perfekt i ditt vapen.
– Innan man bestämmer sig 
för att börja ladda sin egen 
ammunition gäller det att 
intresset finns. Det gäller att 
vara noggrann och verkligen 
intressera sig för det som ska 
göras, annars är det kanske lika 
bra att köpa ammunitionen.

Vad är besparingen?
Om vi jämför med Fiocchi 

9mm FMJ 115 grains kos-
tar dessa cirka 3 kronor per 
patron. En handladdad pa-
tron med samma typ av kula 
kostar 1,50 kronor, vilket är 
mindre än hälften i kostnad. 
Detta förutsätter att hylsorna 
återanvänds då kostnaden att 
köpa nya hylsor äter upp hela 
besparingen.
 Att försöka sig på en 
prisjämförelse mellan köpt 
och handladdad ammunition 
är svårt men vi ska ta ett ex-
empel. De olika komponen-
terna är inte exakt likadana 
men det ger ändå ett hum om 
kostnaderna per komponent. 
Hylsan är ett kapitel för sig. 
De som strävar efter att få den 
optimala tävlingsammunitio-
nen kommer troligen att vilja 
användas en fabriksny hylsa. I 
beräkningen kommer jag att 
räkna på att man använder en 
återvänd hylsa.
 Vi kan exempelvis jämfö-
ra med Magtech 9C i kaliber 
9x19. Denna består av en 115 
grains hålspetskula. Priset för 
50 patroner är cirka 170 kr 
vilket ger oss en styckkostnad 
på 3,40 kronor.
 En liknande kula från 
tillverkaren HN kostar cirka 

1920 kr per 2000 kulor, vil-
ket ger en styckkostnad på 
0,96 kronor. Tändhattar från 
Federal kostar cirka 620 kr 
per 1000 tändhattar och det 
ger en styckkostnad på 0,62 
kronor. Ett halvkilo krut från 
Vihtavuori i 300-serien kos-
tar cirka 560 kronor. Laddar vi 
med 5 grain krut väger detta 
0,32 gram och därför kostar 
denna mängd krut 0,18 kro-
nor.
 Detta ger oss en totalkost-
nad på cirka 1,76 kronor per 
patron. Lägger vi däremot till 
en sprillans ny hylsa kommer 
kostnaden att överstiga de fär-
digtillverkade patronerna.
 Om man skjuter 1000 
skott per år sparar man cirka 
1640 kronor på att ladda själ-
va. Skjuter vi dessutom 1000 
stycken .38 special och/eller 
.32 varje år blir besparingen 
ännu större, då maskinen bara 
behöver kompletteras med 
verktyg för en ny kaliber.
 Nu är inte laddpressen och 
tillbehören gratis och det tar 
några år att hämta hem vin-
sten. Men för de som inte 
tänkte avsluta sin skyttekarriär 
i första taget, kan det innebära 
en rejäl vinst i det långa loppet.

HandladdningHandladdning Text: Peter Stålbrand och Magnus Blix
Foto: Peter Stålbrand

Förutom att spara pengar på längre sikt är handladdning både roligt och ett 
utmärkt sätt att få den ammunition du verkligen behöver till just dina vapen. 
Välkommen in i en värld fylld av perfektion för fulländad ammunition.

Kom igång med
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Singelpressen är nog den typ 
som passar jägare och gevärs-

skyttar bäst. I denna press utförs 
ett moment i taget. Ett drag i spa-
ken petar ut en tändhatt eller sätter 

i en kula. Denna typ av laddpress är 
oftast billigast men lite ineffektiv, då 

vi efter varje moment behöver byta 
verktyg. Denna typ kallas ofta för ”en-

petare” eller ”enkelpress”.

Ordning och reda måste 
genomsyra hela laddnings
processen.

Kvalitetskontrollen 
säkerställer att 
patronen fungerar. 
Dessa skulle inte jag vilja 
använda i mina vapen.

Handladdningens 
princip
För att ladda en ny patron av en gammal hylsa behöver vi först 
gå igenom vilka moment som krävs.

1.  Urtagning av tändhatten sker genom en pinne av stål som 
helt enkelt stöter ut den gamla tändhatten ur sitt fäste i 
hylsan.

2.  Rengöring av hylsan gör den inte bara fin och blänkande, 
den ger dig även möjlighet att hitta eventuella sprickor 
och fel en begagnad hylsa kan ha.

3.  Kalibrering av hylsan behöver göras då den efter avlossat 
skott sväller lite. När vi kalibrerar formar vi hela mässings-
hylsan till rätt storlek.

4.  Isättning av tändhatten sker genom att en ny tändhatt för-
siktigt pressas in i hylsans tändhattsläge.

5.  Påfyllning av krut sker oftast genom en dosett i laddpressen 
där rätt förinställd mängd hälls ner i hylsan.

6.  Kulan pressas ner i hylsan av ett verktyg med ett förbestämt 
djup.

7.  Krympningen av hylsan görs för att fixera kulan i sitt läge. 
Vi vill inte att den rör sig när de andra patronerna i vap-
net avfyras.

8.  Kvalitetskontroll måste göras under hela laddningsprocessen. 
Patronerna måste även visuellt granskas när de är klara för 
att säkerställa funktionsdugligheten.

All handladdning måste ske med extrem noggrannhet. Därför 
är det viktigt att sitta ostörd utan en massa ljud och människor 
omkring sig. Det gäller även att ha ordning och reda bland krut, 
kulor, hylsor och tändhattar för att inte begå något misstag.
 Allting bör märkas upp och det är även bra att föra bok 
över de olika laddningarna man tillverkar. Jag brukar använda 
mig av Office Excel för att föra in vilka komponenter (kula, 
krut, krutmängd och tändhatt) jag laddat med och sedan mär-
ka omgången patroner med ett nummer på askarna.

Lee Breech Lock Reloader, en 
singelpress för runt femhundralappen.

En turretpress från Lee 
kostar ca 1 800 kronor.

Turretpressar är en kombina-
tion mellan en singelpress och 
en progressiv press. Där kan du 
bara ladda en patron åt gången 
fast utan att byta verktyg.
Valet av laddpress är svårt 
och har ofta en gräns i 
plånboken. Singelpressar 
och turret pressar är re-
lativt billiga medans de pro-
gressiva pressarna kostar mer. 
Här får läsaren ställa sig frågan om hur 
mycket tid man vill spara och hur stor 
plånboken är.

Typer av laddpressar
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Typer av laddpressar, forts.

Till de flesta laddpressarna finns det mängder med tillbehör, 
som tillverkarna anser att vi behöver ha. Det kan vara krutav-
kännare, kulmatare och diverse hjälpmedel. Här gäller det att 
vara realistisk och inse vad man egentligen behöver. Det finns 
även några hjälpmedel och verktyg 
en handladdare absolut behöver.

Skyddsglasögon är för din 
egen säkerhet. Om en tänd-
hatt skulle råka antändas 
finns risken att du skadar 
din syn för resten av li-
vet. Jag kan även rekom-
mendera öronproppar då 
en tändhatt låter högt 
när den smäller. Tänk på 
öronen!

Dillon XL650 är en progressiv 
press med som kostar runt 9 000 
kronor i grundutförandet. Den 
går sedan att utöka med många 

olika tillbehör som hylsmatare, 
krutkontroll etc.

Progressiva pressar är troligen den 
mest vanliga typen för pistolskyttar. 
En sådan press har flera stationer vil-
ket gör att vid ett drag i spaken sker 
flera moment. Som ett exempel trycks 
tändhatten ur och kalibrerar hylsan i 
station ett, samtidigt som det i station 
två trycks i en ny tändhatt och krut 
fylls på. Detta spar väldigt mycket 
tid både under själva laddnings-

processen och för att man slipper 
byta verktyg i pressen. Här finns 
det mer eller mindre avancerade 
modeller och mängder med tillbe-

hör som får den prylgalna att spritta 
av glädje.

Tillbehör

Ett krutmått och/eller krutvåg är ett måste för att kunna få rätt 
laddning i patronen. Vissa laddpressar har runda skivor med 
hål eller andra anordningar som doserar krutmängden, men 
dessa ska man inte lite blint på. Väg alltid krutet innan och 
under din laddning för att försäkra dig om att det blir rätt. 
Annars finns risken att en olycka händer eller att kulan inte 
orkar ut genom pipan. Här gäller det även att göra stickprover 
då laddpressens dosering kan förändras.

Skjutmått och mikrometer behövs 
för att kunna mäta patronens 
längd och omkrets. Här hjälper 
det inte att ha en tumstock 
eller linjal när det ska bli bra. 
Att mäta sina patroners längd 
med jämna mellanrum är vik-
tigt då det påverkar patronens 
egenskap.

Laddtabeller måste följas när man 
börjar ladda sin egen ammuni-
tion. Tabellerna finns att ta hem 
från hemsidorna hos kruttill-
verkarna. Dessa tabeller anger 
minsta och högsta vikten krut 
du skall använda av en viss sort 
till en kulvikt i patronen. Dessa 
måste följas noggrant för att inte 
råka ut för en olycka.

Hylstumlare underlättar rengöringen av hylsor avsevärt. En hyl-
stumlare fyller man med media som till exempel majskross el-
ler grötris varpå hylsorna läggs i och locket stängs. Jag behöver 
nog inte påminna om att grötriset skall vara okokt. Man kan 
även droppa i lite kopparputs för extra glans. Efter några tim-
mar är hylsorna polerade och rena efter att ha vibrerats med 
mediet. Det finns flera sätt att rengöra hylsor som till exem-
pel en ultraljudstvätt, men då måste man låta hylsorna torka i 
flera dagar innan de laddas.



NP1 ’21 3534 NP1 ’21

TÄNDHATTAR
Boxer är den absolut van-
ligaste typ av tändhattar 
som används vid hand-
laddning. Den finns i 
olika modeller ”large pi-
stol” och ”small pistol” 
beroende på hur stort 
tändhattsläget i hylsan 
är. Small pistol används 
t.ex. för .38, .357 och 9mm. Large 
pistol används för t.ex. kaliber .45 ACP.
 Dessa två finns också i en kraftigare version som då har 
”magnum” i namnet. Att det står just magnum betyder inte 
att tändhatten endast är till för magnumammunition. En sådan 
tändhatt har ett tjockare material samt en kraftigare laddning 
vilket får krutet att antändas snabbare.
 En hylsa gjord för en tändhatt av typen Boxer har ett hål 
mellan tändhattsläget och insidan på hylsan.

Berdan är en annan typ av tändhatt. Den finns i flera storlekar 
men används sällan till handladdning. En hylsa för denna typ 
av tändhatt har två små hål mellan tändhattsläget och insidan 
på hylsan. Den vanligaste patronen som har Berdan idag är 
m/39B vilken används av försvaret.
Var försiktig när du plockar begagnade hylsor. Om en hyl-
sa gjord för tändhattar av typen Berdan råkar följa med, kan 
pinnen för utstötning av tändhatten i din laddpress gå sönder.

Patronens komponenter En spricka i hylsan 
kan få förödande 
effekter.

Hylsor från olika tillverkare. Gecohylsan längst till höger är troligen 
skjuten med en Glock vilket kan utläsas av märket från slagstiftet.

HYLSOR
En randhylsa har en rand (fläns) i botten som 
är större än hylsan i övrigt. Randen är till för att 
stoppa hylsan i patronläget. Till denna typ av hyl-
sor kan vi räkna in patroner med kaliber .22, .38 och 
.357 magnum.
 En randlös hylsa har också en fläns i botten men den 
är nästan lika stor som hylsan i övrigt. Här kan vi räkna 
in patroner med kaliber 9mm och 45 ACP.
 Innan en hylsa återanvänds måste det kontrolleras att den 
är felfri. Detta är viktigt eftersom en spricka i hylsan kan re-
sultera i lägre gastryck. Effekten av detta kan bli att kulan inte 
träffar där den normalt gör eller i värsta fall kanske fastnar i 
pipan.
 Det finns många olika tillverkare av hylsor och det kan vara 
svårt att avläsa på hylsan från vilken tillverkare den kommer 
från. Märkningarna kan vara till exempel ”G.F.L.” vilket står 
för ”Giulio Fiocchi Lecco” eller CBC vars ena dotterföretag 
är Magtech.

Hylsmatare är ett bra och inte allt för dyrt tillbehör till progressiva  pressar. 
Den låter dig fylla på tomhylsor i en behållare ovanför pressen varpå 
hylsorna sedan matas ned i ett rör till den första stationen i pressen.

Kronografen (hastighetsmätare) är värdefull när det kommer 
till provskjutning, särskilt när det handlar om patroner till va-
pengrupp A där det nationella skyttet har krav på anslagsen-
ergi. Skulle man ha laddat för svaga patroner finns risken att 
man under tävling blir diskvalificerad från tävlingen vid  en 
ammunitionskontroll.



36 NP1 ’21

Förkortningar på ytskikt

Förkortning Beskrivning

PC Plastic Coated – Plastöverdrag

HS High speed – Kopparpläterad 

L Lubricated – Smord oftast då kulan är av rent bly

CP Copper Plated – Kopparpläterad

Förkortningar på kultyper

Förkortning Beskrivning

TC Truncated cone 
– Avfasad Kon

SWC Semi Wadcutter – 
Cylinderformad med noskon

WC Wadcutter 
– Cylinderformad

HP Hollow-point (hålspets)

RN Round nose – Rundnos

KRUT
Det finns två 
olika typer av 
krut som an-
vänds  inom 
pistolskyttet 
idag. Det ena är 
svartkrut som 
är en blandning 
av svavel och 
kväve och det 
andra är röksvagt 
krut som används till att ladda 
ammunition.
 Ofta pratas det om kru-
tets hastighet som snabbt el-
ler långsamt. Denna hastighet 
baseras på en massa faktorer 
som kornstorlek, form, ytbe-
handling och kemiska sam-
mansättningen. Lägg dock på 
minnet att bara för att krutet 
är snabbt har det ingenting att 
göra med hur fort kulan läm-
nar pipan. Allting är i förhål-
lande till mängd krut, kaliber, 
hylsans storlek och kulvikten.
Vilket krut som ska väljas 
vid handladdning skiljer sig 
väldigt mycket. Små hylsor 
kräver ofta ett snabbare krut 
för att skapa ett tryck i hyl-

KULOR
En pistolkula kan vara uppbyggd på flera sätt. Oftast består 
kulan av en kärna med bly som omsluts av en mantel av tom-
bak, stål eller mässing. I Nationellt Pistolskytte 2/2015, som 
finns att läsa på Svenska Pistolskytteförbundets hemsida, finns 
en artikel från tillverkaren AmmoTech som beskriver hur en 
kula tillverkas i detalj. Företaget har sedan ett tag tillbaka bytt 
namn till PreAm Sweden AB.
 Det finns mängder av kulor att välja på och många har of-
tast förkortningar i namnet som till exempel TC, SWC, FPGC. 
Några grundord som kan vara bra att kunna är ”ogival”, vil-
ket betyder att kulan har en spetsbågig form där en cylinder 
avslutas med en nästan rundad nos. ”Wadcutter” som är en 
kula med helt cylindrisk form. Det finns mängder med för-
kortningar på kulformer och vissa är sammansättningar som 
till exempel ”RNFP” vilket står för Round Nose Flat Point. 
Exakt hur kulorna ser ut måste kontrolleras hos försäljaren 
eller tillverkaren.
 En kula kan också ha ett ytskikt annat än bara koppar och 
då brukar man säga att de har en ”coating”, det vill säga ett 
pålagt ytskikt. Detta kan bestå av en färg eller av en tunn ol-
jefilm.
 I faktarutan bredvid kan du läsa en förklaring på de van-
ligaste förkortningarna för kultyper och ytbeläggningar.

ATT VÄLJA KOMPONENTER
Här kommer själva tjusningen med att ladda själv. Det går att 
välja och vraka från en enorm marknad med olika typer av 
hylsor, kulor, krut och tändhattar. Du kommer troligen att få 
råd från andra skyttar vilka kulor, tändhattar eller krut du ska 
använda. Det bästa rådet är att börja enkelt och med kompo-
nenter som finns lätt tillgängliga.
 Om man väljer alltför speciella komponenter och endast 
laddar med dessa gäller det att bygga på sig ett litet lager. Ibland 
kan till exempel tändhattar eller en speciell typ av krut vara 
väldigt svåra att få tag på hos leverantörerna. Då kan det vara 
bra att veta vilka andra komponenter som fungerar på likvär-
digt sätt i just din laddning.  

Det var lite om grunderna i handladdningens ädla konst.
Nu skall vi fördjupa oss i kulans ballistik på sidan 38.

san, medans större hylsor be-
höver ett långsammare krut 
för att bygga upp gaser vilka 
får kulan i rörelse. Hylsor för 
t.ex. .38 special är från bör-
jan utvecklade för att skjuta 
svartkrut. Dessa större hylsor 
kan behöva ett snabbare krut 
för att det ska hinna antändas 
fullt ut med ett modernt krut.

En ogival form 
används väldigt 
ofta på kulor.



Vi tar andra vapen i byte. Även delbetalning.

P11 - Tysk kvalitet till mycket bra pris
Nu endast 11 400 kr

Lågt liggande pipa
Revolutionerande 
rekyldämpning och 
rekylupptagning
Ställbart sikte utan 
verktyg!
Ställbar siktskårebredd
Ställbar matchkolv
Stort utbud av  
Rink- och Nill-kolvar som 
tillval
Vikt AW 93: 1140 g
Vikt AW93 “lätt”: 1080 g

•
•

•

•
•
•

•
•

SM Guld 2019, 2018, 2017, 2016, 2014, 2013

Modell AW93 - Kaliber .22 LR
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Ballistik
Ballistik, läran om projekti-
lers rörelse, är ett ämne som 
många har åsikter om. När vi 
pratar om kulor som går ge-
nom en pipa i ett vapen gör vi 
skillnad på inre- och yttre bal-
listik. Innerballistik innefattar 
hur gastrycket och kulhastig-
heten varierar i pipan. Ytter-
ballistik innefattar hur kulan 
rör sig efter att den lämnat 
pipan. Det finns även mel-
lan- eller övergångsballistik 
för hur projektilen påverkas 
i det ögonblick den lämnar 
pipan, samt mål- eller slut-
ballistik som handlar om hur 
kulan påverkas efter den träf-
fat sitt mål.

Innerballistik
Tändhatten
När slagstiftet i vapnet slår 
mot tändhatten reagerar den 
explosiva blandningen, tänd-
satsen, på insidan av tändhat-
ten. Tillverkarnas tändhattar 
kan vara olika hårda i me-
tallen. En tändhatt med hård 
metall tillsammans med ett 
dåligt slagstift och en svag 
fjäder kanske därför inte får 
patronen att antända. En svag 
metall i tändhatten och en 
hård fjäder till slagstiftet kan 
däremot slå hål på tändhatten 
vilken kan få allvarliga kon-
sekvenser för ditt vapen och 
dig själv.
 Tändhattarna finns i två 
olika typer, ”Small pistol” och 
”Large pistol”. Den tidigare 
används oftast vid laddning av 
pistolammunition. Skillnaden 
mellan de båda är diametern 
på tändhatten. Bägge typerna 
finns även som ”Magnum-
tändhatt” vilka har en större 
mängd tändsats och oftast en 
tjockare metall. Om en mag-

numtändhatt ska användas 
måste detta kalkyleras in då 
gastrycket i patronen kommer 
att öka med den extra kraftiga 
tändsatsen i tändhatten.

Krutet
När tändsatsen i hatten har 
antänts reagerar krutet och 
börjar br inna i explosiv 
hastighet, vilket skapar ett 
gastryck i patronen som kom-
mer driva kulan ut ur hylsan 
och in i pipan.
 Krut kan brinna i olika 
hastigheter, varpå man därför 
delar in det i snabbare och 
trögare krut. Hastigheten på 
krutet säger egentligen ing-
enting om hur snabbt kulan 
skjuts ut genom pipan. Små 
hylsor kräver ofta ett snabbt 

krut för att bygga upp ett 
gastryck i hylsan. Hylsor med 
större volym kräver ofta trö-
gare krut som till exempel 
magnumammunition.
Krutet får inte vara för trögt 
då det till största del måste 
hinna brinna upp innan ku-
lan lämnar mynningen, annars 
finns risken för ett ojämnt 
gastryck. Här kan magnum-
tändhattar användas vid större 
mängder trögt krut. En mag-
numtändhatt kan även använ-
das om mängden krut i hylsan 
är liten, då den lilla mängd 
krut kan ligga långt fram i 
hylsan. Magnumtändhatten 
antänder garanterat krutet var 
det än ligger.
 Det är viktigt att krutet 
förbränns i jämn takt vilket 

är lättare med mindre krut-
mängder. Större mängder 
krut kan ge en ojämn för-
bränning som i sin tur kan 
påverka träffbilden i slutän-
dan. Tricket är rätt och slätt att 
skicka iväg en bra kula i rätt 
hastighet med minsta möjliga 
krutladdning.

Kulan och hylsan
När gastrycket har byggts upp 
i hylsan börjar kulan att röra 
på sig. Vid laddningen av pa-
tronen ”krymper” man hyl-
san vilket betyder att man 
smiter åt hylsan runt kulan. 
En för hård krympning kan 
deformera kulan och ge en 
dålig precision. En för dåligt 
krympt hylsa kan få patronen 
att glida ur sitt läge medan de 
andra skotten skjuts i pistolen 
eller revolvern, men den kan 
även krypa tillbaka in i hylsan 
vilket då kan skapa ett farligt 
högt gastryck.
 Hylsan kan krympas på 
flera olika sätt. Normalt för 
pistolammunition är att man 
”taperkrymper” hylsan och 
skapar en åtsmitande kon runt 
kulan på hylsans mynning 
som på till exempel 9 mm 

Fortsätt med 
handladdning
Text: Peter Stålbrand och Magnus Blix
Foto: Peter Stålbrand

En tändhatt av 
boxermodell.

Författarna till denna artikel om hand-
laddning vill understryka att all an-
vändning av informationen i artikeln 
sker uteslutande på läsarens eget 
ansvar. Ansvaret för eventuella skad-
or på utrustning och individer ligger 
på den som utövar handladdning. 
Författarna eller tidningens utgivare 
har ingen kontroll över handladda-
rens handhavande, komponenter 
eller förnuft och kan därför inte stäl-
las till svars.
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parabellum. Det går också att 
rullkrympa hylsan om kulan 
har ett spår (rill), vilken då 
skall sitta vid hylsans mynning 
för bästa effekt. Rullkrymp-
ning ser man ofta på .38 spe-
cial och .357 magnum.
 Kulorna kan pressas ner 
till olika djup i hylsan innan 
de krymps. Detta påverkar 
patronens totala längd vil-
ket kallas ”Cartridge Overall 
Length ” (C.O.L.) i laddtabel-
lerna. Om kulan trycks djupa-
re i hylsan kommer gastrycket 
att öka och vice versa.
 C.O.L påverkar kulans fri-
flykt vilket är avståndet mel-
lan kulan och pipans början. 
Det finns inga regler för hur 
lång en friflykt skall vara, men 
en tumregel är ca 1 mm. I en 
vanlig revolver är dock fri-
flykten mycket längre då pa-
tronen sitter i en trumma.
 Kulan, som nu släppts loss 
ur hylsan med ett enormt 
gastryck bakom sig, kommer 
nu pressas in i pipan efter fri-

flykten. Medans pipans bom-
mar (räfflor) tar tag i kulan 
för att få den i rotation, fort-
sätter gastrycket att trycka på 
kulan. Olika typer av kalibrar 
behöver ha sin optimala rota-
tion, men detta är något som 
vapentillverkarna redan har 
gjort när de designar pipans 
räffelstigning. En räffelstig-
ning anges i tum och visar 
hur långt kulan går i loppen 
för att snurra ett varv runt sin 
egen axel.
 Kulans diameter kan va-
riera trots att den heter 9 mm 
eller .38. En 9 mm kan t.ex. 
vara mellan .354” – .356” 
(8,99-9,04 mm) och en .38 
kan variera mellan .355” – 
.358” (9,02-9,09 mm). Att 
välja rätt diameter på kula är 
viktigt för precisionen. Ett va-
pens kaliber anger pipans di-
ameter, exklusive bommarna. 
Kontrollera med vapentillver-
karen vilken kula som passar 
ditt vapen bäst.

Mellan och ytterballistik
När kulan skjuts ut ur pipan 
kommer gastrycket fortsätta 
påverka. Nu är det extremt 
viktig att kulan har en god 
kvalitet. Baksidan på kulan 
är bland det viktigaste då en 
ojämn form gör att kulan tap-
par precisionen. Rotationen 
på kulan kommer börja avta 
men i långsammare takt än 

vad kulhastigheten avtar. Där-
för blir kulan som mest stabil 
en bit utanför mynningen.
 Kulan kommer nu att bör-
ja sjunka direkt efter pipans 
mynning. Pipans vinkel är 
oftast riktad svagt uppåt med 
bråkdelar av en grad från ho-
risonatalplanet när vi skjuter. 
Om vapnet är inskjutet så 

Liten friflykt

Stor friflykt

Avstånd för friflykt

På patronen till 
vänster är hylsan 
krympt korrekt. Den 
högra patronen är 
krympt för hårt, något 
som kan medföra 
skador på kulan.

Exempel på rullkrympning

Ingen krympning 
då kulan inte 
är tillräckligt 
nerpressad.

En bra krympning runt 
”rillen” på kulan.

En större modell av pipa från en kanon. Räfflorna/bommarna som 
får kulan i rotation syns väl och en pistol eller revolver har samma 
princip.

För hård krympning 
medför skadad hylsa.

Exempel på taperkrympning
C.I.P. specifikationerna för en 9x19 Parabellum med storlekar i m.m.
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En skiss på en väl formad kula. 
TCkulan från Ammotech har en 
mycket bra baksida som ger ku
lan en stabil bana.

1 cm 25 m 50 m 75 m

6 cm 19 cm

att riktpunkt och träffpunkt 
överenstämmer på 25 meter, 
kommer träffpunkten på 50 
meter bli ca 6 cm under med 
en 9 mm kula.
 En 9 mm kula som läm-
nar pipan med en hastighet av 
355 m/s kommer på 25 me-
ter att tappa ca 20 m/s och på 
100 meter tappa 61 m/s. Ku-
lan tappar mindre fart längre 
bort p.g.a. det minskade luft-
motståndet i lägre hastighe-
ter. Även gravitationens lagar 
kommer in i spelet. En kula 
som släpps i höjd med pipan 
och en kula som skjuts ur pi-
pan kommer att landa samti-
digt i marken.

Laddtabeller
Tillverkarnas laddtabeller 
anger deras säkerhetsmargina-
ler. En fabrikstillverkad patron 
är normerad med en ammu-
nitionsstandard från antingen 
CIP (europeisk standard) el-
ler SAAMI (amerikansk stan-
dard). Denna standard anger 
måtten på kulan och hylsan 
samt dess maximala tryck. 
Dessa normer följer ammu-
nitionstillverkarna i deras pu-
blicerade laddata. Du kommer 
inte hitta några laddata från 
tillverkarna som är exakt ut-
formad för just ditt vapen.
 I laddtabeller finns det 
många begrepp som är vik-
tiga att förstå. Oftast är data 
i laddtabellerna angivna på 
engelska.

Om vapnet är skottställt så att riktpunkt och 
träffpunkt stämmer överens på 25 meter, kommer 
träffpunkten att bli 6 respektive 19 cm lägre på 50 
och 75 meter. Hämtat från SHB upplaga 10, 1997.

Foto: Herra Kuulapaa

Foto: Herra Kuulapaa

Foto: Herra Kuulapaa
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Bullet Powder Starting load Maximum load

Weight Type Mfg C.O.L Type Weight Velocity Weight Velocity

[g] [grs] [mm] [in.] [g] [grs] [m/s] [fps] [g] [grs] [m/s] [fps]

8,0 124 FMJ-
RN

Lapua 29,0 1.142 N320 0,22 3.4 290 951 0,26 4.0 326 1070

N330 0,28 4.3 315 1033 0,32 4.9 359 1178

N340 0,29 4.5 331 1086 0,33 5.1 360 1181

Ord/förkortning Förklaring
g Gram
grs Grains. 1 gram = 15.4323584 grain. Detta är den 

enhet som oftast används vid krut- och kulvikter.
C.O.L. / Length Den totala längden på patronen från hylsans 

botten till kulans topp. Detta anges i millimeter eller 
tum (”).

Starting load Kruttillverkarens lägsta rekommenderade laddning 
med krut för en specifik kula.

Maximum load Kruttillverkarens maximalt rekommenderade 
laddning med krut för en specifik kula. Denna ska 
EJ överskridas!

Primer Typ av tändhatt för laddningen.
Bullet Kula. Beskrivning av kultyp och vikt.
Powder Krut. Vilken krutsort som laddatad är menat för.
Velocity Förväntad hastighet vid pipmynningen.
Fps Feet per second. Fot per sekund. En fot = 30,45 cm.
m/s Meter per sekund.

Utvärdering
När man tar fram sitt första 
laddrecept ska man följa ladd-
tabellerna. När du laddat dina 
första patroner och kanske 
laborerat med några få grain 
krut, är det dags att utvärdera 
dina olika testladdningar.
 Det är viktigt att provskju-
ta ammunitionen med den 
pistol eller revolver ammuni-
tionen är avsedd för. Alla va-
pen är egna ”individer” och 
kan variera i patronläge, spel 
mellan pipa och stomme, di-
mension på pipans inre och 
inte minst pipans slitage.
 Om hylsorna ser bra ut, 
skotten känns bra och dina 
träffbilder är täta finns det nu 
ytterligare sätt att utvärdera 
hur pass bra din ammunition 
fungerar i ditt vapen.
 Skottstolen är ovärderlig. 
Skottstolen är en mekanisk 
anordning som fixerar vapnet 
i samma läge skott efter skott, 
samtidigt som vapnet kan re-
kylera uppåt. Skottstolen är 
vridbar och justerbar i höjdled 
och men den viktigaste egen-
skapen är att eliminera den 
felande länken, människan.

 Til l  skotts tolar na på 
marknaden finns det olika 
kolvplattor att välja mellan, 
beroende på vilket vapen du 
har. Om träffbilderna är helt 
galna bör du kontrollera att 
vapnet sitter fast i kolvplat-
torna ordentligt. Det är minst 
lika viktigt att hela skottstolen 
sitter fast i något stabilt som 
t.ex. en betongklump för att 
klara de häftiga krafter som 
vapnet genererar.

Kronografen
En kronograf mäter kulans 
hastighet genom luften. Den 
består i princip av två fotocel-
ler som reagerar på skuggan 
av kulan. Då kronografen vet 
avståndet mellan sensorerna 
kan processorn räkna ut has-
tigheten på kulan. Detta är en 
väldigt exakt uträkning.

Som vi alla vet är kravet på 
anslagsenergi 420 joule i va-
pengrupp A, utom vissa kali-
brar som har undantag i SHB 
x.4.1. En joule ett mått på en-
ergi och detta räknas ut med 
hjälp av en formel.

I formeln är ”E” anslagsenergin 
i Joule, m är kulans vikt i gram 
och ”v2” är kvadraten av ku-
lornas medelhastighet i m/s.
 Enligt skjuthandbokens 
regel C.2.5.1 skall kronogra-
fen vara placerad två meter 
framför vapnets mynning och 
mellan 3–4 avlossade skott i 
kronografen skall användas 
för beräkningen.

Då kan det se ut så här;
En kula som väger 123 grain 
(7,97 gram) provskjuts och får 
i snitt hastigheten 335 meter 
per sekund.

447 joule = 
(7,97 x (335 * 335)) / 2000

Här gäller det att kulornas 
hastighet inte har för stor va-
riation. Om det varierar för 
mycket kan det bero på att 
sättet du laddar på inte är 
lika för varje patron. Då bör 
du kontrollera krutmängden 
under laddningen.

Skottstol av märket RansomRest. 
Foto: Image courtesy Ransom International
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Din åsikt kan skapa 
förändring
Text: Peter Stålbrand

Under våren genomförs många årsstämmor av 
både föreningar och kretsar. Det är då du kan 
göra din röst hörd, om det är något du vill ändra på. 
Att endast prata med dina skyttekamrater om dina synpunkter gör 
föga skillnad jämfört med att skicka in en motion. Men hur fungerar 
det och hur ska den utformas för att få genomslagskraft?

En motion är ett skriftligt 
förslag till beslut, som kan 
lämnas in av enskilda, eller 
en grupp av medlemmar till 
föreningens årsmöte. Möjlig-
heten att skriva motioner är 
en demokratisk rättighet och 
ett minoritetsskydd. Motio-
ner innehåller ett ärende med 
information som gör att års-
mötet kan ta ett beslut gällan-
de det som föreslås. Det kan 
till exempel vara ett förslag på 
en förändring i stadgarna, att 
föreningen bör förändra nå-
gon rutin eller att föreningen 
skall arbeta för en viss fråga.
 Förändringen du vill få 
igenom behöver inte bara 
gälla den förening du tillhör. 
Du kanske anser dig se ett 
problem och ha en lösning på 
en nationell nivå. Då skall din 
motion fortfarande gå genom 
din förening varpå förening-
ens årsmöte kan skicka den 
vidare till pistolskyttekretsen 
för beslut, som i sin tur kan 
skicka den vidare till Svenska 
Pistolskytteförbundets årsmö-
te för beslut. Dina förändring-
ar kan nå hela vägen så länge 
motionen får gehör och rös-
tas för att gå vidare till nästa 
instans.

Att skriva en motion
Innan du börjar skriva bör 
du noga gå igenom vad pro-
blemet är, varför problemet 
existerar och hur en lösning 
skulle kunna se ut. Dessa tre 

frågeställningar är helt vita-
la för att kunna skriva en bra 
motion. Det är en dålig idé att 
bara klaga eller kräva förbätt-
ring om det inte finns något 
förslag till hur det kan lösas 
eller förbättras.
 Det finns inga regler för 
hur en motion skall skri-
vas eller formuleras. Detta är 
helt rätt då det inte får fin-
nas någon regel som hämmar 
medlemmar från att skriva 
motioner eller något som kan 
missbrukas för att inte ta upp 
en motion på en årsstämma.
 Även om det inte finns 
några regler gällande motio-
ner, bör du ändå hålla dig till 
några enkla grunder. Dessa är 
att skriva motionen tydligt, 
lättläst och konkret. Skulle du 
nu ha flera åsikter eller för-
ändringar kanske dessa bör se-
pareras till olika motioner. Då 
är tipset att numrera motio-
nerna du skriver och även att 
börja med den motion som 
ger minst debatt. Efterföljan-
de motioner är oftast lättare 
att antas om de föregående 
går igenom.

Vilka delar bör en motion 
innehålla?
En motion kan likställas med 
en tidningsartikel. Den skall 
fånga läsaren och göra denna 
intresserad för att sedan för-
djupa sig i ämnet. Tänk på att 
skriva kortfattat samtidigt som 
du använder ord och formu-

leringar som inte kan miss-
uppfattas.
I sidhuvudet bör det fram-
gå vilket årsmöte motionen 
är ställd till. Om du avser att 
skicka in flera motioner till 
samma årsmöte bör man även 
numrera motionen.

Rubriken skall kort samman-
fatta ämnet i en enda mening 
och med några få ord som 
fångar intresset.

Bakgrund/beskrivning kan 
kortfattat beskriva problema-
tiken och vad man i motio-
nen avser att förbättra. Ange 
relevant bakgrundsfakta, dels 
för att tydliggöra syftet med 
motionen och del för att un-
derlätta för de som senare lä-
ser motionen och beslutar i 
ärendet.

Motiveringen/bedömningen 
skall berätta varför du tycker 
som du gör.

Yrkanden är det uppdrag du 
avser att ge till styrelsen om 
din motion röstas igenom. 
Här skall det finnas minst 
ett yrkande och helst inte 
fler än tre. Här är det viktigt 
att skriva sina yrkanden som 
”att-satser” och gärna med en 
siffra framför. Till exempel: ”1 
– Att föreningen uppför en ny 
vägbom med kodlås”.
 Dina yrkanden skall vara 
enkla och konkreta. Det är 

sällan som beslut tas vid års-
mötet om det är oklart vad 
motionären vill.

Slutligen skall motionen un-
dertecknas med datum samt 
ditt namn och gärna med-
lemsnummer samt namn-
teckning. Det finns inga 
hinder att lämna in en mo-
tion anonymt, men dessa för-
väntas avslås direkt eftersom 
årsmötet inte kan styrka att 
det kommer från en medlem 
i föreningen.

Behandling av motioner
När en motion är skriven 
skall den skickas in till fören-
ingens styrelse. Motioner kan 
lämnas in när som helst un-
der året, men om den ska tas 
upp till nästa årsmöte gäller 
det att vara ute i god tid. Vad 
som gäller för motioner i just 
din förening regleras oftast av 
stadgarna, de interna reglerna 
för organisationen. Stadgarna 
har framför allt betydelse för 
det praktiska arbetet i fören-
ingen och för att ge förening-
en sin karaktär och motivera 
dess existens och verksamhet.
 Styrelsen kommer sedan 
att se över din motion och 
lämna ett förslag till beslut 
och ett yttrande (argument) 
till motionen inför årsmötet. 
När sedan kallelsen till års-
mötet sker skall en kopia av 
samtliga motioner presenteras 
för medlemmarna i förening-
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Av: Peter Stålbrand

en, antingen via papper eller 
ett dokument på en webbsajt. 
Detta är viktigt för medlem-
marna så att de i god tid skall 
få möjlighet att ta ställning till 
hur de vill rösta på motioner-
na under årsmötet.

Årsmötet
Sen är det dags för årsmötet 
då din motion kommer att 
tas upp för beslut. Styrelsen 
kommer då att föreslå mö-
tet ett beslut för din motion. 
Här följer några förklaringar 
på vanliga förslag på beslut;
• Bifalla motionen; om man 
anser att den är bra.
• Avslå motionen; om inte 
tycker att förslaget är bra, håll-
bart eller genomförbart.
• Anse motionen besvarad; 
om det som tas upp i motio-
nen redan genomförts eller är 
under arbete.
• Lämna motionen utan 
åtgärd; om det som tas upp i 
motionen anses ligga utanför 
klubbens verksamhetsområde 
eller utanför årsmötet befo-
genhet.
• Bordläggning; om mötet 
anser att motionen måste ut-
redas vidare och tas upp igen 
vid nästa möte.

Det är därför väldigt viktigt 
att din motion är utformad 
på sådant sätt att den inte kan 
ifrågasättas eller saknar infor-
mation. Om motionen består 
av flera yrkanden (förslag till 
lösningar) kan ett årsmöte ge 
olika beslut på dina yrkanden.
 Du kan också ge alter-
nativa förslag. Om det första 
yrkandet avslås kan ett nästan 
lika bra alternativ accepteras 
av årsmötet.
 En annan viktig aspekt är 
tidsramen för när din tilltänk-
ta förändring bör införas. Om 
du inte skriver något speciellt 
så kommer den kanske aldrig 
att införas. Därför kan det vara 
bra att lägga till t.ex. ”inom 
tre månader”, ”innan nästa 
verksamhetsår” eller liknande 
i ditt yrkande.

Avslutningsvis måste jag återi-
gen påpeka vikten om att vara 
tydlig och hålla texten enkel 
när du skriver din motion. 
Då blir det förhoppningsvist 
inga frågetecken eller miss-
förstånd.

Ett exempel
Som ett exempel kommer jag 
att leka med tanken om att 

 
Motion till Avtrycket PK:s årsmöte 2021 

Motion #1 
Införa penningpriser vid Avtrycket PK:s tävling ”Vårsmällen” 
Bakgrund 
Införande av penningpriser till tävlingen Vårsmällen bör införas för att förkorta sluttiden på 
tävlingen och minska arbetskraften för tävlingsledningen. 

Beskrivning 
Avtrycket Pk arrangerar den årliga tävlingen Vårsmällen med efterföljande prisutdelning av 
produkter som har köpts in av tävlingsledningen. 
Tävlingsledningen spenderar många timmar på att leta reda på och köpa in priser till denna 
tävling. 
De tävlande skyttarna får efter avslutad tävling vänta i upp till en timme innan prisutdelningen är 
klar. Detta gör att många skyttar väljer att lämna tävlingen utan pris då de har långt att åka och vill 
komma hem i tid. Skyttarna som väljer att lämna innan prisutdelningen blir då även utan pris. 

Bedömning 
Jag bedömer att tävlingen skulle bli mer attraktiv om penningpriser infördes samt att det kraftigt 
minskar funktionärernas arbetsbelastning. 

Yrkanden 
Motionären yrkar på; 
1. Att införa penningpriser istället för materiella priser inför kommande arrangemang av 

Vårsmällen. 
2. Att föreningen anordnar en intern tävling för att fördela de priser som redan köpts in. 

Önskemål om behandling av motion 
Jag förutsätter att styrelsen i det beredande arbetet för motionen undersöker frågan i detalj vad 
gäller tidsåtgång för anskaffning av priser samt tidsåtgång att skicka penningpriser för att kunna 
presentera underlaget vid behov av diskussion under årsstämman. 

Om styrelsen anser att något är oklart i motionen ombeds styrelsen att i god tid innan stämman 
kontakta motionär för förtydligande (vilket också resulterar i en effektivare och snabbare 
genomförd stämma). 

Peter Stålbrand 
018-35 55 62 
Avtrycket Pk, medlemsnummer 217 
Datum: 2021-01-25 

James Bonds tjänstevapen är sålt

I filmen visade karaktären 
”M”, spelad av Bernard Lee, 
upp pistolen och sade att det 
var en Walter PPK. I själva 
verket var det en Walter PP 

som James Bond använde och 
pistolen blev en standardut-
rustning för många hjältar i 
Bondfilmerna.

Redan 1929 offentliggjorde 
Carl Walther modellen PP, 
som är en förkortning för 
Polizei pistole. Den stora mas-
san av pistolerna gjordes för 
kaliber 7.65mm (.32 ACP). 
Sedan tillverkningsstarten har 

nästan 1 miljon 
Walter PP pro-
ducerats.
 Dess efterträdare, Walther 
PPK, fick en ännu större kult-
status. Den började tillverkas 
1931 och sedan dess har över 
500 000 pistoler lämnat fabri-
ken. PPK är en förkortning 
för Polizeipistole Kriminal 
och var tänkt att användas 
som ett dolt vapen för poliser.

Den Walther PP som Sean Connery använde i sin första 
James Bond film, Dr. No, såldes nyligen på auktion i 
Beverly Hills. Slutpriset hamnade på 256 000 dollar 
vilket är cirka 2,1 miljoner svenska kronor.

Walther PP.

Walther PPK/S Black och 
PPK Stainless.

förändra en återkommande 
tävling som min fiktiva för-
ening ”Avtrycket Pk” anord-
nar. Den avslutas alltid med 
en prisutdelning som tar både 

lång tid och tvingar skyttarna 
att vara kvar till sist för att få 
sitt pris. Istället vill jag införa 
penningpriser. Resultatet ser 
ni här ovan.  

Tack vare den unika designen 
ses pistolen än i dag som en 
av de vackraste pistoler som 
byggts. På grund av detta är 
efterfrågan på Walther PPK 
konstant och den säljs i ett 
flertal länder men framför allt 
i USA.  
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vihtavuori.com

VIHTAVUORIS HANDLADDNINGSAPP FÖR MOBILA ENHETER
Alla inbitna handladdare behöver en guide där de kan kontrollera och spara 
handladdningsdata. Den kostnadsfria mobilappen Vihtavuori RELOAD hjälper dig 
med handladdningsprocessen och håller ordning på dina handladdningsrecept, 
både online och offline. Skicka laddningsrecepten till din e-postadress och skapa 
ammunitionsladdningar för obegränsat antal vapen och kaliber. I Vihtavuori 
RELOAD får du dessutom enkelt tillgång både till Vihtavuoris senaste, säkra 
handladdningsdata och övrig information från Vihtavuori. 

Den här appen innehåller allt du behöver för att ladda din egen ammunition!

Alla inbitna handladdare behöver en guide där de kan kontrollera och spara 
handladdningsdata. Den kostnadsfria mobilappen Vihtavuori RELOAD hjälper dig 
med handladdningsprocessen och håller ordning på dina handladdningsrecept, 
både online och offline. Skicka laddningsrecepten till din e-postadress och skapa 
ammunitionsladdningar för obegränsat antal vapen och kaliber. I Vihtavuori 
RELOAD får du dessutom enkelt tillgång både till Vihtavuoris senaste, säkra 
handladdningsdata och övrig information från Vihtavuori. 

Den här appen innehåller allt du behöver för att ladda din egen ammunition!
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ÄR DU  
TRÄFFSÄKER?

MARKERA DINA TRÄFFAR SÄKERT 
MED SVERIGES SYNLIGASTE & BÄSTA    

MARKERINGSKRITA!

BESTÄLL

VIA VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE PÅ
markeringskritan.se

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

Utprovad för kaliber .22 Till 38 wc.

markeringskritan.se
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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

Glock 17 
Gen5 MOS FS

CZ Shadow 2

R8 Ultimate

Fältmål av 
högsta kvalitet!

Walther GSP Expert

Nya och begagnade vapen ser du 
på vår hemsida skyttetjanst.se
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Orde t  k ronog ra f  e l l e r 
”tidskrivare” kommer från 
det grekiska ordet ”chronos” 
som betyder tid och ”graf ” 
som betyder ”skriva”. Det är 
ett instrument för att regist-
rera fysikaliska förlopp över 
tid och spela in tidsinterval-
ler. Den första kronografen 
konstruerades 1821 av Nico-
las Mathieu Rieussec, vilken 
troligen var mycket ovetande 
att hans uppfinning skulle ha 
en stor inverkan på handlad-
dare i Sverige.
 Vi bjöd med Janne ”Hips-
hot” Eriksson till Lövsta Skyt-
teförenings skjutbana för att 
utvärdera ett antal kronogra-
fer och ge oss tips. Janne är i 
grunden ingenjör och även 

en mycket sakkunnig och tro-
gen medarbetare till NP.
 Under vår test tittade 
vi på tre olika tillverkare av 
kronografer. Dessa var Oeh-
ler, CED och LabRadar. De 
första av dessa använder en 
infraröd teknik och den se-
nare, LabRadar, använder en 
dopplerradar. Först kör vi lite 
tekniksnack för att senare gå 
in på modellerna.

Infraröd teknik är den vanli-
gaste för dagens kronografer 
och passar nog den vanliga 
plånboken. Här placeras två 
infraröda sensorer, så kallade 
”skyscreens”, längs en rak lin-
je varpå dessa sedan känner 
av när den infraröda strålen 

bryts av kulan som passerar. 
Eftersom kronografen har ett 
fast avstånd mellan sensorerna 
kan den räkna ut hastigheten 
på kulan.
 Tekniken är väl beprövad 
och fungerar oftast utan pro-
blem. Sensorerna använder 
ljus för att ”se” kulan när den 
passerar ovanför dem. Därför 
är det viktigt att det är bra 
ljus från ovan, men inte för 
mycket. De flesta produk-
terna levereras med diffus-
rar för att skydda sensorerna 
från direkt ljus. Om ett direkt 
solljus strålar ner i sensorer-
na eller om skuggan från en 
trädkrona är ojämn, kommer 
fel mätvärden att återges. Man 
bör heller inte placera senso-

rerna under t.ex. ett träd där 
ljus och skugga varierar för 
mycket.
 Att använda kronografer 
med infraröd teknik inom-
hus kan ge problem om det 
t.ex. är dåligt ljus eller lysrör 
i lokalen. Lysrör kan tyckas 
ge ett jämt och fint ljus för 
det mänskliga ögat, men det 
är ett upplevt intryck. Egent-
ligen flimrar lysrör i samma 
hastighet som elnätet, som är 
50 Hz i Sverige, vilket skapar 
störningar hos de infraröda 
sensorerna.

Dopplerradar är en mer avan-
cerad teknik som använder 
sig av dopplereffekten för att 
avläsa kulans hastighet. Dopp-

– Din vän på skjutbanan
Text: Peter Stålbrand • Foto: Anna Stålbrand

Låt oss ta med dig på en resa genom tid och rum, både bildligt och 
bokstavligt talat. Vi testar flera helt olika modeller av kronografer 
och en radar för att ser hur dessa står sig mot varandra.
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För att räkna ut anslagsenergin används formeln nedan.

Energi = kulvikt i gram • snitthastighet • snitthastighet/2000
Ett exempel där kulan väger 7,5 gram och kulhastigheten är 343 i snitt.
7,5 • 343 • 343/2000 = 441 Joule
Denna formel finns angiven i skjuthandbokens senaste utgåva under avsnitt 
C.2.5.1, och skall till fördel konsulteras i framtiden istället för denna artikel 
då regler kan ändras.

För att räkna ut lägsta hastighet som måste uppnås för en viss anslagsenergi, 
kan man använda formeln nedan.

Hastighet = roten ur (energi • 2000/kulvikt i gram)
Ett exempel där anslagsenergin skall vara 420 Joule och kulvikten är 
7,5 gram.
420 • 2000/7,5 = 112 000. Roten ur 112 000 är 334,66 vilket då är minst 
behövda hastighet på kulan.

Omvandlingstabell
1 fot (ft) = 0,3048 meter (m)
1 grain (gr) = 0,06479891 gram (g)
1 gram (g) = 15,432358 grain (gr)

lereffekten är den märkba-
ra förändringen i frekvens 
av vågor orsakade av relativ 
rörelse mellan vågkällan och 
observeraren. Radarn skickar 
ut signaler var på dessa stud-
sar tillbaka från objekt i dess 
närhet. När radarn ser kulan 
på sina radarekon kan den av-
göra hur snabbt kulan rör sig 
under hela sin flykt.
 Tekniken för dopplerradar 
är allt utom ny, den används 
dagligen av t.ex. flyget, radio-
logi och meteorologi för att 
visa hur objekt rör sig i vår 
värld. Fördelen med dopp-
lerradarn är att den är helt 
okänslig mot ljus och kan 
användas inomhus i lite eller 
inget ljus alls. Dock är den 
känslig för elektriska fält.

Anslagsenergi för en kula mäts 
i standardenheten Joule, vilket 
vi måste ha koll på när vi skju-
ter vapengrupp A. I skjuthand-
boken finns det, i flera grenar, 
regler för vapengrupp A och 
vilka krav som finns på ammu-
nitionen. Normalt här gäller 
att minsta anslagsenergi mås-
te vara 420 Joule, mätt 2 me-
ter framför mynningen. Kulan 
skall alltså ha en kraft av 420 

Joule när den träffar något 
2 meter framför pipan. Läs 
skjuthandboken C.2.5.1 där 
proceduren för ammunitions-
kontroll står beskrivet.

Varför finns då detta krav?
Vapengrupp A är ”tjänsteva-
pen och övriga grovkalibriga 
pistoler av tjänstevapenkarak-
tär”. Ett av sätten att upprätt-
hålla denna karaktär och en 
skillnad mot vapengrupp B, 
”grovkalibriga pistoler och 
revolvrar” är att ställa krav på 
att projektilerna har en en-
ergi på tjänstenivå. Energin 
(egentligen rörelsemängden) 
står i direkt proportion till re-
kylen, och en låg rekyl är till 
fördel för skytten.
 Att räkna ut anslagsen-
ergin är ganska enkelt. Det 
första du behöver göra är att 
kontrollera vikten på dina 
kulor. Oftast anges dessa i 
”grains” och då behöver 
du multiplicera vikten med 
0,06479891 för att få vikten 
i gram.
 Kontrollera tre skjutna 
skott med en kronograf och 
anteckna hur snabbt varje 
skott går i meter per sekund. 
Av dessa tre skott räknas en 

Oehler är ett känt märke för de 
som haft att göra med kro-
nografer tidigare. Det ameri-
kanska företaget har tillverkat 
modell 35P i mer än 20 år, 

snitthastighet ut. Kom ihåg 
att decimalerna är viktiga!

En ”jourhavande artillerist” be-
rättade för oss att mätning av 
utgångshastighet är än vik-
tigare inom artilleriet. Som 
alla skyttar vet så har t.ex. 
krutparti och kruttempera-
tur samt pipslitage betydelse 

för utgångshastigheten, och 
utgångshastigheten har i sin 
tur betydelse för träffläget. Är 
skjutavståndet uppåt 30 km är 
en pålitlig hastighetsmätning 
avgörande för om man kan 
få träff i första skottet. Förr 
använde man elektromagne-
tisk ”V0-mäturustning”, men 
idag är dopplerradar vanligast.

Dessa behövde 
senare översättas 

med en tabell till fot 
per sekund.Oehler sensorer monterade på 

en metallstång. När paketet 
köptes fanns ingenting 
att montera sensorerna i, 
varpå användaren fick lösa 
detta själv. Som konstruktör 
hade inte Janne några större 
problem att lösa det problemet.

Huvudenheten på Oehler 
modell 12. Avsaknaden av USB 
och stora skärmar glöms bort 
när charmen infinner sig.

Avläsning 
av oktetter 

från Oehler
elektroniken.

Genom att vrida på ratten fick man svar på 
mätvärden.

och den har dessutom börjat 
nytillverkats på grund av sin 
popularitet.
 Janne hade med sig en 
Oehler av modell 12, en rik-
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tigt gammal slitvarg. Den an-
vänder infraröd teknik och 
har en mycket primitiv av-
läsningsmetod. Innan ett skott 
ska mätas måste elektroniken 
nollställas. När en mätning 
gjorts måste oktala mätvärden 
kodas av genom att vrida ett 
reglage, varpå utrustningen 
visar ”Yes” eller ”No” med en 
analog visare. När t.ex. värdet 
5460 anges måste manualen 
konsulteras vilket enligt en ta-
bell anger 698 fot per sekund.
 Vi hade även tillgång till 
en Oehler Modell 43, men där 
kunde vi inte ansluta den till 
vår dator p.g.a. den tekniska 
utvecklingen. Dels krävde den 
en diskettstation med 3,5” eller 
5,25” diskar samt en seriekabel 
vi inte hade. Vi låter denna gå 
tillbaka till sin vila i källaren.
 Den enda modell som 
finns att köpa från Oehler i 
dagsläget är 35P, men jag kan 
inte hitta någon återförsäljare 
i Sverige.

CED M2 är en modern in-
fraröd kronograf som blivit 
väldigt populär. Den består 
av en skena där två sensorer 
monteras på varsin ändå. Ka-
blarna från sensorerna kopp-
las in en huvudenhet som 
har stora tydliga siffror. Detta 
är en avancerad elektro-
nik som förutom att 
ange kulhastigheten 
även kan visa snitt-
hastigheten och ev. 
spridning inom has-
tighetsvärdet men 
även läsa upp värdet 
för dig med en röst. Det 
går även att ansluta den 
till en dator med USB för att 
analysera eller spara data.
 Hela paketet kan stuvas 
ner i en verktygslåda vilket 
gör den lätt att frakta. Det är 
bara 60 cm mellan sensorer-
na och skenan för sensorerna 
kan vikas ihop. Det är väldigt 
långa kablar mellan sensorer-
na och huvudenheten vilket 
är bra då kontrollanten kan 
sitta en bit bort eller inomhus. 
Jag skulle nog rekommendera 
att bunta ihop kablarna med 
kardborrband för att undvika 
trassel vid transporter.
 CED M2 klarar även av 
att läsa av luftvapenammu-
nition. Detta kan med fördel 

användas för att kontrollera 
att varje skott håller samma 
lufttryck i vapnet.
 Priset på CED M2 ligger 
på ca 2 400 kr och finns att 
köpa hos de flesta större va-
penhandlar- och tillbehörs-
butiker i Sverige.

Provskjutning genom sensorerna på CED M2. Man får inte skjuta för nära sensorerna, då kan det bli dyrt.

Nästa steg är att bunta ihop 
kablarna med kardborrband 
innan den hamnar i lådan.

CED M2 har en stor och tydlig skärm och 
huvudenheten har massor med inbyggda 
funktioner. Den kan till och med läsa upp 

värden genom högtalare.

Janne tog med ett lysande exempel 
på hur dyrt det kan bli om man inte är 
försiktig. Här har förladdningen på 
en svartkrutsrevolver slagit sönder 
skärmen på en gammal modell av 
kronografen Chrony.

LabRadar visades första gången 
på SHOT Show i 2014 och 
blev en succé. Uppställning-
en av radarn är mycket enkel, 
packa upp ur lådan, monte-
ra på stativ, armera och skjut. 
Här slipper vi alla kablar, sol-
skärmar och plastdetaljer som 
ska sättas ihop.
 Fast det bara är ett få-
tal knappar gäller det att läsa 
bruksanvisningen ordentligt. 
Vi slarvade lite med detta 
och fick därför backa tillbaka 
”göra om och göra rätt”. När 
vi väl läst på var det mycket 
enkelt ett komma igång. Lab-
Radar är mycket noggrann 
och enligt tillverkaren anges 
en noggrannhet på +/–0,1%.
 Vi upptäckte att den fick 
svårt att registrera kulorna 
om avståndet till kulfånget 
var kortare än 15 meter, på 
50 meters avstånd registre-
rades nästan alla avläsningar. 
Om radarn inte kan se kulan 
i sin flykt rapporteras detta på 
skärmen.
 LabRadar använder luft-
trycket från pistolens mynnings 
för att påbörja avläsningen. 
Om man vill använda ett va-
pen med svagt lufttryck från 
mynningen, t.ex. en luftpistol, 
måste en tillsats köpas.
 Det finurliga med pro-
dukten är att den kan avlä-
sa hastigheten under kulans 
flykt. Värden visas i display-
en på 0–83 meter. Detta är 
mycket värdefull information 
för att se hur mycket energi 
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Janne dundrar på 
med en .44 special. 
LabRadar visade 
att hans laddning 
var jämn och fin 
mellan skotten.

Vi hade lite huvudbry innan vi förstod menysystemet. Man ska alltid 
läsa och följa instruktionsboken.

LabRadar armeras 
med ett knapptryck 
och sedan är det 
bara att skjuta.

Det blev en 
heldag på 
skjutbanan med 
alla kronografer, 
tester och tankar.

Vi provsköt både hemladdad ammunition och fabrikstillverkad för att 
pröva de olika kronograferna.

kulan tappar på längre av-
stånd.
 Om man har ett minnes-
kort i LabRadar kan data även 
plockas ut i efterhand via en 
dator, då den genererar rap-
portfiler direkt på minnes-
kortet. Det interna minnet 
är tyvärr för litet för att spa-
ra denna typ av information. 

Dessa rapportfiler innehåller 
såväl angiven kulvikt, hastighe-
ter för hela den uppmätta kul-
flykten samt kinetisk energi.
 Det vi lade märke till 
var att batteriåtgången var 
enorm. Den laddas med sex 
AA-batterier och dessa är slut 
på några timmar. En rekom-
mendation är att använda ett 

uppladdningsbart USB-batte-
ri då detta kan kopplas in till 
LabRadar.
 LabRadar har en prislapp 
på ca 7 500 kr.

Som sammanfattning kan vi 
säga att de tre kronografer vi 
testade kunde visa jämförba-
ra resultat på kulhastigheter-
na. Den vanligaste orsaken 
till varierande kulhastigheter 
beror inte på kronograferna, 
utan på den ammunition och 
vapen som används. Handlad-
dad och såväl fabriksladdad 
ammunition kommer att ha 
olika hastigheter från skott 
till skott. Detta kan bero på 
många olika faktorer så som 
kulans passning i pipan, hur 

noga krutdoseringen är, kva-
liteten på tändhatten etc. Men 
just därför är det så viktigt att 
vi använder en kronograf och 
på så vis kan kvalitetssäkra vår 
ammunition inför komman-
de tävlingar.
 En kronograf som finns 
på marknaden, vare sig den 
använder infrarött ljus eller 
radar, går att lita på. Så länge 
den används på ett sådant sätt 
som bruksanvisningen anger 
kommer den att ange kor-
rekta värden, undantaget är 
en kronograf som mekaniskt 
eller elektroniskt har gått 
sönder. Troligen kommer en 
modern kronograf själv mär-
ka och varna för ev. fel innan 
användaren upptäcker det.
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Krysset

Lösenordet består av 
slumpmässiga bokstäver som 
du får fram genom de blå 
numrerade rutorna.
Skicka lösningen senast den 
14 maj 2021 med epost 
till npkryss@liteolika.
se eller som postbrev till 
Svenska Pistolskytteförbundet, 
Box 27001, 102 51 Stockholm. Märk 
kuvertet ”Korsord NP 1/21”. Glöm inte att ange 
er postadress tillsammans med svaret. Endast medlemmar i 
Svenska Pistolskytteförbundet kan delta i tävlingen.
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 4/20 var: ÄXÖEP
Grattis till Tommy Mattsson i Lima, som får två badhanddukar 
med förbundets logotyp.

Lösning NP4/20.

Konstruktörer: Anna Stålbrand och Peter Stålbrand. © Liteolika Mediaproduktion i Stockholm, 2021
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tackar för sig
Serien Triggy har förhoppningsvis roat läsarna under åren, 
men nu är det slut. Åldern tar ut sin rätt, även för tecknaren 
Uffe Hansson. Här berättar han om hur Triggy kom till och 
minns den analoga tiden.

1970 blev jag medlem i Han-
dens Psk, söder om Stock-
holm. Klubben var mycket 
aktiv, hade då tillgång till 
fältskytteterräng och arrange-
rade nationella precisions- och 
fälttävlingar, även mörkerfält 
och kretsmästerskap. 1970-ta-
let var en särskilt progressiv pe-
riod i klubbens historia. Bland 
annat lyckades man få en in-
omhusbana för både krut och 
luftskytte i Torvalla idrottshall.
 Verksamheten blomstrade 
och klubben gav till och med 
ut en egen tidning.

Jag började bidra med med oli-
ka alster till tidningen, bland 
annat serien Triggy. Jag häm-
tade idén till Triggy från min 
ungdoms seriefigurer, till ex-
empel ”Tjalle Tvärvigg” och 
”Kapten Bölja”.

Styrelsen gillade idén om att ha 
en skämtserie med i tidning-
en och jag tecknade Triggy ett 
antal år. Men till alla sysslor, i 
synnerhet ideella, krävs det 
eldsjälar och när killen som 
satte ihop tidningen slutade 
var det ingen som kunde eller 
kände för att ta över.

Att producera en klubbtidning 
på den tiden var ett pillrigt 

och rent manuellt arbete. Till 
rubrikerna användes stora 
ark med så kallade ”gnuggi-
sar” från vilka man överförde 
bokstäverna till papperet/ori-
ginalet. Texten var skriven på 
vanlig skrivmaskin och klist-
rades in på sidorna. Bilder och 
illustrationer klipptes ur från 
olika tidskrifter. Ett antal an-
nonser från lokala handlare 
fanns det också. Det svartvi-
ta trycket gjordes i en enkel 
offsetmaskin. Klubbtidning-
en var i A4-format och sid-
orna häftades samman i övre 
vänstra hörnet. Bara jobbet att 
blada ihop sidorna och häfta 
ihop tidningen tog sin tid, se-
dan skulle den kuverteras och 
postas till medlemmarna.

Klubbtidningen var ett riktigt 
hyfsat informationsblad med 
artiklar, tips om skjutteknik 
och tävlingsreportage. NP – 
”Meddelanden från Förbun-
det” – framställdes på samma 
analoga sätt.

Nu har den åldersrelaterade 
skröpligheten grabbat tag i 
mig, pennföringen är sämre 
och jag och Triggy ber att få 
tacka för oss.

Som slutkläm har jag letat upp 

en tidig Triggy-serie från bör-
jan av 1970-talet, tecknad 
innan jag började arbeta yr-
kesmässigt som illustratör. In-

tressant att se hur seriefigurer 
utvecklas, det är skillnad på 
Triggy då och nu. Främst hat-
ten och näsan. Dessutom sak-

nade han hörselskydd de 
första åren. Avslutningsvis 
en av mina egna, senare, 
favoritstrippar.  

Tack för alla glada tillrop 
och idéer till Triggy under 
åren!

Uffe Hansson

En av de första serierna från början på 1970talet.
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Tolkar 
Fält resp. Ban 
Enskilda tolkar 80:-/st 
Bansats 450:- 
Fältsatsen 530:-

JACKMÄRKE 30:- 
65 x 90 mm

BLAZERMÄRKE 125:- 
70 x 90 mm

SLIPSHÅLLARE 75:-
Med kopia av pistolmärket 
i guldimitation.

SIDENSLIPS 
340:-

KEPS 105:- 
En storlek (inställbar)

BÄLTE i äkta 
läder 350:-

Profilprodukter, trycksaker och utbildningsmateriel

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

15:-/st

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

Skjutställningar

Svenska Pistolskytteförbundet

Skjutställningar 
50:-
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FOI CBRN-skydd och säkerhet, Umeå

VITBOK 50:-KONTROLLPROGRAM 50:-

SKJUTHANDBOK 
Upplaga 18, 200:-

JÄRNMANNEN FRÅN SVERIGE.
En bok om Torsten Ullman, 

skriven av Ulf Hansson 
239:-

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

Målmateriel

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

från GESAB
Startat av skyttar för skyttar

Det är vi som har de BLÅ fältskyttemålen

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

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

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

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

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

Vi har Falling Target-ställ 
för luftpistol

Det behöver inte vara dyrt med hög kvalitet!
OBS! Du får fraktfri leverans om Du beställer tavlor eller fi gurer för minst 3 000 kr inkl. moms!
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Planering och 
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Skjutteknik
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från Sverigefrån Sverige
JÄRNMANNENJÄRNMANNEN

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

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

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

hans många framgångar med ett olympiskt guld och Svenska Dagbladets 

hans många framgångar med ett olympiskt guld och Svenska Dagbladets 

guldmedalj – Bragdguldet som kronan på verket.

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

 Torsten delar också med sig av upplevelser och erfarenheter från sin 

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

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

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

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

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

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

industriföretag med 500 anställda som alltid gick med vinst.

ISBN: 978-91-519-6220-7
ISBN: 978-91-519-6220-7
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Mauritz WidforssMauritz Widforss
NP:s AntikrundaNP:s Antikrunda

Av: Ulf Hansson

Den anrika jakt- och vapenaffären 
Widforss har rötter från 1700-talet. 
Priskuranter från början på 1900-talet 
visar på ett stort sortiment av såväl jakt 
som målskjutningsvapen. Dessutom ett 
flertal vapen som idag är kuriosa.

Mina första trevande kontak-
ter med pistolskyttet började 
1970 hos Widforss jakt- och 
vapenaffär som då låg på 
Fredsgatan i Stockholm.

Jag ville i all enkelhet ha infor-
mation om hur man gör för 
att få börja skjuta pistol. Jag 
fick utmärkt hjälp med att 
hitta närbelägen pistolskytte-
klubb och kontaktuppgifter. 
Jag bodde i Handen, söder om 
Stockholm och fick strax in-
träde i Handens Psk. Det var 
lika roligt som jag tänkt mig 

Katalog/Priskurant från år 1900.

att skjuta pistol och på den 
vägen är det, som det heter.
 Widforss ligger mig därför 
varmt om hjärtat och för ett 
antal år sedan fick jag kopi-
era några av affärens tidiga 
priskuranter från 1900-talets 
början. De ger en intressant 
inblick i dåtidens utbud av 
pistoler och revolvrar.

Priserna ser ut som skämt, men 
ska naturligtvis omräknas från 
dåtidens penningvärde.

Några saker får en att höja 

lite extra på ögonbrynen; 
Sprängämnen (krävde dock 
intyg om behovet) liksom de 
udda ”Skjutkäpparna”, ”Sken-
dödspistolen” och ”Velociped-
pistolen”. Dessutom väcker 
luftpistolen ”Haenel” nyfiken-
heten. Den uppges ha repeter-
mekanism för tjugo skott.

Pistolerna beskrivs ofta som 
”automatiska”, men de är som 
alla vet semiautomatiska.

Pistolen som rubriceras som 
”Browning-Rekyl-Pistol” 

från F.N. blev Svenska För-
svarets tjänstepistol m/07 och 
tillverkades även av Husqvar-
na i Sverige.

Några licenskrav fanns inte när 
förra seklet var ungt, de börja-
de enligt uppgift inte införas 
förrän i slutet av 1920-talet och 
var då närmast en formalitet.

För NP:s läsare har jag samlat 
ett axplock av produkterna i 
priskuranten från tidigt 1900-
tal och önskar en nöjsam läs-
ning.  

REVOLVER
Stiftantändning, 7, 9 och 12mm.
Kr. 7, 8, 10:-
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KATALOG från år 1927.

ÖVNINGSPISTOL 
BULLS EYE
Ljudlös, rökfri, luktfri. Bulls Eye 
är 23 cm lång och modellen är 
tagen från Colts .22 automatiska 
pistol. Den repeterar och som 
ammunition användes hagel 
N:o 2. Magasinet rymmer c:a 
60 skott. Haglen frammatas 
automatiskt och genomtränger 
med lätthet tunn kartong från 
c:a 6 – 7 meters håll. Siktet 
är ställbart. Pris med stämpel 
och dyna för skottavla. 3 st. 
celluloidfåglar, hagel mm.
Kr. 11:-

MÅLSKJUTNINGSPISTOL
Luftpistol med roulette.
Kr. 60:-

MINIATYRPISTOL
Med pärlemorkolv. Finfint 
arbete. Att hänga på 
klockkedjan. Laddas med små 
stiftpatroner. Kaliber 2mm 
”Kolibri”.
Kr. 3:50
Stiftpatroner till ovanstående. 
Förpackning om 25 st.
Kr. 1:-

BÖCHELS ORIGINAL 
MÅLSKJUTNINGSPISTOL LUNA
Kaliber .22 long rifle. Vertikal blockmekanism. 
Hävstång på sidan för spänning av snälltrycket. 
Borttagbart mikrometersikte med 3 olika grova 
siktskåror. Ett perlkorn och ett stolpkorn. 
Bakåtliggande sikte och därigenom förlängd 
siktlinje. Svart brunering med kantgravyr. 
Pistolen går att taga isär utan verktyg.
Längd 45 cm. Vikt 1,3 kg
Kr. 220:-

Jakt och målskyttemotiv från katalogen.

MAUSER-REKYL-PISTOL
Kaliber 7,63mm, för 10 skott, 
nickelmantlade kulor och 
röksvagt krut. Armésikte, 
graderat upp till 1000 m. 
Fodralet av trä tjänstgör även 
som kolv. Längd 290mm. 
Vikt 1,15 kg. Genomtränger 
på 10 meter 56 cm trä. Mycket 
kraftig och välskjutande pistol. 
Bästa vapen för toppskytte.
Kr. 135:-
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SALONGSPISTOL
Kaliber 6mm (.22 lr), längd 20 cm. 
Förnicklad med skurna trähandtag 
samt ring.
Kr. 9:-

WALTHERS AUTOMATISKA 
POLISPISTOL
Kaliber 7,65mm för 9 patroner. Denna pistol 
är konstruerad efter samma system som de 
amerikanska Coltpistolerna. Hanen spännes 
med tummen och behövs därigenom endast 
ena handen användas när vapnet skall göras 
skjutfärdigt. Fördelen med detta vapen är således att det aldrig 
behöver bäras med spänd slagfjäder men är dock alltid fullt klart att 
användas omedelbart.
Kr. 70:-
Obs! För detta vapen äro vi ensamförsäljare i Sverige. Obs!

MAUSER-AUTOMAT-
FICKPISTOL
Kaliber 6,35 för 6 patroner, 
nickelmantlade kulor och 
röksvagt krut. Trots sin ringa storlek ett 
mycket effektivt vapen. Pipans längd 
60mm, hela längden 110mm.

BROWNING-REKYL-PISTOL
F.N. Kaliber 9mm. Vapnets längd 205mm. 
Vikt 0,05 kg. Pris med två magasin och 
50 patroner.
Kr. 80:-

LUFTPISTOL
Kaliber 4,5mm. Förnicklad och blånerad. Enkel men gedigen 
konstruktion. Pipan nedfälles och laddningen är verkställd. 
Mycket bra luftpistol för målskjutning.
Kr. 31:75

LUFTPISTOL HAENEL
Bästa övningsvapen för 
inomhusskytte. Form och 
vikt lika en Parabellumpistol. 
Alltigenom precisionsarbete. 
Ställbart sikte. Refflad pipa. 
Längd 31 cm. Vikt 1,1 kg. 
Kaliber 4,5mm. Endast för kula.
Kr. 31:75
D:o samma vapen men med 
repetermekanism för 20 skott.
Kr. 43:75

NÖDVÄRNSPISTOLEN, 
S.K. ”SKENDÖD”
Pipa med bajonettfastsättning, 
återspringande hane, vikt 200 gr.
Kr. 7:50
Patroner till ovanstående.
Patronerna är laddade med en blandning av 
olika kemiska beståndsdelar, vilka vid skottets 
avlossande utveckla en del gaser som för 
några minuter gör angriparen urståndsatt i sitt 
förehavande. Förpackning om 100 st.
Kr. 20:-

WALTHER AUTOMATISK 
MÅLSKJUTNINGSPISTOL
Kaliber .22 long rifle för 12 patroner. Avtrycket 
lätt ställbart. Ligger mycket bra i handen.
Längd 27 cm, pipans längd 19 cm, vikt 0,89 kg.
Kr. 115:-
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Widforss jakt och vapenaffär kan spåras tillbaka till år 1729 och kruthandlaren M.F. Wallin i Stockholm, där 
Mauritz Widforss blev bokhållare. Mauritz drev senare en ”kryddkram” handel (krut och kryddor) och 1880 
startade han sin krut- och vapenaffär som då utökade sortimentet med tillbehör och kläder. Affären ombild-
ades 1904 till Mauritz Widforss Handelsaktiebolag där Mauritz var verkställande direktör till sin död 1905.
1968 köpte Erling Persson, som sedan slutet av 1940-talet sålt damkläder under firmanamnet ”Hennes”, 
rätten till namnet Mauritz. Det är alltså Mauritz Widforss förnamn som lever vidare i den globala klädjättens 
namn ”Hennes & Mauritz”.
Mauritz Widforss son Gunnar var framgångsrik landskapsmålare i USA, där en bergstopp i Grand Canyon 
är uppkallad efter honom, ”Widforss Point”.
Widforss bedriver idag skyttebiograf, butik och auktionsverksamhet i Arlandastad.

LUFTPISTOL. TELL
Kaliber 4,5mm. Förnicklad. 
Handtag av hårdgummi.
Kr. 15:-

PILAR
Kalibrar, från 4 – 6 1/3 mm.
Kaliber 6 1/3mm, per dussin.
Kr. 1:-

VELOCIPEDPISTOL
Med fäste för cykelstyret. 
Amerikanskt patent, 
”Son of a Gun”. Laddas 
med vatten eller annan 
vätska.
Kr. 2:50

CENTRAL, IMITATION SMITH & WESSON
Kaliber .38.
Kr. 25:-
ÄKTA SMITH & WESSON
Kaliber .38.
Kr. 65:-

LUFTPISTOLER
Af jern, förnicklade med kolf af trä. 
Pipan fälles framåt, som häfarm, 
varvid fjädern spännes.
Kr. 25:-

SKJUTKÄPPAR
G. Hanssons patent. 
Kaliber 28, slätborrad för 
hagel. Med tillbehör som 
t.ex. axelstöd.
Kr. 35:-
Kaliber 7,5 mm, med refflor.
Kr. 50:-
Franska käppar, för hagel, 
kula och raketpatroner.
Kr. 18:-

Mauritz Widforss (1836–1905)

MÅLSKJUTNINGSPISTOL
Kaliber .22 long rifle (6mm) med 
självverkande patronutkastare, bra 
reffling. Längd 36cm. Svart garnityr. 
Särdeles välskjutande (ej snälltryck).
Kr. 44:-
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Vårda ditt vapenVårda ditt vapen

Text: Peter Stålbrand
Foto: Peter Stålbrand och Anna Stålbrand

Vapenvård är både nödvändigt och nyttigt. Vissa kanske torkar av vapnet 
ibland och drar en borste genom pipan, medan andra plockar isär sitt vapen 
i molekyler för att putsa minsta lilla fjäder. Alla har vi olika sätt att göra det 
på. Denna artikel vänder sig mest till nya skyttar som är ovana med hur de 
skall göra, men även till vana vapenvårdare som vill ha lite tips.

Under de år jag har hante-
rat mina jakt- och handeld-
vapen, har jag läst och hört 
mängder av tips från förstå-
sigpåare. Själv tillhör jag grup-
pen mellan ”torka av vapnet” 
och ”plocka ned i moleky-
ler”. Förutom att hålla vapnet 
funktionsdugligt är vapenvår-
den även ett sätt att lära känna 
sitt vapen. Desto bättre kän-
nedom jag har om det, desto 
bättre förstår jag vad som kan 
vara fel när det någon gång 
börjar krångla.

Materialet
Innan vi börjar dyka ner i själ-
va rengöringen är det viktigt 
att förstå vad det är för ma-
terial vi har i våra vapen. De 
flesta vapen är gjorda i stål och 

många har delar gjorda i alu-
minium och eller plast.

Jag har tidigare haft kontakt 
med vapensmeden Jan Ohls-
son som berättar:
– Ett vanligt påstående är att 
blånerade och rostfria vapen 
inte rostar, vilket är helt fel. 
Dessa material görs mer kor-
rosionsbeständiga genom en 
tunn oljefilm över ytan, som 
lägger sig i porerna på materi-
alet. Även om ytan torkas av 
så finns oljefilmen kvar. Om 
man använder avfettning på 
ett blånerat eller rostfritt va-
pen så börjar det oxidera (ros-
ta) på nolltid.
– Blåneringen är bara en 
svart järnoxid. Den är väldigt 
stark rent mekaniskt och tål 

hårda tag utan att bli repig och 
ful. Utan oljefilmen är den 
inte bara utsatt, den blir även 
ful och saknar den där djupa 
skimriga ytan som gör den så 
vacker.
– De rostfria material som 
används i vissa vapen är inte 
genomgående rostfria, utan 
innehåller stål för att inte bli 
för mjukt. Korrosionen på ett 
sådant material blir en oxi-
dering som är grå-vit till fär-
gen och ser med tiden väldigt 
tråkig ut. Man saknar den där 
blanka fina finishen.

Materialet och olika vätskor
Eftersom materialet verkar 
ganska känsligt, frågar jag Jan 
vilka medel som kan vara rent 
förödande för våra vapen.

– Om man använder en vat-
tenbaserad lösning för att göra 
rent vapendelarna, skall den 
inte vara för sur när det gäller 
blånerade vapen. Om lösning-
en som kommer i kontakt 
med blåneringen har ett pH 
värde under 7, kommer det 
med största sannolikhet att 
lösa upp blåneringen. Många 
använder sura lösningar i sina 
ultraljudstvättar för att göra 
rent patronhylsor med till 
exempel citronsyra, men det 
är rent förödande för ett blå-
nerat vapen. Det skall vara en 
neutral eller basisk lösning till 
blånerade vapen.
– Lättmetall (aluminium) tål 
inte starkt basiska lösningar 
med ett pH värde över 7. Den 
är också känslig för myck-
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Rengjord och klar för att torka innan högtrycksluften gör sitt.

En välanvänd pipa på en 
Hämmerli SP20. Att vapnet ens 
fungerade att skjuta med är 
otroligt.

Samma pipa från SP20 efter 
rengöring.

Pipans inlopp på 
min Ruger GP100 
har fått en hel del 
avlagringar.

Pensling 
med fotogen 

och olja i 
badet. Min 
Unique blir 

inte bara ren 
utan får även 
en skyddande 

oljefilm.

Tryckluft är att bra hjälpmedel för att driva ut smuts från ställen som 
är svåra att komma åt.

et sura lösningar som har ett 
pH värde under 2. Då tap-
par materialet sin korrosions-
härdighet och angrips väldigt 
snabbt av oxider. Därför är inte 
maskindiskmedel ett bra alter-
nativ då det är mycket basiskt.

Hur bör man rengöra då?
Det vapensmeden Jan  Ohlsson 

brukar använda vid rengöring 
är en industriell ultraljuds-
tvätt som värmer vätskan till 
70 grader. I den blandar han 
alkaliska ämnen med vatten. 
Efter att de har legat i tvät-
ten ett tag flyttar han dem 
till ett oljebad för att sedan 
blåsa rent vapnet med tryck-
luft. Det kanske inte är något 

att rekommendera till någon 
som bor i lägenhet, men har 
man ett stort utrymme och 
många vapen är det en för-
träfflig lösning.
– För hemmabruk brukar 
jag råda att använda fotogen 
eller lacknafta blandat med ca 
5–10% av en tunn olja av ty-
pen SAE 0-10W, berättar Jan. 

Sedan blaskar man runt va-
pendelarna och penslar dem 
lite i lösningen för att los-
sa smutsen. Då blir det både 
rent och det får en pålitlig in-
oljning. Om man sedan har 
möjlighet att blåsa rent med 
tryckluft är det jättebra, men 
det går även att torka rent 
med en trasa efteråt.
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parata medel. Varje medel har 
sitt syfte. Visst är det många 
som fungerar, men de är inte 
bäst på någonting, säger Jan 
och ser lite finurlig ut.

De flesta av våra vapen bygger 
på ganska gamla konstruk-
tioner från den tiden då det 
bara fanns simpla mineral-
oljor. Om man ska använda 
moderna oljor måste de vara 
av typen som inte oxiderar 
genom att tjockna av syre-
upptagningen. Syntetiska ol-
jor är bättre, som till exempel 
motorolja av viskositet SAE 
0-10W. Detta är jättebra ol-
jor som egentligen är över-
kvalificerade för smörjning 
av vapen.
 Personligen anser jag att 
en bra solvent är ett måste, när 

Ett bra förstoringsglas med ljus 
skadar aldrig när det är små 
detaljer som skall granskas.

– Att använda fotogen i en 
ultraljudstvätt är inte så effek-
tivt då ljudvågorna fortplantar 
sig dåligt i fotogen. Man bör 
heller inte använda fotogen i 
en uppvärmd ultraljudstvätt 
då flampunkten är ganska låg, 
vilket kan ge förödande kon-
sekvenser, säger Jan.

Produkter på marknaden
Det finns en uppsjö av pro-
dukter på marknaden som 

sägs göra underverk med va-
pen. Det både smörjer, rengör 
och trollar fram en otrolig fi-
nish. Jan berättar att han är 
starkt skeptisk mot sådana 
produkter.
– Dessa produkter försöker 
agera både lösningsmedel och 
smörjmedel, vilket inte riktigt 
går ihop. Egentligen finns det 
inte några universalprodukter, 
det är bara dyra förpackning-
ar. Det bästa är att använda se-

hårdare avlagringar i och runt 
pipan behöver få en omgång. 
Dessutom är CLP Break Free 
en utomordentligt bra pro-
dukt, för att både rengöra och 
smörja vapnet när man inte 
har något annat alternativ, till 
exempel under en tävling.

Min egen vapenvård
Jag försöker regelbundet att 
göra vapenvård och en till-
syn på mina egna vapen. Hur 
jag gör skall jag beskriva steg 
för steg. Jag vill poängtera att 
detta är mitt sätt att göra va-
penvård och det kanske inte 
passar just dina vapen.
 Under åren har jag sett 
några riktiga skräckexempel 
på vanvårdade vapen. Jag har 
valt att visa upp en Hämmerli 
SP20 på bilderna nedan. Den-
na Hämmerli hade återkom-
mande vapenfel och hade fått 
vapenvård enligt ägaren. När 
jag öppnar pistolens slutstycke 
börjar jag ana hur illa det var. 
Att pistolen ens fungerade att 
skjuta med är en gåta.
 Vapenvård för vissa är att 
dra en så kallad bore-snake 
genom pipan och torka av 
den utanpå. Det kan räcka 
att göra efter varje skjutning, 
men ibland måste vapnen tas 
isär lite mer och få en rik-
tigt rengöring, översyn och 
smörjning.

Förberedelser
För att hålla reda på alla va-
pendelar vid demonteringen 
har jag förberett ett papper 
där alla skruvar och fjädrar 
läggs på. Sedan börjar jag med 
att lossa kolven som inte be-
höver någon större rengöring 
förutom att torka ur den in-
uti med en trasa. I början tog 

En ren och pålitlig revolver klar att 
monteras ihop igen.

En liten udd med 
Moly Grease på hårt 

belastade ytor gör 
att allt fungerar bra.

Glöm inte att rengöra utrymmet 
för slagstift och fjäder. Där 
samlas mycket smuts som kan ge 
vapenfel.
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Jag återanvänder blandningen 
för rengöring flera gånger och 
silar den genom ett kaffefilter 
ibland.

jag även fram handböcker och 
letade upp instruktionsfilmer 
på nätet där det visas hur ett 
vapen demonteras. Till nästan 
alla välkända vapen finns det 
ofta någon som har gjort en 
liten film på YouTube om hur 
dessa demonteras och monte-
ras ihop igen.

Demontering och kontroller
Därefter lossar jag eventuella 
pipvikter, demonterar mantel 
och rekylfjädrar för att sepa-
rera delarna så mycket som 
möjligt. Innan jag går vidare 
inspekterar jag hur rekylfjär-
den ser ut. En rekylfjäder ska 
vara rak och jämn. I min Uni-
que ser den lite misshandlad 
ut, varför jag då också byter 
ut den mot en ny.
 Att ha reservdelar till sitt 
vapen liggande är ingen dum 
idé. De gånger jag har akut 
behövt byta ut delar i mitt 
vapen innan tävling är få men 
utan reservdelar skulle jag 
flera gånger fått ställa in mitt 
deltagande. Därför är det bra 
att ha vanliga slitagedelar som 

rekylfjäder, slagstift med fjä-
der, utdragare i reservdelslå-
dan för att snabbt kunna byta 
ut dem.
 Jag demonterar även slag-
stiftet ur slutstycket för att göra 
rent. Jag märker att det är or-
dentligt med smuts inuti slut-
stycket och blir glad över att 
jag bemödade mig att öppna 
det. Det samlas oftast mycket 
smuts på dolda ställen, vilket 
kan orsaka eldavbrott om inte 
slagstiftet går fritt och rent.

På YouTube finns 
många guider 
på hur vapen 
kan tas isär och 
monteras ihop. 

 På min Tanfoglio de-
monterar jag också en del av 
tryckmekanismen, den del 
som kallas ”sear”. Det är den 
del som har till uppgift att 
haka upp hammaren tills av-
trycket görs. Där är det riktigt 
smutsigt och en sådan viktig 
del skall hållas ren eftersom 
det annars kan göra avtryck-
et raspigt och ojämnt.

Rengöringen
När jag demonterat mina va-
pen fyller jag upp ett bad med 
fotogen utblandat med olja. Jag 
lägger vapendelarna i vätskan 
och penslar på de smutsiga 
partierna med en pensel i ba-
det. Smutsen lossnar effektivt 
och efter ett tag ser jag hur 
krutresterna löser upp sig av 
behandlingen. I revolvern tar 
jag en mässingsborste och gör 
ren kamrarna i trumman samt 
runt pipans början. Det sam-
las en massa blyrester som kan 
vara svåra att få bort just där. 
Efter lite mer pensling tar jag 
upp delarna och lägger dem på 
papper för att torka upp.
 Efter att jag demonte-
rar och rengjort magasinen i 
samma bad har vapendelarna 
torkat en del. Därefter driver 
jag ut all överflödig vätska 

från vapendelarna med tryck-
luft innan de får torka lite till.
 När alla vapendelar har 
torkat syns en tunn oljehinna 
på stålet från rengöringsba-
det, vilket är riktigt bra för 
att motverka rost på de utsat-
ta delarna. Vid upphaket och 
delar som utsätts för en hård 
kraft när vapnet avfyras, läg-
ger jag en tunn sträng med 
Castrol Moly Grease. En olja 
som är gjord att motstå hårda 
krafter när metallytor glider 
mot varandra.

Monteringen
När allt har torkat upp or-
dentligt torkar jag av alla de-
lar med en trasa. Jag vill inte 
använda tryckluften igen då 
den driver bort för mycket av 
den rostskyddande egenskap 
som oljefilmen ger. Efter att 
alla vapen är monterade igen 
måste jag kontrollera att allt 
fungerar som det ska. Man-
telrörelser och provklick är 
ett måste, men jag gör även 
en kontroll av avtryckarvik-
ten på mina vapen. Nu ändrar 
jag inte särskilt ofta på inställ-
ningarna för avtryckaren, men 
jag vill vara säker på att det 
blir rätt i nästa vapenkontroll. 
Det är därför väldigt bra att ha 
en kontrollvikt hemma.
 När allt är klart och mon-
terat igen silar jag mitt olje-
blandade fotogen tillbaka i en 
flaska för att återanvända nästa 
gång.
 Nu är det bara en kontroll-
skjutning som återstår, något 
jag alltid vill göra efter att ha 
rengjort vapen så pass grund-
ligt. Det är extra viktigt när 
man har gjort rent tryckmeka-
nismen i sitt vapen. Om de de-
lar som sköter avtrycket är för 
rena och torra, går det ibland 
inte ens att avlossa något skott. 
Därför har jag alltid med mig 
lite CLP Break Free olja och 
Moly Grease i små burkar ut 
till skjutbanan om jag behöver 
smörja lite extra.  

Det som skrivs i denna artikel är metoder och produkter som passar 
mig och mitt vapen, och skall alltså endast ses som en vägledning 
och inte en bruksanvisning. Ni gör vapenvård på helt egen risk 
efter eget omdöme. Kontrollera alltid handboken till ditt vapen 
innan du börjar, och är du osäker bör du lämna in ditt vapen till 
en serviceverkstad istället.

En tub Castrol Moly 
Grease som jag 
använt de senaste 
fem åren.
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Ammunition .22 för 59 öre!
Är det för bra för att vara sant?

Ammunitionstestet genomfördes på Sportec
med några av de vanligaste pistolerna
på marknaden: Pardini SP22 och FWB AW93.
Skottstol: Ransom Rest
Avstånd: 25 m 
Inga funktionsfel uppmätta. 
Tavla 1 Pardini SP22: 60 skott 
Tavla 2 FWB AW93:10+10+10+10 skott
Tavla 3 AW93: 50 skott
Tavla 4 FWB AW93: 25 skott

I det första testet på 60 skott så ställde vi in
skottstolen så att Pardinin sköt i mitten av
heltavlan. Samtliga skott utom 1 satt inom
innertian (men det blev likväl en bra tia).
Träffbilden: 62 mm.
 
I vårt andra test sköt vi med FWB AW93.
Efter 10 skott kunde vi konstatera en bra 
träffbild även här. Vi vände på spegeln och fortsatte testet 3 gånger till på samma spegel. 
Fortfarande bra träffbild.
Sedan kom eldprovet: Kunde pistolen hålla denna träffbild över en hel match? 
Vi sköt 50 skott. När detta var klart så sköt vi ytterligare 25 skott för att säkerställa jämn-
heten. Träffbilderna för AW93 var mellan 27-44 mm. Resultatet ser du här nedanför.

Du känner säkert redan till Magtechs patroner. Nyligen lanserade 
man en förbättrad version av sina .22 LR-patroner och det är alltså 
denna ammunition som vi nu har testat i skottstol.
En burk med 300 patroner kostar 195 kr (65 öre /skott).
10 burkar kostar 1860 kr (62 öre/skott).
Vid köp av 300 burkar är priset så lågt som 59 öre skottet.
Den nya patronen har en helt vanlig fettad blykula (40 grs).
Utgångshastighet: 350 m/s. Kan den prestera på 25 meter?

Olika pipor ger så klart olika resultat men helt klart är att detta är en mycket prisvärd
ammunition.
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Synundersökning med inriktning på skytte. Broschyr skickas på begäran.
Övriga skyttebågar: Champion, Jäggi, Skanåker, Gehmann.
Övriga prisuppgifter eller förfrågningar, ring eller skriv till:

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

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

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

Stor sortering av filterglas,
med eller utan styrka.

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

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

SKYTTEGLASÖGON
SYNUNDERSÖKNINGAR
GLASÖGON & LINSER 
Välkomnar alla gamla och nya kunder 
till vår nya och fräscha butik!

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

OPTICWAY

www.opticway.se

Colt har länge kämpat för sin 
existens när efterfrågan på de-
ras vapen under åren har mins-
kat och Smith & Wesson tagit 
större marknadsandelar. När 
polisen i USA bytte ut sina 
tjänstevapen till Glock stod 
Colt återigen inför ett tungt 
nederlag. Så sent som 2015 
ansökte företaget om konkurs.

Den 11 februari underteckna-
de CZ Group ett köpeavtal 
om att förvärva 100 procent 
av kapitalet i moderbolaget 
Colt Holding Company, LLC. 
Detta till en ersättning på 220 
miljoner dollar. CZ plane-
rar att finansiera förvärvet av 
Colt med företagets befintliga 
tillgångar. Affären är inte helt 
klar ännu innan den granskas 
av myndigheterna som skall 
ge sitt godkännande, men 
koncernen räknar med att af-
fären avslutas under Q2 2021.
 ”Denna sammanslagning är 
ett strategiskt steg för båda företa-
gen”, säger Lubomír Kovařík, 
VD och ordförande för CZ 
Group. ”Förvärvet av Colt, 
ett ikoniskt varumärke och ett 

riktmärke för militära, brotts-
bekämpande och kommersiella 
marknader globalt, passar perfekt 
i vår strategi att bli ledande inom 
skjutvapenindustrin och en nyck-
elpartner för de väpnade styrkor-
na. Vi är stolta över att inkludera 
Colt, som har stått axel mot axel 
med den amerikanska armén i 
över 175 år, i vår portfölj. Vi tror 
på den framgångsrika kopplingen 
mellan våra företagskulturer och 
den kompletterande karaktären 
hos varumärkena CZ och Colt.”

”Vi är mycket nöjda med ut-
sikterna till en sådan strategisk 
kombination,” säger Dennis 
Veilleux, VD och koncern-
chef för Colt. ”Efter att ha ge-
nomfört en historisk vändning av 
verksamheten och den ekonomis-
ka utvecklingen i Colt under de 
senaste fem åren, är detta ett vik-
tiga nästa steg. Tillsammans med 
CZ Group positionerar företaget 
sig för att dra nytta av betydande 
tillväxtmöjligheter. Vi är glada att 
gå samman med CZ Group, vil-
ket kommer att vara en kraftfull 
kombination för både varumärken 
och för våra kunder.”  

Av: Peter Stålbrand

Legendariska Colt är en av världens ledande 
företag inom utveckling och tillverkning 
av vapen. Företaget har levererat vapen 
till civilpersoner, försvarsmakter och 
myndigheter i USA och över hela världen 
i över 175 år. Colt har varit en viktig 
tillverkare ända sedan Vilda Västerns dagar 
när deras ikoniska revolvrar benämndes 
”The Peacemaker”.

Lubomír Kovařík 
– President 
CZ Group, 
Petr Koblic – 
VD Prag Stock 
Exchange och 
Jan Drahota 
– finanschef 
CZ Group.
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Hela denna sida är en annons från Sportec AB
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Många bilder!

Beställes via Svenska Pistolskytteförbundets hemsida, ”Marknad/Shop”. Bokens mått 170x240 mm, 132 sidor.Beställes via Svenska Pistolskytteförbundets hemsida, ”Marknad/Shop”. Bokens mått 170x240 mm, 132 sidor.

”Järnmannen från Sverige””Järnmannen från Sverige” handlar om  handlar om 
Torsten Ullman, världens bästa pistolskytt i nästan Torsten Ullman, världens bästa pistolskytt i nästan 
trettio år.  Vi får följa honom från hans första trettio år.  Vi får följa honom från hans första 
trevande steg i början på 1930-talet till hans stora trevande steg i början på 1930-talet till hans stora 
framgångar på OS och VM. Han är dessutom den framgångar på OS och VM. Han är dessutom den 
enda pistolskytt som erhållit Bragdguldet. Vi får enda pistolskytt som erhållit Bragdguldet. Vi får 
också veta mer om Torsten Ullman vid sidan av också veta mer om Torsten Ullman vid sidan av 
skjutbanan.skjutbanan.
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”Järnmannen från Sverige” handlar om Torsten Ullman, världens 

handlar om Torsten Ullman, världens 

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

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

hans många framgångar med ett olympiskt guld och Svenska Dagbladets 

hans många framgångar med ett olympiskt guld och Svenska Dagbladets 

guldmedalj – Bragdguldet som kronan på verket.

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

 Torsten delar också med sig av upplevelser och erfarenheter från sin 

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

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

Vi får också veta historien om hans egenkonstruerade fripistol.

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

Flera av  Torstens barn som blev skickliga pistolskyttar framträder i 

boken. Vi får också veta mer om  Torstens liv vid sidan av skjutbanan 

boken. Vi får också veta mer om  Torstens liv vid sidan av skjutbanan 

och hur han från en enkel hobbysvarv skapade ett framgångsrikt 

och hur han från en enkel hobbysvarv skapade ett framgångsrikt 

industriföretag med 500 anställda som alltid gick med vinst.

industriföretag med 500 anställda som alltid gick med vinst.

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

Ny bok!

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

Årets Förbundsmöte genom-
förs som videokonferens den 
20 juni. Kretskonferensen 
kommer preliminärt att ge-
nomföras under andra halv-
året 2021.

De Nordiska Mästerskapen 
i Fältskjutning som skulle 
ha avgjorts i Tidaholm, och 
landslagsuttagningen som 
skulle ha genomförts på Got-
land, är inställda.

Europamästerskapen i PPC 
skulle ha genomförts i Tjeck-
ien 2020, men sköts upp till 
2021. WA 1500 styrelse har 
nu på begäran av arrangören 
beslutat att skjuta upp tävling-
arna till 2022.

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

OBS!
Förbundet kommer att infor-
mera via hemsidan om någon 
förändring i planeringen sker 
på grund av pandemin.

Hemsidan
Lösenord till köp/byt/sälj är:
Magasinsbrunn

Styrelseuppgifter och 
kontouppgifter
Det viktigt att uppgifter om 
styrelse och kontouppgif-
ter kontinuerligt uppdateras 
i MAP.

Åldersrabatt på guldmärke
På förekommen anledning 
påminns om skjuthandbokens 
regler för pistolskyttemär-

ke och inteckning för årtals-
märken samt kopplingen till 
föreningsintyg. Dessa är obe-
kanta för många skyttar och 
föreningar.

Om pistolskyttemärken i brons, 
silver och guld: ”För person 
som under ett föregående år 
fyllt 55 gäller 1 poäng min-
dre per serie, och för personer 
som ett föregående år fyllt 65 
år, 2 poäng mindre per serie” 
(SHB O.5.1.1.1).

Om årtalsmärken: ”Skytt som 
ett föregående år fyllt 65 år 
erhåller inteckning efter att 
ha uppfyllt fordringarna för 
pistolskyttemärket i silver” 
(SHB O.5.1.2.1). Observera 

att denna ”rabatt” endast kan 
nyttjas av skytt som löst sitt 
guldmärke.

Om föreningsintyg: ”Medlem 
skall ha uppfyllt fordringar-
na för SPSF guldmärke eller, 
för innehavare av guldmärket, 
uppfyllt fordringarna för år-
talsmärke under något av de 
två senaste åren” (SHB O.8, 
punkt 9).

Om krav på skjutskicklighet: 
”Gäller olika krav på skjut-
skicklighet för olika ålder-
skategor ier (till exempel 
veteranklass eller motsva-
rande) tillämpas dessa” (FAP 
551-3).



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

Qiang Yuan – 
Världsmästarkulor

Steyr LP 50

Smith & Wesson 
M/686

Allt för Jakt & Skytte!

Steyr Evo 10E

Sickinger hölster

DGJ 20x

Walther SSP-E



Staffans Vapen & Jakt AB
Duvnäs Företagshus  
781 90 Borlänge  
0243-230504

Öppet  
Mån-Fre 13.00-17.00  
Lördag  10.00-14.00
www.staffansvapen.se

Vi erbjuder räntefri avbetalning via Wasa Kredit AB

Ny generalagent i Sverige
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Posttidning B
Svenska Pistolskytte-
förbundet
Box 27001
102 51 Stockholm

OBS! Medlemmar ändrar sin adress via sin egen förening.


