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Tidningens uppfattning framgår av ledarsidan.
För åsikter och innehåll i övrigt redaktionellt material
svarar respektive författare. Tidningen förbehåller sig
rätten att vid behov korta ned insänt material.
För insänt ej beställt material ansvaras ej.

Foto: Peter Carlsson

Hör av er till NP!
Skriv några rader till NP och berätta om vad som händer
i just din region! Kan någon dessutom ta några bilder
och bifoga är det ännu bättre. Kanske har din klubb
en annorlunda tävling eller aktivitet som kan vara ett
tips till andra föreningar. Säkert finns det också många
vittnesmål om klubbmedlemmar som gjort sig förtjänta
av uppskattning i förbundstidningen. Skriv och berätta!
Anna S. Törnqvist och Peter Carlsson

LEDARE

detta. Ledarskap inom förbundets
alla tre nivåer måste bygga på motivation, engagemang och lojalitet
Men vi har också börjat skymta någ- till förbundets grundidéer och stadra allvarligare problem inom vårt ga, inte genom tvång, ”böter” eller
förbunds ram. Förbundet består ju uteslutningshot. Vi ska inte missav förbundsledningen, kretsar, för- gynna någon av förbundets grenar
eningar och ytterst medlemmarna. och vi ska inte heller diskriminera
Strikt sett är kretsarna medlemmar utövare av en viss specifik gren på
i förbundet och föreningarna med- vare sig förenings- eller kretsnivå.Vi
lemmar i kretsarna. Dessa tre nivå- måste också acceptera att förbundets
er måste samspela väl. Idag är detta många grenar inte kan utövas, eller
särskilt viktigt eftersom det är för- ens uppskattas, av alla medlemmar
bundet som är auktoriserat av po- i alla föreningar. Vi kan därför inte
lismyndigheten. Förbundet måste heller tvinga alla medlemmar och
vara just ett förbund och inte någon alla föreningar att delta i eller arTävlingssäsongen 2018 går i skri- form av löslig federation, där olika rangera alla typer av tävlingar; måvande stund mot sitt slut. Det finns regler gäller i olika delar av landet. let för vårt ledarskap måste vara
Från förbundsledningen har vi att engagera våra medlemmar och
flera spännande tävlingar kvar över
på
senare
tid sett att olika rutiner föreningar på ett sådant sätt att så
hela landet men i allt väsentligt laddar vi inom förbundet om för en ny och förhållningssätt även vad gäller många grenar som möjligt kan ha så
viktiga frågor har börjat utvecklas i många tävlingar på så många platser
säsong 2019.
Och en titt i backspegeln mot olika delar av landet, både på krets- som möjligt.
Om vi accepterar dessa grund2018 visar att förbundet haft ännu och föreningsnivå. Ofta handlar det
ett framgångsrikt år. Antalet med- om några få personer som ser mer värden slipper vi de flesta av de
lemmar ökar påtagligt (igen), täv- till sina egna intressen än förbundet problem som uppstått här och var i
förbundet de senaste åren.Vi skulle
lingarna har många starter och våra som helhet. Detta är olyckligt.
inom förbundsstyrelsen i så fall ockSM-arrangemang är överlag lysande
Några grundvärden bör vara samma så slippa långa interna diskussioner
tillställningar.
för alla, både inom förbundsstyrel- och därtill ständiga dialoger med
Vi har dessutom inte heller ännu sett sen, på kretsnivå och i föreningar- vår Överklagandenämnd, som avgör
några större politiska moln på hori- na, t ex de följande.Vi håller på med denna typ av ”juridiska” problem.
sonten, trots det mycket oklara re- en ideell verksamhet, som både är
geringsläget efter valet 2018. Som en skytteidrott och en frivillig för- Avslutningsvis vill jag säga att förhar diskuterats tidigare i denna tid- svarsorganisation.Vi kan inte tvinga bundsstyrelsens arbete inte slutar
skrift finns det ett långsiktigt pro- enskilda medlemmar att offra sin bara för att tävlingssäsongen gör det.
blem i form av en ny ”blyfråga”, den fritid för att stödja eller genomfö- Vi har under de kommande måhär gången genom ett förslag som ra vår verksamhet; vi måste istället naderna flera viktiga konferenser
den svenska (!) Kemikalieinspektio- motivera dem att göra det.Vi måste framför oss, till exempel Folk och
nen lanserat till EU-kommissionen. kunna tala med varandra som vux- Försvars rikskonferens i Sälen i jaBlir det förslaget verklighet kan vi na människor om problem uppstår, nuari och WFSA:s möten i januari
inom loppet av bara några år tvingas inte direkt hota med uteslutning – och mars. FoF ger unika möjligheavstå från all blyammunition. För- vare sig på förenings- eller kretsnivå. ter att informellt diskutera för oss
bundet kommer att göra allt för att Uteslutning ska vara den absolut sis- viktiga frågor med både politiker
se till att detta inte blir vår verklig- ta åtgärden som vidtas efter att man och representanter för myndigheter.
het. Vi gör det som vanligt i nära försökt alla andra vägar, och då ska WFSA (World Forum of Shooting
samarbete med den övriga skytte- det finnas goda, vattentäta skäl till Activities, den internationella sammanslutningen för jakt- och skytterörelsen m.m.) är vårt viktigaste
instrument på global nivå. Rapporter från dessa arrangemang kommer
Det blir mer och mer vanligt att föreningarna
i kommande nummer av NP.
ställs inför miljörelaterade problem som till
exempel buller, bly eller förelägganden. För att
Med detta vill jag önska er en trevlig
hjälpa föreningarna har Förbundet (tillsammans
höst, en God Jul och ett Gott Nytt
med de andra skytteorganisationerna) anlitat
Skytteår 2019!
Melker Skoglund som miljökonsult.
Mike Winnerstig, Styrelseordförande
I Melkers arbetsuppgifter ingår att bistå
föreningarna per e-mail eller telefon med enklare rådgivning. Denna
rådgivning är gratis. Behövs mer omfattande konsultation bekostas
Köp/sälj/byt på
denna av föreningen. Kontakta Melker direkt om ni råkar ut för
hemsidan
miljörelaterade problem. Desto tidigare Melker kan kopplas in, desto
större är möjligheten att lösa problemet.
Aktuellt lösenord till köp/sälj/bytfunkrörelsen och andra intressenter, t ex
jägarorganisationerna.

NYA Miljöakuten!

Ni når Melker på e-post mskoglund.miljokonsult@gmail.com eller via
telefon 070-225 48 02.
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tionen på förbundets hemsida kommer
framdeles att kungöras på denna plats:

Aktuellt lösenord: Slutstycke
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Ruger MKIV.22 LR

SR1911 .45 ACP

Piplängd: 5”.
Nu med ställbart sikte!
(finns även med fast sikte)
Magasinskapacitet: 8.

Blånerad eller rostfri. Stälbart sikte.
Piplängd: 140 mm.
Tillbehör: Kolv med ställbart handstöd

Double Action
Super Redhawk .44 M, .45 Colt, .454

GP100 .357 Magnum

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

Blånerad eller rostfri.
Piplängd: 4,2 eller 6”.
Ställbart sikte.

Mer info: SPORTEC.SE/RUGER
Single Action
NM Blackhawk .357M, .44M, .45 Colt

Rostfri eller blånerad.
Piplängd: 4,62-5,5-6,5-7,5”.
Ställbart sikte.
New Model Super Blackhawk .44 M

Rostfri eller blånerad.
Piplängd: 4,62-5,5-7,5-10,5”.
Ställbart sikte.
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NM BH Bisley .44 M, .45 Colt

Blånerad.
Piplängd: 5,5-7,5”.
Vaquero .357 M, .45 Colt

Blånerad eller rostfri.
Piplängd: 4,62-5,5”.
Fasta riktmedel.
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Möt vår
nye miljökonsult
Melker Skoglund, 67, kommer ursprungligen från Vilhelmina i
Västerbotten och gillar att semestra i Sverige. När han inte är
upptagen av andra engagemang blir det en del jaktskytte och
viltspårsmästerskap med hundarna. Gillar matlagningsprogram i tv
men undviker blodiga deckare.

Av: Ulf Hansson

Oftast blir klagomålen på buller väldigt överdrivna och tyvärr ställer sig
kommunernas miljönämnder på grund av försiktighetsprincipen oftast på
den klagandes sida, säger nytillträdde miljökonsulten Melker Skoglund.
Bullret från skjutbanor toppar just nu listan på klagomål.
Melker Skoglund, Nynäshamn, är ny på posten som
miljökonsult för Svenska
Pistolskytteförbundet. Han
har arbetat inom Försvarets Forskningsanstalt (FOA),
som senare blev Totalförsvarets Forskningsinstitut
(FOI), sedan 1981 som forskningsingenjör och är numera
pensionär sedan ett år tillbaka.
På FOI blev det ganska snart
fokus på arbetsmiljöfrågorna
vad gäller de militära vapnen
och skytteverksamheten.
– Det handlade ofta om bullermätningar, förklarar Melker, men jag har också deltagit
i undersökningar av restprodukter, till exempel bly som
tillsats i krut och tändämnen
vid krutförbränning.
4

Melker har stor erfarenhet av

miljöfrågor, bland annat som
aktiv i Svenska Jägareförbundet. Han har tidigare också
varit aktiv skytt både med gevär och pistol och jobbat som
skjutledare.
– På 90-talet blev det en
del sportskytte och fältskytte
både på gevär och pistol, berättar han, senare blev det mer
pistol för min del, jag har varit aktiv pistolskytt i ungefär
femton år. Numera ägnar jag
mig bara åt jaktskytte.

Jobbet som miljökonsult har

Melker bara haft sedan i somras och han håller som bäst på
att bli ”varm i kläderna”.
– Lagstiftningen ändras ofta
och det gäller att hålla igång

kontaktnätet med olika personer som har insikt i vad som
händer på området, jag försöker hålla mig uppdaterad, säger han.
Melker berättar att det redan
kommit in mer ärenden och
förfrågningar än han räknat
med på så kort tid.
– Främst gäller det grannar
till skjutbanor som klagar på
buller eller närboende som
oroar sig för blyläckage från
kulfången, berättar han, men
även frågor om sanering av
kulfång.
Jag frågar Melker om vilket

han anser vara det största ”hotet” mot pistolskyttet. Melker
behöver ingen längre betän-

ketid, det handlar om EU:s
vapendirektiv som – när det
blir klart – kan bli bekymmersamt vad gäller implementeringen i den svenska
lagstiftningen.
– Man kan fundera över vad
tanken är bakom regleringen
inom EU, säger han, man vill
minska risken för terrorism
och då är det civila skyttet
lättast att ge sig på och reglera. Det är ju inte det som är
problemet. Mer och mer illegala vapen är i omlopp och
det är ju inte alltid man använder vapen heller, vi har ju
sett hur till exempel vanliga
bilar blir mordredskap i händerna på terrorister.
Utöver oron för vad EU ska
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komma fram till i vapendirektivet är bullret i fokus.Vad
kan vanliga skytteklubbar
göra? Melker har redan varit
i kontakt med några föreningar vars verksamhet ifrågasatts.
– Det är helt klart så att det
är dåligt med kunskapen om
skytteverksamheten hos kommunernas miljöhandläggare.
Vad gäller buller har Naturvårdsverket satt gränsen 60
decibel och det är väldigt
svårt att uppskatta om man
håller den ljudnivån när man
befinner sig på själva skjutbanan, det krävs avancerad utrustning och kunskap för att
säkert kunna mäta bullernivån, därför rekommenderas
bullerberäkningar. Bullerutredningar är kostsamma och
en liten förening har helt enkelt inte råd att göra en så
omfattande utredning.

– Vitboken togs fram av kollegor på FOI i Umeå i samåstadkomma bra bullerdäm- arbete med SPSF, förklarar
pande åtgärder på skjutbanor- Melker, och den visar ju att
na med relativt enkla medel, man i de flesta fall inte kan påtill exempel med ljudisoleran- visa att blyet i ammunitionen
de plattor i hallen och runt påverkar miljön negativt. Det
är dock en av de miljöaspekter
skjutplatserna.
– Det har visat sig räcka på som kommunerna fokuserar
många skjutbanor för att hålla på. Oron gäller förstås möjligNaturvårdsverkets riktvärde, heten att bly i kulfången kan
lakas ur och spridas i marken.
säger han och fortsätter:
– Det vore väldigt bra om För närvarande är det dock
man kunde få miljönämn- främst bullret som är i fokus.
derna i kommunerna att förstå skytteverksamheten bättre. Flera typer av miljökulfång har
Klagomålen som kommer sett dagens ljus.
till dem från allmänheten är – Jag har sett ett par konofta väldigt överdrivna. Ty- struktioner, säger Melker, det
värr ställer sig nämnderna på finns ju smarta lösningar som
grund av försiktighetsprinci- dock ställer sig väldigt kostpen (Kap 2 Miljöbalken) alltid samma i dagsläget, särskilt
på den klagandes sida. Det här med tanke på vanliga skyttemed skytte ligger inte heller klubbars ekonomi.
på topp i popularitet just nu
med tanke på alla kriminella Melker framhåller än en gång
skjutningar som förekommer. det viktiga i att informera mer
Dessutom har det i samhället om skytteverksamheten, inte
varit ett ganska svalt försvar- minst gentemot kommunersintresse vilket också påverkat na. Det är också viktigt att ha
en bra kommunikation med
skyttet negativt.
de närmaste grannarna till
Och hur går det med blyfrå- skjutbanorna.
gan, det kändes ganska lugnt – På kommunerna kan det
efter att skytteorganisatio- handla okunskap vad gäller
nerna presenterat fakta i en vår verksamhet och en vikVitbok? Melker nickar in- tig sak är att så mycket som
stämmande men påpekar att möjligt söka kontakt med
frågan om bly i ammunition miljöhandläggarna för att ge
med stor sannolikhet kommer dem relevant fakta och information om vår verksamhet.
att återuppstå.
Melker menar att det går att
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EU:s väntade vapendirektiv oroar.

Vi kommer in på en annan fråga under intervjun; gamla arrendeavtal för skjutbanor.
– När tiden löpt ut måste
avtalen omförhandlas, vilket
kan bli svårt om markägaren
ogillar verksamheten. Utöver
detta finns det ju skjutbanor
som inte har något avtal alls.
Markägaren, ofta själv skytt,
har en gång i tiden gett sitt
tillstånd att bygga en skjutbana på ägorna utan att man
skrivit ett avtal. När ny ägare
tillträder har man inget att sätta emot då denne anför klagan
på verksamheten.
Melker pekar på att Linköping kan vara ett exempel
på detta, där SAAB har varit
huvudman för skjutbanorna, men där skytteföreningen
saknar avtal.
– Nu har man haft en stor
miljöutredning där och den
utföll så att trots att skyttet
inte betyder något för den
totala planeringen av området
drar man ändå ned på verksamheten. Ett flertal restriktioner har redan införts med
syfte att skyttet inte ska kunna
ha någon påverkan i framtiden. Det kunde varit bra om
klubben långt tidigare sett till
att ha ett riktigt avtal, i efterhand är det omöjligt att göra
något åt det.
Det finns helt klart mycket att
greppa tag i för Melker.

– Jag tycker det ska bli väldigt intressant och roligt att
jobba med de här frågorna,
säger han, just skottbuller har
intresserat mig särskilt. En annan intressant sak vi jobbade
med inom myndigheten var
rikoschetter och riskområden, något som givetvis också innefattas i pistolskyttet.
Jag har också deltagit i en del
forskning för skytteverksamhet i miljöer där ventilationen är extra viktig. Det kan
skilja sig en del mellan olika
krutsorter gällande innehållet
i restprodukterna/krutgaserna.
Avslutningsvis slår Melker ett
slag för våra skytteförbunds
frivilligverksamhet som han
menar är särskilt viktig för
det civila skyttets framtoning
mot såväl kommuner som allmänhet.
– Ju mer vi kan bistå Försvaret med vår kompetens, inte
minst skytteutbildningar, desto bättre. Det ökar vårt pluskonto.

Melker svarar gärna på frågor
via telefon eller mail. Enklare
rådgivning är kostnadsfri. Mer
omfattande uppdrag arvoderas
efter överenskommelse.
Telefon: 070-225 48 02
E-post: mskoglund.miljokonsult@
gmail.com
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Observerat
numret. Det behövs både vapen och
ammunition för att det ska bli skytte.
Ytterligare en komponent som be-

Precisionsskyttetavla i äkta gjutjärn,
placerad mellan ”Ladetöyhuset”
(laddverktygshuset) och ”Krutthuset”
på Vardöhus, världens nordligaste
fästning. Skyttet har länge varit starkt i
Norge, och är det fortfarande.

Vad kan då tynga Polismyndigheten

när det gäller allmän ordning kopplat till skytte? En fråga är vem som
ska utfärda säkerhetsbestämmelserna. Idag är det Skyttesportförbundet,
Pistolskytteförbundet och Jägareförbundet tillsammans som skriver
och fastställer SäkB. ”Borde inte det
vara en myndighetsuppgift?” kan en
myndighetsföreträdare tänka. Vem
ska besiktiga banor? ”Är inte en
fältskyttebana i lagens mening också
en skjutbana?” Här finns möjligheter till framtida trassel.

En annan observation gjorde jag i S:t

Olof, under PPC-EM. På lördagskvällen arrangerades en förnämlig buffé för deltagarna. Deltagarna
började samlas, och jag ser en grupp
tyska skyttar inbegripna i en livlig
diskussion. Jag närmar mig nyfiket, och spetsar öronen. Min tyska
är långt ifrån perfekt. De talar om
”Schießstand” (skjutbana), skakar
på huvudet och pekar på 300-metershallen, en helt vanlig skjuthall.
Hallen var inget som användes för
denna tävling, men de tyska gästerna
såg ut som de sett ett spöke. Jag frågar vad de funderar på och det pekas
utöver åkern. Ja just det, ”die kühe”
(korna) kan gå därute, hundra meter
ute till höger. ”Nein, da gar nicht.”
Man får väl inte ha en skjutbana som
inte är helt tillsluten åt alla håll? Jo,
i Sverige kan man det.Tack för det,
något vi ska vara rädda om – bevare
oss för om EU börjar intressera sig
för skjutbanor.

Apropå skjutbanor – nästa strid för
skytterörelsen kommer inte att stå
om vapen utan om miljö och/eller skjutsäkerhetsbestämmelser. Vår
svenska Kemikalieinspektion har
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hövs för att det ska bli skytte är
någonstans att skjuta. Vi skjuter
på skjutbanor och i terrängen. De
skjutsäkerhetsmässiga reglerna för
detta finns dels i skytteförbundens
”Säkerhetsbestämmelser Civilt
Skytte”, dels i Ordningslagen med
tillhörande förordningar och föreskrifter. Föreskrifterna, som ges ut
av Polismyndigheten, är gamla och
inte synkroniserade med förändringar i andra författningar. Enheten
för Förvaltningsrätt vid Polismyndigheten har bestämt sig för att
”uppdatera föreskrifterna” och se
över om de överensstämmer med
lagstiftningen. Detta uttryck känns
tyvärr alltför bekant – som ”synnerliga skäl” i Västra Götaland 20102011, ungefär.

Glöm inte kontrollera att patronläget
är tomt. Viktigt, även om du inte har en
40,6 cm Schnell-ladekanone C/34 på
Batteri Trondenes. Foto: Okänd tysk
soldat.

begärt hos sin EU-motsvarighet
REACH att metalliskt bly ska tas
upp på deras ”SVHC-lista” det vill
säga Substances of Very High Concern. Om REACH följer uppmaningen kan det innebära skärpta
krav på att konsumenter ska påminnas om blyets farlighet, men i sämsta fall ett förbud att sälja produkter
innehållande bly redan från 2024.
Min känsla är att det är mycket
svårare att få igång en opinion mot
detta än i vapenfrågan. Våra politiker verkar helt omedvetna om KemI
tilltag, som ni såg i valenkäten i förra

Ett förråd som skulle få MSB att darra.
Krutkarduser på burk, avsedda för 28
cm pjäser. Nu på Austrått fort utanför
Trondheim, ursprungligen på tyska slagkryssaren Gneisenau. En tunna per skott.

Generalsekreteraren har ordet

I somras hade jag semester! Ja faktiskt gick det att klämma in några
veckor mellan SM, PPC-EM och
Hemvärns-RM. Nu är det ju inte
något unikt att ha semester, men
jag skulle vilja lämna en liten reserapport. Min motorcykel tog mig
genom finska Lappland till norska
Finnmark och via Kirkenes, Vardö,
Nordkap och Alta nedåt genom
Norge. Allt helt enligt standarden
för svensk motorcyklist på tur. Det
är långt mellan tätorterna, men eftersom vägen också är väldigt lång
blir det ändå en hel del orter. Det är
här jag gör observationen; i den ena
eller andra änden av tätbebyggelsen hittar man oftast två gula skyltar
med svart text: ”Skytebane” respektive ”Motocrossbane”. Oljudet är
alltså samlat någon kilometer utanför byn. Lika nästan överallt – samma kombination.Varje tätort verkar
också ha en Rema1000 livsmedelsaffär, en bensinmack, en turistfälla,
en fjord, ett krigsmonument, en förvirrad ren och 8 fartkameror. Synnerligen sympatiskt land med dessa
skjutbanor.
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Svensk importör av Walthers pistoler och reservdelar.
Vi ﬁnns i Eskilstuna. Välkommen att kontakta oss.
www.karlolsson.se | info@karlolsson.se | 070-566 61 74

Kvalitet för
vinnare!

Pris från:
99 öre/patron
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Pris från:
102 öre/patron
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Över 5000 olika artiklar i
lager
Snabba leveranser
God service
Fråga oss om råd
Vi hjälper dig!

www.sportec.se
info@sportec.se
040-465050
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PPC SM
Av: Jens O’Konor
Foto: Niklas Sjögren och Leif Johansson

Under en strålande helg i juli
arrangerades SM i PPC i de
värmländska skogarna. Under
tävlingen fick vi även se ett nytt
svenskt rekord noterat.
I år var det Hagfors Uddeholms Pistolklubb, HUPK,
som stod som värd för SM
i PPC. Arrangemanget sköts
på klubbens fantastiskt fina
bana som byggdes om helt
till år 2013–2014. Banan har
en skjuthall på 50 yards (ca 50
meter), vilket möjliggör riktigt bra och jämna förutsättningar för alla skyttar oavsett
väder. Kortmatcherna skjuts
på en separat pistolbana med
vändställ.
I år hade PPC SM stor konkurrens av ett EM i PPC på
hemmaplan. EM arrangeras
på Österlens PKs skjutbana i
S:t Olof. HUPK:s recept för
att locka skyttar till SM var
att erbjuda ett extremt väloljat och trevligt arrangemang.
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Golvet var även lättstädat till
hylssamlarnas stora glädje.

Dessutom hade de ett väldigt
stort prisbord. Priserna bestod
som vanligt i PPC uteslutande
av skytterelaterade produkter.
Under SM hölls även prisutdelningen för Svenska PPC
cupen. Vid en bankett på
lördagskvällen hölls prisutdelningen, vilken präglades
av god mat, glädje och gemenskap under hela kvällen. Även här var det en stor
mängd skytterelaterade priser
som fördelades bland Sveriges
Betonggolvet i skjuthallen hos HUPK ger skyttarna ett plant underlag.
många PPC skyttar.
Att det bjöds på fina förhållanden i Hagfors visade inte
minst Johan Ahlbeck, Torna
Hällestads Psk, som i Open
sköt ett nytt svenskt rekord
med 600p och 50X, vilket
självklart gav honom ett SM

guld. Därmed putsade Johan
det tidigare rekordet på 600p
48X som innehades av Jens
O’Konor, Atlas Copco Pk.
Att det var väldigt tätt i top-

pen, visade sig genom att det

i många klasser avgjordes på
innertiorna för att kunna särskilja medaljörerna.
I övrigt bjöd PPC SM på många
bra prestationer och höga resultat.
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Mike Winnerstig både sköt och
agerade prisutdelare på tävlingen.
Här medaljeras vinnarna i open.
Från vänster: Thomas Svensson,
Johan Ahlbeck och Anders
Lundback.

Niklas Sjögren och
Örjan Sandgren
från Bromma Pk
redo för match.

Strax intill skjutbanan fanns ett stort tält för åskådarna.

”Får jag inte skjuta får jag tjuvkika lite”.
Gren
P1500
R1500
SP5”
SR6”
SP5”Fr
SR4”
SR2,75”
Open
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Guld
Thomas Svensson, Linköpings Skf.
1485/90X
Jens O´KONOR, Atlas Copco Pk.
1486/97X
Jens O´KONOR, Atlas Copco Pk.
594/35X
Georg Ekström, Linköpings Skf.
587/29X
Thomas Svensson, Linköpings Skf.
480/38X
Johan Ahlbeck, Torna Hällestads Psk.
480/33X
Thomas Svensson, Linköpings Skf.
479/42X
Johan Ahlbeck, Torna Hällestads Psk.
600/50X

Erik Everbrink och Niklas Sjögren fanns på plats i sekretariatet.
Silver
Johan Ahlbeck, Torna Hällestads Psk.
1483/91X
Torben Rundqvist, Vårgårda Psk.
1484/97X
Johan Ahlbeck, Torna Hällestads Psk.
594/27X
Andreas Granberg, Piteå Pk.
585/31X
Anders Lundback, Riksten Skf.
479/37X
Robert Strömqvist, Åmåls Pk.
480/31X
Andreas Granberg, Piteå Pk.
477/37X
Thomas Svensson, Linköpings Skf.
596/45X

Brons
Torben Rundqvist, Vårgårda Psk.
1482/77X
Georg Ekström, Linköpings Skf.
1484/81X
Torben Rundqvist, Vårgårda Psk.
586/37X
Robert Strömqvist, Åmåls Pk.
583/27X
Johan Ahlbeck, Torna Hällestads Psk.
479/31X
Thomas Svensson, Linköpings Skf.
479/39X
Johan Ahlbeck, Torna Hällestads Psk.
475/25X
Anders Lundback, Riksten Skf.
596/40X
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Schloss Callenberg

Kontaktuppgifter
Telefon: +41 9561 5515-0
www.schloss-callenberg.de
mail@schloss-callenberg.de

Tysklands vackraste
skyttemuseum!
Text: Peter Siegel
Foto: Peter Siegel, Stefan Grus och Dr. Otmar Fugmann

Jag åkte ner till det gamla, vackra slottet
Callenberg i Coburg i norra Bayern, som
härbergerar Tysklands mest fantastiska
skyttemuseum. Skytterörelsen i de tyska
förbundsländerna har en mycket lång
tradition. Ett skytteförbund bildades där
redan för 650 år sedan.
Det vackra Schloss Callenberg sett från ovan.

Slottets föreståndare, herr Stefan Grus var bortrest på semester, men ordnade den absolut
bästa guiden man kunde få,
nämligen skytteentusiasten
Herr Dr Dr Werner Müller. Hans kunskaper om tysk
skyttesport genom tiderna var
enorma. Det fanns inga frågor
som Werner INTE kunde svara på, utan allt besvarades både
utförligt och med lidelse.
Slottet Callenberg i Coburg

12

i stadsdelen Beiersdorf omnämns för första gången år
1122. Det har sedan varit
jakt- och sommarslott för
hertigfamiljen Sachsen-Coburg-Gotha i många århundraden. Idag är det ett
konst- och skyttemuseum som
med sina svenska beröringspunkter är väl värt ett besök.
På Callenberg förlovades den

svenske arvprinsen Gustaf
Adolf av Sverige och prin-

ställdes det tidigare sommarresidenset för hertigfamiljen
Sachsen-Coburg-Gotha och
blev ett museum med konstsamling av värdefulla möbler,
målningar, porslin och hantverk som är en del av museet. I den andra delen, i västra
flygeln som utgör själva skyttemuseet, visas ett stort urval
vapen från fyra århundraden.
Slottet är ca 900 år gammalt. Dessutom visas gamla skytÅr 1998, efter omfattande temål och figurer av lindträd,
restaureringsarbeten, färdig- värdefulla priser i guld och
sessan Sibylla av Sachsen-Coburg-Gotha i juni 1932. Sibylla
dog i november 1972 och var
mor till Svenska Pistolskytteförbundets höge beskyddare,
kung Carl XVI Gustaf. Hon
var alltså gift med förbundets
förste höge beskyddare, svärdotter till den andre och mor
till den tredje (nuvarande).
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som träffar denna krans skall
ha vinst”.

Förr sköt man bort vingarna på
örnen för att tävla om vem som
sköt ner de tyngsta delarna.

Slottsguiden Dr Werner Müller
framför rådhuset i Coburg.

vackra medaljer, samt mycket
annat intressant.
Initiativtagare och grundare av

museet var den numera avlidne presidenten för DSB
(Deutscher Schützenbund)
Josef Ambacher. Museet visar
verkligen fascinerande antikviteter från skyttets historia. Bland de mest värdefulla
utställningarna är måltavlan
”Red Man” från Kronach
från 1720 (en av de dåtida
mest kända skyttarna) och
”Die blaue Frau” (den blå
frun). Man sköt då på 54 cm
stora runda figurer i lindträd
där endast träff räknades, nästan som i svenskt fältskytte.
Runt figurernas kanter står
det på ”Red man” tavlan
(översatt från tyskan): ”Giv
akt – spänn hanen – giv eld
på röde mannen”. På den
blå fruns tavla står: ”Här står
jag till tjänst i ert sinne. Den

Skyttarna sköt också på stora örnar i trä som satt högst
uppe på en lång stång, alltså
rakt upp i luften. Man skulle
skjuta bort vingar eller andra
delar som då ramlade ner. De
Delarna vägdes och vann gjor
gjorde den vars nerfallna träbitar
vägde tyngst.
Baron Pierre de Coubertins vapen (grundare av de moderna
olympiska spelen) finns också
på slottet och en samling av
originalfacklor från olympiska spelen (Berlin 1936, München 1972), samt alla facklor
från sommarspelen från Seoul
1988 till Peking 2008.
De äldsta utställningsföremålen i museet går tillbaka till
stenåldern och många vapen
har bevarats från antiken och
medeltiden. ”Coburger Zimmer” (Coburger rummet)
med utställningar från det tyska skytteförbundet DSB är en
av museets höjdpunkter. En
serie skytteporträtt tar besökare här genom flera epoker
från barocktiden till 1800-talet. Kulturhistoria presenteras
här även med hjälp av Mixed
Media Presentation och modern teknik, som till exempel
en skyttesimulator för gevär
och bågskytte på andra våningen i museet.
DSB har ett bra och nära samarbete med Slott Callenberg
och rekommenderar självklart
sina 1,6 miljoner medlemmar
ett besök på museet. Hertigfamiljen har alltid haft nära relationer med DSB, sedan hertig
Ernst II av Saxen-Coburg och
Gotha grundade det moderna
tyska skytteförbundet 1861.
Prins Andreas är för närvaran-

Baron Pierre de
Coubertins vapen finns
att beskåda på museet.
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På medeltiden bar
kvinnor i
högre social
ställning
denna
skytteuniform.

Här visas uniformen som vår drottning Silvia hade på sig när hon
jobbade på vinter OS i Innsbruck 1976 då kronprinsen Carl Gustaf blev
kär i henne. Till höger syns alla OS-facklor som museet samlat på sig.

”Der rote mann” och ”Die blaue frau” var måltavlor som användes.

de hög beskyddare för DSB. befästning, kallat Veste (fäste).
Det faktum att museet ligger Coburg med det stora torget
i Coburg är alltså ingen slump. och dess vackra rådhus är förstås också mycket sevärt. CoRosenträdgården på slott Cal- burg blev förresten korad till
lenberg är också ett charmigt Tysklands vackraste stad 2016.
smycke. En fontän, historiska
sorter av rosor och en dröm- Utställningarna är öppna hela
liknande panoramautsikt gör året, men är stängda på månbesökarens hjärtslag snabb- dagar, samt julafton. Entrén
are. Bland de historiska ro- för vuxna kostar €5, men
sorna finns också världens det är billigare för grupper
första uppfödning av en törn- och barn. Guide kan även
lös rosart. Denna vackra ros beställas.
– Victoria – namngavs 1986
av Drottning Silvia efter vår Är du på väg i bil genom Euegen Kronprinsessa Victoria. ropa nästa sommar missa inte
Från det högt liggande Cal- att besöka Tysklands vackraslenberg ser man över till sta- te skyttemuseum på slott Calden Coburg med dess stora lenberg i Coburg.
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30 år i NP:s
tjänst
Av: Ulf Hansson

Efter trettio år som NP:s ”flygande reporter”
tänkte pistolskytteentusiasten Peter Siegel
sluta. Efter att ha känt abstinensen närma
sig beslöt han dock att göra en mjukare
avslutning genom att trappa ned på
verksamheten. Ett och annat reportage kan vi
alltså förvänta oss även i fortsättningen.
– Kan jag ringa dig senare
ikväll? frågade jag.
– Du kan ringa mig mitt i
natten om du vill! svarade Peter Siegel.
Det är Peter i ett nötskal.Aldrig nödbedd.Alltid på hugget,
även om det är mitt i natten.
Som tidigare redaktör för NP

har jag haft ett nära samarbete med pistolskytteentusiasten Peter Siegel, en trogen
medarbetare och NP:s ”flygande reporter”. I år firar
han 30-årsjubileum som leverantör av text och foto till
NP. Sedan 2007 har han också försett Stockholmskretsens

hemsida kretsnytt.se med reportage.

Peter Siegel som vi är vana att se honom på tävlingarna, med
kameran i högsta hugg.

När han tar sig an något blir
det inga halvmessyrer, Peter är
en ”fixare” i ordets mest positiva bemärkelse. I sin ungdom
var han entusiastisk seglare
och det blev både förarintyg,
skepparexamen ochVHF certifikat (radiokommunikation)
innan han var nöjd. Flyg har
han också gett sig i kast med.
Han gick flygutbildning för
ultralätt flygplan, men efter att
en kapten i SAS dödsstörtat
Under min tid som redaktör med just ett sådant blev det
uppskattade jag att Peter all- pistolskytte istället.
tid levererade artiklarna i tid. – Det var ju mycket säkrare

Peter är en pålitlig slitvarg av
sällan skådat slag. Utan honom hade det varit svårt, för
att inte säga omöjligt, att producera den medlemstidning
vi har vant oss att se, särskilt
vad gäller bevakningen och
reportagen från allehanda tävlingar. Peter har också bemödat sig om att hitta nyheter
och andra händelser av intresse för pistolskyttar.

Peter vid ratten i
den extremt tuffa
”Hummern” på
maratonfältskjutningen
på Marma skjutfält.
Sexton stationer gällde
och man förflyttade sig
mellan stationerna i
egna bilar.
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och jag hade fru och barn att
försörja, säger han.
Skytte kom Peter i kontakt
med redan på 60-talet som
vine steward på Svenska Amerika Linjens lyxkryssare m/s
Gripsholm och Nya Kungsholm. På dessa båtar saknades
ingenting, inte ens lerduveskytte från akterdäck.
När han fått fast mark under fötterna började han skjuta pistol i klubben Tornet på
gamla Kaknäs skjutbana på
Djurgården. Det var där han
blev inspirerad.
– Jag kände att jag hade talang för pistolskytte och började strax känna att det är det
roligaste som finns, förklarar
han.
I Djurgårdsklubben blev det
mest skytte på hemmabanan
på söndagarna och Peter ville ut och tävla externt för att
pröva vingarna. Det fick han
göra i Atlas Copco Pk i Nacka
som var en synnerligen aktiv klubb.
Det rådde ingen tvekan
om att Peter hade talang. Med
A-vapen gjorde han sina bästa resultat och bland många
andra meriter har Peter stått
överst på pallen flera gång-
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Peter lyckades få
en intervju med
skidskyttedrottningen
Magdalena Forsberg
och fick en unik
omslagsbild där
hon känner på en
magnumrevolver.

er som kretsmästare och östsvensk mästare i både fält och
precision. På sitt första SM
1991 deltog han i Atlas Copcos vinnande guldlag i både
precision och fält.

Utöver NP-jobben var
Peter med i Förbundets tävlingskommitté och ansvarig
sportchef för ”Bredd- och
Elitsatsningen” 1999 med
bland annat tre dagars träningsläger för fyrtio deltagaFör NP:s räkning har han hun- re. Peter visade då prov på sin
nit med oerhört mycket. Allt eminenta organisationsförkan jag inte räkna upp här måga.
men några minnesvärda insat- Han är allergisk mot uttrycket
”det ordnar sig”.
ser förtjänar att nämnas:
För att få bilder på hela – När någon säger så kan
fältskyttebanan ovanifrån flög man vara säker på att det går åt
han ultralätt flygplan över täv- helsicke, man måste ha stenlingsområdet i Orsa och han hård koll på allt och dessutom
ordnade fram magnumbilen ha en plan B i bakfickan, säger
”Hummer” för spektakulära han och tillägger:
bilder på Maratonfält i Marma. - Min pappa sa alltid ”Vill
Han har skrivit om vän- du få något gjort, gör det
nen och olympiamästaren själv”!
Ragnar Skanåker åtskilliga För sina förtjänster tillgånger, särskilt minns man delades Peter Förbundets
”The Champ on the Stamp” hedersmedalj och förtjänstdå Skanåker tillsammans med medalj i silver.
Carolina Klüft valdes att pryda ett frimärke. Peter hälsade Innan Peter gick i pension jobockså på hos skidskyttedrott- bade han som barchef på fleningen Magdalena Forsberg ra av Stockholms innekrogar.
där han satte en magnumre- Han är en snitsare i köket och
volver i händerna på henne uppväxten i Salzburg, Österoch fick en unik omslagsbild. rike, återspeglas i menyn som
ofta innehåller Wienerschnitzel. Den svenska varianten är
Vad mera?
Ja, han har till exempel beva- dock bannlyst.
kat IWA-mässan i Nürnberg – Jag beg r iper inte var
och skrivit om pistolskytte i svenskarna fått ansjovis och
Thailand och på kanalön Jer- kapris ifrån, säger han och rynsey. Han stack också över till kar på näsan, det hör inte hemÅland för att rapportera om ma på en äkta Wienerschnitzel.
den stora internationella tävlingen ”Island Games” där pi- Numera är det äldre vetestolskytte ingår.
ranklassen som gäller för Peter
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Det var från det här tillfället Peter började kallas ”den flygande
reportern”. Peter fick följa med piloten Robin Fjellström i det ultralätta
flygplanet TRIKE runt Orsa fältskyttebana och fick bilder uppifrån på
hela tävlingsområdet.

Radiosportens omröstning 2012 om vem som är de femtio senaste
årens bästa manliga, respektive kvinnliga sommarolympier vanns
av Ragnar Skanåker och Carolina Klüft som blev förevigade
på frimärken. Peter var givetvis på plats och plåtade på
Stockholms stadion.

och sedan länge är det Katarina Psf som är hans hemmaklubb.
Under sina trettio år i
NP:s tjänst har Peter fått
många vänner bland pistolskyttarna och skaffat sig ett
imponerande kontaktnät, något jag under min tid som redaktör haft stor nytta av.

Allt har inte varit frid och fröjd,

men så är det väl för de flesta
och efter tre decennier, femhundra artiklar och sjuttiofem födelsedagar tycker Peter
att det kan vara dags att trappa ned.
– Innan någon annan tycker
att det räcker! säger han och
ler stort.
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Thomas Beck, Atlas Copco Pk –
Kretsmästare 1999, 2001, 2002, 2004,
2005, 2008, 2009, 2011 och 2012.

Thomas Karlsson, Salems Pk –
Kretsmästare 1998, 2006 och 2007.

Pelle Carlsson, Lövsta Skf –
Kretsmästare 2014 och 2016.

Thomas Hämäläinen, Atlas Copco Pk
– Kretsmästare 2000 och 2015.

Stockholms
Revolverhjältar
Av: Peter Siegel

I höst var det dags igen att kora Stockholms bästa revolverskytt
på Lövsta. Många revolverspecialister kände sig manade, men
bara en kunde vinna. Vem skulle det bli 2018?
Lövsta Skytteförening arrangerar som vanligt varje höst
Stockholms Kretsmästerskap
i Revolver. Ibland kan det
vara lite stressigt, för både arrangören och deltagarna, då
sista skottet måste falla senast
klockan 15:00. Men Lövsta
Skytteförenings timing är oftast perfekt och sista skotten
i särskjutningen hörs sedan
flera år i precis sista minuten.
Hur tidsmässigt perfekt kan
man planera en fältskjutning,
undrar deltagarna ofta och
med rätta. Förutom revolvermästerskapet anordnas nämligen även kretsfältskjutningar
i C och B.
– Jag bara skjuter, sa förra
årets kretsmästare Jim Forsberg, ungefär som Ingemar
Stenmark på sin tid sa: – ”De
ä bar å åk”. Men skulle han
kunna göra om bravaden
i år? Med hela detta gäng
av toppfavoriter i startfältet
som absolut vill vinna denna populära gren i fält. Gott
självförtroende verkar Jim
tydligen ha och han hetsar
uppenbarligen inte upp sig i
onödan heller. Sådant utmärker en mästerskytt.
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Årets medaljörer i Stockholmskretsens revolvermästerskap. Från vänster: Guld till Robert Johansson,
Atlas Copco Pk. Silver Thomas Beck, Atlas Copco Pk. Brons Torbjörn Lindström, Roslagens Pistolskyttar.

Det gäller nämligen att ligga på topp i både form och
utrustning, då konkurrensen är stenhård. Jim Forsberg
har topptrimmat sin revolver
själv. Outsiders har knappast
en chans. Det är favoriternas tävling och det finns

många duktiga revolverskyttar i Stockholm. På revolverkretsmästerskapet i Stockholm
under september 2007 erövrade till exempel Thomas
Karlsson mästartiteln för tredje gången. Thomas Karlsson
och Thomas Beck är de enda

som har vunnit detta mästerskap flera gånger.
Robert Johansson, årets segrare,

har i flera år nosat på revolverguldet. År 2017 var det nära,
då blev det en bronsmedalj,
men som sagt konkurrensen
NP4 ’18

Curt Johansson – Kretsmästare 2003.

Jan Arnström – Kretsmästare 2010.

Jim Forsberg – Kretsmästare 2017.

Anna Karlsson – Kretsmästare 2013.

Särskjutning under Stockholms kretsmästerskap i revolver 2018. Thomas Beck, Robert Johansson
och Torbjörn Lindström.

i år. Dessutom har han varit
östsvensk mästare tio gånger.
En revolverspecialist av högsta
graden. Thomas tävlar även i
PPC och har även där erövrat många medaljer. Thomas
kvalitets- och mängdträning i revolver sker även på
PPC-banorna. Ett stort grattis
till Thomas Beck och hatten
av för alla Stockholms revolverhjältar.
Thomas Beck, Atlas Copco Pk, riktar in sig under de få sekunder som
figurerna visas under särskjutningen.

är stenhård. I år fick han åter
igen skjuta isär om medaljerna mot fem andra, bland annat Thomas Beck och Thomas
Karlsson. I år stämde tydligen
allt och Robert stod äntligen
som segrare och guldmedaljör.

kvinna som erövrat denna
mästerskapstitel. Bra dagsform, samt att kunna hålla
nerverna i styr, är ett måste.
Något som föll på plats för
Anna det året.

Thomas Beck håller dock det
absoluta rekordet. De senaste
gen en revolverspecialist värd 21 åren har Thomas vunnit
namnet. Han har blivit krets- kretsmästerskapet i revolver
mästare tre gånger, samt tagit hela nio gånger. Gör om det
flera SM- och ÖSM-titlar. den som kan. Inte undra på
Anna Karlsson, Thomas fru, att Thomas också har varit
också har blivit kretsmästa- svensk mästare i denna porinna i revolver, år 2013.Anna pulära vapengrupp hela fyra
blev historisk genom att vara gånger, nämligen i Östersund,
den första och hittills enda Sunne, Göteborg och Skövde

Thomas Karlsson är verkli-
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Robert Johansson,
Atlas Copco Pk –
Kretsmästare 2018.

Årets medaljörer i Stockholms kretsmästerskap i revolver
Guld
Robert Johansson
Atlas Copco Pk
Silver
Thomas Beck
Atlas Copco Pk
Brons
Torbjörn Lindström
Roslagens Pistolskyttar
Stockholms kretsmästare i revolver under de senaste 21 åren
2018
Robert Johansson
Atlas Copco Pk
2017
Jim Forsberg
Rosersberg Pk
2016
Pelle Carlsson
Lövsta Skf
2015
Tomas Hämäläinen
Atlas Copco Pk
2014
Pelle Carlsson
Lövsta Skf
2013
Anna Karlsson
Salems Pk
2012
Thomas Beck
Salems Pk
2011
Thomas Beck
Salems Pk
2010
Jan Arnström
Upplands Väsby Psk
2009
Thomas Beck
Salems Pk
2008
Thomas Beck
Salems Pk
2007
Thomas Karlsson
Salems Pk
2006
Thomas Karlsson
Salems Pk
2005
Thomas Beck
Salems Pk
2004
Thomas Beck
Salems Pk
2003
Curt Johansson
Stockholmspolisen Skf
2002
Thomas Beck
Salems Pk
2001
Thomas Beck
Salems Pk
2000
Tomas Hämäläinen
Atlas Copco Pk
1999
Thomas Beck
Atlas Copco Pk
1998
Thomas Karlsson
Lv 3 Skf
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Ulricehamns Pistolklubb

En klubb på
frammarsch
Av: Morgan Sandin

Medlemmarna i Ulricehamns Pk hjälps åt med att
underhålla den fina skjutbanan.

Ulricehamns
Pistolklubb är en liten
klubb som verkligen
inte ligger på latsidan.
Istället satsar de bara
mer och mer.
Ulr icehamns Pk startade
1945 och klubben har ca 60
medlemmar, men genomför ändå väldigt många olika skytteaktiviteter under
säsongen. Klubbens gedigna skjutprogram innehåller
allt från stora nationella tävlingar till tävlingar enbart för
årets nybörjare. Ulricehamns
Pistolklubb vill att alla skall
känna sig mycket välkomna
som medlemmar i klubben,
oavsett om man siktar på att
vinna SM eller bara vill skjuta för att ha en sysselsättning
och en social aktivitet.
Klubbens vilja är att egna,
men även andra klubbars
medlemmar, skall trivas på
skjutbanan i Ulricehamn. Något som resulterar i mycket
arbete. Banan är alltid i toppskick inför varje tävling och
polisen hade bara lovord om
skjutbanan vid senaste banbesiktningen. – ”Det är så här en
pistolbana skall se ut”, sa poliserna samtidigt som de tog
foton för att kunna visa andra
klubbar hur det skall se ut.
Att allt arbete är uppskattat märks om inte annat på
18
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Morgan Sandin, artikelförfattare
samt sekreterare och instruktör i
Ulricehamns Pk.

Morgan Sandin i sin
egendesignade tävlingströja.
Han har precis startat upp
en liten exklusiv grupp som
heter ”Kimber 45ACP Swedish
Shooting Team”. Morgan har
planer på att arrangera en
riktig prestigetävling som han
önskar skall locka skyttar från
stora delar av Sverige. Håll
koll på klubbens hemsida efter
mer information. http://www.
ulricehamnspk.se.

deltagarantalet på aktiviteterna. Samtidigt som många andra klubbar visar på minskat
deltagarantal under årets precisionstävlingar så har Ulricehamns Pistolklubb för tredje
året i rad helt fullbokat på sin
Nationella precisionstävling
”Sturefejden” vilket i nuläget innebär 120 starter. Kanske de till och med får utöka
med ytterligare ett skjutlag till
år 2019 för att möta intresset.

Vapenprovardagen var mycket uppskattad bland klubbens medlemmar. Jenny och P-O från Ammo Center
fanns på plats med urvalet.

Fredrik Pehrson från Eksjö vann både A3 och B3 men
fick se sig besegrad med endast en poäng i C3. Jag som
tävlingsledare vill tacka alla
funktionärer som ännu en
gång gjorde tävlingen till
den succé som den är. Allt
från servering till klistring av
tavlor är precis lika viktiga
funktionärsuppgifter och allt
fungerade ännu en gång helt
perfekt.

En av Ulricehamns Pistolklubbs nyaste medlemmar är
Magnus Hallman som tillsammans med sin fru Carina Hallman precis har bytt
över från grannklubben FOK
Borås. Magnus passade på att
i första tävlingen för Ulricehamns Pistolklubb skjuta sin
allra första 50 poängare någonsin, stort grattis Magnus.
Sturefejden 2018 bjöd på ett Ulricehamns Pistolklubb ser
strålande väder och en mycket fram emot många fler 50 poväl fungerande organisation, ängare i UPK:s klubbkläder
som gav skyttarna de allra framöver.
bästa förutsättningarna för att
prestera på topp. Det blev en UPK:s maratonskjutning är en
riktigt jämn och spännande ordentlig utmaning. Tävlingtävling. När tävlingen i C3 var en genomförs med 3 x 10
slut efter sju serier, skilde det serier, alltså totalt hela 30 preinte mer än sju poäng mellan cisionsserier. Mellan omgångvinnaren Christer Jern, GPIF arna är det endast ett kortare
uppehåll för fika och toabeoch tiondeplatsen.

NP4 ’18

Den nationella tävlingen Sturefejden hölls i år den 5 augusti i ett
strålande solsken.

sök. Klubbens skjuthall rymmer 30 skjutplatser och var
även denna dag fylld till sista plats. Efter en mycket lång
och utmanande skjutning
så stod det klart att Fredrik
Pehrson från Eksjö utklassat
motståndarna totalt och vann
med ett mycket imponerande
resultat på 1445 poäng. Det
innebär hela 48,16 poäng i
snitt över 30 serier, vilket man
inte kan annat än imponeras
av. Monica Busk, Falköpings
Spsk, blev tvåa med 1415 po-

äng.Tredjeplatsen stod mellan
hemmaklubbens undertecknad Morgan Sandin som även
var tävlingsledare/skjutledare
och Per Kullberg BPS. Dessa
två brukar oftast skjuta mycket jämt och så var det alltså även denna gång. Vinnare
i den striden blev Per Kullberg som slog Morgan Sandin
med endast två poäng efter
30 serier.
Höstsmällen är en lite annor-

lunda tävling som klubben
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Magnus Hallman är ny medlem
i Ulricehamns Pk och stilade
till med en 50-poängare under
tävlingen Sturefejden.

Sturefejden lockar årligen massvis med skyttar till Ulricehamns skjutbana.

som stora Nationella tävlingar
med över 100 startande skyttar.
Nybörjartrofén är en tävling

startade upp förra året på försök och som återkom detta
år med något fler deltagare.
Skjuthallen var för ovanlighetens skull inte fullbelagd men
eftersom tävlingen genomförs
i tre vapengrupper A, B och
C. Resultaten i varje vapengrupp räknas sedan samman
för att utse en segrare. Det
resulterar naturligt i att alla
skyttar inte har möjlighet att
20

deltaga, då somliga inte har
tillgång till vapen för att skjuta
flera vapengrupper.
I år var det 17 startande skyttar men klubben var
mycket nöjda med tävlingen. Ett mycket fint exempel
på klubbens engagemang att
göra alla nöjda, Ulricehamns
Pistolklubb genomför alltså mindre tävlingar med 17
deltagare lika välorganiserat

som endast är öppen för skyttar som började sin pistolskyttekortsutbildning under
nuvarande år. Detta innebär
att beroende på när respektive klubbar startade sin utbildning så är deltagarna på
olika nivå, några har hunnit få
sitt pistolskyttekort och några inte. I princip har ingen
hunnit få en egen licens ännu
vilket gör detta till en uppsiktsskjutning. Andra klubbars instruktörer lastar sina
bilar fulla med nybörjarskyttar
och klubbvapen och åker till
Ulricehamn för att låta sina
nybörjare delta på sin allra
första tävling.
Att motivera och stimulera nybörjarskyttar att komma
igång med sitt tävlande, är ett

Under Maratonskjutningen
krossade Fredrik Pehrson, Eksjö
skyttegille, motståndet med sina
1445 poäng.

tydligt exempel och ett mycket lyckat initiativ från Ulricehamns Pistolklubb. I år deltog
det skyttar från Ulricehamn,
Borås, Lerum, Sätila och det
var nästan helt fullt i skjuthallen. Nästa år kanske det till
och med kommer att behövas
flera skjutlag vilket skulle vara
ett mycket roligt problem.
Årets vinnare av ”Nybörjartrofén” var Daniel Carlsson,
Ulricehamn Pk. Klubbens
enorma engagemang och
omhändertagande av sina nybörjare visade sig verkligen i
resultatlistan. UPK tog hem
både 1:a, 2:a, 3:e och 4:e platsen i tävlingen. Nu kan ni lita
på att de andra klubbarna är
riktigt sugna på revansch till
nästa år.
Vapenprovardagen är även det

ett mycket uppskattat drag
från klubbens sida. En aktivitet arrangerad tillsammans
NP4 ’18

med Ammo Center. Man kan
väldigt enkelt konstatera att
det var rekord i antal vapen
som denna dag fanns tillgängliga på banan för provskjutning. Exakt antal är ovisst men
bilderna talar sitt egna språk,
det fanns något för alla smaker. Allt från kaliber .22 till
”hand kanonen” Desert Eagle var representerade. Ammo
Center hade med sig vad de
kunde erbjuda för dagen och
en del av klubbens egna medlemmar ställde också upp med
vapen för de som önskade
provskjuta. Denna aktivitet
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var inte bara enormt rolig för
alla deltagare utan resulterade
garanterat även i många nya
vapendrömmar. Kanske även
några drömmar gick i uppfyllelse direkt genom ett köp av
en ny/begagnad pistol.
Naturligtvis hade klubben planerat in denna aktivitet precis lagom inför det att
årets nybörjare var i full färd
med att fundera över vilket
första vapen de skulle välja.
Vi behöver inte ens säga att
aktiviteten önskas bli en årlig återkommande händelse
för klubbens alla medlem-

Dan ”Kunta”Lundkvist tolkar medan Åke Nordin håller i spegeln.

mar. Det räcker att se glädjen
och blicken i medlemmarnas
ögon för att förstå hur uppskattad denna vapenprovardag var och det är ju precis
det som driver Ulricehamns
Pistolklubb vidare.
Är någon intresserad av att bli

medlem i Ulricehamns Pi-

stolklubb, är ni mycket välkomna att gå in på klubbens
hemsida och kontakta mig,
sekreteraren Morgan Sandin.Vill ni komma och skjuta välorganiserade tävlingar
på fina skjutbanor så kolla in
UPK:s hemsida ”www.ulricehamnspk.se” för kommande skjutprogram.
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Dennis Haglund välkomnar
alla kunder med ett stort
och härligt leende.

Kruttunnan
Av: Anna S. Törnqvist och Peter Carlsson

2.0

Från att förtvivlat jaga ammunition efter arbetets slut till att vara en av
de större handlarna i Sverige på bara några år. Detta är historien om
Dennis, Kruttunnan och en stark vilja att lyssna på kunder.
Dennis Haglund började redan 1985 med pistolskyttet i
det djupaste Värmland, närmare bestämt i Finnskoga Psf
nära den norska gränsen. Det
var antingen skytte, jakt, fiske
eller backhoppning som fanns
på menyn i den närmsta omgivningen. Dennis valde nog
rätt när han tog kontakt med
pistolskytteföreningen.
– Jag tog det absolut sämsta
vapnet av alla klubbens antikviteter, då visste jag att jag
skulle få ha den i fred utan
att någon skruvade på siktet
eller kolven, berättar Dennis.
Sen sköt jag väldigt mycket
tills jag blev ganska duktig.
– En dag kom sekreteraren
i klubben och frågade om
22

jag ville provskjuta hans nya
pistol, en av de första Pardini-pistolerna som fanns i Sverige. Första serien visade på
47 poäng och mycket lägre
än så sköt jag aldrig med den
pistolen. Det slutade med att
sekreteraren behöll sin gamla
Unique och jag köpte hans
nya Pardini för 5 700 kronor.
Det blev på avbetalning eftersom jag bara var 16 år. Pistolen har jag fortfarande kvar
och Bosse på BGK tycker
det är ett mirakel att den ens
fungerar, säger Dennis och
skrattar.
Under 2007 flyttade Dennis till
Skälby i norra Stockholm och
ville då återuppta pistolskyttet

igen. Men det var inte lätt att
få kontakt med en pistolskytteklubb i storstaden.
– Efter många mejl till olika föreningar fick jag till slut
kontakt med Lövsta Skytteförening och jag fick äntligen
börja med pistolskyttet igen,
berättar Dennis. Ganska snart
sköt jag mina guldfordringar
med klubbens vapen. Då kunde jag köpa tillbaka min gamla Pardini som en kompis till
mig köpt när jag flyttade från
Värmland.
– Jag tyckte det var svårt
att få tag på ammunition på
den tiden. Det fanns ett ställe att handla på i norra delen
av Stockholm, men där var
inte öppettiderna anpassade

för oss med normal arbetstid. Om man som jag jobbade mitt inne i Stockholm
fick man ta ledigt för att hinna med ammunitionsinköpen.
Då började mina tankar om
att starta något eget.
– I samma veva började min
klubbkamrat Andreas Gering
sälja lite ammunition och han
kunde leverera till skjutbanan
vilket var väldigt bra. Men när
han sedan slutade med försäljningen återgick jag till mina
tankar. Andreas frågade mig
om det inte vore lämpligt att
jag tog över hans verksamhet
som klubbens ammunitionsdistributör, berättar Dennis.
– Jag pratade med en kollega, som också är IT-konsult,
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Butiken är nu luftig och lättarbetad, till skillnad mot den tidigare
garagelokalen.

om försäljning vid ett tillfälle.
Han tyckte att man skulle gå
ut till kunder och berätta vad
de behövde, för att sedan sälja på dem diverse tjänster och
produkter. Det var inte riktigt
hur jag såg på det. Min åsikt
var, och är fortfarande, att man
ska fråga kunden vad de har
för behov, lyssna och därefter
sträva efter att hjälpa dem på
bästa sätt. Jag bestämde mig
för att bevisa mitt koncept.
– Sagt och gjort så startade
jag gruppen Kruttunnan på
Facebook och bjöd in 15–20
intresserade personer. Där diskuterade vi vad folk behövde och efter att ha lyssnat på
gruppens efterfrågan beställde
jag hem produkterna och levererade. Den lilla vinst som
blev över återinvesterade jag
till att köpa in nya produkter.
Gruppens medlemmar insåg
att jag var lyhörd och kunde leverera, varpå de bjöd in
ännu fler människor till Facebookgruppen.
– Vid något tillfälle var det
en person som sökte just .460
SW Magnum ammunition,
vilket tydligen var svårt att få
tag på. Några månader senare lyckades jag hitta ammunitionen och kunde leverera
till kunden. Efter det blev den
en ganska stor explosion av
medlemmar i gruppen. Det
bara öste in människor och
det positiva ryktet spred sig.
I dag är vi över 3 500 medlemmar i Facebookgruppen.
– När jag tidigare hade mitt
arbete som IT-konsult på dagarna fanns det inte tid att
hålla på med försäljningen på
dagtid. Det fick bli på kvällsNP4 ’18

I butikslokalen är alla produkter väl synliga för kunderna.

I den nya lokalen finns det gott om plats att exponera produkterna.

Förutom hårdvara, finns det även
mjukvara för olika ändamål.

fanns på plats för att gratulera
och se de nya lokalerna. Under invigningen annonserades det även att Kruttunnan
gått samman med företaget
Caliber 44 som är baserade i
Varberg. De kommer nu tillsammans att utveckla verksamheterna.
– Nu har jag även möjlighet
När Dennis insåg att det bör- att skicka varor till kunderjade växa utanför garagets na, något som jag inte gjorväggar och det inte läng- de tidigare, berättar Dennis.
re bara var försäljning av Det kommer även att sättas
ammunition, var det dags för upp en webbshop. I och med
Kruttunnan version 2.0. Vid sammanslagningen med Caårsskiftet 2017–2018 slutade liber 44 kommer vi ha ett
Dennis som IT-konsult för gemensamt lagersystem och
att arbeta med Kruttunnan på plattform. Kunderna kommer
heltid. Då började han även att se om produkterna finns i
leta efter en lokal i närheten. lager, antingen i Stockholm
Valet föll på en mycket triv- eller Varberg.
sam lokal i Veddesta, bara ett
några kilometer från hemmet. Vad är det som driver dig att
Bara lagret i sig är större än göra detta?
hans gamla garage.
– Min drivkraft ligger i att få
Under september i år bjöd hjälpa mina kunder.Tankarna
Dennis in till invigningen av är att anställa någon som kan
Kruttunnans nya lokaler. In- hantera butiken. Då kan jag
vigningen blev till en folkfest fokusera på att lyssna på kunoch många kända skyttenamn der, för att sedan eventuellt

implementera goda idéer och
förslag på vettiga produkter.

tid, något som passade mina
kunder perfekt. Men tiden
gick och lagret av produkter
i mitt garage blev bara större
och större.Till slut räckte det
inte med bara två säkerhetsskåp. Det köptes in ytterligare
ett större skåp och sen ett till
och ett till.

När uppgraderas Kruttunnan
2.0 till nästa version?

– Vi ska förhoppningsvis
inte bli som Microsoft och se
en version 28. Men det finns
en plan. Om Kruttunnan 3.0
går i lås kommer skyttesverige
bli väldigt vaket på att något
har hänt.
Dennis egen berättelse om
sitt koncept finns att läsa på
https://bit.ly/2FerPCF.

Även de större produkterna får
nu plats i lokalen.

23

Kvalitet.
Driftsäkerhet.
Mångsidighet.

CZ Shadow 2
Kaliber: 9 mm
Piplängd: 120 mm
Patronantal: 17+2

Välj CZ du också!
MANURHIN
SM Guld 2018, 2017, 2016 och 2015!

*Modell MR 32 Match*

*Modell MR 38 Match*

*Modell MR 73 Sport*

OBS, kommer nu med
ny och bättre träkolv!

OBS, kommer nu med
ny och bättre träkolv!

OBS - nu även med 3” pipa
Kaliber .32 - SA/DA

Kaliber .38 - SA/DA
5 3/4” pipa - blånerat utförande

Kaliber .357 Magnum - SA/DA
6” pipa - blånerat utförande

6” pipa - blånerat utförande
• Totallängd: 275 mm
• Höjd: 135 mm
• Vikt, oladdad: 1080 g
• Visirlängd: 209 mm
• Finns med 3” eller 6” pipa

•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Totallängd: 276 mm
Höjd: 135 mm
Vikt, oladdad: 1080 g
Visirlängd: 210 mm

Totallängd: 284 mm
Höjd: 145 mm
Vikt, oladdad: 1070 g
Visirlängd: 193 mm
Finns med 2 3/4”, 4”, 5 1/4”
eller 6” pipa
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GESAB skyttetjanst.se
Metric nålad

Shoot N-C självmarkerande tavla

Classic nålad
Din klubb/förening har 10% rabatt på tavlor och fältskyttefigurer.

OBS! Ny markering
på bildäcken!

Du får fraktfri leverans om du beställer tavlor eller figurer för minst 2 400 kr + moms
Tel: 0176-20 82 80 • Fax: 0176-20 82 81 • e-mail: gesab@skyttetjanst.se
NP4 ’18

Gör din beställning på www.skyttetjanst.se
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Danmark överraskade med fältskyttebanan. En av
stationerna låg högt uppe på en bergskam och det
var knappt man såg målgruppen nedanför fötterna.

Guldläge i Danmark
Av: Peter Carlsson och Anna S. Törnqvist

Från Sverige, Norge och Danmark samlades de bästa fältskyttarna
för att utkämpa en strid om det åtråvärda medaljerna. Återigen
vad det dag för de Nordiska Mästerskapen i fältskjutning som i år
genomfördes i Dall, strax utanför danska Aalborg.
Uttagningen till de svenska
landslagen i fältskjutning för
juniorer, damer och herrar
genomfördes i mitten av augusti månad i samband med
tävlingen Döderhultsträffen.
Uttagningen nominerar de
fyra bästa i varje klass vidare
till landslaget och de två efterföljande blir reserver.
Bara för att man är uttagen till

landslaget betyder det inte att
26

man kan vila på hanen. Nej, Landslagen 2018 bestod av:
nu gäller det för skyttarna att
Martin Forsbacke, Nordmarkens Psk
träna och förfina sina kunskaVictor Hahn, Ballongbergets Skf
per och färdigheter inför de Juniorlandslaget
Leopold Joandi, Salems Pk
nordiska mästerskapen. SkytSimon Jander, Örebro Pssk
tarna från våra grannländer är
Ann-Kristin Jansson, Lövsta Skf
även de vassa och riktigt dukMadeleine Johansson, Högsby Pk
Damlandslaget
tiga skyttar.
Liselott Såmark, Stockholmspolisens Skf
Veronika Ferdén, Luleå Pk

För att finslipa tekniken och

även få en chans att träna
på de kommandon som används i Danmark, samlades

Herrlandslaget

Tommy Hansen, Bodens Ssk
Henrik Arvidsson, Jönköpings Pk
Mikael Nilsson, Sportskyttarna Ljungby
David Lindström, Bodens Ssk
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Vapenkontrollen där
funktionärerna titulerade sig
”Våbenkonsulter”.
Dagen innan tävlingen
fick skyttarna möjlighet att
funktionstesta sina vapen efter
resan till Danmark.

John-Åke
Andersson blir
intervjuad av
DGI Skydnings
reportrar.

Skyttarna fick en bra genomgång av regler och fältskjutningsbanan
av arrangörerna.

våra landslag redan på onsdagskvällen innan helgens
tävlingar. I år inkvarterades
skyttarna med deras ledare
i Lisebergsbyn strax utanför
Göteborg för att sedan under
torsdagen använda Örgryte
PK:s skjutbana för träningen.
I Danmark används skjutställningar som högt och lågt
knästående samt att de enligt
reglerna endast laddar med
fem patroner. Detta är mycket viktigt att träna in.
De medföljande ledarna
har till uppgift att hjälpa och
coacha våra skyttar med allt
möjligt som till exempel förberedelser, resor, skyttet och
mycket mer. Ledare för årets
herrlandslag var John-Åke
Andersson, som är ordförande
i Svenska Pistolskytteförbundets tävlingskommitté. Marie Brunsson, Örgryte Pk, var
ledare för damlandslaget och
Per-Anders Svensson, förbundsstyrelseledamot i SvensNP4 ’18

ka Pistolskytteförbundet, var
ledare för juniorlandslaget.
Det är inte bara ledarna
som coachar och hjälper till,
skyttarna är också till ett stort
stöd för varandra.Vissa skyttar
har många års mer erfarenhet av skytte och många har
även erfarenheter från tidigare
nordiska mästerskap, vilket är
ovärderlig kunskap i vissa lägen.
Dagen innan tävlingen tillbringades med att resa till
Danmark. Vid ankomsten till
tävlingscentret fick samtliga
länders skyttar möjlighet att
provskjuta sina vapen för att
säkerställa att allt fungerade
efter transporten. Förutom
provskjutningen höll arrangören Aalborgs Skyttekreds
en genomgång av den kommande fältskjutningsbanan
samt alla kommandon och
regler som tillhör det danska
fältskyttet. Minst lika viktigt

Att läsa och förstå förutsättningar var inte
alltid så lätt. Stationscheferna var mycket
noga med att förklara hur stationen skulle
skjutas, för att alla skulle förstå.
De danska förutsättningarna
ser aningen annorlunda ut än
de vi är vana vid.

var det att skyttarna fick känna in tävlingscentret inför den
kommande tävlingen.
Så äntligen var det lördag mor-

gon och tävlingsdagen ett
faktum. Tävlingen genomfördes som brukligt med att
herrar, damer och juniorer
först skjuter ett varv i vapen27

Fältskyttebanan bjöd på en del överraskningar. Dels fanns det en
målgrupp som gled förbi på en lina ...

Skyttarna fick en vacker och
skön långpromenad i den danska
naturen mellan vissa stationer.

grupp C. På eftermiddagen
skjuts ett andra varv och då
skjuter herrar och damer vapengrupp B medan juniorerna skjuter ytterligare ett varv
i vapengrupp C.

Vid skjutställningen högt knästående får man inte vidröra fötterna
med någon del av kroppen.

Patrullerna bestod av två skyttar
från varje deltagande land.

Danska fältskjutningsbanor
brukar ofta bestå av små mål
på långa avstånd, vilket gjorde att många blev förvånade
av fältskjutningsbanan. Istället möttes skyttarna av många
stationer med korta håll. Det
fanns även en station med
gungande mål samt en station
där målen var glidande längs
en linbana. En total överrask- Victor Hahn fokuserar inför
ning. Som tur var hade många skjutningen. Allting måste
av våra skyttar varit med om fungera perfekt för att vinna.
dessa typer av målspel tidigare.
skyttarna att ge precis allt och
När de sista skyttarna kom till- lite till. Full fokus och taktiskt
baka från förmiddagens varv skytte stod på menyn.
till tävlingscentrumet, samlades alla i cafét för att granska Under andra varvet bestämresultaten på storbildsskär- de herrarna vilka som skulle
men. Damerna ledde med ha guldet, nämligen Sverige.
hela 14 poäng över Danmark, Med 533 poäng, 10 poäng
och juniorerna ledde med 11 över Danmark, stod det klart
poäng över Norge. Herrar- att svenskarna tagit herrguld.
na ledde med endast 6 poäng David Lindström tog det införe tvåan Danmark. Spän- dividuella guldet, endast en
ningen inför det andra fältvar- poäng över sin klubbkamvet var hög, inte minst för alla rat Tommy Hansen som tog
oss åskådare. Nu gällde det för silver. Hack i häl på Tommy
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... och på en annan station även en gunga.

Att skjuta på små mål i liggande skjutställning har sina utmaningar.

tog danska Rune Knudsen
bronset.

der tog det individuella guldet med 164 poäng. Victor
Hahn och norrmannen FredNär damlagen kom tillbaka rik Berg Forren fick båda 163
var stämningen på topp och poäng och gick därmed till
bättre skulle den bli. Det visa- särskjutning. Åskådarna samde sig att de svenska damerna lades och fanns till och med
med sina 477 poäng fullkom- på skjutvallarna för att få bra
ligt knäckt Norge med en 23 bilder och film. Det tog flepoängs marginal. Därmed var ra omgångar innan det gick
lagguldet till damerna bärgat. att sära de duktiga skyttarna,
Individuellt hade Ann-Kristin men till slut stod Fredrik som
Jansson hela 10 poängs mar- segrare till silverplatsen och
ginal till tvåan, norska Britt Victor tog bronset.
Elena Wollan och strax efter
knep Liselott Såmark bronset, På kvällen efter tävlingen var
bara två poäng ifrån.
det dags för den traditionella banketten med prisutdelJuniorerna stod för den stora ning. Till jubel och applåder
poängknäckaren i årets nord- korades de nordiska mästarna,
iska mästerskap. Med hela både landslagen och de indi30 poängs marginal tog våra viduella mästarna där Sverige
duktiga juniorer lagguldet dominerade. Michael Brandt
med 486 poäng. Simon Jan- från Aalborgs Skyttekreds taNP4 ’18

Våra vackert uppklädda svenska landslag med deras ledare innan banketten. Från vänster: Per-Anders Svensson, Simon Jander, Martin
Forsbacke, Leopold Joandi, Victor Hahn, Marie Brunsson, Madeleine Johansson, Liselott Såmark, John-Åke Andersson, Veronika Ferdén,
Ann-Kristin Jansson, Henrik Arvidsson, Mikael Nilsson, Tommy Hansen och David Lindström.

Fredrik Berg Forren från Norge
och Sveriges Victor Hahn gick
till särskjutning om individuellt
silver och brons. Spänningen var
mycket stor.

Stolta medaljörer efter prisutdelningen. För många av deltagarna var
detta deras första nordiska mästerskap. Att då vinna ett guld, gör det
hela extra minnesvärt.

John-Åke Andersson blev glatt
överraskad när han fick ta emot
DGI Skydnings utmärkelse
för sina insatser i de nordiska
mästerskapen under alla år.
Lagledarna Marie Brunsson,
Michael Brandt och JohnÅke Andersson ser nyfiket på
särskjutningen och har olika
förhoppningar på utgången.

Veronika
Ferdén och
Ann-Kristin
Jansson med
en NM-pose.

Stämningen var riktigt god mellan de
kämpande landslagen och många nya
kontakter skapades.

lade varmt och gott om alla
skyttar och deras prestationer.
Lars Høgh, ordförande för det
danska skytteförbundet DGI
Skydning, höll tal och berömde hela arrangemanget.
NP4 ’18

Lars avslutade sitt tal genom
att tacka John-Åke Andersson
och tilldela honom en DGI:s
utmärkelse för det gedigna arbete han under åren ägnat de
nordiska mästerskapen. En ut-

märkelse som normalt endast
tilldelas på riks- och lokalnivå
inom DGI.
Ett stort grattis till samtliga

medaljörer och pristagare!

På den sista stationen var en av
figurerna en logotyp för Aalborgs
Skyttekreds. Skyttarna fick ta
med sig figuren hem som minne.
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P8X - Tysk toppkvalitet när den är som bäst!

•
•
•
•
•
•
•
•

Nu även som kort modell!
Mycket hög kvalitet och precision!
Inställbar avtryckare (3D)
4 flyttbara vikter för optimal
balans
Ställbar Matchkolv (svängbar 200,
vridbar 90) i flera storlekar
Ställbart avtryck.
Lufttub med manometer
Levereras i specialväska

*SM Guld 2018, 2017, 2016, 2014, 2013, 2012*

Modell AW93 - Kaliber .22 LR
• 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

Vi tar andra vapen i byte. Även delbetalning.
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Heja tjejer!
Av: Peter Siegel

Klubbar, kretsar och Svenska Pistolskytteförbundet
har länge försökt få fler damer till vår spännande
pistolskyttesport, med varierande framgång. Men ibland
dyker det upp ett nytt kvinnligt stjärnskott som till exempel
Terese Mäkinen från SAS skytteklubb.
Terese Mäkinen, skjuter för
SAS Skytteklubb.

På Grimstaträffen, en precisionstävling arrangerad av
Stockholmspolisen, deltog
en ny kvinnlig skytt, Terese
Mäkinen, som uppenbarligen
har talang för pistolskyttet.
Hon är 27 år, bor i Uppsala och är en av tre kvinnliga flygtekniker hos SAS på
Arlanda vars uppgifter är att
underhålla och laga flygplan.

Terese Mäkinen tävlar givetvis för SAS Skytteklubb och
började skjuta pistol våren
2017. I höstas deltog hon på
Grimstaträffen och sköt hela
269 poäng i damklass 1, vilket måste betraktas som ett
mycket bra resultat för en
nybörjare. Hon blev därmed
totaltvåa i damklassen och
erövrade silvermedalj. Efter

ROMBEN

tävlingen fick jag en pratstund med Terese.
Hur kom du in på pistolskyttet?

– Jag har alltid tyckt att det
har varit kul att skjuta, ända
sedan pappa lärde mig skjuta luftpistol när jag var yngre, berättar Terese. När jag var
med i Flygvapenfrivillig ungdom på F7 sköt vi med gevär
och det var också superkul.
När jag sedan började jobba
på SAS för lite drygt två år
sedan fick jag reda på att de
hade en egen skytteklubb, då
var det givet att börja där, och
jag är glad att jag gjorde det.
Hur håller du tävlingsnerverna
i styr?

– I dag verkade jag kanske
lugn, förklarar Terese, men
det var jag inte. Kanske skulle
någon beskriva dagens resultat som nybörjartur, vi får väl
se. Det här var min allra första
tävling och det var superkul.
Detta att behärska nervositeten får man nog träna på ett
tag. Jag kommer absolut att
tävla igen.

Under Grimstaträffen tävlade
Terese med en revolver i
kaliber .22.

Du sköt med en revolver i
kaliber .22, skulle du vilja
skjuta med grövre vapen?

– Ja, absolut, men innan jag
bestämmer mig vill jag så klart
prova lite olika modeller och
se vad som känns bra, säger
Terese.
Grattis till silvermedaljen och
vi hoppas se mer av dig i
framtiden.

– Tackar, säger hon och skiner upp. Det var inspirerande
med ett så pass bra resultat
redan nu. Det ska bli kul att
fortsätta träna och tävla och
se hur långt jag kan nå.

För mer information och priser

www.lceskytte.se
e-post: lceskytte@gmail.com
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På sin första precisionstävling Grimstaträffen, tog Terese silver i
damklassen.
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SM Magnumfältskjutning

Kanon-SM i Bollnäs
Av: Peter Carlsson

Under augusti månad bröts lugnet på Eriknäsbo skyttecentrum
strax utanför Bollnäs, när Sveriges magnumskyttar genomförde
SM i magnumfältskjutning. Totalt fanns över 100 skyttar
representerade från 47 olika föreningar.
Skyttecentrumet i Eriknäsbo
är en utmärkt anläggning för
att arrangera fältskjutningar med dess stora ytor och
många möjligheter. Parkeringsytan rymde även många
husvagnar och husbilar för de
långväga skyttarna.
Tävlingsledare för SM var Jan

Kjellberg. Jan och hans fru
Birgitta Kjellberg är eldsjälar
för skyttet och de har många
års erfarenhet av att arrangera tävlingar. Tillsammans
med alla funktionärerna på
plats gjorde de tävlingen till
en otroligt bra upplevelse för
alla inblandade.

Välkommen till Eriknäsbo skyttecentrum.
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Vapengrupp M (magnum) be-

står av grovkalibriga pistoler
NP4 ’18

Åke Johansson och John-Åke
Andersson bistod med hjälp i
sekretariatet.

Närliggande
motorstadium med
sina vallar passade
utmärkt för magnumfältskjutningen.

Tävlingsledaren Jan Kjellberg
visade kommunalrådet Marie
Centerwall delar av helgens
fältskjutningsbana.

Årets hederspriser
var en rolig och
annorlunda idé
av tävlingsorganisationen.
Birgitta Kjellberg skötte uppropet.

och revolvrar, men den delas också in i åtta undergrupper. En lista på vad klasserna
innebär hittar ni i slutet på
reportaget.
Under lördagen tävlades
det i klasserna M3, M4, M6
och M7 och under söndagen
M1, M2 och M5. Fördelningen av starter per vapengrupp
var relativt jämn, men vapengrupp M7 hade flest antal starter då hela 73 skyttar
gjorde upp om medaljerna.
Fältskjutningsbanan var myck-

et varierande detta år. Från att
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skjuta på 50 meters håll inne
på pistolbanan gick färden
mot ett ordentligt långhåll
ute i terrängen. När funktionärerna behöver en fyrhjuling
för att åka iväg och markera,
vet man att det är ett långhåll.
Bollnäs Pk har ett gott samarbe-

te med kringliggande föreningar som till exempel Bollnäs
Motorklubb. De har ett motorstadium intill skjutbanan

Margareta
Svedberg, Lena
Lindqvist och
Sofie Pierre
serverade
mat och
dryck till både
skyttar och
funktionärer
under helgens
tävlingar.

som användes för fältskjutningen. Vallarna på motorstadium fungerade alldeles
utmärkt som kulfång och gav
skyttarna en annorlunda terräng att tävla i.

De sista stationerna på fältskjutningen var på närmare håll men det behöver
inte betyda lättare när målen
krymper och figurerna nästan försvinner bakom kornet
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Söndagen bjöd skyttar och funktionärer på ett vackert augustiväder.

Jonny Lund, Skarp 7, och Mats
Hartell, Malmö Pk.

Michael Jorsback, Skarp 7,
kollar träffarna.

Särskjutning i vapengrupp M1 och silver och brons. Från vänster
Lasse Abrahamsson, Eskilstuna Hevf och Jörgen Rosén, Kalix Ps.
Stationschefen Bertil Svedberg
återlämnar protokollet till
Thomas Ljung, Atlas Copco Pk.

på de tunga revolvrarna.Trots
dessa tuffa förutsättningar
fanns det gott om fina träffbilder och många sköt riktigt
bra poäng.
Mats och Inga-Lill Hartell från
Malmö Pk var båda med och
tävlade.

De sista stationerna hade
kortare håll men banläggaren
hade också valt mindre figurer.

Långhållet på station 2 utmanade precisionen hos skyttarna.
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För er läsare som aldrig skjutit eller varit och tittat på en
magnumfältskjutning har jag
bara ett råd, gör det! Detta är
en ”precisionsgren” utan dess
like och ni kommer att bli imponerade. Jag blev även
imponerad av den
goda gemenskap
som magnumskyttarna har.

Hands-up stationen blev den
sista utmaningen på fältvarvet.
Ett moment som kräver
snabbhet, fokus och precision.

På sin Manhurin
har Richard
Hallin
monterat
ett skapligt
kikarsikte
för att delta i
friklassen.

Söndagen bjöd
på en spännande särskjutning om silver
och brons i vapengrupp M1, mellan
Lasse Abrahamsson, Eskilstu- med 97 poäng och efter en
na Hevf och Jörgen Rosén, tuff särskjutningsomgång stod
Kalix Ps. Båda sköt 48/17 Lasse klar som silvermedaljör.
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Medaljörerna
M1

1. Folke Weinolt,
Torsby Psk
2. Jörgen Rosén,
Kalix Ps
3. Lasse Abrahamsson,
Eskilstuna Hevf

M2

1. Jano Mikaj,
Katrineholms Pk
2. Pierre Löfquist,
Hallsbergs Pk
3. Lasse Abrahamsson,
Eskilstuna Hevf

Station 6 låg inne på
skyttecentrum ...

... där Anders Fredriksson,
Bollnäs Psk agerade
stationschef.
M3

1. Rolf Halman, Borås Ps
2. Peter Piscator,
Storfors Pk
3. Pierre Löfquist,
Hallsbergs Pk

M4

1. Andreas Johansson,
Eskilstuna Hevf
2. Jano Mikaj,
Katrineholms Pk
3. Bo Engström,
Luleå Pk

På station 4 var humorn viktigare
än källsorteringen.

Efter varje tävlingsdag genomfördes en prisutdelning
där individuella vinnare och
lag tilldelades sina medaljer.
Förutom SM-medaljer fick
även de individuella medaljörerna en vackert utskuren ”skytte-fågel” i stål med
samma skimrande färger som
medaljerna. En riktigt rolig
och annorlunda idé av tävlingsorganisationen. Hederspriset bestod även det av stål
men denna gång i form av
stenbocken från Hälsinglands
landskapsvapen.
Svenska Pistolskytteförbundet

M5

1. Jano Mikaj,
Katrineholms Pk
2. Lasse Abrahamsson,
Eskilstuna Hevf
3. Markel Andersson,
Sandvikens Psk

M6

1. Jano Mikaj,
Katrineholms Pk
2. Johnny Ronnegren,
Ekens Psf
3. Mikael Pettersson,
Borås Ps

Funktionärerna Ki Mähler och
Anders Törnquist från Bollnäs
Pk arbetade på station 4 som var
förlagd till motorstadium.

representerades av John-Åke
Andersson från tävlingskommittén samt förbundets
styrelseordförande Mike Winnerstig. Förbundets standar
delades ut till Bollnäs Pk samt
Gävleborgs Pistolskyttekrets.
Förtjänstmedaljer tilldelades
flera av helgens funktionärer
för ett gott arbete.

M7

1. Gunnar Karlsson,
Eskilstuna Hevf
2. Lasse Abrahamsson,
Eskilstuna Hevf
3. Lennart Wennberg,
Borås Ps

NP4 ’18

Anita Olsson,
Torsby Psk, lät
kanonen gå
så pass varm
att knäskyddet
började pyra.
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Mr. Magnum:
Jano Mikaj, Katrineholms Pk
Mrs. Magnum:
Anita Olsson, Torsby Psk

Bollnäs kommunalråd Marie
Centerwall agerade prisutdelare
under söndagen.

Under söndagen fanns även
Bollnäs kommunalråd Marie Centerwall på plats för
att dela ut medaljer. Marie
fick chansen att följa med
runt fältskyttebanan för att
se hur tävlingen gick till. För
att verkligen pröva vingarna
gavs hon även möjlighet att
provskjuta pistol under instruktion av Erik Norbäck
från Forsa Pk, något Marie
verkligen uppskattade och
tyckte var mycket roligt. Kanske har vi ett kommunalråd i
nybörjargruppen på Bollnäs
Pk nästa år.

Mr. & Mrs. Magnum är titlar som
delas ut under den andra dagen då
alla vapengrupper skjutits. Titeln
tilldelas den dam- och herrskytt
som totalt skjutit bäst i samtliga
klasser. Anita Olsson, Torsby Pk,
knep titeln Mrs. Magnum med sitt
resultat 294/114 och 525 poäng.
(294 träffar i 114 figurer och 525
särskiljningspoäng). Jano Mikaj,
Katrineholms Pk, kunde titulera sig
Mr. Magnum med sitt resultat på
334/119 och 682 poäng.

Svenska Pistolskytteförbundets
styrelseordförande Mike
Winnerstig tilldelade
arrangörerna ett varsitt standar.
Tävlingsledaren Jan Kjellberg
tog emot Bollnäs Pk:s standar
och Erik Norbeck tog emot
Gävleborgs pistolskyttekrets
standar.

Den fullständiga resultatlistan finns att läsa på http://xkretsen.se.

Erik tackade även samtliga
funktionärer och skyttar för
deras enastående prestationer,
vilket avlöstes med applåder.

Klass
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8

Förklaring
Single action (SA) revolver i kaliber.41 – .44 magnum.
Double action (DA) revolver i kaliber .41 – .44 magnum.
Single action (SA) revolver i kaliber .357 magnum
Double action (DA) revolver i kaliber .357 magnum.
Frigrupp för pistol och revolver i kaliber 9mm – .455 magnum.
Pistol i kaliber 9mm – .455 magnum.
Revolver med max piplängd på 6,5” och i kaliber .357 –
.44 magnum.
Revolver i kaliber .38 special – .45.
Denna vapengrupp ingår inte i SM magnumfältskjutning.

Jano Mikaj
Jano skjuter för Katrineholms Pk och är en av
Sveriges bästa magnumskyttar som fullkomligt har
skördat SM-medaljer genom åren. Civilt arbetar Jano
som CNC-operatör i Katrineholm.
Vad fick dig att börja skjuta magnum?

– Jag började skjuta i slutet på 80-talet
och hade ett uppehåll med skyttet innan
jag återupptog det runt 2003, berättar
Jano. Jag tyckte att magnumskyttet såg ut
att vara roligt, vilket gjorde att jag prövade och sedan blev det bara mer och
mer. Jag fastnade i magnumskyttet tack
vare Ostkustserien och gjorde sedan mitt
första SM i magnumfältskjutning 2007.
Vilket var ditt första magnumvapen?

– Haha, ja det var en .454 casull, säger
Jano och skrattar högt. Det fanns ingen
klass för den men tävlingsarrangörerna
var snälla och lät mig skjuta i .44 klassen.
Varför gillar du magnumskyttet?

– Det är en mer avslappnad skytteform
när man ligger och skjuter precision
på långa håll, det är det som är magnumskytte för mig. Allt över 100 meter
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tycker jag är roligt, då blir det lite mer
utmanande och mer sport. På långa håll
måste man vara rätt inskjuten och verkligen ha koll på sin utrustning, berättar
Jano.
Vad anser du om hands-up momentet?

– Ja, det är ju lite spännande och är ett
moment där många nerver prövas. Om
man på en tävling skjutit bra hela vägen och det sedan skall avslutas med en
hands-up station, då gäller det att hålla i ordentligt. Det är många som bävar
för just det momentet och stressen kan
göra att man missar riktigt rejält.
Vilken SM-seger är du extra nöjd med?

– I Västra Husby för några år sen hade
jag många pallplaceringar. Förra året i
Kristinehamn gick det långt över förväntan, då tog jag hela fem guldmedaljer.
Jag var helt chockad själv, det har ju ald-

rig hänt förut, berättar Jano och skrattar.
Jag hade nog inte tränat något speciellt
men jag hade jag skjutit många tävlingar och det gav bra träning i sig.
Tränar du skytte eller tävlar du bara?

– Det händer att jag åker och tränar,
men då är det mest för lugnets skull. Det
är tävlingarna som ger den verkliga träningen. Då tränar man både skytte och
nervositeten kring tävlingarna.
Vilka råd har du till de skyttar som vill börja med magnumskytte?

– Skjut bara, ropar Jano och skrattar.
Det är ju en otroligt rolig skytteform.
Vi behöver föryngring i skyttet. Jag vet
att Claes Simmerud kämpar bra att få in
fler skyttar till just magnumskyttet. Det
behövs verkligen drivkrafter och eldsjälar för att skapa förutsättningar för nya
skyttar.
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Anita Olsson
Anita bor i Askersund och skjuter för
Torsby Psk, till vardags arbetar hon som
tandsköterska. Anita är en högt rankad
magnumskytt och den mest framgångsrika
kvinnliga magnumskytten vi har i Sverige.
När började du skjuta
magnum?

– Jag började skjuta magnum 1992, under den tiden
jag var med i Hemvärnet. Då
var det en man i hemvärnet,
vilken även var vaktmästare i
mitt hyreshus, som såg att jag
hade kapacitet att skjuta Ak
4 och tyckte jag skulle prova magnumskytte. Jag prövade då en magnumrevolver
och det gick jättebra direkt.
Dessutom tyckte jag det var
så roligt, säger Anita och ler
stort. I början vann jag inte
så många tävlingar. Efter ett
tag kom jag i kontakt med en
kille från Torsby Psk som berättade om deras skytte. Deras sikten var skruvade till att
rikta mitt i tavlan, istället för
ballong som jag gjorde, och
de laddade även egen ammunition. Jag och min man Åke,
Sheriffen i Magnumcupen,
fick ärva en laddpress och
började ladda egen ammunition 2004, samma år tog jag
mitt första SM-guld. Jag tyckNP4 ’18

te först att jag var för gammal
för att satsa på skyttet, men
då började skyttekarriären gå
uppåt.
Vad gör magnumskyttet så
roligt?

inte fick lagguld. Det året tog
Torsby Psk hem alla pallplaceringar i vapengrupp M5
(friklass), vilket är historiskt då
ingen annan gjort det tidigare.
Efter det har jag inte tagit något mer individuellt guld, det
är alldeles för tufft helt enkelt.
– Andra bra arrangerade
SM är helt klart Västra Husby i Östergötland 2015 och
sedan i Luleå 2012, det har
varit riktiga toppen-tävlingar måste jag säga.
– Det är väldigt minnesvärt
att jag både 2014 och 2015
vann jag friklassen i Magnumcupen. Dessutom är jag
en av tre skyttar i Sverige som
skjutit maxpoäng på 300 poäng i magnumprecision.
– Torsby Psk med sina medlemmar har betytt väldigt
mycket för mina framgångar.
Vilken vapengrupp skjuter du
helst?

– Det har varit friklassen M5
under nästan alla år jag skjutit, men även .44-klasserna är
roliga. Min friklass revolver,
en Smith & Wesson 686 med
kikare som var min favorit,
den har gått sönder så jag har
skjutit in mig på ett nytt vapen,
vilket nu går bättre och bättre.
Men jag saknar ”honom”, min
gamla friklassare.
Vad har du för råd till de som
vill börja med magnumskytte?

– För det första ska man ha
roligt i början utan att ha allt
– Jag trivs ju mest med kar- för hög press på prestationen.
lar, säger Anita och skrattar. Om man redan har en revolDet är så trevligt att umgås ver i magnum kan man börmed män och det är en sådan ja skjuta vapengrupp M7, det
himla bra sammanhållning i
magnumskyttet.Vi har knappt
några vänner kvar hemma.
Det är de här magnummänniskorna man vill umgås med,
för det pratas inte om sjukdomar och pengar utan om skytte och saker som är intressant
för mig. Jag har vänner som
inte har några intressen, men
jag tycker det är viktigt och
bra för hälsan.

Sveriges största
skyttetidning

Nr 4 2014

Spring-SM
EM i PPC
Fullträffen i
Vännäs
Tack och hej!

Magnumdrottningen

NM i fält

Svenska Pisto

lskytteförbund

ets medlemstidnin

g

Sveriges okrönta
magnumdrottning har Anita
kallats då hon under många
år utsetts till ”Mrs. Magnum”.
Här pryder hon framsidan på
Nationellt Pistolskytte 4/2014.

är en revolver med 6,5” pipa,
eller kanske vapengrupp M6
med en pistol, något som
många har. Man behöver inte
börja med en Desert Eagle
som är ett tungt vapen. Sen
är det viktigt att börja med
en enkel bana, inte som den
SM-banan vi sköt idag.
– Jag upplever att många
föreningar inte tar hand om
sina nybörjare, genom att inte
visa om eller informera om
vad det finns för olika skyttegrenar. Vi behöver verkligen ha föryngring i skyttet,
det är något som är otroligt
viktigt för framtiden. De nya
inom skyttet måste våga ta
plats och inte vara rädda för
att fråga. Jag har till och med
försökt värva folk här idag till
en cup-tävling, berättar Anita
och ler.

Finns det några tävlingar som
du minns extra väl?

– Det är helt klart 2004 när
jag tog mitt första SM-guld. Torsby Psk poserar framför alla pokaler efter att ha tagit alla
Då tog de inte med mig i la- pallplaceringar under SM i magnumfält i Luleå.
get och det var ju synd att vi Från vänster: Alf Olsson, Anita Olsson och Roland Engström.
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DVC Open
Piplängd: 5”
Kaliberalternativ: 9 mm, .38 Super

STI International - originalet från USA

Trubor

Matchmaster

Piplängd: 5”
Kaliberalternativ: 9 mm, .38 super

Piplängd: 4,15”
Kaliberalternativ: 9 mm, .38 Super

Marauder

Executive

DVC Limited

Piplängd: 5”
Kaliberalternativ: .40 S&W, 9 mm

HEX Tactical DS

DVC 3-GUN

Piplängd: 5.4”
Kaliberalternativ: 9 mm

Tactical DS

Piplängd: 5”

Piplängd: 4”, 5”

Kaliberalternativ: .40 S&W,
.45 ACP, 9 mm

Kaliberalternativ: .45 ACP, 9 mm

Piplängd: 4”, 5”
Kaliberalternativ: .40 S&W,
.45 ACP, 9 mm

Edge

Apeiro

Piplängd: 5”
Kaliberalternativ:.40 S&W,
.45 ACP, 9 mm

Eagle

Piplängd: 5”
Kaliberalternativ: .40 S&W, .45
ACP, 9 mm, 38 Super

Trojan

DVC Classic

Sentinel premier

Piplängd: 5”
Kaliberalternativ: 9 mm

Piplängd: 5.4”
Kaliberalternativ: 40 S&W,
.45 ACP, 9 mm

Rangemaster

Piplängd: 5”
Kaliberalternativ: .45 ACP, 9 mm

Piplängd: 5”
Kaliberalternativ: .45 ACP, 9 mm

Targetmaster

Piplängd: 6”
Kaliberalternativ: .45 ACP, 9 mm

Piplängd: 5”, 6”
Kaliberalternativ: 40 S&W, 9 mm

Lawman

Piplängd: 3”, 4”, 5”
Kaliberalternativ: .45 ACP, 9 mm

STI International
distribueras i
Sverige av
Sportshooter. Se
hela sortimentet på
sportshooter.se.
Kontakta oss om du
är intresserad av att
bli återförsäljare.

Piplängd: 5”
Kaliberalternativ: 40 S&W,
.45 ACP, 9 mm

HEX Tactical SS
Piplängd: 4”, 5”
Kaliberalternativ: .45 ACP, 9 mm

1
2
3
4
5
6
7
8
9

sportshooter

www.sportshooter.se, info@sportshooter.se, tfn 070 - 747 35 76

5
4
3
2
1

VAPENPAKET

- Howa 1500 Short action
- Welter 1.5-6x42 WA belyst kikarsikte
- Vortex Hunter ringar

8.495:-

AMMUNITION

MG2 / MG2e

19.500:- / 21.500:-

MG2 / MG2E rapidfire

Kläder och utrustning

21.500:- / 22.500:-

mg4

19.900:-

MGh1 hybrid
18.695:-

Astro Sweden AB
Axvallagatan 16
532 37 SKARA

HANDKIKARE / TUBKIKARE

Delta Titanium ED 50

Delta One 8X32

1.995:-

4.495:-

0511 - 79 81 00
info@astrosweden.se
www.astrosweden.se

Med flåset i Karlstad

Stafetten startar i ett högt
tempo för att sedan eskalera.

Snabba steg i
Värmlands skogar
Av: Peter Carlsson och Anna S. Törnqvist

Långt bort på den värmländska skogsvägen som leder mot skjutbanan,
syns löpare som närmar sig snabbare än vanligt. Väl framme på
skjutplatserna skall koncentrationen vara på topp och det blir en kamp
mot pulsen och klockan. Ett missat skott kan betyda vinst eller förlust.
Värmlands regemente (I 2 /
Fo 52) var ett infanteriförband
inom svenska armén som verkade i olika former mellan
1812 – 2000. I 2 lever nu vidare genom Kunglig Värmlands
Regementes Skytteförening
(I 2 Skf) som är drivande inom
Svenska Pistolskytteförbun40

dets mest konditionskrävande
gren, springskytte.

som till exempel protokoll,
högtalare för speaker samt
liveresultat på en stor bildÅrets SM i springskytte ar- skärm. Strax innan första start
rangerades av just I2 Skf och kom ett rejält hällregn som
tävlingarna genomfördes på pågick under några minuter.
Sanna skjutbana i Karlstad. Regnet slog ut elektriciteten
Arrangören hade planerat och på tävlingsområdet och förförberett allt in i minsta detalj, störde även protokollen. En

kabel hade orsakat kortslutning och förstört systemet för
liveresultaten, men elektriciteten kunde snabbt återställas
och protokollen skrevs raskt
ut på nytt. Regnet försvann,
solen kom fram och tävlingen
kunde starta i tid. Liveresultaten på skärmen uteblev, men
NP4 ’18

Hans Törnevik förklarar hur stafetten ska genomföras.

Växlingen i stafetten är viktig. Det gäller att möta upp sin lagkamrat
för att snabbt komma iväg.

samma typ av fallmål som används vid skidskyttetävlingar. Den svarta pricken som
är träffområdet mäter ca 11
cm och skyttarna skjuter från
17,5 meter. Det kan vara en
svår uppgift att träffa fallmålet
efter en kilometers löpning.
Pulsen måste ner och kroppen
behöver ordentligt med syre
för att allt ska fungera bra.Varje bom ger skytten 1 minuts
tillägg på löptiden.

Håkan Eriksson var en vältalig
och tydlig speaker under
hela dagen. Håkan var även
kommunens representant på
plats.

Snabbast runt bansträckning-

den vältaliga speakers såg till
att hålla åskådarna uppdaterade under tävlingsdagen.
Funktionärerna Ann Stenberg,
I2 Skf och Magnus Töresson,
Kristinehamns Pk skötte
starterna. Alla skyttar hade fasta
starttider.
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Tävlingarna inleddes med de
individuella-och lagtävlingarna. Banans löpstrecka var 6
km för alla klasser utom damer och herrar 65–70 som

sprang en kortare sträcka på
3 km. Det var totalt 69 deltagare som gick i mål denna
dag, vilket visade sig vara rekordantal på ett SM arrangerat av I2 Skf.
Målen som skyttarna skjuter
på heter ”Kurvinen”. Det är

Skyttarna fick tydlig hänvisning
till sina skjutplatser.
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Löpningen gick i blandad terräng,
som sig bör.

Helena Pollack
startade med
snabba steg.

Avståndet mellan skytt och mål var 17,5 meter.

Lars Persson ger
järnet som vanligt.

Bo Pollack var en
av fem som tävlade
i H70 klassen.

Målgång för I2 Skf när Lars Persson kommer i mål som sista
man i laget.

Linda Vålberg, skjuter här på
stationen med stödhand tillåten.

Här får skytten in sista träffen på
fallmålet Kurvinen.

Lennart Rehnström överlämnar
Svenska Pistolskytteförbundets standar till
tävlingsledare Hans Törnevik.

en på 6 km var Jan Jorsäter,
Örebro Pssk, i klassen H35
som sprang på 36,24 minuter vilket också gav honom en
guldmedalj då han sköt fullt
på samtliga sex skjutstationer.
Bra jobbat Jan!

där både två- och tremannalag tävlade. I stafetten är
löpsträckan 1500 meter, därefter sker en växling till nästa
lagmedlem. Innan växlingen skall skytten träffa de fem
fallmålen och nu gäller det
verkligen att fokusera. För
varje missat skott måste skytten löpa en straffrunda på ca
75 meter, vilket gör att laget
tappar dyrbar tid. Stafetten är
något extraordinärt att se. Här
ger alla allt och mycket mer.

förvirring under prisutdelningen när Stockholmspolisens skytteförening lag 2
ropades upp som vinnare.
Både lagmedlemmarna från
I2 och Stockholmspolisen
tittade på varandra med frågande blickar och resultatet
blev ett fall för juryn som inte
kunde lösas på plats. Det visade sig att straffrundorna för
I2 Skf var felaktigt registrerade. Vi hoppas att stafettlagen
nu har de rätta medaljerna i
sin ägo.

När skyttarna sedan fick en
paus, sken solen fortfarande
riktigt skönt i det härliga augustivädret. På plats fanns det
en serveringsvagn med både
enklare mat, kaffe och andra
godsaker för att fylla på energiförråden.

I2 Skf har en mångårig erfa-

renhet av att vinna stafetten, och så blev det även i
det dags för stafettävlingen, år. Däremot blev det en stor
Efter den välförtjänta vilan var
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Tävlingsledaren och tillika I2

Skf:s lagledare Hans Törnevik
mottog Svenska Pistolskyt-

teförbundet standar genom
Lennart Rehnström, Stockholmspolisens Skf. Efter överlämningen ställde Lennart en
öppen fråga om det fanns någon villig arrangör för nästa
års SM i springskytte, då detta ännu inte är fastställt. Vart
vi ses nästa år återstår att se.
Ett stort tack till alla skyttar,
I2 Skf och dess funktionärer
för en väl genomförd tävling.
Kompletta resultatlistor finns
publicerade på: http://www.
i2skf.se/SMSpringskytte2018
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Medaljörerna

Guldmedaljör DJun
Frida Pollack, Pk Pricken.

Guldmedaljör HJun
Benjamin Råsbo, Råsbo Psk.

Guldmedaljör D35
Helena Pollack, Pk Pricken.

Guldmedaljör H21
Erik Månsson, Dalapolisens If.

Guldmedaljör H35
Jan Jorsäter, Örebro Pssk.

Guldmedaljör H50
Lars Persson, I2 Skf.

Guldmedaljör H65
Våge Strålin, Arvika Pk.

Guldmedaljör H70
Sven-Olof Olofsson, Örebro Pssk.

regler men där är avståndet
20 meter och man skjuter på
en vanlig precisionstavla, berättar Erik. Så länge man sätter
träffarna i det svarta, 7 poäng
eller bättre, så får man inget
tillägg. Skjuter man 5-6 poäng är det 30 sekunders tilllägg och 4 poäng eller sämre
är det 1 minuts tillägg. Då är
första skjutningen utan stödhand men sedan är det valfritt
och de flesta skjuter då med
stödhand.

att skidskytte ser jättekul ut,
berättar Melissa.
– Som utbildad polis förväntas det att man kan hantera
en pistol och även att man har
någon form av grundkondition. Den kombinationen är
två självklara saker för en polis. Sedan gäller det att ha en
plan för att hitta rätt taktik. Jag
gillar när det är ”good enough” med skyttet, så länge du
håller dig inom målet är det
tillräckligt. Man behöver inte
jaga några innertior. Om det
blir för extremt med precisionsskytte, tappar jag lusten.
– Jag tycker fler borde vara
med och tävla för sin egen
skull. Man kan dessutom släppa lite på prestigen även om
det är ett SM. På så sätt breddar man startfältet, säger Erik.
– Jag tycker det här var roligare än både precision och
fält, säger Melissa.

Nöjda löpare

Paret Erik och Melissa
tävlade i Springskytte SM
som genomfördes på Sanna
skjutbana i Karlstad.

Vi pratade med Erik Månsson som tävlar för Dalapolisens If och Melissa Melin som
tävlar för Grästorps Pk. Erik
vann klassen H21 på årets SM
i springskytte. Dagen innan
vann han dessutom svenska
polismästerskapen i springskytte i samma klass.
Erik, hur började du med
springskytte?

– Jag arbetar som polis och
tycker det är väldigt roligt
med polisidrott, där springskytte är en av grenarna och
dessutom en trevlig motionsform. Då skjuter vi med våra
9mm tjänstevapen. På svenska
NP4 ’18

polismästerskapen har jag varit med fem gånger, men detta
är första gången jag är med på
civilt springskytte och skjuter
kaliber .22.
– Det civila springskyttet är
något svårare tycker jag för att
det kräver mer i precisionen
än det polisiära. Samtidigt är
det en smaksak eftersom jag
har övat väldigt mycket med
mitt tjänstevapen och väldigt
lite med kaliber .22. Det krävs
ett bättre skytte om man skall
hävda sig i det här sammanhanget på springskytte SM,
även om löpformen är väldigt
god.

Har ni tränat mycket inför
helgen?

– Allt är relativt, säger Erik
medan båda skrattar. Vi har
haft tre gånger i augusti måMelissa, är detta även ditt
nad när vi varit på skjutbaförsta SM?
– Jag började skjuta när vi nan och tränat specifikt för
pluggade tillsammans i Lund. springskyttet. Jag har sprungSedan har jag inte hållit på it tre gånger sedan jag fick
med aktivt skytte när vi flytta- barn, säger Melissa och tittar
de därifrån. Men nu när Erik mot barnvagnen där deras
skulle vara med denna helgen son på 4 månader ligger och
ville jag också ställa upp, säger sover.
Melissa och ler.
Vad är så roligt med springVad skiljer sig det polisära
skytte?
springskyttet från det civila?
– Det är både fysiskt och
– Det är i princip samma mycket fokus. Jag tycker även

Kommer ni att ställa upp nästa
år igen?

– Absolut, säger båda två. Så
länge hela familjen kan och
det inte finns några andra hinder.
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Antikrundan

FÄLT

Äntligen!
Av: Ulf Hansson

Efter år av svidande förluster kunde
Stockholm/Södertälje äntligen kamma
hem segern i denna mycket annorlunda
lagtävling för äldre veteraner. Hemmalaget
Nyköping/Oxelösund hade försåtligt lagt
en specialstation där man tänkt knäcka
bortalaget, men föll istället på eget grepp.

Vinner man blir man så här glad. Applådåskorna dånade när Gunilla
stolt höll upp vandringspriset ”V-Gurra”.

Deltagare

Nyköping/Oxelösund:
Hans Johnsson
Anders Lybeck
Lennart Pettersson
Stockholm/Södertälje:
Bosse Andersson
Ulf Hansson
Gunilla Karlsson
Leif Nordgren

Resultat individuellt
Anders
Ulf
Bosse
Lennart
Gunilla
Leif
Hans

44

22 poäng
22
21
19
18
15
15

Årets fältskyttedrabbning
mellan de två äldre vete
veteranlagen från Stockholm/
Södertälje och Nyköping/
Oxelösund gick som vanligt
av stapeln i september. I år
var det Nyköpingslaget som
bjöd in till denna exklusiva
tillställning.
”Exklusiv” bland annat för
att banläggningen känneteck
kännetecknas av att mål som förekom
förekommer i skjuthandboken inte
förekommer alls.

Stn 1. Tre ”Smileys” välkomnade
skyttarna, 2 träff/fig. 20 sek.
skjuttid.

Avian som tyvärr blivit för
knackig för att delta. Detta
innebar att endast tre skyttar
ingick i Nyköpingslaget mot
Stockholmarnas fyra. ”Vi får
laga efter läge” meddelade
Anders Lybeck, som tog ini- Anders och presenterade en
tiativet till denna lagtävling lösning som i princip gick
för ett antal år sedan, har nu ut på att skyttarna i Nyköuppnått en ålder av 84 år. pingslaget fick turas om att
Han har kvar skytteglädjen – blandade med motståndaroch påhittigheten, vilket inte lagets skyttar – skjuta en gång
minst avspeglade sig i årets till på stationerna som ”den
banläggning. Även om den fjärde mannen”.
”åldersrelaterade skröpligheten” försökt slå klorna även i Antikrundan Fält handlar om
honom skjuter han fortfa- mycket mer än själva skytrande bra.
tet. Den sociala delen med
eftersnack och gemenskap
På årets upplaga saknades är en minst lika viktig del av
Nyköpingsskytten Luciano tävlingen. När fältskyttet på

Stn 2. Hjärter och klöver (varje
klöverblad = en figur), 2 träff/fig.
20 sek. skjuttid. En tolkningsfråga
uppstod. Hur räknar vi träff i
mitten, som då tangerar alla
bladen, eller träff som tangerar
två blad? Beslöts att sådana
träffar endast fick räknas som
träff i ett av bladen.

Två raska gossar från
Nyköpingsklubben hjälpte
gamlingarna att montera upp
figurerna, Robert Pettersson (till
vänster) och Anders Karlsson.
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Stn 3. Militära miniatyrmål. Endast tre skott per skytt,
1 träff/fig. 30 sek. skjuttid. Hands-up
up med ryggen åt
målen och vapnen på bänken vid start. Respektive lag
står bortvända från målen medan motståndarlaget
placerar miniatyrmålen så försåtligt som möjligt
i vallen. Med endast tre patroner till förfogande
gällde det att skyttarna kom överens om
fördelningen av skotten. 30 sek. skjuttid.

Stn 4. ”Good guys
– Bad guys”. 6 Bad
guys och 14 Good
guys. 1 poäng för
träff I Bad guys, träff
i Good guys medför 2
minuspoäng. 30 sek.
skjuttid.

Leif och Gunilla taktiksnackar.

Hans Johnsson i hemmalaget
begrundar målet ”Good guys –
Bad guys”.

Lennart ”Pedro” Pettersson försöker peppra
”the bad guys”.

man och sin kvinna.
Anledningen var den
något komplicerade
patrullindelningen där
resultaten från hem
hemmalagets ”fjärde man”,
stasom var olika från sta
tion till station, måste
motstånsepareras från motstån
darlaget.
Gudskelov tog Gunilla
och Bosse, som har erfarenhet
av tävlingsarrangemang, hand
om protokollet och slog sina
kloka huvuden ihop i soffan
hemma hos Anders.
Det räknades och räknades och efter att Anders hade
granskat sanningshalten i slutsiffrorna såg alla eniga ut och
vi kunde påbörja lunchen.
Kaffe och prisutdelning.Till vår

Stn 5. Två ”Smileys”. 3 träff/fig. Armarna runt stolpen. 20 sek. skjuttid.
Lennart markerar, Anders antecknar.

förmiddagen är avklarat är
det tradition att hemmalaget
bjuder på lunch.
I år var det Anders och
hans hustru Ingegerd som stod
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för det kulinariska inslaget och
bjöd på en utsökt gulaschsoppa hemma i Nyköping. I
samband med lunchen är det
också läge för prisutdelning.

Normalt har vi haft en gan-

ska god bild av vilket lag
som vunnit innan vi lämnat
skjutbanan, men i år krävde
resultaträkningen både sin

(Stockholm/Södertälje) stora förtjusning visade det sig
att vi äntligen, efter åratal av
svidande förluster, hade vunnit tillbaka det eftertraktade
vandringspriset ”V-Gurra”.
Vi hade vunnit med 83
poäng mot 78. En närmare
titt på resultaten station för
station visade att hemmalaget
hade fallit på eget grepp då de
sköt bort sig på hands-up-sta45

Gunilla och
Bosse från
Södertälje hade
fullt upp med att
tolka det något
komplicerade
protokollet,
men blev till
slut överens om
resultatet.

Två skjutstilar, Bosse närmast kameran med raka armar och Hans
med puffran närmare ögat och armarna i ”V”-vinkel.

Gunilla och
Anders gör sig
redo.

Leif Nordgren i
Stockholmslaget
granskar
extrapriset, en
miniatyrmodell av
en IPSC-station.

Stn 6. Ytterligare tre
”Smileys”. 2 träff/fig. På
plats bestämdes att träff i
tungan skulle ge en extra
poäng. Skjuttid 20 sek.

Även undertecknad
fick extrapris, en
mekanisk OriginalOdhner räknemaskin
från flydda tider.
Initiativtagaren till Antikrundan Fält, Anders Lybeck med hustru
Ingegerd bjöd på en utsökt gulaschsoppa efter drabbningen på
skjutbanan.

tionen (miniatyrmålen), den
station de räknat med skulle
knäcka oss nordbor totalt.
Jag ska inte glömma att näm-

46

na extrapriserna. Själv fick
jag ”som gammal banktjänsteman” en ”Original-Odhner” mekanisk räknesnurra
från 1950-talet och övriga

lagmedlemmar i Stockholm/
Södertälje fick ett par fantastiska miniatyrmodeller av
IPSC-stationer med rörligt
målspel tillverkade av tidigare
lagmedlemmen och verktygsmakaren i Nyköping, Luciano Avian.

Det blev en fantastisk dag med

riktigt fint sommarväder. Under hemfärden uppstod livliga diskussioner om vad vi ska
hitta på för spännande saker
nästa år då det är vår tur att
arrangera. Det gäller ju att behålla ”V-Gurra”!
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NY KIKARE - 10x30x50
Under 2018 händer det mycket hos oss och först ut är butiken.
Fler nyheter kommer under året. Välkomna!

Liten och smidig.
Väger endast 500 g.
Pris: 1090 kr

TRÅDLÖS HASTIGHETSMÄTARE
Modell: Labradar - Noggrannhet 99.9%
Enkel användning
-Riktas mot tavlan
-Skjut
Fungerar i alla
väder
Vi är återförsäljare av Heckler & Koch och Double Alpha Academy.

www.caliber44.se
info@caliber44.se
0340-20 55 44

VAPENAUKTION!

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

Inlämning
till vapenauktionen
i maj 2019
pågår.

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

Pris: 7 490 kr

DILLONS LADDPRESSAR
– flera olika utföranden –
Allt finns för det
mesta i lager!
Haendler & Natermann
precisionsblykulor
– fettade –
– plastade –
– förkopprade –

Vihtavuori krut,
Magtech kulor
Magtech hylsor,
Magtech tändhattar

SPORTEC AB, Box 25, 232 02 ÅKARP
Tel 040-46 50 50, Fax 46 18 58

Besök vår hemsida: www.sportec.se
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NP:s Antikrunda

I – AM – A – COLT
Av: Jan Eriksson
Foto: Ulf Hansson

Colt Single Action Army är tveklöst världens mest kända
revolvermodell. Man tillverkade sådana mängder att verktyg
och giggar blev utslitna. Flera gånger har man försökt
lägga ned produktionen vilket resulterat i ett ramaskri från
revolverentusiasterna. Det var bara att sätta igång igen.
När man spänner hanen
på en Colt Singel Action
Army hör man fyra distinkta
klick. Colten pratar och säger
“I – AM – A- COLT”. Kaxigt men befogat med tanke på
den kvalitet revolvern är känd
för. De otaliga västernfilmer
som producerats där Colt
SAA haft en framträdande, för
att inte säga avgörande roll i
handlingen har nog också bidragit till kändisskapet.

mén av s.k. ”one-piece” (i
ett trästycke) i valnöt. Civila
varianter hade vanligen kolvplattor av guttaperka, ett tidigt
gummiliknande material med
Colts logga och nätmönster.
Tillverkningen av Single
Action Army startade 1873
och revolvern är fortfarande i produktion. Modellen
togs fram som tjänsterevolver
för US Army som antog den
1873 i kaliber .45 COLT. Under år 1873 levererades 2000
revolvrar.Totalt levererades 35
063 revolvrar till US Army
fram till och med 1891.

Colts Single Action Army revolver, Model P.1873, ”Single
Action Army”, som den officiellt benämndes, är tveklöst
världens mest kända revolvermodell. I folkmun kalllad ”Peacemaker”, ”Thumb
Buster”, ”Judge Colt”, ”Big
Iron”, ”Equalaizer”, ”Hog
Leg”, ”One-Eyed Judge” och
”A Jury Of Six”, för att nämna några.
Revolvern är en sexskotts
hanspännarrevolver, single action, och kunde ursprungligen erhållas med piplängder
från 3” till 16”. De tre standardlängderna var 4 ¾”, 5 ½”
och 7 ½”. Revolvern levererades med pipa, cylinder och
kolvgrepp i blånerat utförande med sätthärdad stomme
(se kommentar) alternativt
helförnicklad. Förnickling var
populärt då det gav ett bättre
rostskydd. Kornet var fastlött
på pipan och siktet utgjordes
av en skåra i stommen.
Kolvgreppet var för de revolvrar som levererades till ar-
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En ung Samuel Colt med sin skapelse.

Två gånger har Colt lagt ned
produktionen av SAA, men
tagit upp den igen på grund
av stor efterfrågan. När man
stoppade tillverkningen 1976
var verktyg och giggar utslitna.
Första och andra generationen är i princip helt
identiska. Mindre ändringar
gjordes vilket bilderna visar.
Delarna är sinsemellan utbytbara.
När man återupptog tillverkningen av tredje generationen 1976 gjorde man
en del kostnadsbesparande
förändringar. Man ändrade
pipans gänga till en standardgänga. Tredje generationers
pipa passar inte till första och
andra generationens stomme.
Cylinder ns löstagbara
bussning ersattes med en fast.
Tredje generations cylinder
kan ersätta första och andra
generationens om samtidigt

NP4 ’18

1:a generationen

1873–1940.
Serienummer 1 – 357859.

2:a generationen

1956 – 1974.
Serienummer 1SA – 73319SA.

3:e generationen

1976 – . Serienummer 80000SA –
99999SA fram till 1978.
Samma år började man om med serienummer
SA01001 – SA99999 fram till 1993. Detta år började
man återigen om på nytt med serienummer
S02001A.

NP4 ’18
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Colts standardpiplängder:

7½”
5½”
en tredje generations trummatare monteras.
Men Colt-konnässören
ville inte ha en fast bussning i
cylindern. Efter påtryckningar från köparna återgick Colt
till en lös bussning igen 1999,
serienummer S26457A.

4¾”

Bland samlare delar man upp
tillverkningen i tre tidsepoker.

First generation (första generationen) 1873 till 1940
Serienummer 1 – 357859
Second generation (andra generationen) 1956 till 1974
Serienummer 1SA -73319SA
Third generation (tredje generationen) 1976 och framåt.
Ser ienummer 80000SA99999SA tillverkades fram
till 1978. Samma år började
man om med serienummer
SA01001-SA99999 som tillverkas fram till 1993 och återigen började man om på nytt
detta år med serienummer
S02001A och nu är vi framme i vår tid.
Colt SAA har tillverkats
i 29 olika kalibrar. Den vanligaste är .45 COLT följd av
.44WCF (44-40), .38WCF
(38-40), .32WCF (32-20)
och .41 COLT. Några udda
kalibrar som .32RF och .380
ELEY tillverkades endast i ett
exemplar i vardera kalibern.
Revolvern kunde laddas med
sex skott men vanligen laddades bara fem kammare. Av sä50

Från vänster: Första, andra och tredje generationen har olika
utföranden på trummans matningsstjärna. Första och andra
generationen är direkt utbytbara sinsemellan. Byte till en tredje
generations cylinder kräver att även trummataren byts.

Fasade
kanter.

Första och andra
generation
har löstagbar
cylinderaxelbussning.
Tredje generation har
fast bussning. Notera
första generationens
fasning av trummans
framkant.

kerhetsskäl lät man hanen vila
på en tom kammare.
Originalpatronen laddades med

35-40 grain svartkrut och
en 250 grain ogivalkula. Utgångshastighet 910 ft/s (278
m/s) med 40 grains laddning.
NP4 ’18

Armén införde en något
kortare patron .45 Government som även kunde avvändas i Smith & Wessons
Scofieldrevolver som hade
en kortare cylinder. 45 Colt
patronen var för lång för att
passa till S&W.
Kaliber .45 Government
laddades med 28 grain svartkrut och en 230 grain ogivalkula.
År 1900 – ser ienummer

Valnötskolv förekommer i
samtliga tre generationer
som ”one-piece” eller som
kolvplattor fasthållna med skruv.

192000 – garanterar Colt
användande av ammunition
laddad med röksvagt krut.

Colt SAA blev en verklig

världskändis bland revolvrarna och den är lika populär
idag 145 år senare som då den
introducerades 1873.
Colt tillverkade även varianter

för målskjutning av den klassiska modellen, till exempel
”Bisley” med en kolv som är
mer anpassad till målskytte.
1961 släppte man ut en
modell kallad ”New Frontier” för målskytte. Den hade
rampkorn och ställbart sikte.
I övrigt lika en vanlig SAA.
Skjutmässigt är det ingen
skillnad på första, andra och
tredje generationens revolvrar, men detaljarbetet och
passningen mellan delarna
håller en mycket högre klass
på första generationens produktion.
Med rätt laddning går
det alldeles utmärkt att skjuta SPSF:s guldfordringar i
vapengrupp B med en Colt
SAA i kaliber .45 COLT.
Min egen favoritladdning
sedan början av sjuttiotalet
har varit 5,5-6 grain Vitavouri N310 bakom Elmer Keiths
255 grains semiwadcutter
kula. Lyman 454424 kalibrerad .454 ger en hastighet på
c:a 235 m/s med 5½ tums
pipa.

1881 introducerades kolvplattor
av guttaperka med örnmotiv och
Colts logga.

År 1892
ersattes
låsskruven till
cylinderaxeln
med en
fjäderbelastad
tvärgående
cylinderaxelspärr.

Kommentar.
Sätthärdning
I engelsk text skriver man
”color case hardening”, vilket
i själva verket är sätthärdning
och de vackra flammiga färgerna på ytan är något man
får av härdningsprocessen och
som i svenska översättningar
beskrivs som ”flamhärdning”.
Men flamhärdning är något helt annat. Det är en värmebehandling man utför på
t.ex. kugghjul för att få en
hård, slitstark yta på kugg-

topparna. För att direkt härda krävs att kolhalten i stålet
är tillräckligt hög.
Vid sätthärdning utgår
man från ett järn/stål med låg
kolhalt och packar in detaljen
i något kolavgivande ämne
som träkol, läder, benkol etc.
Vid uppvärmning under
hög temperatur höjs kolhalten
i grundmaterialets yta och gör
det härdbart och vid efterföljande hastig avkylning (härdning) i vatten erhålls en hård
slitstark yta och en seg kärna.

Dessa ersattes 1896 i ett nytt
utförande med endast Coltlogga.

1970 återintroducerade man
kolvplattor med örnmotiv och
Colt-logga, men nu tillverkade i
plast.

Janne Eriksson, ”Mannen som talar med Coltar”, lyssnar på sin Colt
och njuter av ljudet från de fyra klicken när man spänner hanen.
Dagen till ära bär han även Colts klackring.

OPTICWAY
SKYTTEGLASÖGON
SYNUNDERSÖKNINGAR
GLASÖGON & LINSER
Välkomnar alla gamla och nya kunder
till vår nya och fräscha butik!
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EDSBERGS TORG 11
192 52 SOLLENTUNA
TEL 08-35 84 50
info@opticway.se

www.opticway.se
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Lösenordet består av slumpmässiga bokstäver som du får fram genom de
blå numrerade rutorna.
Skicka lösningen senast den 4 mars 2019 med e-post till npkryss@liteolika.
se eller som postbrev till Svenska Pistolskytteförbundet,, Box 27001, 102 51
Stockholm. Märk kuvertet ”Korsord NP 4/18”.
Glöm inte att ange er postadress tillsammans med svaret.
En vinnare lottas ut av de rätta inkomna svaren och presenteras i nästa
nummer tillsammans med lösningen. Vinsten denna gång är en grilltång
med inbyggd termometer och är signerad med förbundets logotyp.
Lösenordet i NP 3/18 var: ISÖTA
Grattis till Peter Avelin från Västervik, som får ett set med
badhanddukar med förbundets logotyp skickat till sig.
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Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa
En .22 WC på marknaden
Av: Tony Lundberg

Ja, ni läste rätt. En patron i kaliber .22 WC (wadcutter) finns nu från
SK att tillgå och kostar inte mer för det. SK har valt att kalla den FLATNOSE passande nog.
Den är inte en skarp WC utan snarare som en SWC (semi wadcutter).
Den platta spetsen hinner stansa pappen några mikrosekunder innan
resten av kulan går igen pappen, och ger på så vis ett skarpare hål.
Precisionen är som en vanlig SK-patron. Möjligen så kan den nya patronen kanske inte passa alla pistoler när det gäller patronmatning. Då
en del av spetsen är platt glider inte patronen lika lätt som vissa pistoler
kanske behöver. Köp en ask och prova, det är nog det enda sättet.

SK:s Nya Ask.
Den platta spetsen ger ett
tydligare genomslag i tavlan.

Testa ELAY Tenex på Sportec Testcenter

Sportec har nu fått möjligheten att sälja ELEY:s tävlingsammunition
”Tenex” för både luftvapen och krutvapen i kaliber .22. Tenex för luft
finns tillgänglig i både kaliber 4,49 och 4,50. Förutom ELEY säljer
Sportec många olika fabrikat på ammunition. För att veta vilket fabrikat eller typ av ammunition som passar ditt vapen bäst så kan du
provskjuta ammunitionen innan ett större inköp.
För att hjälpa sina kunder har Sportec därför startat ett testcenter där
man kan provskjuta ammunition i en kontrollerad inomhusmiljö. Här
går det att provskjuta luftpistol & luftgevär, gevär, pistol och revolver
på avstånd från 10–50 m. På plats finns skottstolar till luftpistol och
luftgevär samt pistol, revolvrar och gevär. Luftvapen, gevär i .22 LR
och fripistoler skjuts på elektronisk tavla från SIUS-Ascor. Andra vapen skjuts på papptavla.
När man testar ammunition är det bra att få en träffbildsreferens.
Därför rekommenderar Sportec att du tar med din egen referens-
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På Sportecs testcenter kan du i en kontrollerad miljö provskjuta
ammunitionen innan köp.
ammunition (den du brukar skjuta bra med) för att hitta ett så bra
parti som möjligt för just ditt vapen.
Provskjutning av luftvapen kostar 250 kr/inskjutning, då ingår
provammunitionen. Om du samtidigt gör service på ditt luftvapen så
kostar provskjutningen ingenting – du betalar bara för den ammunition du köper. För kaliber .22 och grövre kalibrar kostar inskjutningen
4 kr/skott, vilket även det inkluderar kostnaden för provammunitionen.
Denna kostnad gäller även test av egen ammunition.
För mer information, se Sportecs hemsida. http://www.sportec.se
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Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa
Ett mästerverk av
Ola Elgelöf
Av: Peter Carlsson

Den nya pipan bär
vapensmeden Ola Elgelöfs
logotyp.

Richard Hallin visar
upp sin ombyggda
och trimmade
Manurhin MR 73 S
med stolthet.

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

Knoblock modell K5 ”Rapid”

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

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

Stor sortering av filterglas,
med eller utan styrka.

Synundersökning med inriktning på skytte. Broschyr skickas på begäran.
Övriga skyttebågar: Champion, Jäggi, Skanåker, Gehmann.
Övriga prisuppgifter eller förfrågningar, ring eller skriv till:

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

www.barksoptik.com
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Diopter

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

Richard Hallin, Torsby Psk,
köpte en Manurhin MR
73 S för 6000 kr. Efter
köpet tog Richard kontakt med vapensmeden
Ola Elgelöf i Oskarshamn för
att göra lite förändringar. Förutom att byta pipa på revolvern
fick han den även riktigt fint
trimmad.
– Jag är så otroligt nöjd
med min revolver, berättar
Richard. Ola är en synnerligen
duktig vapensmed och metallarbetare. Efter att revolvern fått
en ny pipa var jag tvungen
att byta lite ammunition
och kulor för att få allt att
fungera bra. Men nu är jag
hemma och den går som en
dröm, säger Richard och ler
stort.
Jag vet att frågan är rent galen,
men självklart undrar jag vad Richard skulle sälja
den för?
– Mja, om du vill köpa den så får du nog hosta upp
en 35 tusenlappar, säger Richard och skrattar.
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Profilprodukter, trycksak
Frakt tillkommer
Beställes genom Svenska pistolskytteförbundet
Tfn: 08-553 401 64 • Fax: 08-553 401 69
e-post: yvonne.ericsson@pistolskytteforbundet.se
Box 5435, 114 84 Stockholm

KEPS 90:En storlek (inställbar)

SLIPSHÅLLARE 75:Med kopia av pistolmärket
i guldimitation.

BÄLTE 300:-

SIDENSLIPS
340:-

Nio OS – nästan
195:Bemästra
pistolskyttet
300:-

Paket: Nio OS – nästan + Bemästra pistolskyttet 330:Tolkar
Fält resp. Precision.
Komplett sats i låda.
Pris per låda: 400:Enstaka tolkar: 75:-/styck

JACKMÄRKE 30:65 x 90 mm
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BLAZERMÄRKE 125:70 x 90 mm

NP4 ’18

ker och utbildningsmateriel
RTET
O
K
E
T
T
Y
K
PISTOLS
ing
l

to
Pis

ldn

tet

kor

tte
sky

T

E
ND
KA
NS RBU
SVE TEFÖ
YT
LSK

TO

PIS

Grundutbi
er

mm

u
gsn

erin

tr
egis

Skjutteknik

Svenska Pistolskytteförbundet

Svenska Pistolskytteförbundet

Planering och Tävling: 50:-
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Försvarsinformation

Fler försvarsmaktsinstruktörer
Av: Peter Carlsson och Anna S. Törnqvist

I en lokal på det gamla garnisonsregementet i Linköping ekade
både skotten och entusiasmen högt i början på november. Följ
med oss till Svenska Pistolskytteförbundets utbildning av nya
försvarsmaktsinstruktörer.

När försvarsmaktsinstruktörerna har genomgått ut-

bildningen och skjutit sina
kompetensprov, kommer de
att hjälpa Hemvärnet att utbilda specialister på pistol över
hela Sverige.
Försvarsmaktens utbildningsmaterial kallas för övningsförteckning, vilken innehåller
två olika delar. Block A är övningar anpassade för nödvärn
och block B är övningar för
soldater som bär automatkarbin. Försvarsmaktsinstruktörerna utbildar GU-F i block
A, eftersom de frivilliga hemvärnssoldaterna inte är i stridande befattningar.
Eleverna på en GU-F har välInnan dagens övningar gjordes en kort teoretisk genomgång. Resten av dagen användes till
övningar med pistol.

Varje år utbildas specialister till
Hemvärnet i en grundläggande soldatutbildning för frivillig
personal (GU-F). GU-F är en
tvåveckorsutbildning på 140
timmar för de som vill tjänstgöra på specialistbefattningar inom Hemvärnet och som
saknar militär grundutbildning
sedan tidigare.
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Svenska Pistolskytteförbundet
utbildar årligen nya försvarmaktsinstruktörer (FMI) för
att upprätthålla sitt uppdrag
från Försvarsmakten. Uppdraget går bland annat ut på
att förse GU-F kurserna med
pistolinstruktörer.
Till sin hjälp anlitar förbundet

den mycket kompetenta examinatorn och pistolinstruktören Patrik Gren, som under
en hel vecka utbildar nya försvarsmaktsinstruktörer och
även kör en repetitionsutbildning för de befintliga instruktörerna. Patrik är dessutom
själv under utbildning för att
bli examinator.

digt varierande kunskaper om
pistolskytte. Många har aldrig hållit i en pistol och vissa skjuter pistol civilt. Detta
kräver att våra försvarsmaktsinstruktörer har en mycket
god kunskap om skytte och
vapen, men framförallt en god
pedagogisk förmåga.

Vi fick återigen möjligheten att
följa med under en dag under
försvarsmaktsinstruktörernas
utbildningsvecka.
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Polisens skjutbana i Linköping var väl anpassad för kursen.
Även väggarna på sidorna gick att använda som kulfång.

Fredrik Jacobsson förklarar hur
försvarsmaktsinstruktörerna skall
använda god pedagogik. Visa, instruera,
Pröva och öva.

Alla försvarsmaktsinstruktörer använder sig av övningsförteckningen som Försvarsmaktens stridsteknikavdelning
tagit fram. Där framgår målsättningen och hur övningarna
skall genomföras under pistolutbildningen.

Alexander och Fredrik går igenom förflyttning inom målet. Om en träff
inte gjort tillräcklig verkan måste skytten snabbt rikta om till en annan
del för att oskadliggöra hotet.
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Madelen Berg, Svenska
Pistolskytteförbundet enda
kvinnliga försvarsmaktsinstruktör.

Övningstavlan jämförs med helfiguren för att påvisa effektiva
träffområden mot en eventuell fiende. En exakt träff inom en specifik
box är inte avgörande i övningarna, så länge träffen ger verkan.
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Instruktörerna fick göra många övningar
med magasinsbyte.

Årets nya försvarsmaktsinstruktörer. Från vänster: xxxx, Conny Backström, Erik Norbeck,
Adam Odgaard-Nexe och examinator Patrik Gren.

Efter ett kontrollerat magasinsbyte gäller
det att snabbt fokusera igen för att bekämpa
målet.

Förutom att utbilda nya instruktörer genomfördes även repetitioner med tidigare FMI.
Här är veckans samlade trupp.

Adam Odgaard-Nexe gör en omvärldskontroll för att se att allt är ok
efter att målet är bekämpat.
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Fredrik Jacobsson tittar noga på hur
Tony Wendelklint bekämpar målet.

Under hela veckan blev årets nya instruktörer drillade i
Försvarsmaktens övningar och dess pedagogik.
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Försvarsmaktsinstruktörerna får öva att utbilda varandra. Efter
övningarna ger de varandra återkoppling, något som är viktigt för att
sedan kunna hålla utbildningar för GU-F på bästa möjliga sätt.

Conny Backström
in action.

Fredrik Jacobsson
var nöjd med att
åter få genomföra
de övningar som
stridstekniksavdelningen
skapat.
Försvarsmaktsinstruktörerna fick bl.a. genomföra övningar som
innefattar vändning med drag från hölster. På bilderna syns
90 graders vändning till vänster.

Conny Backström, Varberg
Varför vill du bli försvarsmaktsinstruktör?

– Jag är certifierad skyddsvaktsinstruktör från FMUndSäkC
(Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum) och
är även AK-instruktör sedan tidigare. För mig såg jag detta
som ytterligare ett verktyg i min verktygslåda. Sedan skjuter
jag även civilt och tycker skytte är väldigt roligt.
Hur har FMI-utbildningen varit?

– Det är en av de bästa instruktörsutbildningarna jag varit
på. Jag gillar att man visar mer istället för att instruera, som
man tidigare har gjort. På så vis kortar man ner talandet och
ökar det visuella.
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Hur ser du på att utbilda GU-F elever i framtiden?

– Det ska bli väldigt roligt. Att arbeta med civila människor
som kanske får sin första kontakt med Försvarsmakten. Det
är en skön känsla när man utbildar och ser att elever får den
där ”klicken” när de fattar grejen.
Har du erfarenhet som utbildare sen tidigare?

– Det är egentligen bara i Försvarsmakten.Till exempel har
jag varit med och utbildat personal inför FS26 (Insatsen i Afghanistan). Då var det till mesta del civila personer som läkare, sjukvårdare och veterinärer som vi utbildade under två
veckor i gruppstrid. Det kan man säga är jämförbart med att
utbilda i GU-F.
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Adam Odgaard-Nexe, Älmhult
Varför vill du bli försvarsmaktsinstruktör?

– Jag har instruerat i nationellt civilt
skytte för ett antal år sedan och är nu
även instruktör i det dynamiska skyttet.
Det blev ganska naturligt att söka till
FMI utbildningen.
När började du skjuta civilt?

– Det var redan i 14-års åldern då jag
sköt luftpistol. Sedan blev det fältskytte
och PPC men nu för tiden är det nästan
bara dynamiskt som gäller.
Vilka nya färdigheter har du tagit åt dig
under FMI-veckan?

– Instruktörerna här är väldigt duktiga.
De är extremt duktiga i hur de förevisar
övningarna, särskilt det vokabulär de använder. Det blir en annan typ av skytte

också då det pratas om träffverkan, vilket är något man inte behöver tänka på i
sportskyttet. Sedan är det även nytt med
omvärldskontroll, där man ska se till att
sina kamrater är ok efter en situation.
– Under FMI-utbildningen har vi fått
bra vägledning som instruktörer. Det är
så länge sen jag började skjuta själv varpå
man glömmer bort alla de farhågor och
orosmoment man hade själv som nybörjare. Vi har även under veckan fått lite
extra instruktioner hur vi skall hantera
säkerheten för ovana brukare av pistol.
Ser du fram emot att genomföra GU-F
utbildningar nu?

– Absolut, förhoppningsvis så snart
som möjligt. Det ska bli väldigt spännande att möta alla elever och forma dem

från början. GU-F eleverna kan vara allt
från vana pistolskyttar till att aldrig ha
hållit i en pistol förut. Det är något man
måste ha i åtanke för att göra GU-F utbildningen rolig, spännande och inspirerande.
Varför tror du GU-F elever som är lite
rädda för vapen genomgår sin utbildning
ändå?

– Jag tror inte att man riktigt tänker på
det när man söker till GU-F. Oftast söker eleverna till någon specialistbefattning som till exempel hundförare eller
MC-ordonnans, då har man det i fokus.
Sedan kommer de till insikt om att de
måste kunna försvara sig själva och sina
kamrater, då blir det plötsligt verklighet
och allvar.

Bo Walger
står av två veckor. Den första
veckan lär de sig att skjuta pistol och den andra veckan lär
de sig att utbilda på övningsförteckningen och pedagogiken.Vår FMI-utbildning är
endast en vecka och då ställer
vi som krav att de uttagna har
en mycket god skyttekompetens och även har säkerheten
i fokus.
Är det många som söker till
– Sen skall man ha en peutbildningen?
– Detta år var det inte fler dagogisk förmåga och våga
än 7–8 personer som sökte. framträda inför en grupp.
Det är otroligt många som Man behöver inte vara pervill mycket i den här bran- fekt, men man skall kunna
schen. Vi får fantastiska me- visa på en utvecklingsförmåritförteckningar där många ga. Sedan är det meriterande
gjort allt, men när vi ser dem med en militär bakgrund.
i verkligheten kanske det inte
riktigt stämmer.
Hur många är det som blir
uttagna varje år?
Vad är kriteriet till att bli uttagen – Normalt är det fyra försvarsmaktsinstruktörer per
för en FMI-utbildning?
– Försvarsmaktens instruk- år som utbildas. Varje år hålls
törsutbildning för pistol be- mellan 20–25 GU-F utbild-

Bo Walger är ansvarig för
försvarsmaktsinstruktörsutbildningen på Svenska Pistolskytteförbundet. Både innan
och under veckan har Bo
hjälpt till att anordna med boende, transporter och mycket mer utöver sitt normala
FMI-ansvar.

62

ningar och vi räknar med
att det behöver två försvarsmaktsinstruktörer per GU-F
utbildning. Sen finns det vissa perioder där många GU-F
utbildningar hålls parallellt,
vilket skapar ett väldigt tryck
och efterfrågan. Vi kräver att
försvarsmaktsinstruktörerna
skall hålla minst 1 GU-F utbildning per år.Trots det stora
trycket sätter vi alltid kvalitén
i första hand.
Ser ni ett ökat behov i och med
den återinförda värnplikten?

– Det är alldeles för tidigt att
säga. Det kan tänkas att Försvarsmakten behöver ytterligare mer hjälp av oss för att
utbilda på pistol, men det får
framtiden utvisa. Hittills har
FMI endast fått utbilda frivilligpersonal som GU-F eller
motsvarande, men efter en nytolkning av H FRIV (handbok

för frivillig försvarsverksamhet) får de utbilda övrig personal inom Försvarsmakten.
Får försvarsmaktsinstruktörerna
någon ersättning?

– Ja, de får en ersättning som
utgår från SGI (sjukpenningsgrundande inkomst) för förlorad arbetsinkomst. Dessutom
får de ett veckokursarvode per
dygn på ca. 900 kr och även
reseersättning. Det kanske inte
täcker upp för den arbetstid
man förlorar, men många gör
även detta för att det är kul.
Har du skjutit något själv
under veckan?

– Absolut, jag har skjutit
igenom hela övningsförteckningen med eleverna. Det är
viktigt att få en känsla för vad
försvarsmaktsinstruktörerna
och även dess elever går igenom.
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Fredrik Jacobsson och
Alexander Stankovic
denna vecka lägger mycket energi på att förstå andemeningarna av övningarna.
Det handlar inte om att samla poäng på en tavla utan alla
övningar är anpassade för
stridssituationer. Eftersom vi
är på en skjutbana är vi påtvingade att skjuta på ett visst
sätt vilket blir mer kliniskt
än en verklig situation, säger
Fredrik Jacobsson och Alex- kompetensprov med samtliga Alexander.
ander Stankovic arbetar på FMI, något som är ett krav för – Det bästa vore om vi kunstridsteknikavdelningen inom alla instruktörer för att få fort- de ha mål som reagerade på
Försvarsmakten och har sin sätta, berättar Fredrik. Det är ett naturligt sätt, säger Fredrik.
arbetsplats på Markstridssko- samma kompetensprov som Kanske mål som ändrade ställlan (MSS) i Kvarn, ca 4 mil deras elever sedan skall be- ning eller reagerade på något
härska. I övrigt är vi här för att sätt när vi sköt på dem. Det
öster om Linköping.
Stridsteknikavdelningen få fler ögon på instruktörerna går inte i skjututbildningen
arbetar bland annat med hur för att kunna fintrimma dem. om man ska öva många samtiFörsvarsmakten gör bäst nyt- – Vi på stridsteknikavdel- digt. Därför gör vi det vi kan.
ta med de tillgängliga vapen- ningen arbetar inte med pi- Vi pratar om antal träffar inte
system som används för de stol lika mycket som på andra antal skott i övningsmomenenskilda soldaterna, grupper vapensystem, då det står gan- ten. Om vi till exempelvis har
och plutoner. Dessa vapen- ska långt ner på prioriterings- en övning som kräver tre träff,
system kan till exempel vara ordningen i ett krigsförband. då tar jag inte ner pistolen efpistol, automatkarbin, skarp- Därför är detta ett utmärkt ter tre skott och hölstrar. Istälskyttegevär eller kulsprutor. tillfälle att få grotta ner sig i let behåller vi tryckpunkt och
På stridsteknikavdelningen utbildningen lite extra och siktbild tills vi säkerställt att
arbetar de med skjututbild- även genomföra övningarna träffarna gjort tillräcklig verkan. Dessutom gör vi en omning och närkamp. Fredrik själva, fortsätter Fredrik.
världskontroll och ser över att
och Alexander anslöt till utbildningen för att medverka Hur kvalificerar man sig till våra kamrater är ok. Det ställer krav på FMI att känna till
de sista dagarna.
FMI-utbildningen?
– Sedan två år tillbaka har dessa situationer för att sedan
Vad har er uppgift varit på vi en uttagning tidigare på kunna lära ut på rätt sätt.
året dit man får anmäla sig
FMI-utbildningen?
– Vi har ett utbildningssys- om man är intresserad, be- Hur mycket ändras
tem där vi grovt sett kan säga rättar Alexander. Då får de övningsförteckningen över
att vi har brukare, instruktö- sökande skjuta lite övningar åren?
rer och examinatorer, berät- och vi får se vad de kan, men – Väldigt lite. Det är ett par
tar Alexander. Patrik Gren det är inga fast ställda krav på år mellan utgåvorna. Den
är examinator för pistol och den uttagningen. Det handlar som används just nu är från
då utbildar han nya instruk- mest om att kunna hantera 2014 men vi arbetar med ett
törer, men det ansluter även pistol säkert och kunna den utkast för 2018 som tidigast
tidigare FMI till kursen un- grundläggande skjuttekniken. nästa år kan bli fastställd, beder helgen för att genomgå Eftersom utbildningen är så rättar Alexander. Budskapet
en repetitionskurs. Då tar vi pass kort måste vi säkerställa är detsamma men vi försöker
från stridsteknikavdelningen deras kunskaper innan vi släp- att normalisera mellan de olivid för att förmedla våra tan- per igenom dem. När de se- ka vapensystemen för att förkar, prova nya idéer samt att se dan utbildar i GU-F behöver enkla utlärningen.
till att vi inte har ett för stort instruktörerna kunna lyfta en
kunskapsglapp mellan de oli- person från absolut noll kun- Tycker ni att FMI-eleverna har
ka FMI-grupperna. Sist men skap i pistol till att bli brukare nått sitt mål under veckan?
– Absolut. Det är rutinerainte minst vill vi även fånga inom hemvärnet.
de skyttar och intresset finns
upp instruktörernas erfarenhos dem alla liksom det öppheter från de utbildningar de Hur pass realistiska är
na sinnet och det kritiska
genomfört för GU-F.
övningarna?
– Examinatorn skjuter även – Instruktörerna vi utbildar tänkandet. Vi uppskattar när
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FMI-eleverna ifrågasätter saker. Det är väldigt enkelt när
vi sitter på kammaren och
tänker, men sedan skall det
praktiseras och då får vi helt
andra frågor och ögon på övningarna.
Är ni på stridsteknikavdelningen ofta med på
stridsövningar som kräver
pistol?

– Nej tyvärr, vi är med alldeles för lite och tittar när
det används under övningar,
säger Fredrik. Det är tidsbristen som hindrar oss. Sedan är
det heller inte så vanligt att
förbanden använder sig av
pistol som huvudvapen. Vi
skulle kunna titta på övningar
en hel dag och kanske kunna
se ett moment där pistol används. För andra förband, till
exempel militärpolisen och
bordningsstyrkor samt även
utlandsstyrkor spelar pistolen
en större roll, fortsätter Fredrik.
Skjuter ni själva civilt?

– Absolut, säger Fredrik
och ler. Jag skjuter både pistol
och gevär i dynamiskt skytte
samt att jag jagar och har en
familj med tre barn och allt
det innebär. Tiden för skyttet får lite stryk på fingrarna
och i år har jag bara skjutit
en enda tävling i pistol. Men
nästa år hoppas jag på fler tävlingar.Vi har assisterat Svenska Pistolskytteförbundet i att
ta fram en ny skyttegren som
kallas tjänstvapenskytte. Den
skyttegrenen hoppas jag sjösätts snart för då kommer jag
absolut att börja skjuta den
grenen.
– Jag skjuter allt som smäller, säger Alexander och skrattar. Det blir både karbin och
pistol civilt. Men det går lite
i vågor och ibland blir man
mätt. Men när vi har varit
här på FMI-utbildningen så
svär man lite inombords att
tavlorna inte räcker till så att
även jag får skjuta.
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Förbundsnytt
Bo Walger
Tfn: 08-553 401 62
Mail: bo.walger@pistolskytteforbundet.se

Förbundsmöte 2019

Äger rum söndagen den 16 juni och föregås av en kretskonferens lördagen den 15 juni. Plats: Skogshem & Wijk, Stockholm.
Landsdelskonferenserna

Helgstängt
Kansliet har stängt fr.o.m. den 21 december och
öppnar igen den 7 januari.

Genomförs enligt nedan
Nord: fredag 18/1– lördag 19/1
Öst: lördag 26/1
Väst: lördag 9/2
Syd: lördag 16/2
Sammanträdesplan 2019

Styrelsesammanträden: 2 februari, 27 april, 16 juni, 16 juni
(konstituerande), 28-29 september, 30 november.
VU-sammanträden: 12 januari, 6 april, 31 augusti, 9 november.
Märkesbeställningar

Märkesbeställningar skall vara kansliet tillhanda senast 201901-31 om ni vill vara säkra på att få era märken till föreningens årsmöte.
Utmärkelsetecken

Glöm inte att föreslå lämpliga kandidater till förbundets ut-

märkelsetecken samt årets ungdomsledare. Mer information
finns i SHB samt på hemsidan.
Klassindelning

Föreningarna skall vid årets ingång underrätta medlemmarna
om deras klasstillhörighet. Då klass 1-skytt frivilligt vill tävla
i klass 2 eller 3 i enlighet med SHB X.2.5 tas beslut i samråd
mellan förening och skytt.

In Memoriam

Bertil Brink
Skyttevännen Bertil Brink har efter en
tids sjukdom avlidit i en ålder av 89 år.
Bertil var en av pistolskyttets verkliga
eldsjälar och aktiv pistolskytt in i det
längsta, så sent som 2017. Bertil har varit
medlem i Katarina Psf sedan 1971 och
blev utsedd till ständig medlem 2018.
Han var ordförande i Katarina Psf mellan åren 1979–1988 och var även kassör
mellan åren 1996–2005.
Bertil var aktiv pistolskytt ända sedan han

gjorde rekryten. Han blev en av Sveri-
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ges få innehavare av förbundets rikstävlingsmedalj i blå emalj med kvistar och
en stjärna. Det betyder att han deltagit i
rikstävlingen på hemortens banor i minst
51 år för att ha erövrat den medaljen.
Han blev även tilldelad Stockholms Pistolskyttekrets förtjänstmedalj i guld för
verksamhetsåret 2007.
Bland många andra skyttemeriter kan
nämnas att han även var svensk mästare i nationell precisionsskjutning. Bertils trevliga och kamratliga sätt gjorde

att han var mycket omtyckt av precis
alla i klubben.
Saknaden efter Bertil är mycket stor, då
han alltid funnits med oss vid våra tävlingar och träningar.Våra tankar går naturligtvis till Bertils son Kjell med familj
och vännen Maud.

Stig Arksand, Sune Janver, Peter Siegel
samt Katarina Pistolskytteförenings styrelse
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PATRONER

TÄNDHATTAR

BESKRIVNING

Pris/ask 50 st

Pris/1000 st

9MM Luger 147GR JHP
9MM Luger 124GR FMJ Specialpris
9MM Luger 115GR JHP
9MM Luger 95GR JSP FLAT

190 kr
120 kr
170 kr
170 kr

3 400 kr
2 190 kr
3 000 kr
3 000 kr

.32 S&W LONG 98GR LRN
.32 S&W LONG 98GR LWC

220 kr
240 kr

3 950 kr
4 250 kr

.38 Spl 148GR LWC
.38 Spl 158GR LRN
.38 Spl 158GR LSWC

185 kr
170 kr
200 kr

3 280 kr
2 980 kr
3 650 kr

.357 Mag. 158GR SJHP
.357 Mag. 158GR FMJ FLAT
.357 Mag. 158GR SJSP FLAT

250 kr
240 kr
220 kr

4 450 kr
4 250 kr
3 950 kr

.40 S&W 180GR FMJ FLAT

240 kr

4 300 kr

.44 Rem. mag. 240GR SJSP FLAT
.44-40 WIN 200GR LFN

300 kr
385 kr

5 400 kr
6 900 kr

.45 Auto 230GR FMJ
.45 Auto 230GR FMJ-SWC
.45 Colt 250GR LFN
.454 Casull 260GR SJSP FLAT
.500 S&W 325GR SJSP FLAT

230 kr
240 kr
290 kr
279 kr/ask med 20 st
130 kr/ask med 20 st

4 150 kr
4 300 kr
5 200 kr
12 450 kr
6 500 kr

Tändhattar Small Pistol 1 ½ (från 28 öre)
Tändhattar Magnum Small Pistol 1½
Tändhattar Large Pistol 2 ½
Tändhattar Large Rifle 9 1 ½

HYLSOR

Alla kalibrar.

KULOR

I alla kalibrar.

Sortimentet är större.
Hör av er!
Med reservation för prisändringar.

Kaliber

Fettade

Förkopprade
(HS)

.32 (314/100 WC)

104 kr

83 kr

9 mm (356/125 HP)
.357 (357/158 HP)
.357 (357/158 TC)

-------------------

100,50 kr
124,00 kr
124,00 kr

.44 (429/240 HP)
.45 (452/230 RN)

-------------

190 kr
182 kr

Alla priser inkl. moms.
Pris per 100 från:

Komplett prislista med
samtliga kalibrar finns på
vår hemsida!

Generalagent för Sverige:

Med reservation för prisändringar.

Besök vår hemsida: www.sportec.se

Box 25 232 02 ÅKARP 040-46 50 50

Posttidning B
Svenska Pistolskytteförbundet
Box 27001
102 51 Stockholm
1 1 0 3 3 1 2 0 0

Ny generalagent i Sverige

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

