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Prenumerationsärenden:
Ickemedlemmar kontaktar Tessi Lindberg
(se ovan). Medlemmar kontaktar sin förening
för kontroll i MAP.
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Ledaren

I denna utgåva av Nationellt Pistolskytte testar vi produkten TrainShot
från företaget med samma namn.
Foto: Ulf Hansson

Hör av er till NP!
Utgivning
23/9

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.

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 Stålbrand och Peter Stålbrand

LEDARE

Det sägs att det ibland
är bra att blicka tillbaka
för att kunna se framåt.
Ska man se tillbaka vad
gäller säkerhetspolitiken
och skyttet kan man tänka i intervaller. Försvarsbeslutet 1925 lade ner
stora delar av det svenska försvaret. 1940, femton år senare, ockuperade
en stormakt överraskande två av
Sveriges grannländer, Norge och
Danmark. Ungefär samtidigt lyckades ett annat grannland, Finland,
att avvärja en ockupation av en annan stormakt. Sverige fick bråttom
att rusta upp.
Femton år tillbaka från idag
innebär 2004. Det säkerhetspolitiska omvärldsläget var då fundamentalt annorlunda jämfört med dagens
situation. USA stod för nästan 50%
av världens samlade militärutgifter
och var den enda, helt dominerande supermakten.
I Sveriges närområde ansågs den evi-

ga freden ha utbrutit och 2004 års
försvarsbeslut, framtaget av försvarsminister Leni Björklund, utgjorde
ett ännu hårdare slag mot det svenska försvaret än motsvarigheten från
1925. Sverige lade helt enkelt ned
hela sitt invasionsförsvar och inriktade försvarsmakten på att ägna sig
åt militär krishantering och andra
internationella operationer långt
ifrån Sverige. Bakgrunden till detta
var givetvis en händelse ytterligare
femton år tidigare, nämligen Berlinmurens fall 1989.
För svensk skytterörelse var detta
ingen lycklig tid. Dåvarande Rikspolisstyrelsens vapenansvarige hade
bilden klar för sig: det var de legala

vapenägarna och deras vapen som
var problemet. ”Alla illegala vapen
har en gång varit legala”, hette det.
Media och politiker diskuterade
hur vapenlagarna skulle skärpas, t
ex genom förslag på en liten strikt
garderob för målskytte på 4 vapen
och genom ökade krav på många
områden.
För SPSF:s del gick det inte
heller bra; medlemstalet hade gått
ner till runt 13 000 aktiva, arrangörer kunde notera ett vikande antal
starter på många tävlingar, och på
många håll i skytte-Sverige trodde
man att en sammanslagning av alla
skytteförbund var det enda motmedlet mot den förestående undergången.

Men det finns fortfarande hotbilder. De kommer nu företrädesvis i
form av en företeelse som kan kallas
”tjänstemannaaktivism”. Den innebär att icke folkvalda byråkrater i
olika förvaltningar – det kan vara
svenska myndigheter eller EU-byIdag är läget helt förändrat. Ryssland råkratin i Bryssel – tar sig friheten
har genomfört en massiv militär att själva fatta beslut som till del går
upprustning och hunnit invade- emot eller utöver parlamentariskt
ra två grannländer. USA:s andel av beslutade lagar och regler.Vi har sett
världens militärutgifter har sjunkit detta på många områden: de ”syntill 35% och geopolitisk konfliktdy- nerliga skälen” i Västra Götaland
namik mellan USA, Ryssland och samt kampen mot halvautomatiska
Kina är det centrala i världspolitiken. vapen och för EU:s vapendirektiv
Inrikespolitiskt kvarstår problem är kanske de mest kända. Men förmen de flesta är överens om att för- slag om förbud mot bly i ammunisvarssektorn, på grund av omvärlds- tion från EU:s kemikalieinspektion
ECHA (via svenska Kemikalieinläget, nu måste växa.
För SPSF:s del är läget på fle- spektionen) och nya oändligt byråra sätt bättre än 2004. Det inför- kratiska regler om skjutbanetillstånd
des visserligen en vapengarderob i Sverige som föreslås av polismyn2006, men genom förbundets arbe- digheten kommer från samma håll.
Dessa förslag härstammar inte
te utökades den till tio enhandsvapen. Detta har visat sig vara rimligt från den politiska nivån, eller ens
rymligt för de flesta svenska pistol- från media. Där vet man överlag reskyttar. Förbundet har sedan 2004 dan att det inte är våra medlemmar
starkt ökat sitt medlemsantal, till och våra vapen som är inblandade i
över 19 000 aktiva och 28 000 med- skjutningar och mord i förorterna.
lemmar totalt.Vi har också en solid Tjänstemannaaktivismen är därför
ställning som förbund på grund av något som ska bekämpas, och det
att vi inte deltog i organisationssam- gör vi dagligen – både på egen hand
manslagningen 2006 utan valde att och i samråd med övriga skytte- och
jaktorganisationer.

Miljöakuten!
Det blir mer och mer vanligt att föreningarna
ställs inför miljörelaterade problem som till
exempel buller, bly eller förelägganden. För att
hjälpa föreningarna har Förbundet (tillsammans
med de andra skytteorganisationerna) anlitat
Melker Skoglund som miljökonsult.
I Melkers arbetsuppgifter ingår att bistå
föreningarna per e-mail eller telefon med enklare rådgivning. Denna
rådgivning är gratis. Behövs mer omfattande konsultation bekostas
denna av föreningen. Kontakta Melker direkt om ni råkar ut för
miljörelaterade problem. Desto tidigare Melker kan kopplas in, desto
större är möjligheten att lösa problemet.
Ni når Melker på e-post mskoglund.miljokonsult@gmail.com eller via
telefon 070-225 48 02.
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behålla vår självständighet. Hotet
mot pistolskyttet, som genom en
nytolkning av begreppet ”synnerliga skäl” genererades i Västra Götaland 2010, är undanröjt – i alla fall
just nu – genom förbundets arbete
gentemot den centrala polismyndigheten. Media anklagar (nästan)
aldrig oss för att vara en del av problematiken kring kriminella skjutningar i våra storstäders förorter, och
inte politiker heller.

Med detta vill jag också önska er välkomna till sommarens alla mästerskapstävlingar! Jag deltar i de flesta
på något sätt och hoppas få se många
av er där.

Mike Winnerstig
Styrelseordförande, SPSF

Köp/sälj/byt på
hemsidan
Aktuellt lösenord till köp/sälj/bytfunktionen på förbundets hemsida kommer
framdeles att kungöras på denna plats:

Aktuellt lösenord: Visirlinje
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Svenska skytteframgångar i Riga
Av: Jim Eriksson
Foto: Åke Nordin

Den 26:e Upplagan av den internationella skyttetävlingen
”Kalpaks Cup”, genomfördes den 1–2 mars 2019.
Tävlingen arrangeras till minnet av Överste O. Kalpaks.
Svenska Pistolskytteförbundet fick via Jan Kjellberg inbjudan till den 26:e upplagan
av Kalpaks Cup och ställde
upp med ett tremannalag,
en lagkapten samt en representant för SPSF. I det svenska laget ingick Lars Hagman
Hedemora Pk, Jonas Hübner,
Salem Psk och Åke Nordin, FOK Borås och med Jan
Kjellberg som lagkapten samt
jag själv Jim Eriksson representerande SPSF och var även
”chaffis”.
Samling skedde på förbundets kansli den 27/2 vid
13:00-tiden. Där började
”uppsnacket” inför tävlingarna. Efter en mycket smidig
ombordkörning, så kunde
vi inta våra hytter. Därefter
samlades vi till trevlig samvaro under resans gång över
Östersjön.

Liggande skjutställning under skjutning med k-pist i disciplinen MPDV.

er: Estland, Lettland, Litauen,
Nederländerna, Polen, Storbritannien, Sverige och Italien.

Andra serien 16 skott mot 2 och i strafftavlan, samt för felIPSC mål från tre positioner aktigt uppträdande.
med en strafftavla framför.
Även här magasinsbyte efter 2. DPV, tjänstevapen GLOCK
skjutning på den första po- 17, 9 mm. Provserie 5 skott 2
sitionen.
min. stående fri skjutställning.
Fredag 1/3
Torsdag 28/2
Vi anlände till ett soligt men Avfärd till skjutbanan kl. Tidtagning från startsignal till Två tävlingsserier.
kyligt Riga vid 11:00-tiden. 08:00, incheckning för dagens sista skottet avfyrat. Minus- Första serien 8 skott 60 sek.
Vi tog oss direkt till skjutba- tävlingar. Vid kl. 08:50 hölls poäng vid träff utanför målet stående med stödhand.
nan för att anmäla ankomst invigningstal vilket avslutades
och för att låna vapen.Vi såg med Lettlands nationalsång.
som vanligt till att få låna den Därefter tog tävlingsskyttet
k-pist som vi använt tidiga- vid och det tävlades i tre disre år, eftersom vi vet att den cipliner.
går bra.
Under eftermiddagen var 1. DPVA, skytte med GLOCK
det skjutbanan som gällde, för 17, 9 mm, fasta riktmedel, eninformation om kommande ligt IPSC-regler med lokala
tävlingar och dess förutsätt- varianter.
ningar, samt träningsskytte. Två tävlingsserier.
Därefter incheckning på ho- Första serien 16 skott mot 2
tellet. En hård dag avslutas IPSC mål från tre positioner.
med en god middag på en Två magasin med 8 patroner
närbelägen restaurang och i varje. Magasinsbyte efter
skjutning av 8 skott på den
därefter en skön nattsömn.
Disciplinen DPV skjuts med tjänstevapen GLOCK 17 i kaliber 9 mm.
I år deltog åtta nation- första positionen.
4
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Lars Hagman (t.v.) tog guld i disciplinen MPDV där han sköt k-pist.
Jonas Hübner (t.h.) tog silver i disciplinen DPVA, där skyttet
genomförs med IPSC-liknande regler.

Andra serien 8 skott 60 sek. 10 skott knästående, tid 120
sek.
sittande.
I disciplinen DPV deltog
årets ålderman, Captain Adolf
Siemaszkiewicz från Polen.
Han erövrade en hedervärd
3:e plats. Detta är respektfullt.
3. MPDV, k-pist m/45 (Carl

Gustaf). Provserie 5 skott 2
min.
Tre tävlingsserier.
10 skott liggande, tid 90 sek.
10 skott sittande, tid 120 sek.
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Sverige segrade i k-pist och
erhöll ett hedrande tredje pris
i lag totalt för alla tre disciplinerna. På fredagskvällen
inbjöds det till bankett och
förbrödringen var stor över
nationsgränserna. Det fanns
mycket att prata om och engelska förstod så gott som alla.
Lördag 2/3

Under lördag förmiddag ge-

Näst längst till vänster ses lagkapten Jan Kjellberg. Den medaljerade
herren i mitten är årets ålderman, Captain Adolf Siemaszkiewicz.

Svenska resultat
Individuellt:
MPDV
MPDV
MPDV

1:a Lars Hagman
6:e Åke Nordin
14:e Jonas Hübner

(internationella tävlande)
(internationella tävlande)
(internationella tävlande)

DPV
DPV
DPV

6:e Åke Nordin
14:e Lars Hagman
16:e Jonas Hübner

(internationella tävlande)
(internationella tävlande)
(internationella tävlande)

DPVA
DPVA
DPVA

2:a Jonas Hübner
6:e Lars Hagman
32:a Åke Nordin

(internationella tävlande)
(internationella tävlande)
(internationella tävlande)

nomfördes skytte med letternas ungdomar. Klockan 14:00
var det så dags för en avslu-

tande prisceremoni och avslutning av tävlingen.
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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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ovanstående enkla faktorer. Därför är det bästa sättet att påverka att
göra det innan ett beslut är fattat
och innan någon behöver förlora
ansiktet genom att göra en offentlig pudel. Man utgår från fakta och
visar på en vinna-vinna situation. På
faktaresistenta tjänstemannaaktivister fungerar det inte, men då får man
Som organisation för pistolskytte som leta vidare uppåt i hierarkin. Detta
idrott, rekreation och som frivil- är den verksamhet som kallas ”tyst
lig försvarsverksamhet vill Svenska diplomati”, och som så ofta beskrivs
Pistolskytteförbundet naturligtvis på sociala medier som verkningslös.
påverka omgivningen så att förhål- Den reaktionen är mänsklig, då den
landena för vår verksamhet blir så liksom lokalvård syns mest när den
gynnsamma som möjligt. Det ligger inte fungerat. Trycket att ”redovii våra medlemmars intresse att få ha sa för medlemmarna”, och därmed
de vapen som man behöver för att hela offentligheten, vad som görs
utöva sitt skytte, att det finns skjut- i tidiga faser är ofta stort, men gör
banor och att man får bullra och man det så försvinner alltså möjligskjuta med blyammunition på dessa, heten för någon att rädda ansiktet.
Nästa steg är när beslutet/icke
att inte administrationen kring
skjutsäkerheten ökas helt grundlöst beslutet/beslutsavsikten är taget och
etc. Förbundet är med andra ord en offentlig. Då kommer vi in på opiintressegrupp för de som vill kunna nionsbildning – att tydligt signalera
att X antal hundra tusen röstberättiskjuta pistol.
gade medborgare nu kommer att bli
Hur påverkar man då i medlemmar- antingen nöjda eller missnöjda, och
nas intresse? Först måste vi definie- det så till den grad att det kommer
ra vad vi själva vill och vad andra att synas i den offentliga debatten
aktörer vill. Ur detta får vi fram en och påverka hur människor röstar.
skillnad – vilken attitydförändring
och vilka åtgärder önskar vi se från Nu är det ju så i Sverige att vi inte
de olika aktörerna. Ett annat viktigt röstar på tjänstemän.Vi får inte välindata är att förstå beslutsprocesser- ja sheriff etcetera. En tjänsteman får
na i samhället och vem som äger en sin lön, och har denne varit utsatt
viss fråga vid en viss tid. Här är det för en näthatskampanj kanske tjänsen stor skillnad mot partipolitiskt temannen till och med är stimulearbete, där man ofta satsar på att rad att klämma till lite extra. Den
anklaga sin motståndare, även om enda vägen här är den informella
man vet att denne inte kan göra ett signalen från politikerna till tjänsdugg åt saken just nu. Då handlar temännen att deras göranden och
det kanske inte om påverkan utan låtanden skapar obehag och möjom att ragga väljare, men det kan lig väljarförlust för de styrande poockså handla om indirekt påverkan litikerna. Varje chef i förvaltningen
på beslut – man når beslutsfattarna inser att detta kan ha menlig invergenom folkopinion.
kan på såväl medelstilldelningen för
den egna verksamheten som för den
När det gäller våra frågor har de fles- egna karriären.Vår uppgift är här att
ta medborgare och de flesta besluts- kanalisera missnöjet så att det når
fattare ingen direkt uppfattning. De politikerna. Även här kan kvittot på
vill bara inte hamna i rampljuset för framgång vara svårt att tyda. Riksatt ha gjort fel. Politiker vill inte för- politikerna är ovilliga att ta myndiglora röster, och tjänstemän vill inte hetschefer i offentlig upptuktelse.
ådra sig politikernas missnöje. Man
vill helst också slippa vidgå att man Riktigt svårt är det om den som man
gjort fel.
vill påverka inte har något att vinna,
All intressepåverkan utgår från snarare förlora. Om ett parti är helt
Om något sker och det i sin tur får
något annat att ske så har det skett
en påverkan. Ibland är denna påverkan positiv, ibland negativ, ibland
avsiktlig och ibland oavsiktlig. Detta
är tydligen så självklart att inte ens
Svenska Akademiens Ordlista förklarar ordet ”påverkan”.
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övertygad om att ingen jägare eller
skytt någonsin kommer att rösta på
dem ändå, men att man kanske har
stöd hos våra belackare, så är de svåra
att nå. Det man gör då är att närma
sig via ombud, den stora majoriteten
som varken gillar eller ogillar utan
är mest okunniga.
Lika lätt som det är att skapa positiva
vågor och gynna sin sak är det lätt
att förstöra för sig. Det handlar om
interna och externa budskap. Ett
exempel är om vi låser oss till ett
politiskt parti. Oavsett vilket parti
detta är så riskerar det att störta bort
mint 72 % av väljarna, för minst så
många föredrar ett annat parti (dagsnotering). Man brukar ta exemplet
med presidentvalet i USA 2016, där
vapenägarnas intresseorganisationer öppet stödde republikanerna.
Många demokrater var okunniga
om och ointresserade av vapendebatten, men gjorde kopplingen att
”eftersom jag gillar Clinton så gillar
jag alltså inte vapenrättssidan – ok,
då vet jag det”. För en intresseorganisation gäller det att se till att det
finns ett liv efter valet, oavsett vem
som går i koalition med vem.
Jag vill slutligen citera en toppolitiker

som i ett annat, slutet sällskap var inlånad som inspiratör: ”Tala inte om
för politiker att vi inte får eller inte kan
göra det ena eller andra. Det bara sporrar
oss att bevisa att vi faktiskt kan det.”
”Vapenlobbyn”, förresten. En vanlig
fråga är vad som är skillnaden mellan en intresseorganisation och en
lobbyorganisation? På engelska är
det ingen skillnad alls. På svenska
är en intresseorganisation någon
som påverkar för något man sympatiserar med, medan ”lobbyorganisation” används om någon som
framgångsrikt påverkar för något
man inte gillar.

En förutsättning för framgång är att
vi, skyttar och andra vapenägare, har
allmänhetens förtroende och respekt.
Så länge det finns har vi ett visst
skydd av det politiska systemet.Våra
belackare kommer alltid att hålla oss
alerta.

Generalsekreteraren har ordet

Om påverkan
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Pistolskytte
är grymt kul!

Grymt duktig
junior blir senior
Av: Ulf Hansson

Victor Hahn visade redan som femtonåring stor talang för
pistolskytte och har bland annat skjutit i fältskyttelandslaget.
Nästa år tar han klivet upp i hetluften till seniorklassen.
han tävlat i fältskyttelandslaget i Nordiska Mästerskapen
med riktigt bra resultat. Förra
året blev det lagguld samt en
tredjeplats individuellt.
– Det var jättekul! Säger
Victor, både herrarna och damerna vann också guld så det
blev full pott för Sverige!

Det är lördag och Ballongbergets SKF har klubbtävling i precision på Grimsta i
Stockholm. Bland deltagarna
finns junioren Victor Hahn
som länge visat stor talang för
pistolskytte. Precision är dock
inte hans paradgren och den
här dagen blir det hans pappa Marcus som tar hem spelet och vinner hela tävlingen.

Victors intresse för pistolskyt-

Victor har utvecklats så bra att

te började med att han som
femtonåring fick följa med
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pappa Marcus, som redan tidigare hade börjat skjuta pistol, till skjutbanan.
– Jag fick prova på att skjuta
och tyckte det var grymt kul!
säger han, och eftersom det
dessutom gick bra blev det
ännu roligare.

terna och erfarenhetsutbytet
med andra skyttar.
– Klubben har varit fantastiskt bra och stöttat mig på
alla sätt, berättar Victor, alla
har varit så bussiga och hjälpt
mig på traven.
Det är framför allt fältskyttet

Victor gick grundutbildningen

för pistolskyttekortet och lärde sig mycket på kursen, inte
minst värdefullt var kontak-

som tilltalarVictor, precisionsgrenen är knepigare.
– Det svåraste med precisionen tycker jag är att hålla
NP2 ’19

koncentrationen uppe med
fokus på kornet för varje
skott, förklarar han.
– Man vill ju att det ska bli
en tia och blir mer försiktig
vilket gör att man ibland står
för länge och siktar, ögat tröttas och så tappar man skärpan.
Det gäller att ha disciplinen
att ta ned, andas och börja
om.
– I fältskytte går allt fortare
och man skjuter mer på känsla, det finns inte tid att tveka
så mycket, det gäller att snabbt
hitta kornet i skåran och sätta
igång. Ofta, när tiderna i fält
är nere på till exempel sex
sekunder och ännu mindre,
skjuter man förvånansvärt bra
träffbilder, det tyder väl på att
man rent instinktivt gör bra
avfyringar.
Personbästa i precision, sex serier, är 277 poäng så här långt.
I fältskyttet har Victor hittills Victor Hahn koncentrerar sig på kornet i siktskåran och en perfekt avfyring.
skjutit fullt på flera tävlingar.
som är mer erfaren att bolla
– Det är en grymt fin känstankar och idéer med.
la när man klarat av att skjuta
fullt på alla stationer! Säger
Vad gäller val av pistol blev det
Victor och skiner upp i ett
Benelli för Victors del.
stort leende.
– Jag har trivts med den från
första dagen jag sköt med den,
Hur ser planerna ut inför framsäger han.
tiden? Victor behöver ingen
längre betänketid.
Han är fortfarande junior men
– Jag vill gärna fortsätta med
nästa år fyller han 21 och tar
framförallt fältskyttet som jag
klivet upp i seniorklassen,
gör nu och kvalificera mig till
då blir det dags att skaffa ett
landslaget och Nordiska MäsB-vapen.
terskapen igen, men sedan
– Jag vill ju gärna komma
vill jag också gärna fortsätta
med i landslaget nästa år ockatt utveckla mitt skytte och
så och då gäller det att även
bli bra även i internationella
skjuta B.
grenar.
Avslutningsvis vill Victor ge be-

Även om man inte skjuter stan-

dardpistol på OS är det en av
favoritgrenarna.
– Standardpistol är jättekul! säger han entusiastiskt,
men egentligen är alla grenar
grymt roliga att skjuta, det
gäller bara att få tid med allt!

Victors pappa Marcus vann dagens tävling och skojar lite med Victor.

gon form av funktionsnedsättning.
– Efter gymnasiet ska jag
jobba lite innan jag börjar på
universitetet, förklarar Victor.

öppna C-fält och Milsnabben
i Eskilstuna.

Utan pappa Marcus stöd hade
det troligen inte gått lika
Ja, hur ska man få tid med allt?
snabbt för Victor att bli så bra
Victor är en ung man som När vi gör intervjun väntar pistolskytt som han är idag.
har hela livet framför sig och ÖSM i fält på Gotland, en ö – Pappa har varit min mengår för närvarande sista året i som Victor gillar.
tor under hela min utveckgymnasiet. Han inriktar sig – Gotland är en så grymt fin ling som pistolskytt, säger
på att bli något inom reklam, ö! Det ska bli jättekul att tävla Victor, han har hjälpt mig
eller psykologi. När han inte där!
finslipa detaljer och gett
pluggar eller skjuter pistol ar- – Efter Gotland blir det Pi- många värdefulla tips, han
betar han inom vården och stol-SM i Gävle där Victor har ju skjutit längre och det
hjälper patienter som har nå- koncentrerar sig på juniorfält, är jätteskönt att ha honom
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röm till sin klubb, Ballongbergets SKF.
– Jag skulle inte kunna önska mig bättre klubb! säger han,
alla är jättebussiga och trevliga.
– Jag som är yngre än alla
andra har ändå aldrig känt
mig utanför på något sätt, alla
har varit välkomnande. Det är
en grymt skön attityd i klubben. Jag var femton när jag
började och det har varit lika
trevligt hela tiden.
Nu håller vi tummarna för

Victor på ÖSM och SM och
för att han kvalar till landslaget, nästa år som senior.
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Inför SM i Magnumfältskjutning i Kalix
Av: Anna Stålbrand
Foto: Robert Lindbäck/Kalix Ps
Tävlingsledarna
för årets SM,
från vänster
Robert Lindbäck,
Mats Jönslars
och Leena
Parkkila.

Kalix Pistolskyttar i Norrbottens Pistolskyttekrets är huvudarrangör av årets SM i
magnumfältskjutning. Tävlingen äger rum på
Vithedens skjutbanor 1 mil norr om Kalix.

Tävlingscentrum för årets SM i magnumfältskjutning ligger nära
tävlingsområdet.

Vi fick en intervju med Robert Lindbäck, Kalix PS, som
är en av årets tävlingsledare
för de svenska mästerskapen.
Hur har förberedelserna
framskridit hittills?

– Jag tycker det har gått riktigt bra och vi har allt under
kontroll. Jag har två duktiga
personer som assisterar mig,
det är Mats Jönslars och Leena Parkkila.
Hur får ni tag i tillräckligt med
funktionärer?

– Vi pratar med folk i närheten, det brukar ordna sig.
Har ni haft kontakt med
arrangörer av tidigare SM?

Det är två som gör banan för
lördagen och de andra två gör
banan för söndagen.
– Patrullsträckan är inte särskilt lång. Mellan station 1–8
är det ca 400 m, det är alltså
inte svårt att ta sig runt.
Var ligger tävlingscentrum?

– Det ligger centralt, cirka
100 m från tävlingsområdet.
Där finns det servering med
lunch och annat viktigt för
skyttarna. Vi kommer att ha
mat och dryck på plats, inget
behöver förbeställas, berättar
Robert.
Kalix bjuder på vackra vyer och långa håll för årets magnumskyttar.

Hur kommer resultathanteringen att skötas?

– Det är Anders Khemi som
– Nej, vi har jobbat med de är ansvarig för det, han komskyttar vi har här. Det är fler mer att ha hand om sekretariapistolskytteklubbar i kretsen tet.Anders har lång erfarenhet
som är medarrangörer i täv- från många tidigare tävlingar,
lingen, så vi är några stycken. det känns väldigt tryggt.
Åke ”Sheriffen” Johansson
har varit ett stort stöd, likaså Finns det möjlighet att ställa
Leena Parkkila och Ola Fors- upp husvagn, husbil eller tält i
berg från Luleå PK.
området?
– Vi kommer inte kunna
erbjuda plats så nära tävlingsVem är banläggare för
centrum, men vi rekommentävlingarna?
– Vi har totalt fyra banläg- derar Hotell Valhall i Kalix
gare, som jobbar två och två. centrum. De subventionerar
NP2 ’19

Stationerna ligger ganska tätt på fältskyttebanan.
Patrullstigen för de åtta stationerna är ca 400 meter.

dessutom priserna ordentligt
för skyttarna.Annars finns det
en camping ca 150 m från hotellet. Både hotell och camping ligger inom nära avstånd
till tävlingsområdet.
Hur tar man sig lättast till
tävlingen om man bor långt
bort i vårt avlånga land?

– Ja, om man inte bilar utan
vill flyga, så är närmaste flygplats Luleå, sen får man kanske
hyra bil och åka ca 8 mil mot
Kalix. Det finns ju taxi också,
säger Robert och skrattar.

Har du tänkt tävla själv?

– Ja, det skulle i alla fall vara
kul att genomföra en start per
dag.
Är det något du vill tillägga?

– Ja, jag kan ju nämna att
vi kommer ha ett exklusivt
prisbord, som är lite udda och
speciellt. Det bör ni inte missa, säger Robert lite finurligt.
Vi önskar alla lycka till på
tävlingarna och hoppas att alla
får en trevlig upplevelse under
SM-arrangemanget.
11

Förhandstitt på årets
SM i precisions- och
fältskjutning
2–7 juli 2019
Gävle & Eskilstuna

Av: Peter Siegel

Patrik Manlig, ordförande
i organisationskommittén,
är ansvarig för precisionsskjutningarna.
Precisionshallen på Gävle PK:s skjutbana.

Jag träffade Patrik Manlig och Tor Kangas från årets
SM-organisation vid Älgsjön i Gävle. De två entusiasterna
berättade om senaste nytt från förberedelserna inför årets
SM i precisions- och fältskjutning.

Det senaste är att både precision och fält ska gå på samma
ställe, nämligen vid Gävle Pk:s
stuga, skjuthall och fältskyttePatrik Manlig tog emot och terräng. Det är trevligt att ha
berättade hur allt ska gå till. allt på ett och samma ställe,
Han är själv IT-specialist och även om det kan bli lite trångt.
IT-konsult och kan hjälpa Skjuthallen rymmer 40 skjuttill om det skulle bli något platser och det finns en plan
krångel med datorerna i se- B för genomförande av finalkretariatet. Patrik, som också skjutningarna. Om det blir
är ordförande i Gävleborgs- väldigt många bilburna skyttar
kretsen är även ansvarig för kan det bli ont om parkeringsprecisionen på SM. Det finns platser. Men finns det hjärteen stor resultattavla i närhe- rum finns det stjärterum.
ten där resultaten kontinuerligt ska sättas upp, i A3-format. När jag besökte Gävle i början
Det tackar vi för, på tidigare på maj var arbetet i full gång
SM var listorna i A4-format
och med liten teckenstorlek,
vilket gjorde att det inte var så
lätt att se resultaten om man
inte stod tillräckligt nära.
Missa inte avfarten mot

Tor Kangas, vice ordförande
i organisationskommittén, är
ansvarig för fältskjutningarna.

skjutbanan från väg 76.

”Trångt, men gemytligt” blir väl

mottot på årets SM i Gävle.
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med att iordningställa platserna för restaurangtält och vapenhandlare. Det pågick även
arbete att förbereda parkeringsplatserna. Allt ska snyggas till för att det ska se bra
ut när SM-tävlingarna startar
torsdagen den 4 juli.
Tor Kangas är ansvarig för

fältskjutningarna. Först skulle fältskjutningsbanan läggas
på ett militärt område några
kilometer ifrån Älgsjön, men
det var tyvärr tvunget att ändras. Då fick hela SM arrangeras på ett och samma ställe, på
”hemmabanan” för Gävle Pk.

För att komma till årets SM
kör man från Gävle i några
km på väg 76 öster ut mot
Östhammar och Furuvik.
Därefter tar man höger in
på Mårtsbovägen där det är
skyltat ”Mårtsbo 7 km” och
”Skjutbana 4 km”. Sedan ligger skjutbanan på vänster sida.
På parkeringen kommer det

finnas funktionärer som ser
till att SM-deltagarna parkerar sina bilar så nära varandra som möjligt för att få
plats med alla fordon. I Gävle Pk:s klubbstuga kommer
det finnas en mindre servering. Längre bort finns det
även en prisvärd sommarrestaurang med mat för
alla hungriga skyttar, där
finns det även en uteservering i tält där lunchgästerna skyddas, ifall
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SM-ledningens beställning på
bra väder inte skulle hörsammas av vädergudarna.
Patrik Manlig säger att han är
medveten om att förra årets
SM fungerade perfekt och
att det varken kommer bli lätt
att överträffa eller ens tangera det.Tävlingsledningen och
hela Gävleborgskretsen, med
lite hjälp av Uppsala som bemannar 4 fältstationer, kommer att göra sitt yttersta för
att arrangera ett bra och minnesvärt SM i precisions- och
fältskjutning.

Patrik Manlig och Tor Kangas
önskar alla SM-deltagare
Varmt välkomna till Gävle!
Här ska det röjas undan för kök, serveringstält och plats för vapenhandlare.

Inför årets SM i militär snabbmatch
Av: Peter Siegel

Årets Pistol SM har delats upp på två orter i år, vilket alla intresserade
troligen är medvetna om. Militär snabbmatch arrangeras i Eskilstuna
den 2–3 juli. Roger Björkman, Råsbo Psk, är ansvarig för tävlingarna
och berättar mer om uppdraget.
Roger Björkman, Råsbo Psk, är
ansvarig för arrangemanget i
Eskilstuna.

SM-tävlingar na i militär
snabbmatch arrangeras på Hugelsta Skyttecentrum, ca 8 km
från Eskilstuna centrum. För
att komma till tävlingscentrumet med bil åker man E20 förbi Eskilstuna och tar avfart 133
mot Eskilstuna Ö. Efter ca 500
meter svänger man vänster
i korsningen med skyltning
”Lindsäter 6” och ”Skjutbana”. Mer information om tävlingsplatsen finns på https://
www.pistolsm2019.org.

in från GESAB redan i mars
och vi är klara med alla förberedelser.
Hur många funktionärer tror
du kommer att behövas under
dessa två dagar?

– Någonstans mellan 35 och
40 funktionärer kommer att
jobba på ”milsnabben”. Det
är en upplevelse att få arrangera ett SM, nu är det i
och för sig ”bara” SM i Militär Snabbmatch, men ändå.
Allt ska fungera till deltagarnas belåtenhet. Det bästa är
Hur har förberedelserna gått?
– Det har varit mycket att ju att se samarbetsvilligheten
tänka på i planeringstadiet, mellan kretsar och föreningar
men nu har vi allting under för att få till ett bra arrangekontroll. Allt materiel köptes mang. Samarbetet mellan
NP2 ’19
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Eskilstuna, samt Råsbo och
Bålsta har fungerat helt perfekt.Alla ställer upp helhjärtat
och gör det som behövs. Sedan finns det ju vissa som ska
lyftas fram lite extra, för utan
Roger Svärd i Eskilstuna och
min sambo Linda Svensson,
hade vissa saker varit väldigt
mycket tyngre.
Hur blir det med parkeringen?

– Vi kommer att ordna speciell plats för husvagn och
husbil för att inte blockera parkeringen vid det stora
klubbhuset.
Det har hänt tidigare att det varit frågor kring omskjutningar

och markeringen. Vad ska man
som skytt vara medveten om i
militär snabbmatch?

– Vi får poängtera att man
vid vapenfel skjuter färdigt på
samma spegel. Det borde man
som SM-deltagare egentligen
vara medveten om. De flesta
vet ju om det, men tyvärr dock
inte alla. Läs gärna reglerna i
SHB (skjuthandboken) innan SM, den finns digitalt och
gratis på förbundets hemsida.
Förhoppningsvis kommer
skyttarna att vara riktigt nöjda när de sedan fortsätter till
Gävle. Varmt välkomna till
Eskilstuna, hälsar arrangörerna genom Roger.
13

Vi säljer!
• Vapen
• Ammunition
• Skyttetillbehör
kontakta oss:

info@armstech.se
www.armstech.se

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

GT9 (GT45/GT40)

NYHET!
SP SPRF 22LR / HP 32WC 32ACP

GPR 1

K12

Kid
Generalagent för Sverige

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

In Memoriam

Erik Torgander
Erik Torgander lämnade skyttesverige för gott när han avled den 21 mars vid en ålder
av 86 år. Erik har haft en stor
betydelse för landets skyttar
under en lång tid. Med sin
Unique-agentur introducerade han i stort sett begreppet
”service” inom sportskyttet.
Han lät potentiella köpare
låna hem Unique-pistoler för
att pröva dem i lugn och ro.
Om inte skytten var nöjd fick

de skicka tillbaka pistolen.
Han reparerade även pistoler
över natten för att ge skyttarna den bästa möjliga servicen.
Därmed satte Erik Torgander
press på övriga aktörer.
Erik grundade företaget Spor-

tec AB som till en början
hette Sportskytteutrustning
i Åkarp. Hans företag har på
många sätt stöttat Svenska Pistolskytteförbundet och även

varit medlemstidningens flitigaste och mest
trogna annonsör i
över 40 år.
Det är med stor saknad vi på Svenska

Pistolskytteförbundet kommer att
minnas Erik Torgander och allt han
gjort för skyttet i
Sverige.

I Nationellt Pistolskytte 1/2015 publicerades historien
om Unique och hur Erik Torgander från Åkarp i
Skåne gjorde den känd över hela Sverige. För att minnas
honom har vi valt att trycka artikeln igen.
Av: Peter Carlsson

En Unique historia
Å

ret var 1923 när
ä tvåå
franska bröder startade företaget ”Munitions Factory”, vilket senare
kommer att byta namn till
”Manufactured, Armes des
Pyr Francaise”, förkortat
M.A.P.F. Bröderna började sin
bana med att tillverka små pistoler i kaliber .32. Som fabrik
använde de staden Hendaye’s
nedlagda biografs lokaler.
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Från
början
företaget
F
å bö
j var fö
specialiserade på att tillverka
pistoler för den franska polisen och var även dess huvudleverantör. 1938 tillverkar
företaget sin första automatkarbin med modellbeteckningen Unique.

ger i slutet
påå 1960
1960-talet
l
l pii
stolerna i kaliber .32 från
M.A.P.F. efter lång och trogen
tjänst. Istället har man hämtat
influenser från den amerikanska federala polisen FBI. Där
använde de på den tiden kaliber .357 magnum och den
franska polisen beslutar sig
för att gå i samma riktning.
Detta är återigen ett hårt slag
mot fabriken som måste börja
tänka om för att inte förlora
marknad.

gander
d en relativt
l i okänd
kä d person inom det svenska skyttet,
jämfört med nu. Erik har under många år drivit företaget
Sportec AB i Åkarps nedlagda
järnvägsstation strax utanför
Malmö. Redan 1963 startade
Erik företaget, men på den
tiden hette det Sportutrustning AB. Till en början hade
När Frankrike i mitten på
Erik inte möjlighet att förva1950-talet förbjuder civil
ra licenspliktiga vapen, vilket
försäljning av vapen p.g.a. pogjorde att han fokuserade på
litiska oroligheter, slår detta
lit
luftvapen och tillbehör. I sitt
hårt mot landets alla vapenhå
sortiment fanns föregångatillverkare. Det krävs nu en
til
licens för att få äga ett vapen Året var 1969 när M.A.P.F. ren till sottändaren som kalllic
som privatperson. M.A.P.F. släpper sin första pistol av lades för sotspray. Produkten
so
börjar därför inrikta sig på märket Unique och då med snappade han upp under en
bö
marknaden för tävlings och beteckningen DES-69 ”Stan- tävling i danska Birkeröd
m
hobbyskjutning.
dard UIT” av kaliber .22LR. och blev i Sverige en riktig
ho
Den franska polisen överPå den tiden var Erik Tor- storsäljare. Lagret som på den
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En tidig modell av Unique
”DES/69” (här utvecklad modell
med flyttbar avtryckare) som kom
att dominera .22 skyttet i Sverige
en lång tid. Ett flertal svenska
rekord har skjutits med den.

Världsmästare på
att sälja Unique
Erik Torgander visar stolt upp prototypen på Unique.

tiden fick huseras i hans sovrum, växte sig allt större.
Medan han startade och drev
sitt eget företag var han anställd som elektroingenjör på
Siemens. Under en kurs i tyska Nürnberg hade Erik med
sig sitt luftgevär för att träna
på en skjutbana i trakten. Då
upptäckte han vilka heta och
moderna luftvapen som de
tyska skyttarna hade. På vägen hem från kursen tog han
kontakt med Feinwerkbau
och med hjälp av sina goda
kunskaper i det tyska språket
fick han en bra kontakt med
herrarna på fabriken. Detta
resulterade i att han fick för-

MAXI-Unique med
vackra detaljer.
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troende att låna med sig tre
vapen hem till Sverige.
– Bara några månader efter att jag fick hem luftvapnen gick SM i Stockholm,
berättar Erik. Jag hittade en
junior som var riktigt duktig och han vann både junior- och herrklassen med just
Feinwerkbau. Det var lite av
en sensation och jag meddelade tillverkaren via telegram
om nyheten. Ingen tysk hade
ännu vunnit med Feinwerkbau. Efter det blev det bra efterfrågan på nya luftvapen.

Det fanns en fördel över ledande Hämmerli på den tiden, där de var tvungna att
ladda om kolsyra mycket oftare och även skjuta s.k. utjämningsskott för att få rätt tryck
i kolsyretuben.
När Erik i början på 70-talet var representant för Tyska
Vapensmederna i Sverige, fick
han även tidningen ”Deutsche
Waffen journal” skickat till sig.
I det första numret av facklitteraturen fanns där information
om franska pistolen Unique
DES-69, som enligt tidningen
lämpade sig bäst för damer och
De tre nya vapnen blev så pass juniorer. Men Erik insåg snart
populära att många skyttar tu- att denna allround pistol skulle
rades om att tävla med dem. passa Sverige alldeles utmärkt.

– Jag skyndade mig att beställa hem tre exemplar av pistolen och satte dem i nävarna
på tre av Sveriges bästa skyttar, bl.a. Rolf Thorsén som vid
den tiden jobbade hos mig,
med goda resultat. Därefter
började jag ringa vapenhandlare runt om i landet och berättade om nyheten, men av
alla tjugo jag pratade med var
ingen speciellt intresserad. De
vapen som var populär på den
tiden var Hämmerli och High
Standard.
– Men när Börje Älvenbrand,
Mälarhöjdens Ps, tog den första
medaljen i brons med sin Unique under en inomhustävling,
då vaknade intresset hos Sve-

Förre förbundskonsulenten
Björn Sjölund testade
”trä-Uniquen”.
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riges många skyttar. Flertalet
skyttar i Skåne hörde av sig
för att beställa. Ragnar Skanåker blev den förste Svenska
mästaren i standardpistol och
Tom Nielsen vann banskjutning (precision) med Unique.
Snickaren Kjell Scherman, Kris-

tianstad PK, blev så förtjust i
Unique att han tillverkade en
gigantisk träskulptur av DES69/U. Detaljrikedomen är
fantastisk och när Erik fick se
den frågade han om inte Kjell
kunde tillverka en till? Totalt
tre MAXI-Unique finns tillverkade. En finns hemma hos
Kjell, en hos Sportec och en
skickades med stolthet till
M.A.P.F.
Efter denna populära pistol släppte M.A.P.F. flera modeller av Unique som t.ex.
DES-69/U, som var en uppgraderad version och även en
DES-32 i kaliber .32. DES32 var väldigt populär bland
militären särskilt i Norge. Efterföljaren DES-96/U är den
sista modellen tillverkaren
släpper i produktion innan
de år 2003 går i konkurs och
fabriken rivs.
– Per-Åke, ropar Erik. Har vi
kvar den där prototypen från
Unique? Du har inte sålt den?
Nejdå, svarar Per-Åke som
numera är VD på Sportec AB.
Nu ska du få se något som inte
många har sett säger Erik.

skapelse, och även den sista
modellen som vapenfabriken
från Baskien tillverkat. Det
finns ingen modellbeteckning
stämplad, bara ett ingraverat
serienummer på pistolen.
– Ungefär 7500 pistoler av
märket Unique har jag sålt
under alla mina år berättar
Erik. Han visar mig statistiken från försäljningen som
han sparat.Vi är världsmästare på Unique säger han och
ler. Han berättar att konkursen av M.A.P.F. var en katastrof och hoppades verkligen
på att prototypen hade gått till
produktion och räddat dem.
Vi får besök till kaffebordet av
vapensmeden Rune Gustavsson på Sportec. Med så många
Unique i Sverige blir jag såklart nyfiken på hur dessa står
sig i kvalitet och hållbarhet
efter alla år.
– De flesta problem beror
nog mest på dålig skötsel av
pistolerna, berättar Rune. Om
en fjäder ser ut så här förstår
man att pistolerna far illa; säger han och visar en gammal
hoptryckt fjäder som säkert är
inne på sitt åttonde levnadsår.
Man ska byta regelbundet och
serva sitt vapen då kan de hålla
hur länge som helst. Om slutstycket sedan går sönder på en
30 år gammal pistol, då är det
inget att orda om.
Motvilligt lämnar jag tillbaka

Snart kommer Per-Åke in med
en pistol som är en vacker

prototypen efter att ha tagit
några bilder på den.

Annons från 1997. Sportec är i högform med att förse svenska skyttar
med detta vapen.

– Vad får jag ge för den, kastar jag ur mig av ren nyfiket.
– Den har du inte råd med,
säger Erik och skrattar gott.
I dag är Erik 81 år och till-

bringar fortfarande sina eftermiddagar på Sportec i Åkarp.
Totalt har företaget idag sju
anställda och verksamheten

bedrivs sedan 1983 i Åkarps
nerlagda järnvägsstation. Utöver varulager och kontor
omfattar lokalerna även en
verkstad för service och reparationer och skjutbanor på
10, 25 och 50 m.

Sportecs lokaler i Åkarps
nedlagda järnvägsstation.

En världsmästare på väg
hem efter en dag på jobbet.
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På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet inbjuder Rikstens SKF
till SM och Swedish Open i PPC 2019

SVENSKA

WA1500 PPC
1-4 AUGUSTI
STOCKHOLM

MÄSTERSKAPEN 2019
Tävlingsdagar: 2019-08-01–2019-08-04
Plats
Botkyrka skyttecenter (f.d. Hacksjöbanan) Tullinge, Stockholm.
Vägbeskrivning på www.ppcsm.se.
Matcher
• Revolver 1500: 7–50 yards, 150 tävlingsskott.
Inskjutning på 50 och 25 yards (valfri).
• Pistol 1500: 7–50 yards, 150 tävlingsskott.
Inskjutning på 50 och 25 yards (valfri).
• Distinguished Revolver: 7-50 yards, 60 tävlingsskott.
Inskjutning på 50 yards (valfri).
• Distinguished Pistol: 7–50 yards, 60 tävlingsskott.
Inskjutning på 50 yards (valfri).
• Open: 7–50 yards, 60 tävlingsskott.
Inskjutning på 50 yards (valfri).
• Standard Revolver 4”: 3–25 yards, 48 tävlingsskott.
Ingen inskjutning.
• Standard Revolver 2,75”: 3–25 yards, 48 tävlingsskott.
Ingen inskjutning.
• Standard Semi-Automatic Pistol: 3–25 yards,
48 tävlingsskott. Ingen inskjutning.
Lagmatcher
Team Match Revolver, Match 5 från Revolver 1500
Team Match Pistol, Match 5 från Pistol 1500
Startavgifter
Revolver 1500 och Pistol 1500: 250 SEK.
Distinguished Revolver, Distinguished Pistol och
Open 150 SEK.
Standard Revolver 4”, Standard Revolver 2,75” och
Standard Semi-Automatic Pistol: 100 SEK.
Lag: 200 SEK/lag.
Betalning
Förskottsbetalning i samband med anmälan.
Betalning arrangören tillhanda senast 2019-07-01.
Bankgiro 5189-9169. Mottagare Rikstens SKF.
Uppge namn och WA-ID på inbetalningen.

Priser
Svenska mästerskapen: Priser till de tre första svenska
skyttarna i respektive vapengrupp. Lagpriser till de tre första
lagen i R1500 och P1500.
Swedish Open: Priser till de tre första skyttarna i sin klass
och vapengrupp. Lagpris till de tre första lagen i sin klass och
vapengrupp R1500 och P1500. Utlottning av hederspriser och
sponsorpriser (dragning av skjutkort – närvaro krävs).
Anmälan
Anmälan sker individuellt på www.ppc1500.se eller via
www.ppcsm.se. Anmälan kräver inloggning.
För mer information se sida ”anmälan”. Anmälan öppen
2019-05-01–2019-07-15. Vid anmälan godkänner skytt att
resultat och bilder kan publiceras på internet.
Vapenkontroll
Alla vapen ska kontrolleras och godkännas i vapenkontroll
före start i tävlingen. Skjutledare kommer att kontrollera att
vapenkontroll utförts i samband med att matchen startar.
Det är varje enskilds skytts ansvar att säkerställa att den
utrustning som används är godkänd för den match som skjuts.
Regler
Svenska Pistolskytteförbundets Skjuthandbok Del N,
Upplaga 17, 2018-01-01 med rättelser och ändringar av
upplaga 17.
Schema
För att kunna se matchschema för samtliga matcher och
matchdagar samt boka dina starter måste du vara inloggad
på http://www.ppc1500.se. Prisutdelning kommer att ske på
söndag eftermiddag.
Naturligtvis dinerar vi som vanligt tillsammans på
lördagskvällen ca kl. 19:00. Anmälan till mat och dryck görs i
samma system som du anmäler dina starter till tävlingen.

Varmt välkomna till en trevlig skyttehelg igen i
Stockholm önskar Rikstens Skytteförening

Klasser
Svenska mästerskapen: 1 klass.
Swedish Open: High Master, Master, Expert, Sharpshooter,
Marksman. Ej klassificerade skyttar placeras som Master.
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Ett
väloljat
gäng
Av: Peter och Anna Stålbrand

De första fyra dagarna i augusti kommer
många PPC-skyttar strida om medaljerna
i de svenska mästerskapen. Detta år har
landsdel öst tilldelats uppdraget att arrangera
mästerskapen och det är ett väloljat gäng
som tar hand om skyttarna.
Anders Lundback, ordförande i Rikstens Skf och Michael Axell,
tävlingsledare för PPC SM och Swedish Open.

Årets SM i PPC avgörs på
Botkyrka Skyttecenter i
Tullinge strax utanför Stockholm. De som tidigare skjutit
på Hacksjöbanan kommer att
känna igen sig, då det är precis
samma skjutbana fast med ett
nytt namn. Den arrangerande
klubben Rikstens Skytteförening har existerat lite mer
än ett år, men medlemmarna
i föreningen har mångårig erfarenhet att anordna tävlingar i PPC.
Rikstens Skf har till sin
hjälp kallat in Michael Axell,
Grödinge Psk, som har varit
med och arrangerat flertalet
mästerskap.Vi träffade Michael
Axell under en cuptävling i
PPC och fick oss en rundtur
på skyttecentret.

vände sig direkt till Rikstens
Skf.
– Vi fick flytta hela arrangemanget en vecka framåt i
tiden. Arrangören för SM
magnumfältskjutning i Kalix kunde bara genomföra
sin tävling just samma helg
som PPC SM var planerad
till. Förbundet frågade om vi
kunde flytta fram vårt SM en
vecka, vilket inte var några
problem för oss.
– Under SM-tävlingarnas
fyra dagar genomförs även
tävlingen Swedish Open, vilket gör att vi får långväga internationella gäster.
Hur många arrangemang
av PPC tävlingar har du
erfarenhet av?

– Jag fick nöjet att vara med
och arrangera det första riksmästerskapet i PPC redan
– Det var Rikstens Skf som 2006, detta innan skyttegrefick uppdraget av Svenska nen fick SM-status 2010. SePistolskytteförbundet direkt. dan arrangerade vi både SM
Stockholms Pistolskyttekrets och VM 2011 och sedan har
hade andra tankar om plats det blivit ännu flera SM och
och arrangör, men förbundet VM. Totalt har jag varit med
ansåg inte att det skulle fung- och arrangerat fyra SM och
era för arrangemanget och två VM och jag var även rådNär fick ni uppdraget att
arrangera SM i PPC?
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Bromma Pk var på plats under cuptävlingen.
Från vänster: Niklas Sjögren, Örjan Sandgren, Sören Andersson,
Annsophie Fahlstedt och Fredrik Vasara-Ekström.

givande och en hjälpande
hand till EM-arrangören förra
året.
Hur framskrider planeringen för
årets PPC SM?

– Vi som arrangerar PPC
SM är ett väloljat gäng och
vi har dammat av de tidigare erfarenheterna från både
SM och VM. Det sitter lite i
ryggmärgen för oss vilket är
till stor hjälp för planeringen
av funktionärer och tider.
– Förutom erfarenhet har

vi även samlat på oss material
som till exempel markeringstält och andra nyttiga saker.
– Man lär sig vad skyttarna
vill ha.
Ni verkar vara ett väloljat
gäng, vilka är med i
tävlingskommittén?

– Jag har blivit utsedd till
tävlingsledare och flera från
Rikstens Skf styrelse är också
med, berättar Michael.
– Från Bromma Pk får vi
hjälp med IT-delen av Niklas
NP2 ’19

Botkyrka Skyttecenter har en stor och öppen yta för
matcherna som kräver längre avstånd. Här kommer P1500 och
R1500 matcherna att skjutas. Under tidigare världsmästerskap
har även en läktare byggts bakom linjen för att alla åskådare
skall kunna följa med i de spännande matcherna.

På skjutbanans område schaktas
massorna runt för att göra plats
till en större parkeringsplats.

Sjögren och Örjan Sandgren.
Niklas och Örjan har varit
med och arbetat fram det anmälnings- och resultatsystem
som PPC-skyttarna i Sverige
använder sig av.
– Sedan har vi väldigt många
klubbar i kretsen som ställer
upp och arbetar under tävlingarna.
Hur många starter kommer
ni att genomföra på de fyra
tävlingsdagarna?

– Vi gissar på att det blir
mellan 1300–1400 starter
spritt på de åtta olika vapengrupperna.
– Vissa skjuter alla vapengrupper under tävlingen
medan andra skjuter 1–2 vapengrupper, gissningsvis tror
vi att det blir i snitt fyra vapengrupper per skytt.
Har ni några sponsorer?

– I dagsläget har vi bara
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Många skyttar lämnade varma hälsningar på banderollen under världsmästerskapet 2011.
Ett tydligt tecken på att arrangemanget var lyckat och riktigt bra genomfört.

två sponsorer klara, men det
kommer att bli många fler.
– Vi försöker alltid se till
att skaffa oss sponsorer för de
större tävlingarna. Sponsorerna bidrar med varupriser till
vinnarna och vissa bidrar även
med rena pengar. I gengäld
får de möjlighet att sälja sina
produkter på området under
tävlingen.
– Sedan är det ofta medlemmar i klubbarna vars företag
hjälper till att bidra med till
exempel mat till serveringen,
dricka och mycket mer.
– Jag har försökt att bygga
upp ett kontaktnät och underhålla det under åren.
Det är många byggen i gång
på skyttecentret, är det något
krävs inför SM?

– Just nu håller vi på att bygga en ny skjuthall för banskytte på 25 meter, men det är
inte något som är behövligt

Max Eloranta (t.v.)
har skjutit klart sin
kortmatch. Här
får han hjälp med
markering och
skjutledning av
Gert Törngren och
Ulf Holst (t.h.)

för SM. Vi arbetar hela tiden
med att förbättra skyttecentret
och banskyttarna har väntat
flera år på sin skjuthall för att
kunna fortsätta sin verksamhet.
– Inför SM kommer det att
ställas ut markeringstält och
även några extra toaletter, eftersom det blir så pass mycket fler människor på området.
Det mesta som behövs finns
redan här på Botkyrka Skyttecenter.
– I övrigt arbetar vi med att

skapa möjlighet till flera parkeringsplatser på skyttecentret. Därför håller vi på att
schakta bort fyllnadsmassor
på en platå.
Hur ser möjligheterna ut att
ställa upp en husvagn eller
husbil på området?

– Det är något vi självklart
kommer hjälpa skyttarna med
i största möjliga mån. Det
kommer att finnas ett speciellt campingområde för de
som vill sova över.
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Rengöringskit med läskstång,
borstar, adapter för filtrenare
och smidig blå låda.
Boresnake. Pris: 355 kr
Pris: 120 kr

Schletek vapenvårdskit med 3 rengöringsmedel.
Pris: 300 kr

Dillon
XL650

Handladdning. Maskiner, kulor, hylsor, tändhattar, med
mera. Vi hjälper dig gärna att plocka ihop ett paket!

Snurreburk för .22
Pris: 190 kr
Sickinger läderhölster. Svart eller brunt.
Pris: 800 - 1150 kr

Guga Ribas hölster, bälte (inner+ytter) och
4 magasinhållare. Prisexempel: 4190 kr

Ask för 100 patroner,
finns för olika kaliber.
Pris: 60 kr

Range Bag i olika färger. Svart, röd, blå.
Pris: 1450 kr

Ställbar matchkolv.
Pris från: 2050 kr

Tavlor, speglar, dispenser, täcklappar. Stort lager.

Räfflad kolv.
Pris: 1590 kr

Träkolv för revolver.
Prisexempel: 1550 kr

Gummikolv för pistol eller
revolver. Pris: 395 kr

“Bemästra Pistolskyttet”.
Pris: 350 kr

Säkerhetsproppar och brickor. Pris: 60 kr/styck.

Kikare. Pris: 1090 kr
Stativ. Pris: 220 kr
Skyttebåge Olympic.
Pris: 2700 kr

Peltor X4.
Pris: 345

Peltor Optime.
Pris: 275 kr

Skyttesimulator MantisX.
Pris: 1995 kr

Skyttebåge WC3.
Pris: 1890 kr

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

Skjutlagen stod
vid provisoriska
skjutbänkar, precis
som förr i tiden.

Majtävlingen
Av: Peter Siegel

Stockholms Allmänna Pistolskytteklubb, SAPK, är Sveriges
äldsta allmänna skytteklubb och bildades redan 1930. I år kan
vi gratulera klubben som för 60:e året i rad arrangerade sin
populära precisionstävling ”Majtävlingen”.

SAPK:s
ordförande
Jan
Eriksson och
barnbarnet
Alfons Molund.

ra sin skjutskicklighet på årets
första maj. Årets 231 starter
visar att tävlingen är mycket
uppskattad. Även 34 starter
i Nostalgitävlingen visar att
skyttar med vapen med modellår före 1945 passar på att
lufta sina gamla godingar åtminstone en gång om året.
Pistol-Sven Memorial, också

Majtävlingen gick tidigare på
Järva skjutbanor men efter
nerläggning fortsatte SAPK
på Grimsta Skjutbana där fler
föreningar delar på skjutba24

nan. Majtävlingen och den
nu 10 år gamla ”Nostalgitävlingen”, som arrangeras
parallellt, lockar alltid många
deltagare som vill demonstre-

kallad Nostalgitävlingen, går
parallellt med Majtävlingen
och samlar årligen entusiastiska deltagare i sex olika vapengrupper för vapen som
tillverkades före 1945, som
till exempel:

Armépistol – m/07, m/39,

m/40 inom ramen för VPGR
A1.
Walther 7,65 – Walther PP
och PPK inom ramen för
VPGR A2.
1911 – Omodifierade M1911,
M1911A1 och norsk m/1914
i kaliber 45 ACP.
”Kvastskaft” – Mauser C96.
Man får inte använda helautoläge eller axelstöd.
Övriga A – Övriga pistoler
VPGR A. Fasta riktmedel och
utan externa modifieringar.
Revolver – Patronladdad, fasta riktmedel och utan externa modifieringar, ej svartkrut.
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En vanligt
förekommande
Mauser på
tävlingsdagen.

Här fastnade kulan i
mynningen på den gamla
revolvern.

På Nostalgitävlingen
används den gamla
nationella tavlan och
avståndet är 30 meter.

Tre glada skjutledare på Nostalgitävlingen.

En Mauser med
ordentlig rekyl.

Stockholms
ockholms Allmänna Pistol-

skytteklubb,
ytteklubb, SAPK, grundadess 1930 på initiativ av C.A.
Flodin
odin och ett trettiotal andraa pistolskytteintresserade. SAPK har hyst storheter
som
m OS-guldmedaljören Torsten
n Ullman och Sven ”Pistol-Sven”
Lundqvist
l S
”L
d i som
tog OS-brons i silhuettpistol i
London 1948.Tidigare styrelsemedlemmar har även deltagit i bland annat bildandet av
Svenska Pistolskyttekommittén som år 1936 ombildades
till Svenska Pistolskytteförbundet.

– Jag är glad att
SAPK är en stor och
aktiv
kti klubb
kl bb och
h att
tt vii
därför har nog med entusiastiska funktionärer för att ro
iland en sådan här stor tävling. Förutsättningen för det
är en vital och bred nybörjaroch klubbverksamhet och det
har klubben fortfarande efter
snart 90 års verksamhet.

SAPK:s sekreterare Nils-An-

Nils-Anders berättade även lite

ders Ekberg, ställer gärna upp
som skjutledare på Majtävlingarna och berättar:

om klubbens och Majtävlingens historia:
– Den 7 september 1941 ar-
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Gammal skjuthall med ny och bättre ljudisolering.
Årets segrare:
Klass
A3
A2
A1
B3
B2
B1
C3
C2
C1
J
D3
D2
D1
VY
VÄ

Namn
Patrik Steffens
Tommy Mellberg
Christer Stenqvist
Pekka Urmio
Pelle Carlsson
Mikael Vikström
Patrik Steffens
Tommy Mellberg
Christer Stenqvist
Alfons Molund
Liselott Såmark
Grazyna Molin
Auri Olander
Kjell Brink
Klas Skoglund

Klubb
Lövsta Skf
SAPK
Håtuna Ssk
Håtuna Ssk
Lövsta Skf
Upplands Väsby Psk
Lövsta Skf
SAPK
Håtuna Ssk
SAPK
Stockholmspolisens Sf
Stockholmspolisens Sf
Mälarhöjdens Ps
Katarina Psf
Hornsbergs Psk

Resultat
286
282
281
287
278
280
286
282
281
269
284
257
276
283
269
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Sekreterare Anna Amgren, Bo Klingborn och Adam Jacobsson.

rangerade SAPK det allra första SM:et i precisionsskjutning
på Järva (dit klubben flyttat
från Östermalm 1936). Janne Eriksson blev ordförande
i klubben 1987. Den 11 maj
2002 arrangerades Majtävlingen för sista gången på Järvabanan. Den stängdes därefter
30 juni samma år. Från 2003
har tävlingen hållits på Grimsta, 2010 var första gången vi
hade extratävlingen, som då
hette ”jubileumstävling” (10:e
gången i år). Någon form av
jubileumstävling har klubben
haft varje jämt tiotal år, ända
från 1940. Då har vi något att
fira nästa år också.
SAPK:s ordförande Jan Eriks-

son gick med i SAPK 1972
och började i styrelsen 1973.
Därefter var han sekreterare
från 1974 till 1987 och är från
1988 nuvarande ordförande.
Jan berättar:
– Grimsta är perfekt anläggning för att arrangera tävlingar typ Majtävlingen och
Pistol-Sven Memorial. Jag
kan bara konstatera att ljudisoleringen, som presenterades i förra numret av NP,
blev perfekt. Annat var det i
min skyttekarriärs början på
Järva, då krävdes en betydligt
större arbetsinsats. Då sköt vi
vapengrupp C på pistolbanan
och grovklasserna A och B på
Järva gevärsbana. Där vi var
tvungna att bygga provisoriska skjutbänkar på 25 meters
avstånd inför varje Majtävling.
Vi hade avtal med Sundbybergs PK:s, dåvarande ordförande Ulf Hansson, om att få
låna deras bana för grovklasserna. Sundbybergs bana lång
26

något hundratal meter bakom
SAPK-banan.
– Riktigt skojigt är det också
att mitt äldsta barnbarn Alfons
Molund har intresserat sig för
pistolskytte och att vi kan tävla tillsammans, tillägger Jan.
På årets Majtävling såg man
bara glada miner, även om en
och en annan skytt tyckte att
han eller hon kunde ha skjutit

Ulf Hansson, Lövsta Skf, lika
snyggt klädd som alltid inför den
nostalgiska dagen.

Liselott Såmark klistrade snabbt
över den förargliga åttan.

några poäng bättre. Det har tidigare skjutits toppresultat på
Majtävlingen, men i år kom
tyvärr ingen över 290 poäng.
Bästa dam i år var Liselott Såmark. Bästa manliga skytt blev
Pekka Urmio, som efter hela
12 års uppehåll i pistolskytte visade de gamla takter och
vann vapengrupp B3 med
287 poäng. Stort grattis och Pekka Urmio gjorde 12 års
uppehåll i skyttet, men de gamla
välkomna tillbaka!
takterna sitter ännu i.

Bilder från SAPK:s
”korvskjutning” på
Järva i januari år 2001,
året innan skjutbanan
gick i graven.
Foto: Ulf Hansson

Det är prisutdelning och på klubbhusets veranda till vänster står
prisutdelaren och ordförande Janne Eriksson som fortfarande leder
klubben. I bakgrunden skymtar man skjuthallen.

Gamle mästerskytten ”PistolSven” (i mitten) deltog i egen
hög person och lät sig väl
smaka av grillkorven. Det är
efter honom nostalgitävlingen
”Pistol-Sven Memorial” är
uppkallad.

Korvgrillningen i full gång, klubbstugan i bakgrunden.
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Gratis molntjänst för
ideella organisationer
Av: Peter Stålbrand

Det är nu 2019 och många ideella föreningar
har digitaliserats i form av att använda
e-post och hemsidor. Men faktum är att
de flesta föreningar ligger långt efter i sitt
digitaliserande arbete.

plett E-postlösning med Exchange samt SharePoint som
är en webbportal för samarbete och många fler verktyg.
För att kommunicera finns
”Teams” som är en vidareutveckling av Skype. Alla funktioner är inte gratis men det
är tillräckligt långt för att en
ideell organisation skall kunna arbeta obehindrat.
Förutom Office 365 får de ide-

Microsoft Office 365 innehåller mängder med applikationer som er
förening kan ha god nytta av. Applikationer som Word och Excel kan
installeras på lokala datorer.

ella organisationerna en hel
del kredit att använda i Microsofts molntjänst Azure.
I Azure kan man husera sina
webbplatser, databaser och
mycket mer. För att använda
Azure rekommenderar jag att
man tar hjälp av någon mer
kunnig om ni inte har erfarenheten själva. Jag har inom
mitt yrke sett personer som
skapat webbplatser och virtuella servrar utan att ha koll,
vilket sedan resulterat kostnader som går långt utanför
det Microsoft bjuder ideella
organisationer på.
Styrelsen i Lövsta Skytteför-

Föreningen kan administrera sina användare i Office 365 eller den
bakomliggande katalogtjänsten Azure AD. Här kan man byta lösenord
eller tilldela grupper till sina användare.

Att många föreningar ligger
efter tror jag beror på att det
saknas en genomgående digital strategi . Det är många som
vill använda den senaste tekniken men har svårt att hitta
och implementera anpassade
lösningar.
År 2016 donerade Microsoft
Philantropies en miljard amerikanska dollar i syfte att hjälpa ideella organisationer i sin
digitala utveckling. Då sade
man att satsningen skulle leda
till att över 90 000 ideella organisationer givits möjlighet
att upptäcka fördelarna med
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molntjänster. Siffran uppdaterades i början på 2019 till
300 000 organisationer.
För att hjälpa ideella organisationer i sin resa mot molnet, med rätt typ av support,
introducerades under 2018
”Microsoft For Social Impact”, en grupp som arbetar
dedikerat mot ideella organisationer.
Microsoft har sedan länge
tjänsten Office 365, en molnbaserad tjänst för Office-paketet och ett flertal ytterligare
samarbetsverktyg. I paketet
ingår till exempel en kom-

eningen tog beslutet att flytta
alla digitala tjänster till Microsofts moln. Anders Eklund är
kassör i föreningen och ledde
det mycket triviala arbetet att
flytta tjänsterna.
Hur fick du reda på Microsofts
erbjudande för ideella
organisationer?

– Det var lite av en slump.
Jag funderade på om det fanns
ett Officepaket man kunde
köpa billigare som ideell förening. Behovet skulle troligen
dyka upp, att en i styrelsen
inte hade ett privat Officepaket och att föreningen då
skulle behöva köpa en licens.
Efter att ha letat lite på nätet
hittade jag en sida hos Microsoft som pratade om rabatterade priser på en riktig
Office 365 prenumeration.

Från den sidan hittade jag mer
information om att man kunde få hela tjänsten om man
anmälde sig och skickade in
information och senaste årsmötesprotokollet.
Vad hade ni för leverantör av
tjänsterna tidigare?

– Vi har tidigare haft Binero
för att hantera e-post och
webbhotell samt Dropbox
som lagring för dokument.
Vi har fortfarande Binero som
leverantör av vår domän.
Vad fick er att ta steget till att
flytta tjänsterna?

– Gratis är ju alltid en faktor.
I paketet ingår Exchange för
e-post och Office 365 online
varianten samt även SharePoint och OneDrive med en
generös lagring för att hantera filerna. Det är en mycket modernare och enklare
administration än den gamla
lösningen.
– Det finns några saker att
tänka på, som att till exempel
stänga av funktionen ”ActiveSync” i Exchange. Annars får
man möjlighet att radera någons telefon på distans, vilket
kanske är bra om föreningen äger telefonen och den
kommer bort. Men känns lite
olustigt när det är medlemmars privata telefoner som
man kopplat upp med Outlook.
Administrationen av Office
365 är väldigt enkel och det
finns många guider att läsa för
att komma igång.
Jag hoppas att fler föreningar
i Sverige börjar tänka över sin
digitala strategi och planera
inför framtiden.
Mer information om Microsofts
Non Profit program hittar ni
på https://products.office.com/
nonprofit.
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Ofta genomförs arbetsdagar då skjutbanan
behöver städas, nya mål behöver tillverkas
och andra reparationer genomföras.

[föréning]
substantiv ~en ~ar
Sammanslutning; Lag. Organiserad grupp med viss
väl bestämd verksamhet, vanligen på lokal nivå.
Se även klubb, sällskap, organisation.
Av: Peter Stålbrand

Föreningslivet framställs ofta
som något unikt för Sverige.
Totalt har vi ca 200 000 ideella föreningar runt om i landet
och de flesta svenska invånare
är med i någon av dessa föreningar. Svenska Pistolskytteförbundet bestod i slutet av
2018 av hela 494 föreningar
med ca 28 000 medlemmar
som är ansluta till förbundet.
Förbundets anslutna föreningar är ideella, vilket betyder att syftet med föreningen
skall vara frivilligt arbete och
utan vinstintresse. Ideell är
även synonymt med självuppoffrande och osjälvisk. Det
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som utmärker ideella föreningar är den demokrati som
möjliggör för medlemmarna
att påverka verksamheten.
Som medlem är man
högst delaktig och tar beslut
om föreningens regelsystem
(stadgarna) och det högst beslutande organet är årsmötet,
på vilket alla deltagande medlemmar får varsin röst. Det är
också årsmötet som beslutar
vilka personer som skall leda
föreningen i dess styrelse.
Som ingressen antyder är
en förening just en organiserad förening av människor
som riktar in sig på en be-

stämd verksamhet. Detta betyder att alla i föreningen
arbetar mot samma mål för att
medlemmarnas intressen skall
berikas. Medlemmarna är föreningens absolut största styrka.

Om det så skulle kosta 10 000
kr per år att vara medlem,
förväntar sig nästan alla föreningar att samtliga medlemmarna drar sitt strå till stacken.
Om några skall kunna köpa
sig fria skall de som lägger sin
tid på föreningen också få erVad krävs av oss som
sättning, med detta sagt faller
medlemmar?
I en ideell förening förväntas hela konceptet med en ideell
alla medlemmar att bidra till förening.
Ofta genomförs arbetsatt föreningen drivs framåt.
Detta är för många en själv- dagar då klubbhuset behöklarhet, medans ett fåtal ibland ver städas, nya mål behöver
anser att de betalar en med- tillverkas och andra reparalemsavgift för att slippa ”ar- tioner genomföras. Det finns
beta”. Dessa fåtal har troligen även arbetsdagar där alla medfått allting helt om bakfoten. lemmar förväntas ställa upp,
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En kanban-tavla med de vanligaste
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som är pågående.
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En mer avancerad kanban-tavla som innehåller sprintar. Här begränsar man arbetet till det som finns i den nuvarande sprinten.

nämligen tävlingar. Här behövs hela föreningens samlade kraft för att genomföra en
så bra tävling som möjligt. Jag
blir i alla fall väldigt glad och
på gott humör när jag medverkar på en välarrangerad
tävling där allting fungerar
riktigt bra. Det är vi medlemmar som tillsammans gör
detta möjligt.
Vad förväntas styrelsen göra?

Den valda styrelsens uppgift
är att förvalta föreningens intressen och ekonomi genom
att verka för medlemmarnas
bästa. Detta kan till exempel
vara att sköta protokoll och
utskick via sekreteraren eller
att banförvaltaren ser till att
skjutbanan har material och
har en arbetslista för kommande arbetsdagar.
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Om man som medlem sitter i en styrelse, förväntas man
inte att genomföra allt arbete
själv. Det skall alla medlemmar göra tillsammans, även
om de sitter i en styrelse eller
inte. Det är så det fungerar i en
ideell förening. Det är mycket vanligt förekommande att
styrelsen tar på sig mycket av
arbetet, istället för att delegera. Detta är en utmärkt metod
om en styrelse vill bli kortvariga på sitt uppdrag.
En skytteförening har
väldigt många återkommande aktiviteter. Det kan vara
städning, tävlingar, beställning av medaljer och mycket
mer. Här underlättar det att
ha en kalender i form av ett
”årshjul”. På så vis får man en
snabb överblick vad som bör
avhandlas vid varje styrelse-

möte och möjliggör för styrelsen att börja planera i tid.
Att delegera och lita på
andra är nyckeln till framgång
i en förening. En bra metod
är att skapa arbetsgrupper där
någon i gruppen rapporterar
framstegen till styrelsen.
En förening genom sin
styrelse skall vara öppen och
transparant. Att en styrelse sitter och håller ”hemliga möten” där ingen annan
får förmedla vad som sagts
är en mycket dålig idé. Detta kommer skapa rykten och
konflikter. Om styrelsen kontinuerligt förmedlar vad som
avhandlas på möten, kommer sällan oväntade rykten
att dyka upp.
Visualisera mera

Tidigare fanns det anslags-

tavlor i föreningarnas klubbhus, vilket fortfarande är ett
ypperligt bra sätt att kommunicera till och mellan
medlemmarna. Nu för tiden
har dessa anslagstavlor flyttat
till webbsajter, sociala medier och forum runt om på
Internet.
Jag arbetar på dagtid som
systemutvecklare och inom
vårt yrke används mängder
med olika metoder för att
synliggöra vad som förväntas
av våra arbetslag. En av dessa
metoder är Kanban, vilket är
en visualisering av de uppgifter som finns att göra, dess
framsteg och vad som är klart.
Kanban är japanska och betyder ”skylt” eller ”kort”.
Kanban visualiseras av
en tavla. Denna tavla kan
vara analog eller digital, men
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En Trello-tavla med prioriterade kort.
Varje kort kan ha en färgetikett för att lätt visualisera en egen vald status.
Ett exempel på hur arbetet med en tavla skulle kunna se ut i
en förening:
Föreningen har ansvariga för olika arbetsområden. Dessa arbetsområden
kan till exempel vara skjutbanan, målmateriel, klubbhuset och tävlingsansvarig.
Föreningen har delat upp sitt arbete i sprintar om två månader. Styrelsen
är ägare av ”att göra” kolumnen och ser till att prioritera korten uppifrån
och ner efter hur styrelsen har beslutat.
Vid början av varje sprint hålls ett styrelsemöte där man tillsammans prioriterar och bestämmer vilka ärenden som skall genomföras under sprinten. När man är överens flyttas de aktuella korten, i prioriteringsordning,
från ”Att göra” till ”Gör”.
Därefter har de ansvariga för arbetsområdena till uppgift att plocka uppgifter från ”Gör” till ”Pågående”, uppifrån och ner i prioriteringsordning.
Vartefter korten är färdiga flyttas de till ”Gjort”.

Korten på Trello-tavlan kan ha en mängd olika egenskaper.
Det går till exempel att sätta ansvariga på kortet eller bifoga filer.

principen är densamma.Tavlan består av minst tre kolumner: Att göra, pågående
och gjort. Varje arbetsuppgift man vill genomföra får
ett kort som beskriver uppgiften. Korten placeras sedan
i prioriterad ordning i den
första kolumnen, ”Att göra”.
När någon eller några personer vill ta tag i uppgiften,
flyttas kortet till ”pågående”
kolumnen. När uppgiften är
löst flyttas kortet till kolumnen ”gjort”.
Det är viktigt att man tar
den mest prioriterade uppgiften från ”att göra”. Minst
lika viktigt är det att styrelsen
ibland prioriterar om i den
första kolumnen. Kanban är
en så kallad ”agil” metod, vilket kommer från engelskans
”agility” och betyder lättrörlig. Kolumnen ”att göra” är
därför inte skriven i sten utan
måste hela tiden bearbetas för
att spegla den nuvarande prioriteringen.
Om man vill göra arbets30

uppgifterna mer styrda av
tidsintervaller eller deadlines,
kan man använda en metod
som heter ”Scrum”. Ordet
Scrum som kommer från
rugbysportens term ”scrummage” och avser den täta axel
mot axel-formation som laget
använder för att föra bollen
framåt när den sätts i spel.
I Scrum delar man in arbetsuppgifter i olika ”sprintar”. En sprint verkar under
en tidsperiod, till exempel 2
veckor eller 2 månader. Första dagen på sprinten beslutar
men gemensamt vilka ”Att
göra” kort man anser sig hinna med att genomföra under
sprinten, varpå dessa flyttas till
”Gör”.
Antalet kort man arbetar
med under sprinten är obegränsat, men de valda korten
bör hinnas med under sprinten. Om kortets uppgift är
för stor, kan man med fördel
bryta ner det till mindre arbetsuppgifter.
Under sprinten fokuseras

Sista veckan på sprinten hålls ett styrelsemöte där man då gör ett retrospektiv för att reflektera vad som var bra och vad som kan göras bättre.
Dessa retrospektiver kan göras väldigt roliga med olika övningar där alla
medverkar och får sin röst hörd.

arbetet till de kort som tillhör
sprinten, allt annat får vänta. På sprintens sista dag gör
man ett retrospektiv och tittar
tillbaka på vad som varit bra
och vad som hade kunnat göras bättre. Sedan börjar nästa
sprint.
Ett bra verktyg för att hantera
denna typen av Kanban-tavlor är Trello. https://trello.
com På Trello kan alla skapa
gratis kanban-tavlor och man
kan även samarbeta i grupper.
Jag har använt Trello i åtskilliga projekt och tycker att det
är ett mycket bra och lättarbetat verktyg för att hålla koll på
sina ”att göra” listor. Här kan
man även använda färgade
etiketter på korten och även
tilldela ansvariga personer på
korten i tavlan.
Observera att Kanban och
Scrum endast är hjälpmedel.
Man kan ta delar av dessa metoder och arbeta fram ett eget
arbetssätt som passar just er
förening.

Vill du läsa mer om Kanban,
Scrum och sprint retrospektiver
rekommenderar jag dig att söka
på internet, det finns mängder
med intressant information att
läsa in sig på.

Vissa år behöver större arbeten
göras vilka bör planeras i god tid.
Som planeringsverktyg kan man
använda en kanban-tavla för att
visualisera det arbete som skall
göras, till exempel: måla plank,
köpa in material etc.
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PRODUKTER FÖR HYLSTVÄTT

3.345:-

AMMUNITION

MG2 / MG2e

125:- / Ask

19.500:- / 21.500:-

KRUT och utrustning

MG2 / MG2E rapidfire
21.500:- / 22.500:-

mg4
19.900:-

445:-

2.195:-

1.395:-

HANDKIKARE / TUBKIKARE

MGh1 hybrid
18.695:-

Astro Sweden AB
Axvallagatan 16
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SKARA

Kowa TSN-501 20-40x50

Delta Titanium ED 50

3.185:-

4.495:-

0511 - 79 81 00
info@astrosweden.se
www.astrosweden.se
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Stockholms nya
skyttecenter
Av: Peter och Anna Stålbrand

I en industrilokal i Solna strax utanför Stockholm pågår just
nu ett omfattande arbete. Det nedlagda bageriets lokaler har
nu fått en ny uppgift, att verka som en av Sveriges största
inomhusskjutbanor.

Här möter vi Johan Backe
som driver företaget FMJ
Shooting Range AB. För er
som är insatta i kulor förstår
snart att FMJ står för helmantlad kula.

I anslutning till entrén och den långa skjutbanan planeras det en stor lounge, där skyttarna ska kunna
umgås, fika, äta, spela lite biljard, flipper eller skjuta skyttesimulator.

Vid ingången till skyttecentrat bygges en reception. Den stora bruna porten till vänster
kommer senare att bytas ut mot en inbjudande entré.
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När vi träffade Johan för ett år
sedan berättade han om sina
framtidsplaner att starta upp
något som många saknar, ett
skyttecenter. Johan har tillsammans med andra duktiga
människor letat lokal för detta projekt under en längre tid
och har nu till slut hittat en
lokal i Solna.
– Här var det ett bageri förut,
med stora och rymliga lokaler
vilket rimmar mycket bra med
våra behov, säger Johan och ser
nöjd ut. Vi har använt all vår
kraft till de här lokalerna, det
går åt mycket tid och energi,
säger Johan samtidigt som han
börjar visa oss runt.
Skyttecentrumet i Solna har en
potential att växa till hela tre
våningar. Just nu fokuseras
bygget på den första våningen
i markplan. Här kommer det
att finnas en skjutbana som
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Den korta skjutbanan på bottenvåningen är besiktigad och godkänd av polisen.

Virke av kärngran används för att klä väggarna på skjutbanorna.
Detta eliminerar risken för rikoschetter och minskar även buller.

tillåter skytte på avstånd upp
till 80 meter. Den långa banan
kan även användas för skytte
på kortare avstånd. Det finns
även planer på att bygga en
skyttebiograf i samma lokal.
I markplan kommer det även

att finnas ett kapprum samt
förvaringsskåp strax intill den

Kruftdoft i
bageriet
NP2 ’19

Den korta skjutbanan har ett kulfång fyllt av
gummigranulat. Över granulatet finns en gummiduk som
skyddar från rikoschetter och stänger in blygaser som
utsöndras.

kortare skjutbanan som har
ett maxavstånd på 17 meter.
Den kortare skjutbanan är
tänkt att i första hand användas för träning och utbildning
av olika myndigheter.
– Jag sökte länge efter ett
kulfång som skulle passa behoven för vår skjutbana, berättar Johan Backe. Det var
inte helt lätt, men till slut fastnade jag för en lösning från
SGP-RUTEC som har en
norsk distributör vid namn
Obsima. Distributören skickade hit specialister i flera omgångar för att planera bygget
och hitta den mest effektiva
lösningen. Obsima har varit
otroligt serviceinriktade i sitt
bemötande och vi har en bra
dialog om framtiden.
– Kulfånget är vinklat från Det finns gott om gummigranulat kvar att använda.
markplanen och är byggt av De vita granulatsäckarna väger ca 1 ton styck.
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Kulfånget är uppbyggt av kraftigt granvirke som sedan blivit klätt med
en 4 mm plåt på baksidan.

En bra ventilation på skjutbanan är mycket kostsam men livsviktig
för de som använder skjutbanan. Ventilationen bakom kulfånget
fångar upp krut- och blygaser som bildas. Förutom att ha utsug upptill
behövs det även utsug nedtill.

För att kunna transportera
de enorma luftmassorna
genom skjutbanan krävs
det väl tilltagna rör.

Den långa skjutbanan på bottenvåningen kommer att klara skjutavstånd på upp till 80 meter. På väggen till
höger kommer även en skyttebiograf att byggas. Bilden är tagen från mitten av skjutbanan.
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kärnvirke från gran. På undersidan av kulfånget sitter även
en plåt som ett extra skydd. På
ovansidan av kulfånget finns
det fack som sedan är fyllda
med ett gummigranulat som
består av Elastomerer som gör
att kulorna snabbt avtar i fart
och stannar.
– Gummiduken som ligger
ovanpå allting sluter sig efter
att kulan passerat och stänger in eventuella rikoschetter,
men även de blygaser som
bildas när kulan träffar på andra kulor i kulfånget.
NP2 ’19

För att undvika att krut- och blygaser läcker igenom de fina
springorna i väggen, tätas dessa med fogmassa.
Johan Backe har många järn i
elden, men ger intryck av att vara
lugn och fokuserad. Projektet med
skyttecentret tar mycket tid men
han behöver inte göra allt själv.

– Det är inte helt enkelt att
bygga en skjutbana av den här
storleken inomhus och jag har
fått lära mig mycket på vägen.
Bara detta med ventilationen
för att motverka krut- och
blygaser är en vetenskap i sig,
berättar Johan.
– Den korta skjutbanan har
en ventilation som bygger på
principen att friskluft trycks
ut i ventiler bakom skyttarna. Sedan finns det utsug, både
upptill och nedtill samt bakom kulfånget. De suger in alla
blygaser vilka i sin tur förs vidare in i ett filter för rening
och återvinning av värmen.
Det finns en rekommendation på att luften ska bytas ut
5 gånger per timme i skjuthallen under skjutning. Vi har
mer än dubblat detta, tillägger Johan.
– Det är ett väldigt bra tryck
i ventilationen, men du kommer kunna stå upprätt att
NP2 ’19

På den andra våningen planeras en skjuthall för luftskytte och bågskyttar.

skjuta ändå, säger Johan och
skrattar.
Den kortare banan blev dagen

med tips och råd gällande bygget av skjutbanan bland annat
av Michael Normann från
Svenska Skyttesportförbundet.

mer det även att finnas en
vapenhandlare som har ett
brett sortiment av vapen och
tillbehör.

innan vårt reportage besiktigad och godkänd av polisen
för skytte. Förutom polisen
var även rådgivare för SäkB
på plats och kontrollerade att
allt var i sin ordning.
– Vi har fått jättebra hjälp

Vid en senare fas i byggnationsprojektet kommer det
även att finnas en stor lounge
på bottenvåningen med café
och catering av lunch. I samma lokal som loungen kom-

Johan visar oss runt i resten
av fastigheten som är enorm.
När vi kommer upp på den
andra våningen finns det en
stor lokal som planeras bli
skjutbana för bågskyttar och
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Uppe på den tredje våningen finns det planer för att 25 meters skjutbana.
Planeringen för denna del av skyttecentrat ligger längre fram i tiden.

– Just nu fokuserar vi på
att få igång verksamheten på
markplan. Vi kan inte vänta
på att allting är tipp-topp och
färgen har torkat på väggarna
innan vi släpper på verksamheten. Det är viktigt att kunna börja hyra ut delar av den
redan nu. Eftersom den första skjutbanan är klar kommer
vi börja använda den så snart
som möjligt, då kunderna vill
börja träna omgående. Flera
myndigheter har visat stort
intresse att börja träna här.
Johan är dock inte ensam utan

I anslutning till skjutbanan på den tredje våningen finns det även ett tilltänkt konferensrum.

skyttar med luftpistol och
luftgevär. På samma våning
finns det även en mängd kontorslokaler som kommer att
användas för administrationen
av skjutbanan.

har hjälp av en mängd duktiga
människor.Vi kommer att följa upp projektet i kommande
nummer av Nationellt Pistolskytte och väntar spänt på resultatet av det enorma arbetet
de har framför sig.

På den översta våningen finns
det ett mindre rum som är
tänkt att användas som konferenslokal vid till exempel
utbildningar. Intill det rummet finns ännu en stor lokal,
som är ca 28 meter lång, något som skulle vara idealiskt
för banskytte.
– Här är det planerat att bli
en 25-meters bana, men det
är en senare del i projektet, Efter den godkända besiktningen blev det till att provskjuta. Allt
llt
äffbild.
fungerade som det skulle och det blev dessutom en rätt bra träffbild.
säger Johan.
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2019

Landslagsuttagning
På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet
inbjuder Döderhults Psk till landslagsuttagning i
fältskjutning 2019.
Tävlingsdagar: lördagen den 10:e och
söndagen den 11:e augusti 2019
Tävlingsplats: Döderhults Psk klubbstuga
samt terräng vid Fagereke strax norr om
Oskarshamn.
Omfattning: 8 stationer om 6 skott = 48 skott/
varv.
KLASSER
• Damer: Samtliga damer är inbjudna
inklusive föregående års landslagsskyttar
(skjuter B och C)
• Seniorer: Alla skyttar som erhållit minst en
Stormästarpoäng i fältskytte samt föregående
års landslagsskyttar (skjuter B och C)
• Juniorer: Tas ut vid SM fältskytte.
Juniorlandslaget är sedan välkommet att
delta i ordinarie landslagsuttagning (skjuter C)
• Veteraner: Skytt som fyller minst 60 år under
kalenderåret och som uppfyllt fordringarna
för minst en standardmedalj i brons i
fältskjutning (skjuter B och C)
OBS! Skytt som är kvalificerad att deltaga i
uttagningen kan endast anmäla sig till en
klass.
PROGRAM
Lördag och söndag:
Vapengrupp C för samtliga skyttar före lunch.
Lunch: finns att beställa, se nedan. Informera
om eventuella allergier.
Efter lunch, Grovpistol (7,65-9,62mm)
OBS! EJ Revolver

Vapengrupp C för deltagande juniorer
(utanför tävlan).
Efter söndagens skjutning sker uttagning till
landslaget efter eventuell särskjutning.
Vapenfel: Vid fel på vapen har skytten rätt att
antingen på skjutplatsen eller vid sekretariatet
under en tid av 15 minuter laga sitt vapen.
Kan man inte laga vapnet så har skytten rätt
att fortsätta tävlingen med ett annat, från
vapenkontroll, godkänt vapen.
Vapen: Revolver ej tillåtet att använda.
Anmälan: Sker till joel@doderhultspk.se senast
4:e augusti.
Inkvartering: Finns i Oskarshamn, se turistbyrå.
Vapenkontroll: Genomförs före start.
Jury: Utses på tävlingsdagen. Enligt
skjuthandboken.
Servering: Lunch serveras på skjutbanan
båda dagarna. Lunchen bokas i samband
med anmälan. Serveras mellan första och
andra skjutpasset.
OBS! Betalning av lunchen, 75 kr/dag, görs vid
anmälan till Döderhults PK, Swish 123 087 89
67, uppge namn och lunch.
Information ges av Magnus Hult 070-635 38 20.

Välkomna till Döderhult!
NP2 ’19
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Värnkraft
Av: Nils-Anders Ekberg

Stridsfordon från P18 under övningen Våreld19.
Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Den 14 maj presenterade Försvarsberedningen sin slutrapport ”Värnkraft”.
Den innehåller skrivningar om att den säkerhetspolitiska utvecklingen
i vårt närområde kommer att vara kärv under i alla fall den närmaste
tioårsperioden. Man syftar då på Ryssland.
Den stora omvärlden kommer också att påverka oss,
med ett Kina som har ambitioner på världsarenan och
som numera är USA:s huvudfokus, och med fortsatt
instabilitet i MENA-området
(Mellanöstern och Nordafrika). Vidare att Sveriges försvarsförmåga är otillräcklig
och att krigsorganisationen
ska växa med i alla fall 50%.
Det som gjorde att inte
alla riksdagspartier skrev under rapporten, var oenighet
om ifall man redan nu skulle besluta om hur stor del av
bruttonationalprodukten som
skulle öronmärkas för försvaret. Det ville Moderaterna,
Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet, men
inte de övriga. När det gäller resten av rapporten är alla
partierna överens.
Armén

När det gäller Armén vill
man öka antalet brigader till
fyra, antalet artilleribataljoner
till sju etc. För att producera
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detta behövs nya regementen
öppnas, bland annat återöppning av K4 i Arvidsjaur och
ett artilleriregemente i Kristinehamn/Villingsberg, samt
infanteri i Östersund, Sollefteå, Härnösand och/eller
Falun. P18 på Gotland ska leverera en förstärkt bataljonsstridsgrupp.
Marinen

Marinen ska utöka antalet
fartyg och ubåtar, och Amf
4 ska återöppnas i Göteborg
för att producera en bataljon
som kan försvara västkustens
hamnar, där hjälpen utifrån
förväntas komma in.
Flygvapnet

Flygvapnet ska behålla den
nuvarande versionen av Gripen, C/D, även när den nya
E levereras, och därmed ökas
antalet flygplan. Ytterligare
C/D ska behållas som avancerat skolflygplan. F16 i Uppsala
ska återöppnas som flottilj för
att kunna medge fortsatt tillväxt. Antalet basbataljoner ska

öka för att kunna medge användning av fler krigsflygbaser
och mer stridsledningskapacitet ska skapas för att övervaka
luftrummet och leda insatser.
Hemvärnet

Hemvärnet ska dimensioneras att även klara försvarsuppgifter. Det betyder att bland
annat att fordon, båtar, granatkastare och pansarvärnsvapen
tillförs, kanske även luftvärnsrobotar.
Uthållighet

Vid all försvarsplanering är
det avgörande att den görs
med gemensamma förutsättningar. Beredningen har satt
ner foten när det gäller uthållighet. Landet ska kunna
motstå allvarliga störningar
i samhällets funktionalitet i
tre månader, där krig råder
på svenskt territorium under
en del av tiden. Detta är en
fingervisning om lageruppbyggnad, möjligheten att hålla handelsvägar öppna etc. En
annan förutsättning är att vi

inte kommer att stå ensamma,
men att det kan ta tid innan
det internationella samfundet
kommer till undsättning. Här
tänker man främst Finland,
Norge, Danmark, Storbritannien och USA samt NATO.
De frivilliga försvarsorganisationerna

De frivilliga försvarsorganisationerna är folkförankringen.
De ger också olika grupper i
samhället möjlighet att engagera sig.
Organisationernas verksamhet kommer att öka i
den nya krigsorganisationen.
Utöver nuvarande uppgift
att bemanna 6 000 specialistbefattningar i hemvärnet
och nya roller i bland annat
Flygvapnet och FMLOG
(Försvarsmaktens logistik),
kommer också utökade uppgifter att ta till vara kompetenser efter aktiv tjänstgöring
och att utveckla och vidmakthålla kompetens för framförallt totalförsvarspliktig
personal. UngdomsverksamNP2 ’19

F16 i Uppsala ska återöppnas
som flottilj för att kunna medge
fortsatt tillväxt. Flygvapnet
ska behålla den nuvarande
versionen av Gripen.
Foto: Louise Levin/
Försvarsmakten

hetens uppgift är att dels sprida kunskap om totalförsvaret,
dels vara en rekryteringsbas
för Försvarsmakten.
Man är tydlig med att det
är krigsorganisationens behov
och uppgifter som är styrande för prioriteringen av begränsade resurser, vilket på ren
svenska betyder att staten inte
tänker betala för något bara
för att medlemmarna tycker
det är roligt. Man konstaterar
också att resurstilldelningen
till de frivilliga försvarsorganisationerna måste vara långsiktig och förutsägbar för att
de ska få den stabilitet som
behövs för att kunna utvecklas mot de operativa behoven.
Beredningen inser vidare att
möjligheterna för organisationerna att kunna bidra, dimensioneras av bland annat
den infrastruktur och den
materiel som Försvarsmakten
kan bidra med.
Försvarsberedningen har
också uppfattat att organisationerna tycker att dagens finansieringsmodell är
komplex och krävande, med
omfattande ansökningsförfaranden och återredovisningar, och föreslår en översyn av
finansieringsmodellen. Man
föreslår att de ekonomiska
förutsättningarna tydliggörs
NP2 ’19

och görs mer förutsägbara,
exempelvis genom att det
skapas en separat anslagspost
i statsbudgeten.
I händelse av en allvarlig säkerhetspolitisk kris eller krig förväntas de frivilliga
försvarsorganisationerna få en
viktig roll. Organisationerna En Archer (artilleripjäs) redo för eldgivning under övningen
måste då ha förutsättningar Cold Response 2016. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
att hantera situationen, bland
annat med krigsplacerad personal. Man påminner även om
Försvarsmaktens och MSB:s
Björn von Sydow är ordförande i
uppgift att ta emot, utbilda
försvarsberedningen. Han var tidigare
försvarsminister under perioden 1997–2002.
och organisera spontanfrivilliFoto: Magnus Fröderberg
ga i händelse av en säkerhetspolitisk kris eller krig och att
de frivilliga försvarsorganisationerna bör ha en tydlig roll
• Försvarsmaktens behov • Vi behöver ta tillvara
i planeringen för detta.
av pistolinstruktörer kommer kompetens hos före detta akatt öka.Vi kommer att behö- tiv personal.
Vad kostar det?
Från 2025 beräknas försvars- va utöka kadern av Försvars- • Antalet platser med aktiva
garnisoner kommet att öka,
budgeten uppgå till 84 mil- maktsinstruktörer (FMI).
jarder kronor per år. Detta är • Ökade krav på att fylla vilket innebär fler övnings1,5% av BNP i 2019 års pen- upp specialistbefattningarna och skjutfält och fler skjuti Hemvärnet. Ökat tryck på banor.
ningvärde.
att utbilda ammunitionsmän. • Trycket på denna infra• Nya bemanningsbehov struktur kommer, från en
Vad innebär detta för
kommer sannolikt att identi- redan hög nivå, att öka från
pistolskytteförbundet?
Detta skrivs samma dag för- fieras i Hemvärnet och kan- Försvarsmaktens egen verksamhet.
bundet lyssnat på Försvars- ske i FMLOG.
beredningens ordförandes, • Vi behöver kunna bidra • Det finns hopp om enkBjörn von Sydow, presenta- till att vidmakthålla skyt- lare administrativa rutiner.
tion, och ingen fullständig tekompetensen hos total- • Vi behöver se över föranalys har genomförts, men försvarspliktig personal och bundskansliets roll i säkerhetspolitisk kris och krig.
Hemvärnspersonal.
en hel del är uppenbart.
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TrainShot
Text: Peter Stålbrand
Foto: Ulf Hansson och Peter Stålbrand

Självmarkerande elektroniska tavlor är dyrare än vanliga
papperstavlor, det vet vi nog allesammans. Om man tänker
sig ett mellanting får vi en papperstavla med elektronisk
markering. Vi tyckte det lät intressant och beslöt oss för att
testa produkten.
Under årets IWA-mässa träffade jag det innovativa företaget TrainShot, vars europeiska
huvudkontor finns i den slovakiska huvudstaden Bratislava. Företaget visade stolt upp
sina produkter för besökarna
på mässan och de visade på ett
stort intresse.
Hur fungerar tekniken?

Tavlans träffområden är
tryckta med en signalledande färg och i ett av tavlans
flera papperslager finns det
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en tunn signalledande folie.
När kulan penetrerar tavlan skapas en kontakt mellan
det färgade lagret och folien,
vilket då registrerar en träff.
Överst på papperstavlan monteras en sensor som har upp
till fem kontaktpunkter som
den signalledande färgen ansluter mot.
Eftersom den signalledande färgen behöver kontakt
med sensorn går det färgade
linjer från varje figur upp till
tavlans översida. Linjerna är

väl tilltagna i tjocklek
ocklek för att
inte bli förstördaa av ett skott.
skott
Så länge det finns yta kvar
på den signalledande färgen,
kommer den att registrera en
träff.
Som användare behöver
man även ladda ner en app till
telefonen. Den finns tillgänglig både för Android och iPhone. I appen kan man sedan
välja på flera olika övningar
att skjuta, antingen med eller
utan röstkommandon. Det
går även att titta på historik

TrainShot-sensorn vi testade
hade en Blåtandsantenn som på
bilden sticker upp på höger sida.

för att se hur man som skytt
utvecklas.Vill man inte skjuta
några fördefinierade övningar går det alldeles utmärkt att
bara få träffarna registrerade i
appen.
Sensorn går att få med olika typer av kommunikationstekniker. Antingen Blåtand,
som klarar upp till 70 meter,
NP2 ’19

För att fästa sensorn i tavlan
lossas två vingmuttrar och en
skena. Därefter träs tavlan på de
gängade skruvarna och skenan
monteras tillbaka.

På appens huvudmeny kan
man välja vad man vill göra.
Här kan man även titta på
historik och göra inställningar
för vilken skjutställning man
använder och mycket mer. Om
man väljer ”Competition” får
man information om att just den
funktionen inte är klar.

Förutom ”Free Shooting”, finns
det flera övningar att välja
mellan.

eller med en förlängare med
radioteknik som klarar upp
till 1000 meter. Det går att ansluta upp till 4 sensorer samtidigt till appen, vilket innebär
att man kan träna med flera
samtidiga tavlor.
För att skydda sensorn
mot eventuella träffar har den
NP2 ’19

Sensorn får kontakt med
träffytorna genom den
signalledande färgen på tavlans
framsida.

en sköld framför sig, tillverkad i materialet Hardox 500.
Skölden klarar utan problem
träffar från en 9 mm kula utan
att förstöra elektroniken bakom. Detta innebär även att
man skall använda skyddsglasögon när man skjuter, plåten
kan ge rikoschetter.
Let’s test!

När jag åkte ut för att pröva
TrainShot ställde jag mig frågan hur tavlan skulle monteras. I paketet fanns det två
plaststrippar för att kunna
hänga sensorn i något. Jag valde att häfta fast tavlan på två
pinnar för att sedan montera
den relativt lätta sensorn fritt
ovanpå tavlan.
När jag startade min TrainShot-app och anslöt den till
sensorn, fick jag omedelbart
information om att det fanns
en ny uppdaterad programvara för sensorn. Eftersom
jag ville testa med den senaste programvaran, installerade
jag uppdateringen. Språken i
appen är begränsade till Engelska och Slovenska, vilket
gjorde det lätt för mig att välja
språk. Några av de olika övningarna i TrainShot-appen
heter ”Free Shooting”, ”Reflex Action Drill” och ”Random Zone Drill”. Det finns
även flera övningar som innefattar drag från hölster. Vid
starten av varje övning hörs
en pipsignal i hög ton. Appen
har också vissa övningar som
ropar ut instruktioner som till
exempel ”Echo”, vilket betyder att man ska skjuta i figuren märkt ”E”.
Jag prövade några olika
övningar och fick snabb och
rätt respons från sensorn. Av

Skenan på baksidan gör att sensorn får kontakt med den folie som
finns inuti papptavlan.

Tavlorna har QR-koder på en etikett. När man väljer en övning får
man skanna QR-koden för att få rätt typ av tavla i appen.

alla 50 skott jag sköt registrerades samtliga. Enligt tillverkaren skall systemet ha en
noggrannhet på 100% vad
gäller skottregistrering för
grövre kalibrar, för kaliber
.22LR har den en noggrannhet på 99%.
Ganska snart insåg jag hur
bökigt det var att behöva hantera telefonen mellan skjutningarna. När man väl startar
övningen i appen, börjar den
direkt. Jag behövde tid att
lägga telefonen i fickan och
mantla innan jag var klar.TrainShot erbjuder en telefonhållare för handleden, vilket
jag förstår.

Det var skönt att inte behöva klistra träffarna, men det
var även ovant att behöva se
de gamla kulhålen i pappen.
Varje tavla skall enligt tillverkaren klara mellan 70–200
skott innan tavelbyte, beroende på kaliber. Sedan beror det
även på hur tätt man skjuter.
Finns det inget signalledande
material kvar där kulan träffar, registreras det heller inte
någon träff.
Sensorn är skyddad av en
sköld i materialet Hardox 500,
något vi självklart behövde testa. Ett skott i sensorns
vänstra sida slet loss sensorn
från pappen varpå den lan41

Jag använde aktiva hörselskydd vilket är ett måste för att genomföra vissa
övningar från TrainShot. Appen ropade ut vilken zon jag skulle skjuta på.

Det var lite jobbigt att behöva använda telefonen så mycket mellan
varje övning. Tillverkaren har förutsett detta och säljer även en
hållare för handleden där telefonen kan monteras.
Sensorn träffades med en
9 mm kula och slets bort
från pappen. Förutom ett
märke i sensorn och ett
skadat hölje klarade den
sig bra och var fortfarande
funktionsduglig.

Om nu Blåtandsantennen
skulle gått sönder skulle jag
behövt beställa en ny. En ny
Blåtandsantenn kostar 20 euro
i tillverkarens webbshop.
dade på marken. Det lilla höljet för Blåtandsantennen gick
sönder, vilken kan limmas,
men i övrigt klarade sig sensorn helt oskadd.
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Reflektioner

Tekniken för TrainShot är
väldigt lovande och jag ser
fram emot en vidareutveckling. När jag besökte tillverka-

ren på IWA frågade jag efter
möjligheten att beställa egendesignade mål. Jag fick till svar
att det inte var möjligt just nu,
men inte omöjligt i framtiden.
Att behöva skruva på och
av sensorn med två vingmuttrar var inte så smidigt. Jag
hade hellre sett en lösning där
man klämmer fast sensorn på
papptavlan, på ett enklare sätt.
När det gäller ljuden från
appen finns det en viss förbättringspotential. Det skulle kunna vara en fördröjning
mellan pipljudet och instruktionen. Pipet för starten av
övningen och instruktionen
på vilken figur man ska träffa
kommer samtidigt, vilket kan
vara svårt att höra.Aktiva hörselskydd är att föredra för att
höra alla ljud från telefonen.
Nackdelen är att pipljudet är
väldigt högt och går inte att
sänka separat.
Priset på produkten är
lite i högsta laget anser jag.
En sensor med Blåtand kostar 210 euro och ett 10-pack
med tavlor kostar 39,90 euro.
Samma produkter ingår även
i ett start-kit för 249 euro.
Det är inte någon överdriven
kostnad för att få enskild seriös träning, men hade man
tänkt utrusta en hel PPC- eller fältskyttetävling med systemet hade det blivit dyrare.
Men i förhållande till helt
elektroniska tavlor är priset
riktigt bra enligt mig.
Jag gillade verkligen pro-

dukten och kommer troligen
använda den i framtida träning. Däremot skulle jag vilja
köpa till ytterligare en sensor för att öva förflyttningar.
Det ska bli väldigt intressant
och se vilken vidareutveckling som sker baserat på denna produkt. Min tanke är att
man skulle kunna använda en
enda sensor till flera utspridda
tavlor, kanske med tunna trådar för att leda signalerna.
För att läsa mer eller beställa
TrainShot går ni enklast till deras hemsida, www.trainshot.com.

Appen visar historik för både
träffar och tider.
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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
NP2 ’19

Gör din beställning på www.skyttetjanst.se
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2018 års finalskjutning i

MAGNUMCUPEN
Av: Åke ”Sheriffen” Johansson

Magnumcupen är
inne på sitt 30:e
år och det är lika
spännande nu
som då. Först på
finalskjutningen visar
det sig vilka som är
värdiga de ståtliga
pokalerna.

efter lördagens tävling så såg
det tufft ut. Många skyttar
hade chans på vinst och att
få ta emot den stora pokalen
samt få en inteckning ingraverad på priset. Även söndagens tävling innehöll en fin
mix på avstånd, fallmål och
måltavlor.
Den slutgiltiga resultatlistan

finns att läsa på Magnumcupens hemsida, http://www.
magnumcupen.com.
M7 6½ Tum och M8 38 Spec. – Johnny Ronnegren Ekens PSF
M6 Auto – Peter Piscator Storfors PK
M1 44SA, M3 357SA och Mr. Mycket Magnum – Rolf Hallman
Borås PS
M2 44DA och Friklass – Pierre Löfqvist Hallsberg PK
M4 357DA – Markel Andersson Sandviken PSK

Årets finalskjutning i Magnumcupen 2018 gick av stapeln i Sandviken på klubbens
skjutbanor Stigen. Detta år
hade skyttar med dåliga poäng en chans att förbättra sig
genom att deltaga på tävlingen ”Sista Chansen”, där det
var totalt 91 starter.Tävlingen
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sköts på lördagen, dagen före
finalskjutningen, som sköts
på söndagen. Frågan var vem
skulle få stå överst på prispallen.
Lördagen bjöd på ett bra skytte med soligt väder och lagom
med vind. Det var några sta-

Folke Weinholt, Torsby PSK,
tilldelades det Gyllene Avtrycket
No 8.

I samband med prisutdelning

i Magnumcupen 2018 delades det Gyllene Avtrycket No 8 ut. Pristagaren blev
tioner med plåtfigurer som Folke Weinholt Torsby PSK.
skulle bekämpas, en Hands- Med motiveringen: En framup station som såg enkel ut, stående, mycket kunnig och föremen för några skyttar var den tagsam Magnumskytt i många
inte så lätt. Det fanns även ett år. Varit till hjälp för Svenska
långhåll som sig bör.
Pistolskytteförbundet som kontrollant och godkännande av
Så kom då dagen när det var Magnum SM banor från Norr
dags för finalskjutningen. På till Söder. Har varit ansvarig för
söndagen blev det 83 starter, Magnumcupen i många år. Och
och med en koll på magnum- visar att man aldrig är gammal
cupen och de olika klasserna för att skjuta i MagnumCupen.
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MAGNUMCUPEN 30 år!
♥ Skjut inte upp
något idag.
Närr du kan skju
skjuta
MAGNUM!
AGNUM ♥
En av stationerna på SM
Magnumfältskjutning 2018.

MAGNUMCUPEN 30 år (1989–2019)

Så här såg det ut 2018:

1989 var det totalt 2341 starter

Totalt antal starter 1461 st.

Klasserna man sköt då var: 44SA, 44DA, 357SA,
357DA, 44 Spec-45,Long Colt, 45 Auto, 9mm Auto
och 38 Spec. Svartkruts Revolver 38–45.

Man skjuter i 8 klasser 44SA, 44DA, 357SA, 357DA,
FRIKLASS, AUTO, 6½ TUM, 38 SPEC. Arrangerande
klubbar: Kristinehamn PK, Torsby PSK, Luleå PK,
Borås PS, Grovskyttarna, Lilla Edets PSK. Vargöns
PK, Kalix PS, Töreboda PSK, Storfors PK, Sandviken
PSK

Arrangerande klubbar: Ärla SKF, Uddevalla PSKF,
Stenbock Helsingborg, Hagfors Uddeholm PK,
Ankarsrum PSF, Gagnef/ Mockfjärd PSK, Töreboda
PSK, och finalen sköts i Storfors PK.

Man skjuter Magnum-SM och Magnum Precision.

När det gäller Svartkruts Revolver 38–45 var det
19 starter.

Antal starter för dessa tävlingar är inte medräknade
för 2018.

16 Starter MAGNUMTRÄFFEN Helsingborg/
Stenbock PSKS, 3 Starter GAGNSRÖKEN Gagnef/
Mockfjärd PSK.

Jag har en fråga. Kan Sveriges magnumskyttar 2019
komma upp till antal starter detta år som det var år
1989? Jag har nog svar på frågan men tänk tanken
om det skulle bli så.

Magnum SM sköts ej, utan fick SM-status först
1995.

Väl mött på någon magnumtävling 2019 i Sverige.

Skjutprogram för Magnumcupen 2019
Datum

Tävling

Arrangör

Plats

8–9 juni

SM Magnumprecision

Gideå PK

Örnsköldsvik

15 juni

Lilla Vargspuffen

Lilla Edets PSK

Grustaget mellan Lilla Edet och Backamo

16 juni

Vargsskottet

Vargön PK

Grustaget mellan Lilla Edet och Backamo

27–28 juli

SM Magnum

Kalix PS

Vitheden

10 augusti

Laxåsmällen

Hallsbergs PK

Laxå skjutbana, Laxå

17 augusti

Tjuvjakten

Luleå PK

Knöppelåsen, Luleå

18 augusti

Ramträffen

Luleå PK

Knöppelåsen, Luleå

25 augusti

Golden Trail

Töreboda Pk

Fimmersta Grusgrop

7 september

Höstsmällen

Kristinehanm Psk

Kristinehamn

8 september

Storfors Smällen

Storfors PK

Kristinehamn

14 september

Sista Chansen

Sandviken PK

Stigen

15 september

Finalträffen

Sandviken PK

Stigen

NP2 ’19
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Bättre sent än aldrig.

Skjuthallen kommer att rymma 32 skjutplatser
men även plats för åskådare.

Ny pistolskyttehall på
Botkyrka Skyttecenter
Av: Peter Siegel

Den gamla, sneda pistolhallen på Botkyrka
Skyttecenter, tidigare Hacksjöbanan, med
endast 18 platser där det regnade in genom
taket revs. Det tog hela fyra år att få dit en ny,
större och bättre hall. Jag har följt bygget hela
vägen och nu är hallen på plats.
Under våren 2018 var det
tänkt att den nya pistolskyttehallen skulle invigas, men
då var byggnaden långt ifrån
klar. Många undrade hur
framtiden skulle se ut för den
nya hallen.

Psf:s mycket populära fältskjutning ”Katarinaträffen”
och de båda precisionstävlingar ”Nationaldagssmällen”
och ”Livlinan” fick ställas in i
saknad av skyttar.

Katarina Psf som största tävlingsarrangör på skyttecenskjutförbud under flera år tret förlorade därmed också
fick de åtta pistolklubbarna, tusentals kronor i välbehövmed totalt över tusen med- liga inkomster. Även andra
lemmar, uppleva ett avbrott klubbas omtyckta tävlingar,
i sina verksamheter. Katarina som till exempel ”Mörker- Här lyfts de förtillverkade väggsektionerna på plats.
Då skjutbanan belades med
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Den gjutna betongplattan ger stabilitet åt väggar och det väl tilltagna
stålskelettet som håller upp taket.

Skjuthallen kommer att bli ljus och trevlig att vistas i.

Skjuthallen sedd från framsidan.

Entrédörren
är på plats
och vi hoppas
kunna använda
skjuthallen så
snart som möjligt.

Skjuthallen sedd från vänstersidan med en av ingångarna.

Skjutluckorna
är 1250 mm
höga och
skjutbänkarna
är 900 mm höga.
Allt framgår enligt
den detaljerade
ritningen.

Mitt i hallen finns det ett skjutledarbås byggt.

fält”, utgick. Det rådde tidvis
också olika skjutförbud och
skyttarna hade ingenstans att
anordna tävlingar. Träna och
skjuta in sig för externa tävlingar kunde man till nöds
göra i en del av B-hallen som
har 10 skjutplatser, men det
var och är många att samsas
om dessa få platser.
NP2 ’19

Många var turerna, men efter

fyra år och många bedrövelser har Botkyrka kommun nu
äntligen tagit tag i saken själv
och börjat bygga en ny, större och modernare skjuthall.
I slutet av april i år kom alla
hallens färdiga delar och sattes
upp på den av HSO:s (Hacksjöbanans SkytteOrganisa-

tion) förberedda och gjutna
betongplattan. Plattan som
först var i fel vinkel i förhållande till skjutvallen, har rättats till.

farande en hel del kvar att
göra, men det viktigaste var
ju ändå att skjuthallen äntligen är på plats.
Resten fixar sig väl så småningom. Blir det inte klart till
Frågan är förstås också när ta- hösten 2019 så blir det senast
velställen kommer på plats. till år 2020.
Blir det duellställ och hur
många? Det är alltså fort- Det ser vi fram emot!
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NP:s Antikrunda

Colt
Pocket
Av: Jan Eriksson
Foto: Ulf Hansson

Efter de tidigare artiklarna om Colts klassiker
Singel Action Army och den mer okända
Colt New Service berättar Janne Eriksson här
vidare om ytterligare en populär revolver från
Coltfabriken, nämligen Colt Pocket.
När namnet Colt nämns tänker de flesta skyttar på ikonrevolvern Single Action Army
och då givetvis i kaliber .45
Colt. Den tillverkades i 357
859 exemplar mellan åren
1873 och 1940.
Det fanns dock en annan populär modell, en slaglåsrevolver av single-action
typ, som tillverkades i nästan
samma antal, 331 000, mellan
1847 och 1873 nämligen Colt
Pocket.
Första modellen kallas år 1848

för ”Pocket Revolver”, eller
”Baby Dragon” och startade
med serienummer 1. Drygt
15000 exemplar tillverkades. En viss överlappning förekommer av serienummer
med 1849 Pocket.
Kalibern var .31 med femskotts cylinder i piplängderna
3”, 4”, 5” och 6” med eller
utan laddarm.
Under perioden 1847–1849

Janne Eriksson skjuter med båda revolvrarna samtidigt.
Eventuella likheter med Bruce Willis i ”Last Man Standing” från 1996
är rena tillfälligheter.
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gjordes att antal konstruktionsförbättringar. Detta var
ju i revolverns barndom. Colt
släppte ut sin första modell
”Patterson” 1837 som följdes av modell ”Walker” 1847
och tre modeller av ”Dragon” 1848.

Den här artikeln ska handla om

”Pocket”-modellerna, så vi
lämnar de stora tunga pjäserna
därhän, dessa var designade att
brukas av beridna soldater, så
kallade ”dragoner” i militära
konflikter och burna i sadelhölster på hästarna.
Colt Pocket 1849 introducerades 1850 med serienummer 12000. Det var Colts
undantagslöst mest populära revolver under 1800-talet
med över 330 000 tillverkade exemplar och avsedd för
civila marknaden. Den var
mycket omtyckt bland guldgrävare i Kalifornien under
guldruschens dagar som personligt skydd mot ljusskygga
individer.
Kalibern var .31 med femskotts

cylinder i piplängderna 3”, 4”,
5” och 6” med laddram.Varianten 3” förekom med och
utan laddram.
Pipan är åttkantig med
sju progressiva räfflor(#) och
laddarmen har en låsning i pipans främre del. Pipan fasthålls
till centrumaxeln på traditionellt Coltvis med en kil.
Trumman har fem kammare

och mellan kamrarna i cylinNP2 ’19

Colt 1849 Pocket kaliber .31 med 4 tums pipa.
USA-tillverkad 1855 i mycket gott originalskick.

Colt London 1849 Pocket kaliber .31 med 4 tums
pipa. Engelsk tillverkning 1854. Mekaniskt i gott
skick men all finish borta.

Skillnaderna mellan USA och engelska
tillverkningen skiljer sig i vissa detaljer som att
den engelska har kolvgrepp och varbygel i järn/
stål till skillnad från de som tillverkades i USA som
är gjutna i mässing och försilvrade. Notera också
skillnaden i storlek på varbyglarna.

derns bakplan finns ett litet stift som passar i en slits
i hanens framkant då den är
framfälld och fungerar som
ett säkringsläge. På den tiden
det begav sig bars alltid revolvrarna redo för oförutsedda
händelser. Fördelen med detta
var ju också att man slapp en
massa onödigt tomklickande.
NP2 ’19
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Den rullgraverade trumman

hade ett motiv föreställande
ett diligensrån. Tidiga Pocketar och Dragon revolvrar
hade motiv föreställande en
strid mellan beridna dragoner
och indianer.
Samtliga Colt slaglåsrevolvermodeller förutom
”Paterson” har rullgravera-

de trummor med olika motiv. Detta var ett sett för Colt
att försvåra kopiering av hans
produkter. Det är mycket
svårt att kopiera dessa rullgraverade motiv.
Trummor med fem kammare
var standard fram till serienummer ca 187 000. Efter

förkom också sex-skotts
trummor som blev vanligast
mot slutet av tillverkningen
av Pocketmodellerna.
Stommen är tillverkad av
stål och ”color case hardened” dvs sätthärdad. På grund
av felöversättning vanligen
kallad flamhärdning.
Den vackra flammiga ytan
är en bonuseffekt man får av
sätthärdningsprocessen om
man utför den på rätt sätt.
Greppet och varbygeln är
av gjuten mässing och vanligen försilvrad.
Riktmedlen utgörs av litet
koniskt mässingskorn framtill på pipan och en siktskåra i hanen. Hanen måste vara
spänd för att denna ska synas.
Vanligtvis träffar man inte där
man siktar med dessa revolvrar så det gäller att vara inskjuten och eventuellt hålla av
för att träffa mitt i prick.
Men dessa revolvrar var
inte tänkta för målskjutning,
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Rullgravyren på trumman föreställande ett diligensrån.

Kilen, som syns på pipan, håller
samman revolverns huvuddelar
pipa, trumma och stomme med
mekanism och kolvgrepp.

Den engelska kolven är något
fylligare än den amerikanska i
övre delen och fungerar som
handutfyllnad. Detta utförande
förekom också på Colts
engelsktillverkade Navy modell.

ofta måste skottet avlossas
snabbt mot ett relativt stort
mål på vanligtvis mycket kort
avstånd.
I början av 1850-talet satte Colt

Amerikanska
och engelska
tillverkaradresser.
Amerikanska:
(ADDRESS
SAM COLT
NEW YORK CITY).
Engelska:
(ADDRESS COL:
COLT LONDON)
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varianten genom att kolvens
övre del är något ”fetare” och
blir en perfekt handutfyllnad.
Även de engelska kolvarna
var fernissade.
Trumman har samma typ
av rullgravyr som den amerikanska varianten.
Som brukligt på engelska
vapen är den engelska varianten rikligt för sedd med engelska provstämplar.

upp en fabrik i London, England, som producerade bland
annat en variant av Colt 1849
Pocket. Den skiljer sig främst
genom att greppet och varbygeln var tillverkade i stål/
järn.Varbygeln var större och
hade något annorlunda form. Fabriken i London tillverkade mellan 1853 och 1857 ca
Kolven var i valnöt och tillver- 11 000 Pocketar.
Vid Kr imkr igets slut
kad i ett stycke, så kallat ”One
Piece Grip”, vilket skiljer sig (1853–1856) gick Colts förnågot från den amerikanska säljning av revolvrar ned,
NP2 ’19

framförallt till engelska försvarsmakten. Fabriken i London stängdes och maskiner,
delar och färdiga revolvrar
skeppades tillbaka till USA
där nästa stora marknad närmade sig, det amerikanska inbördeskriget (1861–1865).
Revolvrarna laddades med löst
svartkrut, rund eller spetskula
och tändhatt.
Kaliberbeteckningen .31
(7,87 mm) är måttet över
bommarna i pipan.
Vid provskjutningen för
den här artikeln använde jag
en kula med diameter .322
(8,18 mm) och en krutladdning på 12 grains. Kulan har
något större diameter än
trummans kammare och pressas ned med hjälp av laddarmen efter att krutladdningen
kommit på plats och sitter
sedan genom friktion. En
tändhatt placeras på nippeln
och en kammare är laddad.
Säkerhetsmässigt laddar man
alla kamrarna och först därefter sätter man på tändhattarna
med revolverns mynning pekande i säker riktning.
På kortare håll, 10–15 meter, kan man få riktigt hygglig
precision med dessa revolvrar.
Kanske inget att tävla med i
svartkrutsskytte men mycket
trevliga och avkopplande att
skjuta med.

Laddordningen är:
Krut, kula och eventuellt lite fett
täckande den inpressade kulan
och tändhatt som sätts på nippeln i
trummans bakkant.

Tidstypiskt hölster från
Frost Läder i Ockelbo.

Från vänster:
Tändhattsmagasin, krutflaska
och förpackning för tändhattar.

NP2 ’19
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(#) Progressiv räffling (engelska; ”gain twist”) innebär att
räfflorna startar med liten stigning som sedan ökar närmare mynningen. Kulans rotation
startar långsamt och speedas sedan upp innan den lämnar mynningen.
Tanken med detta var att kulans precision skulle bli bättre och
förhindra att kulan ”hasade”
över räfflorna om rotationen startade för snabbt.
Det förhåller sig ju
så i en revolver att
kulan har ett visst
avstånd från det
den lämnar hylsan,
eller kammaren i en
slaglåsrevolver, innan
den går in i räfflorna och tar
snurr.
Alla Colt och Remington
originalrevolvrar har denna progressiva räffling.
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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.

NP2 ’19
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Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa
Skjutbanor på
lyxkryssare

Av: Peter Siegel

Svenska Amerika Linjen
(SAL) var populär och
hade en del mycket
vackra och eleganta
kryssningsfartyg som
till exempel M/S
Gripsholm och M/S Nya
Kungsholm. Där fanns
det mesta en kräsen
amerikansk passagerare
kunde önska sig t.o.m.
skjutbanor på akterdäck

David
Leidenborgs
föredrag om MS
Nya Kungsholm.
Dan Axel Broström med maka vid Kungsholms sjösättning den
14 april 1965.

På Sjöhistoriska museet i
Stockholm höll David Leidenborg ett föredrag i mars
om Svenska Amerika Linjens
sista och vackraste kryssningsfartyg, flaggskeppet M/S Nya
Kungsholm. David Leidenborg berättade i över en timme om flaggskeppets öde och
visade bilder från byggandet i
Skottland 1966 till skrotningen på stranden i Alang i Indien
2015 och om allt däremellan.
SAL, som ända till 1975 bestod

av både Gripsholm (byggd
1957) och Nya Kungsholm
(1966), och som ägdes av redaren Dan Axel Broström i
Göteborg hade tyvärr inte
följt med sin tid. Rederiet
blev olönsamt och båtarna
måste säljas. På sina lyxkryssningar hade man ca 330
54

passagerare, men hela 350
besättningsmän. Det var alltså riktig lyx och servicen till
passagerarna var förstås perfekt, men tyvärr inte hållbart
i längden.
Själv åkte jag några år på

Gripsholm och flyttade sedan över till den fantastiska Nya Kungsholm hösten
1966. Jag arbetade där som
vine steward (sommelier i
matsalen) på en kryssning genom Panamakanalen och runt
Sydamerika med höjdpunkten Rio de Janeiro. SAL:s
fartyg utgick då alltid från
Pier 97 på 57th street i New
York med endast välbärgade amerikanska passagerare.
På en jorden-runt-resa på 88
dagar på Gripsholm hade vi
t.o.m. multimiljardären David

Kungsholms ankomst i Göteborg 20 mars 1966.

Rockefeller med sin familj på
åtta personer som gäster ombord. Han var troligtvis den
rikaste personen i USA på
den tiden.
Jag vet inte om just David

Rockefeller sysslade med
trap shooting från akterdäck?
Han och hans fru gillade mest
att sitta i en av barerna och
dricka Extra Dry Martini
cocktails. Men en hel del av
de andra passagerarna tyckte
det var jättekul. Hurra-ropen
hördes högt över hela akterdäck när skyttarna träffade

sina lerduvor. Vad jag reagerar på idag, när jag ser gamla
bilder därifrån, är att hörselskydden tydligen inte var
uppfunna på den tiden. Varken skyttarna eller officerarna
som övervakade det hela som
skjutledare hade hörselskydd.
Undrar hur pass bra de hör nu
i lite högre ålder?
Men både skyttarna och passagerarna, såväl som officerarna
och åskådarna hade lika roligt
för varje träff. Det var kul med
skytte både då som nu, på land
eller till sjöss.
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Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa
Det var bättre förr
Av: Ulf Hansson

När Rolf Castor, pistolskytt
och hängiven läsare av NP,
skulle börja städa i ett hus han
ärvt i Höganäs gjorde han ett
märkligt fynd i pappershögarna. En lottsedel från 1918,
”Fältskyttelotteriet”, med
en häpnadsväckande vinstplan.Vad sägs om förstapriset;
lantgården Fingarnö utanför
Norrtälje med 18 tunnland
åker, 18 tunnland skog, värdefull mosse med ”mäktigt”
lager av bränntorv och boningshus av timmer med tre
rum och kök och glasveranda.
Som om inte detta vore nog

ingick tvätt- och bagarstuga
med stor ugn för bageriverksamhet. Stor frostfri källare,
ladugård med vattenledning
för 6 kor och stall för 3 hästar. Fastigheten innefattade
också loge med vandringshus och vagnshus, vagnslider,
höns- och svinhus samt trädgård med ett 30-tal fruktträd
och bärbuskar.
Andrapriset var lantgården

Jonsberg utanför Uppsala
med i stort sett samma imponerande ytor av skog, laNP2 ’19

dag motsvarar ca 2 miljoner.
Lottpriset var två kronor och
tio öre, motsvarande ca en
gevärsskyttarna. Det gällde femtiolapp idag. Fyra promidugård och andra byggnader. att stärka försvarsviljan vilket nenta herrar; en lektor, två
Därefter delade man i fallande framgår av mottot på lottse- majorer samt en kronokassör
skala ut fem egna hem, en lä- deln: ”För främjande av fält- står som ”lotterikommitterade”. Skulle man räkna på
genhet samt som sista pris en mässiga skjutningar”.
Vinstdragningen skulle fastigheters prisökningar från
sommarvilla på Blidö i Stockske före första oktober och i 1918 till idag blir vinstsumholms skärgård.
november, kort efter att detta man närmast astronomisk.
Lottsedeln är utfärdad i juli spektakulära lotteri ägt rum, Hur man lyckades få ihop
hela detta unika prisbord och
1918 då första världskriget upphörde kriget.
vilka som vann vore värt en
ännu pågick. Det är nog mot
den bakgrunden man ska se Den totala vinstsumman var artikel för sig, men det förtällotteriet som vände sig till drygt 100 000 SEK, vilket i jer inte historien.
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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
märket
i guldimitation.

300: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.
Priss per låda: 400:Enstaka
staka tolkar: 75:-/styck

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

NP2 ’19

er och utbildningsmateriel
RTET
O
K
E
T
T
Y
K
PISTOLS
ing
ldn

tet

kor

tte
sky

l

to
Pis

T

E
ND
KA
NS RBU
SVE TEFÖ
YT
LSK

TO

PIS

Grundutbi
er

mm

u
gsn

erin

tr
egis

Planering och
Tävlin
Tävling

Skjutteknik

Svenska Pistolskytteförbundet

Svenska Pistolskytteförbundet

Planering och Tävling: 50:-

Skjutteknik: 50:-
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SKJUTH
ANDBOK
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UTBILDNINGSHÄFTE
Grundutbildning
för pistolskyttekortet.
120:-
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olskyttefö

SKJUTHANDBOK
Upplaga 17
200:-

SKJUTHANDBO
K
Svenska Pistolskytteförbundet

Skjutträning och Träningslära 50:-

Skjutställningar 50:-

Sven
Pistolskytt ska
eförbunde
t
Upplaga 17

SKYTTELOGGBOK
100:-

– för kulfång

VITBOK

Foto: Ulf Hansson

Kontrollprogram

Foto: Ulf Hansson

2018-01-01

– Om bly i kulfång
Ulf Qvarfort, Per Lefﬂer, Jan Sjöström
SKYTTESPORT
FÖRBUNDET

FOI CBRN-skydd och säkerhet, Umeå

KONTROLLPROGRAM 50:-

r:
eloggbok fö
NP2
Skytt’19

VITBOK 50:-
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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:-
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Patruunaa
Patroner
Cartridges
Cartouches

.32 S&W LWC

Stor sortering av filterglas,

5.35 g / 83 gr LWC

med eller utan styrka.

Diopter

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

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

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

www.barksoptik.com

tgl teknik
Antika vapen • Specialitet Civil War
•

•

•
•

Vi importerar licensfria revolvrar och karbiner/gevär
från USA och licensbelagda vapen tillverkade före
1899. Vi går noggrant igenom/reparerar alla vapen så
att de fungerar som de ska.
Vid köp av revolvrar för skytte anpassar vi dem
på begäran med byte till högre korn, mindre hård
slagfjäder, trimmar avtryck, justerar in rätt spel
trumma-pipa och passar in nya nipplar.
Vi löser in licensbelagda enhandsvapen.
Vi tar emot uppdrag att ropa in vapen på Walter Borgs
auktioner och kontrollerar vapnen i förväg. Vi löser
ut de vapen vi köpt och hjälper uppdragsgivaren med
licensansökan.

För mer information
www.tglteknik.se
info@tglteknik.se
070-545 23 51
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VAPENAUKTION!
Återkommande auktioner med teman som moderna och
antika vapen, jakt- och ﬁsketillbehör, accessoarer, konst
och inredning med jaktlig anknytning.

Auktion den
20 oktober
2019

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

NP2 ’19

GESAB skyttetjanst.se
S&W 686

CZ Shadow 2

Sig Sauer 320 X-Five

Glock 17 Gen 5

NYHET!
Nu börjar GESAB sälja pistoler
Vi saluför pistoler från bl.a. Sig Sauer, S&W, CZ, Glock och Ruger.
Tel: 0176-20 82 80 • Fax: 0176-20 82 81 • e-mail: gesab@skyttetjanst.se

Gör din beställning på www.skyttetjanst.se
NP2 ’19
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Tillfälliga
skjutbanor?
Av: Nils-Anders Ekberg
Foto: Anna Stålbrand

NP brukar undvika att skriva om sådant som inte bevisligen finns,
men ingen regel utan undantag. Polismyndigheten har hittat på
begreppet ”tillfällig skjutbana” för att på så sätt inlemma skjutning
i terräng i det som är tillståndspliktigt. Enligt Pistolskytteförbundet
är detta något som saknar lagstöd. Gällande lagtolkning är att med
skjutbana menas permanent skjutbana.

En fältskjutning sker oftast i terräng vilket kommer klassas som en
tillfällig skjutbana, om Polisen får som de vill.

I skrivande stund, 14 maj,
finns inget officiellt förslag
till nya föreskrifter (FAP 525)
från Polismyndigheten, men
Maria Thulin, ansvarig handläggare, bekräftar i Svensk Jakt
på nätet (www.svenskjakt.se)
den 8 maj mer eller mindre att
det som ryktas kommer att bli
myndighetens beslut.

lant/besiktningsman (utbildad inom skytterörelsen och
godkänd av Polismyndigheten). Denne utfärdar ett intyg och skickar tillbaka detta
till arrangören, som bifogar
intyget till sin ansökan, som
sänds till Polismyndigheten.
Myndigheten utfärdar tillståndet.

Förslaget går ut på att exempelvis fältskjutningar och
jaktstigar ska betraktas som
”tillfälliga skjutbanor”. Dessa
ska besiktigas genom att arrangören ritar in riskområdet
på karta, beskriver hur säkerheten ska tillgodoses och dokumenterar med fotografier.
Dessa skickas till en kontrol-

Kritiken från skytteorganisationerna tar avstamp i att detta är
en lösning på ett problem som
inte finns.Varken organisationerna eller Polismyndigheten
känner till några olyckor där
utomstående har skadats vid
civilt skytte, oavsett om det
rör skytte på bana eller i terrängen.Vidare öppnar det för
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För en permanent skjutbana är avgiften idag 5 700 kr, men det verkar
sannolikt att den skulle bli något lägre för en tillfällig bana.

ytterligare framflyttande av
positionerna för polismyndigheten angående bedömning av platsens och tidens
lämplighet.Visst kan ett avslag
överklagas, men innan ett sådant avgjorts torde tiden för
tävlingen har passerat. Vidare
vet vi från licenshandläggningen att Polismyndigheten
inte kan hantera personalflykt
och annat som gör att handläggningstiderna kan bli hur
långa som helst. Slutligen vet
vi inte i vilken avgiftsgrupp
detta hamnar och vad besiktningen kan komma att kosta.
För en permanent skjutbana är avgiften idag 5 700 kr,
men det verkar sannolikt att
den skulle bli något lägre för

en tillfällig bana. Tillståndet
för tillfällig bana föreslås gälla
i ett år, med obegränsat antal
användningar.
Vi vet inte om en ny tillämp-

ning av skjutbanebegreppet riskerar att glida över till
miljölagstiftningen, eller vilka
andra regler för permanent
skjutbana som skulle kunna
följa med. Det vore i så fall
förödande.
Det är alltså idag inte känt ex-

akt hur texten kommer att
se ut, men SPSF och andra
skytte- och jägarorganisationer kommer att motsätta sig
en eventuell utvidgning av
skjutbanebegreppet.
NP2 ’19

In Memoriam
Elmer Jansson

Vi har den stora sorgen att regementes Skytteförening, i
meddela att Elmer Jansson, A1 dagligt tal känt som A1 SkytSkytteförening, har lämnat oss. teförening.
Elmer har varit ansvarig
Elmer avled fredagen den 5 och organisatör för många
april i hemmet efter en läng- stora tävlingar genom åren.
Bland de senare kan vi nämna
re tids sjukdom.
Elmer var en varm person Pistol SM 2014 i precisionsoch stor profil. Dels var han och fältskjutning samt SM i
en god skytt och organisatör magnumfältskjutning 2015,
men hade även meriter som som båda arrangerades iVästra
före detta ordförande i Öst- Husby utanför Söderköping.
ergötlands Pistolskyttekrets.
Han var också ordförande i Elmer har med sitt brinnanSkyttecentrums förvaltnings- de intresse för pistolskytte
råd och var i mer än 20 år ställt upp som funktionär och
ordförande i Svea Artilleri- hjälpt flera närliggande klub-

bar med material och även
om så önskats delat med sig
av sin kunskap inom skyttesporten.
Vi känner stor sorg och saknad
av Elmer och vi är många som
tackar Elmer för all den kunskap och glädje som han de-

lade med sig som vår vän och
skyttekompis.
Alla våra tankar till Elmer och
hans familj.
Östgötakretsen
Genom Claes Nilsson,
A1 Skytteförening

Esbjörn Eriksson
Esbjörn Eriksson var en stor

vän av pistolskytte och
mycket uppskattad av sina
medlemmar i Katarina Pistolskytteförening.Tyvärr har han
efter en tids sjukdom hastigt
avlidit i en ålder av 71 år. Esbjörn började med pistolskytte 1974 när han gick med som
NP2 ’19
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medlem i Katarina. Han har i
många år verkat inom styrelsen och som ordförande för
Katarina Psf.
Så sent som i år var han
p.g.a. sjukdom tvungen att
lämna ordförandeposten. Esbjörn har även varit ordförande för Stockholms

Sportskytteförbund som tilldelat honom förtjänstmedaljen i silver år 2000. Från
Stockholms Pistolskyttekrets
erhöll han förtjänstmedaljen
i guld 2007.
Saknaden efter Esbjörn är

mycket stor bland skyttevän-

nerna.Våra tankar går naturligtvis till Eivor, dottern Eva
och sonen Håkan med familj.
Stig Arksand, Peter Siegel, samt
Katarina Pistolskytteförenings
styrelse.
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Försvarsinformation
Totalförsvarsövning 2020

Foto: Alexander Gustafsson/Försvarsmakten

Tillsammans försvarar vi
Sverige och varandra
Även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det alltfler komplexa
hot mot vår säkerhet och självständighet. Fred och frihet är värden som vi måste
skydda och stärka varje dag. Myndigheter, regioner och kommuner, företag och
organisationer ansvarar för att samhället ska fungera. Ansvaret för vårt lands
säkerhet och trygghet är gemensamt för alla oss som bor här.
Öva för att stärka motståndskraften

2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige – TFÖ
2020. Övningen ska bidra till
att öka Sveriges motståndskraft. Övningen genomförs
i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd
beredskap, totalförsvaret mo62

biliserats och Sverige utsätts
för väpnat angrepp.
I totalförsvarsövningen
kommer vi bland annat att
öva och testa beslutskedjor
på alla nivåer och hur samhällsaktörer ska samverka med
varandra, för att samhällskritiska funktioner ska kunna
fortsätta att fungera och Sve-

rige stå emot ett väpnat angrepp.Vi prövar hur samhället
ska prioritera resurser och
fördela viktiga förnödenheter.
VI HAR ALLA EN UPPGIFT I
TOTALFÖRSVARET
Civila och militära försvaret
tillsammans

Totalförsvar omfattar det ci-

vila och militära försvaret
tillsammans och gäller all
verksamhet som behövs för
att förbereda Sverige för krig.
Sveriges totalförsvar ska
skydda och försvara landet,
människors liv och hälsa, samhällets funktioner likaväl som
de grundläggande värdena
demokrati, rättssäkerhet och
NP2 ’19

tjänstgör inom verksamheter
som måste fungera även vid
krigsfara och krig. Det betyder att du fortsätter på ditt
vanliga jobb, arbetar inom en
frivilligorganisation eller får
i uppgift av Arbetsförmedlingen att utföra arbete som
är särskilt viktigt för totalförsvaret.
Totalförsvarspliktiga kan
bli kr igsplacerade. Är du
krigsplacerad har du fått en
krigsplaceringsorder eller annat besked av din arbetsgivare
om detta.
Du som vill, kan engagera
dig i frivilliga försvarsorganisationer eller andra ideella organisationer och trossamfund
för att bidra till ett mer uthålligt samhälle. Du behövs och
din insats gör skillnad.

Sök trovärdiga källor
Stater och olika aktörer använder vilseledande information
för att försöka påverka våra
värderingar och hur vi agerar.
Syftet kan vara att minska vår
motståndskraft och försvarsvilja.
En del i allas vårt ansvar för totalförsvar är att lära sig mer om
källkritik, vara vaksam och söka
fakta från flera trovärdiga källor.

Med hjälp av Svenska Pistolskytteförbundet arrangerar Hemvärnet
årligen riksmästerskapen i pistol m/88. Här ses Hemvärnsmannen
Anders Bjermo skjuta fältskjutning på Enköpings garnison.
Foto: Anna Stålbrand

mänskliga rättigheter. Ett väl
fungerande och välkänt totalförsvar ska avhålla andra från
att vilja angripa eller utöva
påtryckningar mot Sverige.
Genom att förbereda oss
skapar vi ett mer motståndskraftigt samhälle. Vi har alla
en uppgift om Sverige hotas. I Sverige gäller totalförsvarsplikt. Det innebär att alla
som bor här och är mellan
16 och 70 år kan kallas in för
att hjälpa till på olika sätt vid
krigsfara och krig. Alla har en
skyldighet att bidra och alla
behövs.
Svenska Pistolskytteförbundets
roll i totalförsvaret är flerdelad.

Som alla frivilliga försvarsorganisationer ska vi bedriva försvarsupplysning och bidra till
Försvarsmaktens rekrytering.
Specifikt rekryterar, utbildar och
tillhandahåller vi Försvarsmaktsinstruktörer (FMI) Pistol, som i
sin tur utbildar personal som ska
utrustas med pistol, dels rekryterar och utbildar vi ammunitionsmän till Hemvärnet.
Din insats gör skillnad

Det finns tre typer av totalförsvarsplikt: värnplikt i Försvarsmakten, civilplikt inom
verksamheter som regeringen
beslutar om och allmän tjänsteplikt som innebär att man

Utbildning av försvarsmaktsinstruktörer på Kvarn 2015.

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

Rikstävlingen med pistol på
hemortens banor

All resultatrapportering sker
nu via MAP. Ingen manuell
rapportering medges vilket
även framgår av inbjudan.
Kansliet kontaktas vid eventuella frågor och vid behov av
hjälp. Under hösten publiceras, i vanlig ordning, en preliminär resultatlista. Efter att
eventuella synpunkter kommit in fastställs resultatet.
Nordiska Mästerskapen i
fältskjutning

Nytt sedan förra numret av
NP är att en veteranklass har
införts i Nordiska Mästerskapen. Med veteranklass avses alla som fyller minst 60 år
under kalenderåret, benämns
senior i statuterna. Med an-
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ledning av den förändringen
förtydligas därför förutsättningarna för NM nedan.
Landslagsuttagning
Döderhult 10-11 augusti.
Skyttarna kommer därför att
inbjudas till uttagningen utifrån följande kriterier:
• Damer: Samtliga damer inklusive föregående års landslagsskyttar (skjuter B och C)
• Seniorer: Alla skyttar som
erhållit minst en Stormästarpoäng i fältskytte samt föregående års landslagsskyttar.
(skjuter B och C)
• Juniorer: Tas ut vid SM
fältskytte. Juniorlandslaget är
sedan välkommet att delta i
ordinarie landslagsuttagning.
(skjuter C)

• Veteraner: Skytt som fyller minst 60 år under kalenderåret och som uppfyllt
fordringarna för minst en
standardmedalj i brons i fältskjutning. (skjuter B och C)
Skytt som uppfyller fordringarna för dam och veteranklass
samt skytt som uppfyller fordringarna för senior och veteranklass kan endast välja att
anmäla sig i en av dessa klasser till uttagningen.
OBS! Enligt statuterna för

NM är alla pistoler (B-vapen) i kaliber 7,62–9,65 mm
(0,30-0.38) tillåtna.

mästerskapen som äger rum
lördagen den 21 september.
Tävlingsplats är Stemtjønn
strax väster om Kristiansand.
För ytterligare information om statuter etc. se förbundets hemsida, https://
www.pistolskytteforbundet.
se/tavlingsverksamhet/nordiska-masterskapen-faltskjutning/
Sommarstängt på kansliet

Kansliet kommer att ha sommarstängt från och med 11
juli och öppnar igen den 19
augusti.Vi önskar er en trevlig sommar med goda skytteresultat.

Tävlingen
I år står Norge (Norges Skytterforbund) som värd för
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Allt för Jakt & Skytte!
HS XDM 4.5

Walther SSP-E

Steyr Evo 10E

Steyr LP50 RF Compact

Eley Target

Staffans Vapen & Jakt AB
Öppet
Ö
Duvnäs Företagshus
Mån-fre 13.00–18.00
781 90 Borlänge
Lördag
10.00–14.00
0243-23 05 04
www.staffansvapen.se
Vi erbjuder räntefri avbetalning via Wasakredit

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

MADE BY

MAXIMAL DYNAMIK
HAMMARLÖS MATCHPRESTANDA I TOPPKLASS

X-FIVE®

PRECISION

S JUTBARHET
SK

MÅNGSIDIGHET

X-series avtryck, justerbart sikte,
matchpipa och lättad mantel.

För
Fö
örﬁ
ﬁnad för tävling. Förberedd
för integrerat montage av
reﬂexsikte. 21 skotts magasin.

Nationella skyttet, IPSC
Standard, Production
n Opt
Optics
ics
eller IPSC Prod
duc
uction (utan
magwell)
mag
ma

WWW.SIGSAUER.DE
Fondprodukter är ny generalagent för SIG Sauer i Sverige. Merparten av sortimentet är nu tillgängligt i jakt & skyttehandeln.
DISTRIBUTÖR: FONDPRODUKTER AB

| 054-53 37 15 |

| INFO@FONDPRODUKTER.SE | WWW.FONDPRODUKTER.SE

