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Hör av er till NP!
Utgivning
9/12

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

Får man en guldklocka efter 25
års ideellt arbete?

Den som jobbat inom staten
i 30 år tilldelas utmärkelsen
NOR (för nit och redlighet
i statens tjänst). Det är en utmärkelse som utdelades första gången 1830 och som från
början skapades för att belöna tulltjänstemän som jobbat
länge. Från början erhöll man
en medalj, sedan fick man möjligheten att välja en klocka. Nu mer
har det utökats till fler saker, men i
folkmun pratar man mest om guldklockan.
I övriga arbetslivet har det varit en tradition att man belönar en
trogen anställd med en guldklocka
efter 25 år. Tyvärr är detta kanske
på väg att försvinna, mest beroende
på att det knappt finns några som
jobbar så pass länge på ett och samma ställe. Sen finns det tyvärr arbetsplatser där guldklockan är den
enda uppskattningen man får trots
att man jobbat där i 25 år. Men vad
gäller för den som lagt ner ett stort
ideellt arbete i lika många år?
Blickar man tillbaka var 1995 det året

vi kom med i EU, Öresundsbron
började byggas och det blev stopp
för försäljning av blyhaltig bensin. Googlar man på vad som hänt
i världen under de senaste 25 åren
så är det mestadels katastrofer som
kommer upp.
Tittar man på vad som hänt
under samma tid inom vårt eget
område är det lätt att tänka på alla
problem vi haft. Diskussionerna om
organisationerna, risken för blyförbud, svårigheter att få licenser,
nedläggning av skjutbanor, olika
vapendirektiv och mycket mer.

Under hela denna tid
id
har vi haft trotjänare som
om
m
jobbat vidare med det som
m
behövts för vi skall kunn-na hålla igång vår idrott,
t,
vilket för många med-lemmar är det stora fri-tidsintresset. Det kan varaa
både stort och smått,
t,
från att gälla arbete i den
n
egna föreningen till attt
arrangera stora tävlingar. Det kan vara saker
som knappast märks så länge det
görs eller arbete som får stor uppmärksamhet. Men allt detta är nödvändigt och gör att vi utvecklas och
kan hålla igång vårt intresse, trots de
hotbilder som finns. Men trots det
pratar vi sällan om allt ideellt arbete
som utförs i föreningarna, ett arbete
som i de flesta fall är obetalt!
Varför jobbar man då ideellt?

Studier har visat att man börjar jobba ideellt för
• att man tror på detta med ideellt
arbete
• att man påverkas av omgivningen
• att man är intresserad av verksamheten.
För att få folk att fortsätta med föreningsarbete tillkommer det några
faktorer. Dessa är
• sociala relationer
• bekräftelse och uppskattning
• personlig utveckling
• viljan att bidra
Tittar vi på vår egen verksamhet
innebär detta att vi inte ska vara
rädda för fråga våra medlemmar om
de vill hjälpa till. Medlemmarna är
säkert redan intresserade av verksamheten, därför behövs det en yttre

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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Kungamedaljen för Nit
Kung
K
redlighet i rikets
o re
och
tjtjänst.

påverkan för att man skall
ppåverka
steget. Det finns ju allt steget
ta
någon som ställer fråttid någo
ggan om det
d finns någon de
kkan göra, men många är lite
försiktiga och behöver den
där frågan för att våga.
När vi väl lyckats med att få folk att

hjälpa till så återstår ett stort arbete med att skapa förutsättningar för
att man skall vilja fortsätta att jobba ideellt. Här är det viktigt att vi
skapar en bra stämning på alla våra
nivåer och att gör vad vi kan för att
alla skall utvecklas, inte bara inom
skyttet. Att utveckla medlemmarna
kan vara att se till att ordna utbildningar eller att man låter alla prova på att vara skjutledare. Det finns
alltid någon som kan lära ut något.
Även här behöver det inte alltid vara
skytterelaterat.
Sist men inte minst ser jag gärna

att det visas uppskattning för det
arbete som görs inom förbundet.
Alla mår bra av en klapp på axeln
och av att höra att man gjort något
bra. Använd de små orden hej och
tack. Tänk på att det blir lite lättare
att stå på en fältstation en hel dag
om skyttarna är positiva, varpå en
miss inte längre blir så tung att ta
om man har roligt under tävlingen.
Åter till min fundering i början.Visst
är det bra om man uppmärksammar sina trotjänare, men något som
är ändå viktigare är att man visar
sin uppskattning för det jobb som
sker i nuet. Ta dig nu en funderare
över hur många som jobbar ideellt
i din närhet och låt dem veta att du
uppskattar det.

Anders Khemi
Vice 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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Festtåget gick längs den vackra
Strandvägen i sin färd mot Skansen.

Förbundet i
festtåget
Av: Peter och Anna Stålbrand

På Sveriges nationaldag den 6 juni går traditionellt det så
kallade festtåget till Sollidenscenen på Skansen. I år var
inget undantag och Svenska Pistolskytteförbundet fanns
självklart representerade för att fira vårt moderland.
Vi möter upp skylt- och fanbärarna Martin Andreæ, Michael Löhf och Dan Carlsson
som är medlemmar i SAPK
(Stockholms Allmänna Pistolskytteklubb). Dessa väntar
troget på oss i Kungsträdgården, bara ett stenkast från det
kungliga slottet.

De kungliga högheterna anlände och hälsades välkomna.
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Festtåget fick även hjälp av ytterligare skyttar från Stockholms pistolskyttekrets. Även
Svenska Pistolskytteförbundets generalsekreterare
Nils-Anders Ekberg anslöt
till tåget för att fira vår nationaldag.

Kungen delade traditionsenligt ut
fanor till flertalet organisationer
som ansökt om en fana.

Samlingen sker kl. 16:00 och

det är mängder med föreningar och organisationer runt
omkring oss. Samtliga har
tilldelats en fana av konungen och får därför medverka i
festtåget.
Det är Stiftelsen Sveriges Nationaldag som arrangerar
festtåget och trots att det
kan verka som total kaos i
Kungsträdgården, infinner
det sig någon form av ordning ändå. Paradorkestrarna
börjar värma upp och med
sina instrument och det spelas all möjlig sorts musik. Det
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roligaste inslaget tyckte vi var
den orkester som spelade titelmusiken från Star Wars
som John Williams skrev redan 1977, vilken fortfarande
är en klassiker.

Svenska Pistolskytteförbundet fanns representerade i fanborgen tillsammans med många
andra organisationer.

Väl uppe vid Sollidenscenen
får fan- och skyltbärarna gå
till den så kallade fanborgen,
där alla fanbärare står uppradade längs med utsikten
över Stockholms stad. Vi andra som medverkade i tåget
fick ta plats i publiken inför
TV-sändningen ”Nationaldagsfirandet” som visades i
SVT senare på kvällen.

Dan Carlsson och Martin Andreæ gör
sig redo för festtågets avfärd från
Kungsträdgården.

Bishara Morad
framförde sin hit ”On
my own” till publikens
stora jubel.

Klockan 16:30 börjar festtåget
sin 45 minuter långa vandring till Skansen. Vägen går
längs med Hamngatan för att
sedan fortsätta in på Strandgatan längs Nybroviken.
Mängder med stockholmsbor och turister står längs
den avstängda vägen för att
ta bilder och heja på. Festtågets färd går sedan vidare ut
på Djurgården förbi Nordiska museet innan det tågar
upp till Skansen.

Carola Häggkvist gav
publiken ett sprakande
uppträdande med låten
”Säg mig var du står”.

Innan nationaldagsfirandet på
Skansen började inväntades
den svenska konungafamiljens
kortege, vilken färdats samma väg som festtågen genom
Stockholms gator.
Programledare var liksom tidigare år Anne Lundberg och
årets artister var riktigt bra.
På scenen kunde vi se bland
annat Kurbits Crew, Carola,
Sara Zacharias, Bishara Morad, Nino Ramsby, Monica
Dominique och Lisa Nilsson.
Sara Zacharias är Ted Gär-

destads dotter och har tillsammans med Thomas Andersson
Wij skrivit musik som hon
framförde. Carola strålande
som vanligt med sin eleganta
röst och fick nog nackhåret
att resa sig på många.
Innan festligheterna avslutades

Nino Ramsby, Lisa Nilsson och Monica Dominique
framförde en vacker tolkning av ”Så skimrande var
aldrig havet”.
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Dansgruppen Kurbits Crew visade upp ett
fartfyllt dansnummer.

stämde alla upp i vår nationalsång ”Du gamla du fria”
som ekade över Skansen. Efter den långa dagen fick vi en
riktigt vacker och skön promenad genom Stockholm.
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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
5326 37 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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Vad är det som händer?

Hur formulerar man då ett remissvar?

Som med allt annat skrivande måste man ha mottagaren i fokus. Primär mottagare är den som skickat
ut remissen. Därutöver är det medlemmarna och ”omvärlden”, d.v.s.
politiker, journalister och Facebook.
Förr behövde man bara bry sig om

de första, men nu behöver alla tre
kunna begripa. Vi har till och med
kommit dithän att man måste påminna om att vi inte får glömma
bort huvudmottagaren och vad
denne frågar om.
Hur gör då Regeringskansliet när man
tar emot 150 olika synpunkter på ett
dokument? Inte så lätt att sortera. En
ledtråd är att man vill ha in svaren
i ett ”editerbart format”, ett neutralt ord för Word. Så klipper man
helt enkelt in synpunkterna där de
hör hemma i dokumentet och så
försöker man bunta ihop likadana
synpunkter, och skriver att ”organisation x, y och z, samt ett antal andra
ansåg att…”.Vad händer då med det
som inte går att knyta till en speciell
text i det remitterade dokumentet/
frågan, och den fina inledning och
den patosfyllda avslutningen man
lagt så mycket tid på? Rätt ner i
slasken, bara.
Att skriva för slasken låter meningslöst, men den enes slask är den andres näring. Det är denna kringtext
som gör dokumentet begripligt för

politiker, media och medlemmar,
och som i sin tur kan skapa en positiv våg för det man vill åstadkomma.
SäkB 2020 nämnde jag ovan. Det
har kommit i en remissutgåva 1.
Synpunkter är lämnade. I slutet på
oktober tror vi på en remissutgåva
2, och den avser organisationerna
att sprida internt i organisationen.
Vad mer är på gång? I månadsskiftet september-oktober träffas förbundsstyrelsen för sitt årliga
internat, detta år under en helg i
Malmköping. Meningen är att skapa tid för styrelsen att vara långsiktig. Det finns bland annat ett antal
projekt inom ramen för Målsättningsdokumentet.
Regelkommittén kommer under

hösten att ta ytterligare tag i nästa Skjuthandbok, som ska komma
till 2020. Tävlingskommittén följer
upp årets SM och förberedelserna
inför 2020. Förvaltningskommittén
ansvarar för Brexit, USA-Kina och
att börserna inte rasar… och utbildningskommittén då? De avhandlar
PPC-utbildning, e-learning etc.
Försvarsmakten och förbundet befin-

ner sig, som alla vet, i ett långvarigt
förhållande.Vi är till för varandra, i
alla fall delvis. Just nu genomgår Frivilligdelen i Högkvarteret en omorganisation. Gamla PROD FRIV
delas så att verksamhet som ligger på
0–3 års sikt fortsätter hanteras inom
Produktionsledningen, medan det
mer långsiktiga, strategiska arbetet
sköts av Ledningsstabens Totalförsvarsavdelning.

Foto: Steffen Löwe
Turisttips
I den tyska staden Suhl finns ”Waffenmuseum Suhl”, enligt egen utsago Europas enda
specialmuseum för handeldvapen. Här finns avdelningar för sportvapen, jaktvapen, militära vapen, praktvapen, geologi och porslin. Det finns även en del om skytte, främst
från DDR-tiden, och en del annat ”special”. Kafeterian säljer ”Ost-Cola”, DDR-varianten
av Coca-Cola, och liknande. Vägg i vägg hittar man ett MC-museum. Museet ligger vid
torget mitt i staden.
Suhl är ursprungsort för det mesta inom tysk handeldvapenindustri, Mauser undantaget. Tillverkare som Sauer & Sohn, Gebr Merkel, Simson, Haenel, BUHAG etc fanns,
eller finns här. I förorten Zella-Mehlis fanns Carl Walther. Det lär finnas ett museum där
med, men det hanns inte med i år.
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Idrottsligt är året inte heller slut. Hur
hittar man en speditör som skickar PPC-skyttarnas ammunition till
Australien? Nu vet vi. Fältskyttelandslaget och sin sida hamstrar
magnetarmband inför färjeturen till
norska Sörlandet.
Internt på kansliet ser vi fram emot
att byggprojekten i huset ska bli
klara. Påbyggnaden på husets tak är
klar sedan några månader, men nu
är innergården bortgrävd så att ingången är genom källaren.Vi hittar,
men besökarna har det besvärligt.

Generalsekreteraren har ordet

Just idag är det lite dagen efter. Nä,
inte så alltså, men måndagen efter
remissen. I fredags lämnade förbundet in remissvaret på ”Reglering av magasin”. Vad som står i
svaret finns sidan 53. Dags att samla
ihop alla papper om det och lägga
i en mapp. Vi vet ju att världen är
cyklisk, och allt kommer tillbaka i
en eller annan form. Skrivbordsytan behövs för SäkB Friv Skytte
2020, FAP 525-1 om skjutbanor
och Ds 2019:14 ”En strängare syn
på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor”, i nämnd
ordning. Det fungerar nämligen så
i förvaltningen att allt ska vara klart
till semestern – klart att remitteras.
Sedan, när höstterminen drar igång,
kan man sätta sig ner och bearbeta remissvar. Been there, done that.
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Votering kan förekomma om det påkallas. En motion krävde
votering (röstning) och rösträknarna fick arbeta.

Förbundsmötet
Av: Peter och Anna Stålbrand

Svenska Pistolskytteförbundets årsmöte hölls på konferensanläggningen
Skoghem & Wijk den 16 juli. Anläggningen har tidigare används av
förbundet och är väl anpassad för syftet. Dagen innan årsmötet hölls även
kretskonferensen på samma ställe.
Årets förbundsmöte började traditionellt med att hela
församlingen sjöng Sveriges nationalsång, Du gamla
du fria, ackompanjerat av en
trumpetare. Därefter öppnade styrelseordförande Mike
Winnerstig mötet som inleddes med en tyst minut för
ledamoten Susanne Svensson
som hastigt gick bort i början på året.
Innan mötesagendan tog vid

delades det ut förtjänsttecken
under pompa och ståt. Förtjänstmedalj i guld tilldelades Erik Forsberg och Mike
8

Winnerstig, i silver till Bengt
Carlsson , Wollrath Ivarsson,
Susanne Larsson och Willy Palm. Jubileumsmedaljen
tilldelades Fredrik Jacobsson,
Bengt Kärnefelt, Anna Stenberg och Jörgen Tranehed.
Till årets ungdomsledare utsågs Mats Holmström.
Verksamhetsberättelsen är en

gedigen läsning och visar på
ett gott och sunt verksamhetsår för förbundet. Det totala medlemsantalet har stigit
och glädjande nog har även
antalet kvinnor från 26 år
och uppåt stigit. Nu hoppas

Samtliga kretsar
fanns representerade
på årsmötet.
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Medaljörer och mottagare av utmärkelser

Erik Forsberg –
Förtjänstmedalj i guld

Mike Winnerstig –
Förtjänstmedalj i guld

Wollrath Ivarsson
– Förtjänstmedalj
i silver

Willy Palm –
Förtjänstmedalj
i silver

Bengt Carlsson –
Förtjänstmedalj
i silver

Fredrik Jacobsson –
Jubileumsmedalj

Bengt Kärnefelt –
Jubileumsmedalj

Anna Stenberg –
Jubileumsmedalj

Jörgen Tranehed –
Jubileumsmedalj

Mats Holmström –
Årets ungdomsledare

Willy Palm,
Stockholmspolisens Sf,
tar emot förtjänstmedaljen i guld.

Förbundsordförande
Stefan Kristiansson
tilldelade utmärkelser
till personer som gjort
sig belönade av ett
förtjänstfullt arbete för
förbundets räkning.

Hedersledamoten
Anders Björck
fanns självklart på
plats. Anders var
förbundsordförande
innan Stefan
Kristiansson tog över
stafettpinnen.

Sonny
Svensson
blev omvald
som valberedningens
ordförande.

tävlingsarrangörerna välja
mellan den traditionella vapenkontrollen eller stickprovskontroller under tävlingens
vi bara att juniorerna tar ett Medlemsavgiften förblir den- gång. Man skulle på så sätt,
steg framåt och ökar bland samma. Det vill säga 600 kr enligt motionären, undvika
våra föreningar.
per förening och år samt 260 köer till vapenkontrollen och
kr per aktiv medlem och år. även få rättvisare tävlingar då
Årsbokslutet har de senas- Förbundet ansåg inte att det skyttarna inte vågar chansa
med ett vapen som inte följer
te åren visat på en förlust. fanns skäl att höja avgiften.
Den huvudsakliga anledning- Även detta förbundsmöte fick regelverket.
en till detta är införandet av en hel del motioner att bita
IT-systemet MAP (medlem- i. En omdiskuterad motion Det motionerades även om att
sadministrativt program), där handlade om vapenkontrol- standardmedaljspoängen för
kostnaden tas direkt. Dessa len. Motionären, Kristianstads kvalifikation till riksmästarsiffror går åt rätt håll och pistolskyttekrets hade på för- klassen skulle höjas. Motiokommer troligen att visa på slag att avskaffa kravet på va- nären, Göteborgs och Bohus
penkontroll och istället låta läns pistolskyttekrets föreslog
ett plusresultat under 2019.
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Susanne Larsson
– Förtjänstmedalj
i silver

Även hedersledamoten Gunnar
Tysk var närvarande
under förbundsmötet.

att gränsen skulle ökas från
dagens tre till istället fem
standardmedaljpoäng. Detta
skulle då enligt dem motverka överbelastningen i klass 3
(riksmästarklass). Förbundsstyrelsen ansåg inte att detta
skulle lösa problemet, snarare
skulle antalet skyttar i klass 2
öka med motsvarande antal.
De motioner som behandlades
på förbundsmötet, samt dess
utfall, kan läsas i sin helhet på
Svenska Pistolskytteförbundets hemsida. Där finns även
förbundsmötesprotokollet att
läsa i sin helhet.
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Förbundsstyrelsen 2019
Stefan Kristiansson
Förbundsordförande

Mike Winnerstig
Styrelseordförande och presstalesman

Svenska Pistolskytteförbundet
Box 27001, 102 51 Stockholm

tj: 08-555 038 54
mobil: 070-544 41 46

Ordinarie ledamöter

e-post = förnamn.efternamn@pistolskytteforbundet.se

Anders Khemi
BODEN

Henrik Käck
LAHOLM

Erik Everbrink
SUNNEMO

Jim Eriksson
ILSBO

Per-Anders Svensson
VINSLÖV

tfn: 0921-198 66
tj: 0921-34 23 61
mobil: 070-346 23 61

mobil: 070-693 57 19

mobil: 070-606 06 66

tfn: 0650-74 21 03
mobil: 070-394 40 48

tfn: 044-807 74
mobil: 0705-88 07 74

Claes-Håkan Carlsson
KARLSTAD

Sören Wahlberg
BORÅS

John-Åke Andersson
MARIANNELUND

Thomas Svensson
LINKÖPING

Lena Sjögren
BORLÄNGE

tfn: 054-56 62 04
tj: 054-13 50 48
mobil: 070-565 90 22

tfn: 033-133 183
mobil: 070-513 61 57

tfn 0496-410 81
mobil: 070-531 81 83

tfn: 0243-23 81 75
mobil: 070-756 27 20

Suppleanter

Sekreterare

Bengt Flodin
BODEN

Anna Ölund
UMEÅ

Per Andersson
VOLLSJÖ

Marie Brunsson
GÖTEBORG

Generalsekreterare
Nils-Anders Ekberg

tfn: 0921-124 76
tj: 0921-34 84 58
mobil: 070-543 27 13

mobil: 070-509 09 30

tfn: 0416-307 14
mobil: 073-436 58 52

mobil: 070-647 90 03

tj: 08-553 401 61
mobil: 070-682 66 46

HEDERSLEDAMÖTER
Generalmajor Krister L:son Lagersvärd
Generallöjtnant Curt Sjöö
F. länsrådet Gunnar Tysk
F. landshövdingen Anders Björck
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Ordförande: Sonny Svensson, 0709-90 50 80
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Nord: Marcus Claeson, 070-624 82 99
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Ordförande: Anders Khemi
Ledamöter: John-Åke Andersson,
Claes-Håkan Carlsson,
Sören Wahlberg,
Mike Winnerstig
Adjungerade: Nils-Anders Ekberg (sekr),
Bo Walger

REVISORER
Lars Lundkvist
Peter Ohlsson
Revisorssuppleanter
Bo Cedar
Eija Andersson
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Nya i styrelsen
Under årets förbundsmöte utsågs Anna Ölund och Marie Brunsson
till suppleanter för Svenska Pistolskytteförbundets styrelse. Vi fick en
pratstund med dem för att ta reda på vilka de är och hur de kan bidra
till förbundets utveckling.

Marie Brunsson

Anna Ölund
vill gärna se ytterligare digitalisering och förenkling
inom just det administrativa kring medlemshantering
och resultathantering.
Vilken av dina kompetenser
tycker du själv att förbundet
har störst nytta av?

Vad har du för yrkesmässig
(civil) bakgrund?

– Jag arbetar som säljledare
hos en matgrossist.
Vilka är dina hjärtefrågor
inom förbundet?

– Jag har ju ”fingrarna i
myllan” så jag vill gärna att
föreningarna ska känna förbundets stöd i sin verksamhet.
Hur ser du på förbundets
utveckling och vad är
din vision av ett modernt
Pistolskytteförbund?

– Tyvär r är det många
orosmoln som hotar vår
verksamhet. Förbundet måste ses som en modern, utvecklande samarbetspartner
med våra myndigheter, så vi
kan fortsätta utöva vår sport.
Vi måste kunna utveck-

la skyttet utan att tappa vår
tradition och värdegrund.

Vad har du för yrkesmässig
(civil) bakgrund?

Vilken av dina kompetenser
tycker du själv att förbundet
har störst nytta av?

– Jag är systemutvecklare
till vardags och är även civilingenjör i teknisk datavetenskap.

– Jag har långvarig erfarenhet av styrelse, förbund
och internationellt styrelseuppdrag vilket jag tror kan
bidra till förbundets nytta.
Vilken eller vilka grenar
skjuter du helst själv?

– Fältskjutning och precisionsskjutning. Inom en snar
framtid kopplar vi in el på
vår bana, då blir även militär snabbmatch en favorit.
Vad vill du säga till
medlemmarna som läser
detta?

– Har du kul, blir det bra
– även i skyttet!

Krets: Göteborg & Bohusläns Pistolskyttekrets
Förening: Örgryte Pk
Ålder: 60 år
Bor: Göteborg
Familj: Sambo med Åke Samuelsson (banläggare NM 2007)
Fritidsintressen utöver pistolskyttet: Veteranfordon, Biodling
Favoritmat: Fisk & Vilt
Senast lästa bok: Mussolini en studie i makt av Göran Hägg
Favoritprogram på tv: Engelska deckare
Gillar: Humor och ”fair play”
Ogillar: ”hittepå” regler och orättvisor
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Vilka är dina hjärtefrågor
inom förbundet?

– Att jag är systemutvecklare med erfarenhet inom
projektledning, användarvänlighet och test är nog
ingen nackdel i diskussioner kring MAP. Jag hoppas också att min bakgrund
i att granska specifikationer
(regler) för att försöka hitta
logiska hål och frågetecken
kan vara bra egenskap även
utanför mjukvarans värld.

– Det är MAP (medlemsadministrativa programmet)
och SHB (skjuthandboken). Vilken eller vilka grenar
skjuter du helst själv?
– Om jag måste välja så är
Hur ser du på förbundets
det fält.
utveckling och vad är
din vision av ett modernt
Vad vill du säga till
Pistolskytteförbund?
– Jag tycker att förbundet medlemmarna som läser
gjort väldigt bra steg framåt detta?
i och med MAP. Även an- – Föreningsliv bygger på
tagandet av nya pistolskyt- ideell arbetskraft och getegrenar och uppdateringar menskap. Man får oftast mer
av reglerna, för att anpassa tillfredsställelse av att hjälpa
sig efter vad medlemmar till att driva saker framåt, än
önskat genom till exempel man får av att sitta ner och
motioner. Detta ser jag gär- klaga på saker man är missna att det fortsätter, men jag nöjd med.
Krets: Västerbotten
Förening: Umeå Pistolskytteklubb
Ålder: 40 år
Bor: Umeå
Familj: Pojkvän
Fritidsintressen utöver pistolskyttet: Matlagning och bakning.
Favoritmat: God mat. :)
Senast lästa bok: The Midnight Star (The Young Elites bok 3) av Marie Lu.
Favoritprogram på tv: Varierar mycket beroende på humör, ett urval är
Jessica Jones, Star Trek, Younger, Masterchef Australia, The Handmaid’s
Tale och Mästarnas Mästare.
Gillar: Lära mig nya saker.
Ogillar: Surpular och långbänkar.
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ÖSM i fältskjutning
på Gotland
Av: Peter och Anna Stålbrand

Gotland är en otroligt vacker ö. Att få beskåda
öns vackra kustlinje på väg till en fältskjutning
är få förunnat. Vi begav oss till Sverige största
ö och ställde upp i Östsvenska Mästerskapen i
fältskjutning under vackra dagar i maj månad.
Senast vi fick chansen att besöka Gotland för ett ÖSM i
fältskjutning var år 2012. Då
sköts det utmed kustlinjen
på Tofta skjutfält. Årets ÖSM
i fältskjutning genomfördes
på Snögrinde skjutbana nära
Klintehamn.
Snögrinde skjutbanan är utmärkt anpassad för en tävling

12

Skärmarna på färjan till Gotland skyltade med det
östsvenska mästerskapet.

R med 82 starter och B med
72 starter. Tävlingarna flöt på
väldigt bra under de båda dagarna. Detta gjorde att prisutdelningen kunde ske vid utsatt
Totalt deltog 152 skyttar som tid under de båda tävlingsdagenomförde totalt 391 star- garna, något som var mycket
ter under tävlingens två dagar. uppskattat bland skyttarna.
Inte helt oväntat var vapengrupp C störst med 148 starter, De första fem stationerna var
tätt följt av A med 89 starter, placerade längs den 300 me-

av denna kaliber. Från tävlingscentrum där café och parkering fanns, var det bara ett fåtal
meter till den första stationen.

ters långa gevärsbanan och
resterande i den närliggande
terrängen längs vägen tillbaka
till tävlingscentrum.
Tävlingarna var utformade som

poängfältskjutningar och det
fanns hela 40 figurer att bekämpa på totalt 10 stationer.
Antalet figurer var detsamma
för alla vapengrupper och
NP3 ’19

Snögrinde Skjutbana erbjöd en väldigt bra
terräng för fältskytte. Förhoppningsvis kanske
vi får se ett SM här i framtiden.

Uppropet skedde strax innan station 1. Haltpålen syns strax
bakom uppropet.

Café och sekretariat fanns centralt beläget nära uppropet.

På station 3 och 4 fanns
Slite Pk med totalt 10
personer under helgen.
Från vänster: Linda
Neumann, Ted Lindstedt
och Carola Hallgren.

I serveringen, som bland annat serverade den otroligt goda
Kajpsoppan, arbetade Från vänster: Eivor Widing, Ann Alqvist, Elsa
Vestberg, Eva Widing, Sonja Johansson och Katarina Gardelin.

klasser under båda dagarna,
men banläggningen var olika. Banläggarna hade enligt
många skyttar gjort ett utmärkt arbete då det bjöds på
tempoväxlingar och förflyttningar både i sid- och djupled.
Fältskjutningarna var väldigt
Jan Edmundson (t.v.) och Thomas Larsson (t.h.) arbetade hårt i
sekretariatet för att få ut resultaten i tid.
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svåra men absolut inte omöjliga, vilket även visade sig i

resultaten. Det var endast i
vapengrupp R som två skyttar sköt fullt med 100 poäng.
I andra vapengrupper hade
guldmedaljören 1 poäng bort
och särskjutning kunde ske
mellan skyttar tappat flera
träffar. Särskjutningarna hölls
på den första stationen där
publiken hade fri sikt från
flera håll.
13

Anna Stålbrand, Lövsta Skf och Lena Kröckel, Salems Pk, gör upp om silver och brons
under en av lördagens särskjutningar.

Alla delarna på SWE-målet fanns
representerade. Den lilla filuren
nere till vänster är mindre än
man tror.

Till höger ses Hans Granath, Västerås Pistolskyttar, som
tackar Mikael Larsson, F16 Skytteförening, för en god
särskjutning. Hans tog silvermedaljen och Mikael tog
bronsmedaljen.

Två glada medaljörer kramar om varandra efter
en spännande särskjutning.

Efter en kort promenad kom patrullerna
fram till station 7, vilken bemannades av
Visborgs Skytteförening. Från vänster:
Johan Hofvander, Christer Winberg, Sonny
Sjögren, Tommy Wallier, Tomas Larsson.

Guldmedaljörer

B Öppen. Jonas Wetterström,
Stockholmspolisens Sf

A Öppen. Tomas Hämäläinen,
Atlas Copco Pk

C Öppen. Robert Råsbo,
Råsbo Psk

C Junior. Victor Hahn,
Ballongbergets Sf

C Veteran Yngre. Henning Rydén,
Gagnef-Mockfjärds Psk

C Veteran Äldre. Ove Andersson,
Stockholmspolisens Sf

C Dam. Liselott Såmark,
Stockholmspolisens Sf

R Öppen. Robert Råsbo,
Råsbo Psk
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EVA WIDING, Klinte Skyttegille, har arbetat i cafét under
ÖSM. Hon har även hunnit
med att skjuta två starter i vapengrupp B och C. För att få
logistiken att fungera tilläts
alla funktionärer att skjuta en
start per dag.

att välja på. Sen har vi försökt
ha ett Gotlandstema på maten
också. Det var det i till exempel Kajpsoppan som var riktigt uppskattad den också.

år åker vi till Gibraltar
raalltar
taar oc
o
och
ch
tävlar. En tävlingg som
som
om
är större än Vinter
er
OS i antal deltagare.

Är alla i cafépersonalen
medlemmar i Klinte?

Vad skjuter du
helst för grenar?

– Nej, det är bara jag och
Katarina som skjuter. Förutom min mamma är det andras
mödrar, sambos, döttrar och
vänner som har ställt upp att
hjälpa till.

– Fältskytte är det
et ja
jjag
ag
tycker är roligast. Ef
EfterE
ftteerr-som jag inte hinner
neer trän
ner
trää-tr
na så mycket blirr de
ddet
et at
att
att
jag skjuter mångaa tä
tävlingar
tävl
vlin
vl
inga
gr
istället.

Skjuter du mest här på Gotland
eller åker du till fastlandet och
tävlar också?

– Nja, jag brukar vara här på
ön. Däremot är jag med i nåVad har varit mest uppskattat got som heter Island Games,
i cafét?
en tävling som mellan 24 oli– Det var nog kycklinggry- ka öar runt om i hela världen
tan, den har varit jättepopulär. som till exempel Bermuda,
Vi tycker det är viktigt med Rhodos och Isle of man. Det
ordentligt lagad mat och att var två år sedan den tävlingen
det ska finnas flera alternativ arrangerades här på Gotland. I

MATTIAS SAND, Atlas Copco
Pk, har skjutit alla fyra vapengrupper under ÖSM och är
mycket nöjd med helgens arrangemang.
Hur tycker du tävlingen har
genomförts?

– Jag tycker att det varit jättebra. Kanske ett av det bästa
ÖSM jag varit på, rent arrangörsmässigt. Det har inte
varit en enda köbildning någonstans och alla utsatta tider
har fungerat enligt plan. Det
är inte helt ovanligt att det blir
prisutdelningar som slutar vid
niotiden på kvällen, så har det
inte varit här.

varandra mellan de olika vapengrupperna, men det gjorde inte så mycket. Ibland kan
man tycka det är lite tråkigt,
men här var det så pass utmanande att det blev roligt. Det
var bara två som sköt fullt i
revolver.
Har du skjutit några tävlingar på
Gotland tidigare?

– Nej, det har jag inte. Jag
skulle nog kunna tänka på
mig att åka hit och tävla igen
om jag kunde kombinera det
med något annat som till exempel semester. Särskilt om
tävlingarna håller den här nivån.

Hur tycker du att
fältskyttebanan har varit?

Är det en kostnadsfråga att
åka hit och tävla?

– Den har varit bra och lite
mer. Egentligen påminner
banorna väldigt mycket om

– Nja, det är nog mest en
tidsfråga skulle jag säga. Jag
har småbarn och vill inte vara

NP3 ’1
NP
NP3
’19
19

Recept på Katarina Gardelins Kajpsoppa
Kajp är en skogslök, en slags liten purjolök med starkare och annorlunda
smak, som växer vilt här och var på Gotland.
3 dl klippta Kajpor
1 grönsaksbuljong
6 dl mjölk
2 dl grädde
2 msk smör
2 msk Mjöl
Fräs löken och på mjölet. Späd med vätskan och låt koka några minuter.
Om man vill ha krämigare soppa tillsätter du mer grädde och mindre mjölk.
Krydda med svartpeppar och salt efter eget tycke och smak.

borta allt för mycket. Ska jag
åka hit och skjuta endast en
tävling, får jag i så fall åka
väldigt tidigt eller ta nattfärjan över. Skulle det däremot
vara två dagars skytte och flera
starter per dag skulle det inte
vara omöjligt.

OLOF WIDING, Klinte Skyttegille, är ordförande i föreningens pistolsektion.
Vad har ni i föreningen för
uppfattning om hur tävlingen
har gått?

– Jag tycker det har gått bra.
Det känns inte som att det
varit några större problem.
Hur gick det för dig i
Det vi hört är att det varit
tävlingarna?
– På lördagen kom jag till lite kort avstånd mellan stasärskjutning i revolver i alla tionerna. Skyttarna har fått
fall, det får jag vara nöjd med. dåligt med tid att förbereda
Då fick vi även lagsilver i re- sig inför kommande station.
volver. I C slutade jag på 12:e Från uppropet till station ett
plats vilket var helt ok. Under var det bara några meter till
söndagen på vapengrupp A haltpålen, säger Olof och
och B gick det inte alls bra, skrattar. De som har haft jobbigt att gå långt uppskattade
varken fysiskt eller mentalt.
– Just ja, vi tog ju ett lagguld nog den korta promenaden.
i vapengrupp A, säger Mattias Jag stod på station åtta och
och skiner upp. Det är lätt att där försökte vi låta skyttarna
fokusera på det som går dåligt, få tid på sig att komma ikapp
i lugn och ro.
avslutar Mattias och ler.
155

(forts. Olof Widing)

Du är inte den enda Widing
som är med i Klinte?

Det är säkert 20 år sen vi var
ett gäng som åkte till Nynäshamn eller Oskarshamn för
att skjuta tävlingar under helgen. Sen var det bara att bege
sig iväg hem med bilen igen.
Så gjorde vi ett antal år.

– Haha, nej då. Min syster
Eva Widing och mamma står
i cafét, min bror Per Widing
har lagt två av fältbanorna och
pappa agerar supporter, säger
Olof och skrattar. Pappa har
skjutit tidigare och var den Stöter ni på många
som fick in oss barn i skyttet. fastlandsskyttar som tävlar här
på Gotland?
Åker ni till fastlandet och tävlar? – Det är inte många kan jag
– Nu är det dåligt med det. säga, ett fåtal.Vi har en person

i Klinte som har sommarstuga här. Han är aldrig med och
tävlar men är medlem i Klinte. Men det har varit några
under åren som tagit sig från
fastlandet för att tävla på ön.
Är det många som har tävlat
i helgen?
– Det har väl varit ca 120
fastlänningar och kanske 30
skyttar från Gotland. En kretsfältskjutning på Gotland kanske har runt 30 deltagande

Från Klinte Skyttegille var
THOMAS LARSSON tävlingsledare för ÖSM.Thomas, tillsammans med PER WIDING
från samma förening, lade
även fältbanorna för fältskjutningarna.Thomas lade banorna för vapengrupp C/B och
Per lade R/A.
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– Jo, det har jag gjort. Jag
sköt vapengrupp C och A.
Det jag är mest nöjd med är
C där jag sköt 97 poäng. Just
där och då var jag inte nöjd,
men i efterhand känns det bra,
säger Olof och ler.

Många föreningar märker
att kommuner vill lägga ner
skjutbanor. Är det något ni
känt av?

Från vänster: Per Widing och Thomas Larsson

tionerna efter det målmaterial vi hade, berättar Thomas
och Per. Figurerna kanske inte
– En utgångspunkt vi hade kom på de stationer vi ville
var att det skulle vara totalt men vi löste problemet och
100 poäng, det betyder 40 det blev en bra banläggning
figurer och 60 skott, berättar ändå.
Thomas. Från början hade – Tack och lov har vi bra
vi planerat en annan skjut- koll på vår hemmabana och
plats och då rekat olika av- många bra medlemmar i förstånd som vi hade möjlighet eningen, så det blev inget
att skjuta på.Vi hade planerat större problem. I fredags hade
ganska långa håll från början. vi en medlem från föreningen
Sen ville jag även utnyttja här med en grävmaskin som
målställningarna och valde då ordnade både högre och flera
vallar. Det är väldigt bra att ha
mycket växlande figurer.
– Målet har väl varit att man sådana resurser.
ska tänka till lite, det ska inte
vara givet hur man ska göra Har det varit en fördela att
men ett sätt kan ha fördelar använda Snögrinde skjutbanor
över ett annat sätt, berättar istället för den tilltänkta
Per. Jag tror skyttarna har fått skjutbanan?
tänkt till lite innan de började – Arrangörsmässigt är det
jättebra att vara här. Alla staskjuta.
tioner är så nära och det är
enkelt att byta av folk, säger
Blev det svårt att ändra
Thomas. Originalbanan skulskjutplats?
– Vi hade alla stationer och le varit med utsikt över havet
mål planerade efter den an- och då hade vi fått visa upp
dra skjutplatsen. Målen var Gotlands bästa sida. Men detta
inköpta vilket betydde att vi fungerade bättre för oss som
fick börja möblera om sta- arrangörer.
Hur tänkte du när ni lade
banan?

Har du tävlat själv under
helgen?

stationschefen in resultaten
varpå de går direkt till systemet. Då behöver inte sekretariatet skriva in några resultat
alls och resultaten rasslar ut på
nätet direkt.

Vad har ni fått för feedback på
banläggningen?

– Det har i stort sett varit
positiv feedback, säger Thomas. Något jag hörde var att
första stationen var något för
svår i vapengrupp C.

skyttar. Det är inte så många
fler som skjuter fält.

– Det blev väldigt enkelt att
arrangera tävlingarna. Nära
till serveringen, tolkningar som behövde en jury och
mycket annat, berättar Per.
Hur många föreningar har
hjälpt till i arbetet med ÖSM?

– Sju föreningar säger Thomas och Per unisont. Visby
Nationalbeväring hade två
stationer, Slite Pk hade två
stationer, Visborgs Sf hade
två stationer, Klinte Skyttegille två, Gotlandspolisens If
och Hemse-Linde Psk delade på en och Ekeby Pk hade
en station. Sen skötte Klinte
Pk banläggning samt cafét
och tillsammans med Visborg
skötte vi sekretariatet.
Vilket resultathanteringssystem
har ni använt för ÖSM?

– Det är ett egenbyggt system som Jan Edmundsson
skapat. Tanken är att man ska
kunna använda det för alla typer av skytte, berättar Thomas.
Hans vision är att varje patrull
har med sig en surfplatta istället för patrullpärm. Då matar

– Många arrenderar marken
för deras skjutbanor men vi
äger marken för vår skjutbana. Den köpte vi upp sedan
ca 10 år sedan. Vi inte märkt
av några problem förutom i
början när vi byggde banan,
då det klagades på buller, men
det löste sig.
Hur länge har ni varit
medlemmar i Klinte?

– Jag är väl född i föreningen, säger Per och skrattar. Jag
har min tvillingsyster och min
bror i föreningen. Min pappa
sitter en bit bort här, säger Per
och pekar mot ett bord i caféet, och min mamma arbetar
här i serveringen. Mitt skytte
började redan vid 10 års ålder,
runt 1984–1985.
– Jag har bara skjutit pistol
sen 1995, säger Thomas och
skrattar. Om man jämför med
alla andra här, är det kort tid.
Har ni planer för flera
nationella tävlingar?

– Vi har haft en banskjutning men den blev borttagen
från programmet då det var så
få deltagare, berättar Thomas.
Men kommer det någon skytt
från en annan krets får de absolut var med och skjuta, det
har inte varit något snack om
den saken.
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Gör som mästerskyttarna
skjut med
Med Pardinis precisionspistoler har du alla möjligheter att också
bli en mästerskytt. Ladda med PARDINI och FIOCCHI!

GT9 (GT45/GT40)

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

GPR 1

K12

Kid
Generalagent för Sverige
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BOX 80, 692 22 KUMLA. TEL 019-57 86 68 - FAX 019-57 02 68
bo.karlsson@bgkskytte.se
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Historiskt
i
magnumprecision
Av: Tom Jonsson, Gideå Pistol

Det första riksmästerskapet i
magnumprecision genomfördes 2017 i
Östergötland för att 2018 genomföras
på Gotland. Efter två år av lyckade
riksmästerskap beslutade Svenska
Pistolskytteförbundet att genomföra ett SM i
magnumprecision 2019, denna gång i Gideå.
Magnumprecision är precisionsskytte mot vanlig precisionstavla på 50 meter, i
magnumfältskyttets vapengrupper med grovkalibriga
revolvrar och pistoler och
med fri skjutställning. Många
gånger är de vapen som används ombyggda just för denna gren, som tillåter rätt stora
modifieringar och långa pipor, upp till 12” (drygt 30cm).
Det finns också en instegsklass för icke modifierade
revolvrar med pipor upp till
6,5” i kalibrarna .357 och .44
magnum.

vi upplägget från dessa. Det
bygger på att alla skyttar fick
välja skjutdag och skjutlag,
från fredag förmiddag till söndag lunch med maximalt fem
starter per dag. Söndagens
starter var dock begränsade
till max två per skytt. Skyttarna kunde alltså välja både
vapengrupp och tid helt på
egen hand.

Tävlingen avslutades på söndagen med en gemensam
prisutdelning för alla vapengrupper direkt efter det sista
skjutlagets sista skott. Dessutom fanns det möjlighet att
Vi i Gideå Pistol fick en förfrå- vid behov byta skjuttid under
gan av förbundet i slutet av tävlingen och detta fungera2018 om vi ville arrangera ett de mycket bra, inte minst för
SM i magnumprecision 2019, de som blev försenade under
och vi tvekade inte en sekund resan till Gideå, som ligger en
att tacka ja till uppdraget. När bit utanför Örnsköldsvik.Vårt
vi officiellt fått uppdraget intryck var att skyttarna fann
började vi med stor glädje att upplägget väldigt flexibelt
planera tävlingen.Vi insåg att och enkelt. Det var också lätt
vi behövde ett upplägg som att låna vapen av varandra efpassade vår något begränsade tersom man själv styrde vilket
bana eftersom vi beräknade vapen som man startade med.
ca 300 starter.
Vi fick många positiva ord av
Eftersom Gideå Pistol har ar- de tävlande under tävlingsda- Skyttarna ligger uppradade på 50-meter med full koncentration.
rangerat flera stora tävling- garna. Det fina vädret hjälpte Att träffa en precisionstavla med en magnumrevolver på detta
ar i metallsilhuett, använde också till.Vi lärde oss att även avstånd är inte det enklaste.
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Svenska Mästare

Klass M1 – SA .41-.44

Klass M2 – DA .41-.44

Guld: Jano Mikaj, Katrineholms Pk
Silver: Patrik Fält, Storfors Pk
Brons: Rolf Hallman,
Borås Pistolskyttar

Guld: Jano Mikaj, Katrineholms Pk
Silver: Gunnar Karlsson, Eskilstuna Hf
Brons: Michael Pettersson, Borås
Pistolskyttar

Klass M3 – SA .357

Klass M4 – DA .357

Guld: Gunnar Karlsson, Eskilstuna Hf
Silver: Jano Mikaj, Katrineholms Pk
Brons: Rolf Hallman, Borås
Pistolskyttar

Guld: Jano Mikaj, Katrineholms Pk
Silver: Karin Dybeck, Kristinehamns Pk
Brons: – Robert Lindbäck,
Kalix Pistolskyttar

Klass M5 – FRI 9mm-.455

Klass M6 – Pistol 9mm-.455

Guld: Ante Persson, Torsby Psk
Silver: Karin Dybeck, Kristinehamns Pk
Brons: Jano Mikaj, Katrineholms Pk

Guld: Jano Mikaj, Katrineholms Pk
Silver: Rolf Hallman,
Borås Pistolskyttar
Brons: Patrik Fält, Storfors Pk

Trots att det var spända på hur träffarna satt fick skyttarna inte
gå närmare tavlorna. Det är tur att kulhålen i tavlorna är av
magnumkaliber.

Två kvinnliga skyttar av
magnumkaliber. Anita Ohlsson
(t.v.) är en av Sveriges i särklass
bästa magnumskyttar. Karin
Dybeck (t.h.) har bara skjutit
magnum sedan 2017 men tog två
silvermedaljer på det första SM i
magnumprecision.

Till vänster ser vi Patrik
Fält, Storfors Pk, som
tog silver i klassen M1
och brons i M6. Till
höger ser vi Svenska
Pistolskytteförbundets
styrelseordförande
Mike Winnerstig
som är en hängiven
magnumskytt.

Ante Persson, Torsby Psk, visar upp en
vacker 50-poängare. Flest 50-poängare
var det i klass M5, friklassen.

Karin Dybeck,
Kristinehamns
Pk, siktar
in sig innan
skjutledaren
beordrat att
ladda.

Klass M7 – Revolver 9mm-.455
Guld: Gunnar Karlsson, Eskilstuna Hf
Silver: Bo Löfroth, Luleå Pk
Brons: Ante Persson, Torsby Psk

Vandringspriset – ”Skarpaste skytt”
gick till Gunnar Karlsson, Eskilstuna
Hf, som fick 292 poäng.

om en magnumprecisionstävling är relativt lättarrangerad, så länge man har en bra
50-metersbana, så är det viktigt med tillräckligt många
funktionärer. I efterhand insåg
vi att det hade behövts dubbelt så många funktionärer,
för att göra det möjligt med
avlösning på ett bättre sätt.

resultatet stod den i magnumkretsar mycket välkände Jano
Mikaj, Katrineholms PK, för.
Hans sex starter resulterade
i fyra guldmedaljer i vapengrupperna M1, M2, M4, M6,
en silvermedalj i M3 och en
bronsmedalj i M5. Ett otroligt
bra resultat som skulle förvåna
alla, om vi inte redan visste att
Jano har skjutit lika bra eller
ännu bättre vid tidigare tävlingar inom magnumskyttet.

Hela tävlingen omfattade 286

starter. Det överlägset bästa
NP3 ’19

Klasserna M3 och M7 vanns av
rutinerade Gunnar Karlsson
från Eskilstuna, medan Ante
Persson från Torsby tog hem
segern i M5. Även en ung,
kvinnlig och ganska ny magnumskytt, Karin Dybeck från
Kristinehamn, lyckades extremt bra med två silvermedaljer i vardera M4 och M5.
En intervju med Karin hittar
ni på sidan 23 i detta nummer av Nationellt Pistolskytte.

Jag vill passa på att tacka de

funktionärer som gjorde tävlingen möjlig att genomföra.
Jag vill även tacka Per-Anders Svensson från Svenska
Pistolskytteförbundets tävlingskommitté, som hjälpte
till att klistra tavlor när han
hade tid över. Ett stort tack
också till alla positiva skyttar
som var med om ett historiskt första SM i magnumprecision.
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Magnumskyttar gillar stora vapen men även stora målgrupper.
Här behövs det till och med en stege för att markera.

SM i Magnumfält
på Vitheden
Av: Anders Khemi

Årets SM i magnumfält slog rekord, både i värmegrader och
längdgrader. Det blev storslam för Jano Mikaj med hela fyra
guldmedaljer och den stigande stjärnan Karin Dybeck tog
förutom guldmedalj även hem titeln som Mrs. Magnum.
Norrbotten var varmast i
landet när det var dags för
årets svenska mästerskap i
magnumfältskjutning. Enligt
SMHI var det vid tidpunkten
30–35 grader varmt i Kalix
och ännu varmare var det på
Vitheden, strax utanför staden, där tävlingarna ägde rum.

Handsup-stationen är till för att
säkerställa att skyttarna även
kan hantera sina, ofta långpipiga,
vapen stående utan stöd.
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Magnumskyttets eldsjäl Åke
”Sheriffen” Johansson skjuter
inte själv, men fanns självklart
på plats för att hjälpa till med
tävlingarna.

Trots detta var det ändå kämpigt för det tappra gäng som
valde att starta i samtliga klasser under mästerskapet.

När lördagens skytte var klart
och kunde summeras, visade
det sig att Jano Mikaj, Katrineholms Pk, hade skjutit
sina tre första rundor utan att
Skyttarna kunde glädja sig med bomma ett enda skott, dessatt gångvägen runt fältbanan utom hade han höga poäng.
bara var 800 meter lång. Ar- Detta innebar hela tre guldrangören hade även valt att medaljer till Katrineholm i
markera de två långhållen klasserna M1, M2 och M6.
med hjälp av radio, för att Det fjärde guldet stannade
bespara de redan överhettade dock i Norrbotten då Bo
skyttarna den mödosamma Löfroth, Luleå Pk, vann klasgångvägen fram och tillbaka. sen M7.
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Sandra Pommer, Grovskyttarna, tar stöd
och fokuserar för att placera sig i klass M7.
Ser ni figurerna i horisonten?
På station 7 satt figurerna i
målgrupperna på ca 150 meter.

Sanden och värmen fick luften att vibrera. Handsupstationen såg ut att vara förlagd i en öken där revolvrarna
ligger placerade inför eldkommandot.

I den heta
sommarvärmen
är det
viktigt med
vätskekontroll,
något som
de glada
funktionärerna
tog fasta på.
I sekretariatet arbetade Jonas
Fjellström och Mikael Valsås
med resultathanteringen.

Från Svenska Pistolskytteförbundet fanns John-Åke
Andersson och Mike Winnerstig
på plats för att dela ut medaljer.

Det må vara stora figurer
men på en handsupstation utan stöd finns det
inte utrymme för dåliga
avfyrningar.

Prisbordet dukades upp inför prisutdelningen på söndagen.

Söndagens tävlingar ägde rum

i lite mer normal värme för
Norrbotten och vi fick tre
olika guldmedaljörer då Jano
Mikaj ”bara” vann klassen
M4. Karin Dybeck, Kristinehamns Pk, tog hem segern i
M5 och Patrik Fält, Storfors
Pk, tog hem segern i M3.
När det gäller lagtävlingarna

blev det större spridning på
guldmedaljörerna. Fem olika
NP3 ’19

föreningar stod som vinnare
i de sju klassar som avgjordes
under helgen. I lagtävlingen lyckades dessutom hemmaföreningen, Kalix Ps, ta en
seger och fick ta emot guldmedaljerna i klassen M3.
Det var heller ingen överraskning att titlarna ”Mr och Mrs
Magnum” togs av Jano Mikaj
och Karin Dybeck. Dessa tog
även specialpriserna för hög-

sta poäng på sista stationen.
Jano hade 55 poäng med öppna riktmedel och Karin med
samma poäng i friklassen. Det
fanns även ett specialpris med
den korta revolvern där Bo
Löfroth tog hem segern med
49 poäng.
När tävlingarna sammanfatta-

des konstaterades att ett magnum SM aldrig gått så långt
norrut och att det dessutom
var en av de varmaste tävlingarna som ägt rum. Arrangörsmässigt var det stora lovord
från deltagande skyttar som
konstaterade att de gjort rätt

val genom att anmälda sig till
tävlingarna trots att det var så
långt bort.
För Kalix Ps var det första
gången man arrangerar en
så stor tävling och man hade
all anledning att vara nöjda
när skyttarna åkte hemåt på
söndagskvällen. Tävlingsledaren Robert Lindbäck riktar ett stort tack till övriga
föreningar från kretsen som
hjälpte till med tävlingarna.
Dessutom hade man ett bra
gäng sponsorer som såg till
att stötta årets SM på ett förträffligt sätt.
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Medaljörerna
Medaljörer i klassen
M1. Guld Jano Mikaj,
Katrineholms Pk. Silver
Lennart Wennberg,
Borås Ps. Brons Patrik
Fält, Storfors Pk.

Medaljörer i klassen
M2. Guld Jano Mikaj,
Katrineholms Pk.
Silver Pierre Löfquist,
Hallsbergs Pk. Brons
Andreas Nilsson dy,
Luleå Pk.

Medaljörer i klassen M3.
Guld Patrik Fält, Storfors
Pk. Silver Jano Mikaj,
Katrineholms Pk. Brons
Ante Persson, Torsby
Psk.

Medaljörer i klassen
M4. Guld Jano Mikaj,
Katrineholms Pk. Silver
Gunther Wohlfarth,
Skyttealliansens Pk.
Brons Karin Dybeck,
Kristinehamns Pk.

Medaljörer i klassen
M5. Guld Karin Dybeck,
Kristinehamns Pk. Silver
Ante Persson, Torsby
Psk. Brons Mikael
Isaksson, Grovskyttarna.

Medaljörer i klassen
M6. Guld Jano Mikaj,
Katrineholms Pk.
Silver Kent Rehn,
Grovskyttarna. Brons
Magnus Larsson,
Storfors Pk.

Medaljörer i klassen M7.
Guld Bo Löfroth, Luleå
Pk. Silver Bo Engström,
Luleå Pk. Brons Robert
Wirius, Hallsbergs Pk.

Hederspriserna var
tillverkade av Arctic
shop. De bestod
av lokal slöjd och
läckerheter.

Guldmedaljörer – Individuellt

Titlarna Mr.
och Mrs.
Magnum
gick i år till
Jano Mikaj
och Karin
Dybeck.
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Klass
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7

Valör
Guld
Guld
Guld
Guld
Guld
Guld
Guld

Namn
mn
Jano Mik
Mikajj
Jano Mikaj
Patrik Fält
Jano Mikaj
Karin Dybeck
Jano Mikaj
Bo Löfroth

Förening
K
Katrineholms
ti h l
Pk
Katrineholms Pk
Storfors Pk
Katrineholms Pk
Kristinehamns Pk
Katrineholms Pk
Luleå Pk

Guldmedaljörer – Lag
Klass
M1

Valör
Guld

Förening
Borås Pistolskyttar

M2

Guld

Hallsbergs Pk

M3

Guld

Kalix Ps

M4

Guld

Skyttealliansens Pk

M5

Guld

Skyttealliansens Pk

M6

Guld

Storfors Pk

M7

Guld

Hallsbergs Pk

Lagmedlemmar
Lennart Wennberg, Michael
Pettersson, Rolf Hallman
Nils Bäckström, Robert Wirius,
Pierre Löfquist
Mikael Eriksson, Niklas Olsson,
Håkan Olsson
Gunther Wohlfarth, Richard
Hallin, Anita Olssson
Gunther Wohlfarth, Richard
Hallin, Anita Olssson
Magnus Larsson, Peter Piscator,
Patrik Fält
Nils Bäckström, Robert Wirius,
Pierre Löfquist
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En stigande stjärna på
magnumhimlen
Text: Mike Winnerstig
Foto: Anders Khemi

Ibland kommer förändringar inom skyttet och dess
resultatlistor väldigt snabbt. På mycket kort tid
har ett helt nytt namn börjat konkurrera på allvar
om medaljerna inom magnumskyttet, som länge
dominerats av en relativt liten grupp duktiga skyttar
med många års erfarenhet av magnumskytte.
I år är Karin Dybeck namnet
som bärs av en tjej på 31 år
från Kristinehamn. Hon började med pistolskytte så sent
som 2015, i samband med en
kickoff-aktivitet på jobbet.
Till vardags levererar Karin
frukt och grönsaker med lastbil. Hon upptäckte ganska
snart, trots en stor ödmjukhet i sin framtoning, att hon
hade fallenhet för pistolskytte. Redan efter bara fem-sex
gångers träning på klubben
Kristinehamns Pk, vann hon
en klubbtävling i vanligt precisionsskytte i vapengrupp C,
med 315 poäng – dvs 45 poäng i snitt. Det är väldigt bra
för en nybörjare.
Hennes första SM var magnumfält-SM på hemmaplan
i Kristinehamn 2017, som
dock gick mindre bra resultatmässigt. Magnumfältskytte
är en svår gren, där man inte
bara måste vara extremt bra
på precisionsskytte utan också veta hur kulbanan för sina
laddade patronerna ser ut och
även på att bedöma avstånden
till målen.
Den första skrällen för Karin

kom därför i år, på det första
svenska mästerskapet i magnumprecision, som gick av
stapeln i Gideå utanför Örnsköldsvik i juni 2019. På fyra
starter vann Karin två silNP3 ’19

vermedaljer. Silver tog hon
i klassen M4 (.357 magnum
double action, DA) på mycket
fina 289 poäng, bara en poäng
efter guldmedaljören och den
rutinerade mästerskytten Jano
Mikaj från Katrineholm. Den
andra silvermedaljen tog hon
i klassen M5 (friklassen, som
tillåter optiska riktmedel), där
hon slutade på nästan oslagbara 297 poäng av 300 möjliga, vilken även omfattade fyra
50-poängare.

två med Antes vapen. Efter två
serier stod det klart att gammal var äldst den här gången
och Ante vann guldet med två
poängs marginal före Karin.

För de som tror att det är en-

När jag intervjuade Karin direkt

kelt att skjuta magnumprecision med optiska riktmedel
vill jag uppriktigt säga: det är
fel! Att skjuta extremt bra resultat med en tung, kraftigt rekylerande revolver eller pistol
med en stor kikare ovanpå är
inte alls enkelt. Även om det
går att göra det för en duktig
skytt är svårighetsgraden ändå
sådan att friklassen kommit
att bli kejsardisciplinen inom
magnumskyttet.Till saken hör
att segraren i just denna tävling, mångårige magnumskytten Ante Persson från Torsby,
också hade 297 poäng och
därför fick genomföra en särskjutning mot Karin. Karin
hade dessutom under hela
tävlingen lånat Antes vapen
– en ombyggd S&W 686:a –
och särskjutningen fick därför
genomföras så att Ante sköt
först och Karin sköt sen, bägge

efter SM-tävlingen i Gideå
frågade jag henne om hur
det kändes, och hon svarade
spontant på mjuk värmländska: ”Två silvermedaljer – jag är
dyngnöjd!”
Men det skulle bli ännu
bättre. På årets magnumfält-SM i norrbottniska Kalix
i juli genomförde Karin tre
starter. Två av dem resulterade i medaljer. Dels en bronsmedalj i M4 (.357DA) och
dels en guldmedalj i friklassen (M5). Friklassguldet tog
hon dessutom i knivskarp
konkurrens med ovannämnde Ante Persson från Torsby,
som den här gången fick se
sig besegrad med endast en
poäng – Karin vann med 48
träff i 15 figurer och totalt 307
poäng, medan Ante hade 306
poäng. Så vass är konkurrensen bland elitskyttarna inom

magnumskyttet. Den här
gången använde Karin dock
ett eget nyinköpt vapen, en
begagnad Ruger GP100 med
12”-pipa och kikarsikte, på
sin tid byggd av den legendariske Roger ”Ruger-Roger”
Svensson i Alingsås.
När det gäller Karins framti-

da utveckling som skytt lär
vi nog se henne på många
magnummästerskapspallar
framöver. Men hon är också
intresserad av ”vanligt” precisions- och fältskytte, även om
magnumskyttet ligger henne
extra varmt om hjärtat.
– De aktiva inom magnumskyttet, ”magnumfamiljen” som de brukar kallas, är
en extremt trevlig och social
samling människor, berättar
Karin. De är hjälpsamma, delar alltid med sig av både tips,
råd, erfarenheter och vapen –
och jag hade aldrig utvecklats
så fort om jag inte fått stöd av
så många mer erfarna skyttar.
Vi önskar Karin lycka till i sitt
kommande skytte!
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SM PPC/Swedish
Open 2019
Text och foto: Peter och Anna Stålbrand
Foto: Annelie Elfsö och Niklas Sjögren

De fyra första dagarna i augusti samlades
den svenska eliten inom PPC för att strida
om SM-medaljerna. Samtidigt genomfördes
tävlingen Swedish Open där även
internationella skyttar fick delta. Mängder
med medaljer delades ut och ett nytt svenskt
rekord registrerades.
Rikstens Skf fick i uppdrag
att arrangera årets SM i PPC
som genomfördes på Botkyrka Skyttecenter (tidigare
Hacksjöbanan) strax söder
om Stockholm. Förutom de
svenska mästerskapen i PPC
arrangerades även Swedish
Open för att erbjuda internationella skyttar att delta, vilket
var mycket uppskattat. Flera norska skyttar tävlade och
hela vägen från England kom
PPC-legenden Neil Jones för
att ställa upp i tävlingarna.

ut hur många skott som avlossats under tävlingarna. Under de fyra tävlingsdagarna
fick skjutvallarna på Botkyrka Skyttecenter smaka på 57
516 kulor.
Botkyrka Skyttecenter har

verkligen fått ett lyft och
kommunen har ställt upp med
mycket resurser för att det ska
bli ett fint skyttecenter. Det
fanns även en ny parkeringsyta inne på området för att
ge besökarna mer utrymme
att parkera på.

Totalt ställde 110 skyttar upp

för att tävla i hela 589 starter.
Den största vapengruppen var
inte helt oväntat P1500 med
98 starter. Resultathanteringssystemet som PPC-Sverige har utvecklat kan räkna
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Arrangemanget flöt på och alla

Jens O’Konor
visar upp sitt
nya svenska
rekord i
Distinguished
Revolver (SR6).
596 poäng och
40 X (innertior).

förbundet tävlingskommitté
kommenterade det hela:
– Jag hade inte förväntat
mig något annat än en väl
fungerande tävling, sa JohnÅke med ett lugn i rösten.
Funktionärerna har gjort detta så många gånger tidigare
och de kan verkligen sin sak.
Under söndagen slogs även
ett nytt svenskt rekord i vapeng r uppen Distinguished Revolver (SR6) av Jens
O’Konor, Atlas Copco Pk.
Med hela 596 poäng och 40
X (innertior) slog han det
tidigare rekordet från 2014
med ytterligare 7 X.

funktionärer jobbade tillsammans likt en väloljad maskin.
John-Åke Andersson, ordfö- Prisutdelningen blev lång men
rande i Svenska Pistolskytte- var väldigt uppskattad. Innan
medaljer och priser delades

ut tackades alla funktionärer
av tävlingsledningen och de
fick ta emot glasplaketter till
åskådarnas rungande applåder och hyllningar. Förutom
SM-medaljer delades det även
ut vackra glasplaketter till de
tre bästa skyttarna i varje vapengrupp och klass i Swedish
Open och det svenska mästerskapet.
Thomas Svensson, Linköpings
Skf, tog hela 6 medaljer under
årets SM, två av varje valör.
Jens O’Konor,Atlas Copco Pk,
stod för guldskörden med 3
guldmedaljer, 1 silver och 1
brons.
Svenska Pistolskytteförbundets
styrelseordförande Mike Winnerstig delade ut hederspla-
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Bänkarna bakom 50 yardslinjen på den stora skjutbanan var
belamrad av nyfikna skyttar med målkikare.

På 7-yardslinjen går det
snabbare men kraven
att få alla X är ännu
större.

Det är på 50-yardslinjen de flesta resultaten avgörs.
PPC är en precisionsgren.

Skyttarna har många
säregna varianter på
skjutställningar. Här
ser vi Jens O’Konor till
vänster som använder
tummen för att hålla mot
barrikaden.

I PPC markerar man
varandras tavlor.
Den långa 50-metersbanan på Botkyrka Skyttecenter är väl anpassad
för PPC och många andra grenar. Här finns det ordentligt höga vallar
och plats för många skyttar.

ketter till flera funktionärer
som tävlingsledningen ansåg
hade gjort något extra. Därefter tilldelade Svenska Pistolskytteförbundet standar till
arrangören Rikstens Skf och
även till huvudsponsorn Protection Company vars ägare
är tävlingsgeneralen Michael
Axell.

Presentkorten var sponsrade
av Kruttunnan och Caliber 44
och låg på belopp från 500 kr
och uppåt. Mike Winnerstig
fick agera utropare när han
drog korten på vinnarna ur
lådan. Flertalet skyttar vann
mer än ett presentkort tack
vare att de startat flera gånger
i tävlingarna.

För att krydda prisutdelningen
lite extra lottades presentkort
ut bland alla som startat. Resultatkorten från tävlingarna
lades i en stor låda för att dras
till lottning. För att vinna var
man tvungen att personligen
närvara vid prisutdelningen.

Efter tävlingen ställde vi några
frågor till Fredrik Karlström, sekreterare i Rikstens Skf.

Vad vi hörde av flera gäster så
var dom också väldigt nöjda
med arrangemanget.

Nu är hela SM-arrangemanget
över. Har allting levt upp till era
förväntningar?

Vad var skyttarna mest nöjda
med?
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Att hålla koll på tiden i
PPC är otroligt viktigt,
därför har många
skyttar timern monterad
på handleden.

– Närheten till allt och att
– Ja det tycker vi att det har. det på anläggningen finns

plats att ställa upp husvagnar
under ett arrangemang uppskattas av skyttarna. Man hade
även från kommunen lånat
en duschvagn så att det fanns
möjlighet till en dusch för
gästerna, en del skyttar bodde
där i 5 nätter.
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Niel Jones från England
färdades den långa vägen
till Sverige för att delta
i Swedish Open.
Niel är smått
legendarisk
inom PPC och
har genomfört
åtskilliga kurser
i skyttegrenen.

Linköpings Skf tog storslam på SM i PPC.
C.
Vinnarna tilldelades plaketter i
glas med ett vackert tryck där
Stockholms silhuett kan ses framför
den svenska flaggan.

– Förutom parkbänkar för
åskådare att sitta på nere vid
den stora banan, lånade kommunen även ut tält som ställdes
upp för sol eller regnskydd.

Funktionärerna
fick förutom förtjänstmedaljer
F
ta
t emot plaketter.

bara behövde jobba halvdagar, men flera ställde ändå upp
mer än de behövde.

Hur många funktionärer
behövdes för de fyra dagarna?

Stort tack till alla funktionärer

– Totalt var det närmare 30
personer som ställde upp som
funktionärer under tävlingarna vilket gjorde att många

och skyttar som tillsammans
frambringade ett utomordentligt svenskt mästerskap
i PPC.

Svenska
S
k Mästare

Jens O’Konor, Atlas Copco Pk
SR6” (Distinguished revolver)
SP5” (Distinguished Pistol)
SP5”Fr (Stock Semi Auto)

Thomas Svensson
George Ekström
Linköpings Skf
Linköpings Skf
P1500
SR4” (Service revolver)
SR2,75” (Off-Duty revolver)

Resultat
Open
Guld
Silver
Brons

Johan Ahlbeck
Torna Hällestads PSK
R1500

Anders Lundback
Riksten Skf
Open

Resultat
Riksten SKF
Torna Hällestads PSK
Linköpings SKF

SR2,75” (Off-Duty revolver)
Guld
Thomas Svensson
Silver Johan Ahlbeck
Brons Andreas Granberg

Linköpings SKF
Torna Hällestads PSK
Piteå PK

P1500
Guld
Thomas Svensson
Silver Jens O’Konor
Brons George Ekström

Linköpings SKF
Atlas Copco PK
Linköpings SKF

SR4” (Service revolver)
Guld
George Ekström
Silver Håkan Johansson
Brons Robert Strömqvist

Linköpings SKF
Halmstads SSK
Åmåls PK

R1500
Guld
Johan Ahlbeck
Silver Thomas Svensson
Brons Jens O’Konor

Torna Hällestads PSK
Linköpings SKF
Atlas Copco PK

SR6” (Distinguished revolver)
Guld
Jens O’Konor
Atlas Copco PK
Silver Thomas Svensson
Linköpings SKF
Brons Johan Ahlbeck
Torna Hällestads PSK

SP5” (Distinguished Pistol)
Guld
Jens O’Konor
Silver Johan Ahlbeck
Brons Andreas Granberg

Atlas Copco PK
Torna Hällestads PSK
Piteå PK

Lag – Pistol (P1500)
Guld
Linköpings SKF
Silver Torna Hällestads PSK
Brons Atlas Copco PK

George Ekström, Thomas Svensson
Johan Ahlbeck, Conny Johannesson
Jens O’Konor, Thomas Beck

SP5”Fr (Stock Semi Auto)
Guld
Jens O’Konor
Silver Andreas Granberg
Brons Thomas Svensson

Atlas Copco PK
Piteå PK
Linköpings SKF

Lag – Revolver (R1500)
Guld
Atlas Copco PK
Silver Falu SPSK
Brons Linköpings SKF

Jens O’Konor, Thomas Beck
Jan-Ola Jansson, Andreas Martinsson
George Ekström, Jonas Sjöberg
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Anders Lundback
Johan Ahlbeck
Thomas Svensson
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Allt skytte är BRA skytte!

Jens O’Konor
Av: Peter och Anna Stålbrand

Efter årets SM i PPC fick vi ett snack med Jens O’Konor,
Atlas Copco Psk, en av Sveriges största skytteprofiler.
Under SM tog han hela tre guldmedaljer och även en
guldmedalj i lag. Vi blev nyfikna på vad som driver
honom och hur han lyckas så bra med sitt skytte.
När började du skjuta PPC?

te, inte uteslutande bara PPC.
Eftersom jag skjuter så pass
många grenar tränar jag både
fält, precision och PPC samt
även lite sportskytte. Jag tror
man behöver skjuta allt. Allt
skytte är bra skytte.
– När det inte är säsong tränar jag kanske en gång per
vecka och när det börjar bli
säsong tränar jag kanske 4–5
dagar per vecka. Det trappas
upp under våren och ju närmare tiden kommer för SM i
fält och precision desto mer
tränar jag.
– Jag sköt mycket luftpistol
Hur gick du vidare och satsade förut på vintrarna, men det
på PPC-skyttet?
har blivit mindre och mindre
– Det var när jag insåg hur av det. Något som egentligen
roligt det var att skjuta PPC. är en fantastiskt bra träning.
Min modell 14 behövde ett
lyft och jag tog kontakt med Är det här resultatmässigt ditt
Jim Forsberg, som är en känd bästa PPC SM?
profil när det gäller att trimma – Jag har skjutit några bra
och bygga revolvrar. Jag för- SM tidigare också. Denna
klarade för Jim att jag ville ha gång blev det guld i grenar
en revolver som passade både som jag kanske inte brukar ta
för fältskjutning och PPC. Jim hem. Distinguished Pistol har
vägrade och sa till mig: ”Ska jag vunnit några år i rad men
du bli duktig i PPC behöver annars är R1500 och Open
du en revolver som bara är för mina två bästa grenar. Men
PPC”.
det är absolut ett av mina bäs– Min modell 14 blev då en ta SM, sen är det fantastiskt att
ren PPC-revolver och den jag få sätta ett nytt svenskt rekord,
skjuter med än idag. Den fick säger Jens och ler nöjt.
bland annat ett nytt trycke
och ett Aristokratsikte med Hur påfrestande är det att
trelägesramp. Där är siktet behålla fokus i en 150-skotts
inställt på mitten för 3- och match?
7-yard. På 25- och 50-yards – Att vara närvarande och
är det inställt för att sikta på orka fullfölja 150 skott är påpilen längst upp på tavlan.
frestande. Framför allt när det
går riktigt bra. Så har det varit
Tränar du mycket skytte?
under detta SM också, väldigt
– Ja, jag tränar mycket skyt- många har skjutit bra fram till
– Oj, det minns jag inte, säger
Jens och skrattar. Jag har skjutit pistol så länge och i många
olika grenar, men jag tror att
var ungefär 10 år sedan.
– Jag gick en kurs med Grödinge Psk där Michael Axell
utbildade oss. Då hade jag en
gammal Smith & Wesson revolver i modell 14 som jag
sköt de första åren med. Jag
tror jag nådde upp till 1455
eller 1457 poäng med den,
vilket är helt ok för att vara en
revolver i standardutförande.
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slutet för att
sedan tappa.
– Under detta
SM har det nog
skjutits högst resultat
någonsin i R1500.
Johan Östlund
blev utan medalj på 1488 poäng och 10 skyttar
sköt mer än 1480
poäng, något sådant har aldrig hänt. Det är en
fantastisk nivå och det finns
inget annat ställe i världen
där skyttarna är så pass bra på
PPC, säger Jens med stolthet.

Skytteprofilen

Kommer du att fortsätta
PPC-karriären framöver?

– Ja, jag tycker det är så otroligt roligt, säger Jens entusiastiskt. Det är en väldigt bra
gren och även bra träning inför fältskyttet. PPC är för mig
en blandning av precisionsskjutning och fältskjutning.
En PPC 1500 match avgörs
på 50-yardslinjen, när man ska
skjuta väldigt tätt på långt avstånd.
Varför anser du att de som
aldrig provat PPC ska göra det?

– Det är just den stora variationen. Att få skjuta snabbt på
korta avstånd och sedan skjuta
fältmässigt från 25-yardslinjen
för att sen precisionsmässigt
från 50-yard. Det är fastställda
regler och avstånd vilket gör
att man alltid kan jämföra sitt
resultat både mot sig själv och
mot andra.
– Är man duktig i PPC är
man en duktig skytt över hu-

vud taget. De som är duktiga
PPC-skyttar visar sig även i
toppen på många andra grenar. Tränar man PPC då jäklar blir man en riktigt duktig
fält- och precisionsskytt. Det
ger en riktigt bra utveckling
av skyttet om man vill skjuta
grovt.
Hur tror du att man ska få in fler
skyttar i PPC?

– Man måste anordna kurser, vilket inte är ett problem.
Vi känner till folk från Bromma som har åkt land och rike
runt för att utbilda i PPC.
– Klubbarna behöver inte
satsa så stort. På min klubb,
Atlas Copco Psk, har vi en
fripistolbana med tre platser
där vi gjort ordning för några stolpar. Det räcker alldeles
utmärkt att träna på. Det behöver inte vara mer pretentiöst än så. Börja smått för att
komma igång.
– För att bli någonting måste man också komma ut och
tävla. Då lär man känna andra
skyttar och får mängder med
hjälp och tips för att bli bättre.
Det är något som PPC-skyttar är riktigt bra på, att hjälpa
varandra.
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Rengöringskit med läskstång,
borstar, adapter för filtrenare
och smidig blå låda.
Boresnake. Pris: 235 kr
Pris: 120 kr

Schletek vapenvårdskit med 3 rengöringsmedel.
Pris: 300 kr

Dillon
XL

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

Snurreburk för .22
Pris: 190 kr

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

Sickinger läderhölster. Svart eller brunt.
Pris: 800 - 1150 kr

Guga Ribas hölster, bälte (inner+ytter) och
4 magasinhållare. Prisexempel: 4190 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 ingår ej)
Skyttebåge Olympic.
Pris: 2700 kr

Peltor X4.
Pris: 345

Peltor Optime.
Pris: 275 kr

Skyttesimulator MantisX.
Pris: 2090 kr

Skyttebåge WC3.
Pris: 1890 kr

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

Militär
snabbmatch
Text och foto: Peter och Anna Stålbrand
Foto: Peter Siegel

Hugelsta Skyttecentrum strax utanför Eskilstuna var samlingsplatsen
för de skyttar som kämpade om årets SM-medaljer i militär
snabbmatch. Skyttegrenen har blivit väldigt populär under de senaste
åren och det är ofta fulla skjutlag i de tävlingar som arrangeras.
Tävlingarna höll ett högt och felfritt tempo under de två dagarna som
startade tisdagen den 2 juli. Totalt noterades närmare 500 starter.

Roger Björkman intervjuades av Sveriges Radio under tävlingarna.

Redan under första dagen
blev tävlingsledaren Roger
Björkman intervjuad i Sveriges Radio P4 som nyfiket
fanns på plats och rapporterade om tävlingsarrangemanget.
Lyssnarna kunde höra om hur
tävlingen gick till och Roger
berättade även att hela arrangemanget gått väldigt bra.
Förutom rapportering i radio
kunde vi läsa om tävlingarna i
Eskilstuna kuriren, men även
SVT Sörmland fanns på plats
för att göra ett inslag som sändes i den lokala Tv-kanalen.
Det noterades även ett nytt

svenskt lagrekord i klassen veteran äldre. Det var Jan-Åke
Lindström och Curt Johansson från Roslagens Ps som
stod för den bravaden. Med
deras 1131 poäng fick de ta
emot publikens jubel när de
fick guldmedaljerna.
Under tisdagens prisutdelning

Skjuthallarna
på Hugelsta
Skyttecentrum var
fulla under båda
tävlingsdagarna.
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fanns Muhammed Tahsin från
Eskilstunas kultur- och fritidsnämnd för att bistå med
prisutdelningen. Han berättade hur viktigt SM-arrangemanget var för staden då den
växer som idrottsstad.

Hugelsta Skyttecentrum är väl
anpassad för tävlingar av den
här storleken. Det finns gott
om skjutplatser och det intilliggande klubbhuset kan
utan problem klara större skaror med hungriga och fikasugna skyttar.
Under onsdagens pr isut-

delning berättade tävlingsledaren Roger Björkman
berättade att hela tävlingen gått väldigt bra och han
hyllade funktionärerna som
gjort ett enastående arbete. Denna uppskattning visade tävlingsledningen även
vid prisutdelningen då alla
funktionärer fick komma
fram och ta emot publikens
hyllningar. Svenska Pistolskytteförbundet delade ut
förtjänstplaketter till betydande funktionärer och även
en varsitt standar till Eskilstuna Psk samt Uppsala Pistolskyttekrets.
Ett stort tack till alla skyttar

och arrangörerna Eskilstuna
PSK, Råsbo PSK och Bålsta Skyttesällskap för en väl
genomförd tävling i militär
snabbmatch.
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Svenska Mästare

Tävlingsledningen kallade fram
alla funktionärer som ställt upp
under tävlingarna. De hyllades
med publikens applåder.

Öppen C
Jan-Olof Danielsson,
Älvdalens PK

Öppen A
Marcus Nygren,
Tingsryds PSK

Dam C
Maria Öberg, Bodens
SSK

Veteran Yngre C
Torben Rundqvist,
Vårgårda PSK

Öppen B
Mikael Nilsson,
Sportskyttarna
Ljungby

Öppen R
Daniel Jander,
Örebro PSSK

Junior C
Simon Jander,
Örebro PSSK

Curt Johansson (t.v.)
och Jan-Åke Lindström
från Roslagens Ps
Veteran Äldre C
som stod för det nya
Jan-Åke Lindström,
lagrekordet i Veteran
Roslagens PS
Äldre med 1131 poäng.

Roger
Björkman

Hur många föreningar har
varit med och bidragit med
funktionärer?

Linda Svensson, Råsbo Psk, arbetade hårt
tillsammans med många andra i sekretariatet.

Jan-Åke Lindström, Roslagens
Pistolskyttar, var nöjd med sin
50-poängare. Han kommer
även att medverka på nordiska
mästerskapen i fältskytte i
september.

Svenska Pistolskytteförbundets
representant, Per-Anders
Svensson, delade ut standar
till Eskilstuna Pk och Uppsala
Pistolskyttekrets.

Var rollen som tävlingsledare
för ett SM svårare än du trodde?

funktionärerna i skjuthallarna
som gjorde att allt gick som
smort.
– Utan dem hade vi blivit
senare med många arbetsuppgifter. Martin Råsbo har även
hjälpt till att få live-rapporteringen på plats.

– Sekretariatet skall ha en
stor guldstjärna och funktionärerna på banan ska definitivt ha en stor eloge. Mitt jobb
Hur har förberedelserna inför
hade kunnat vara betydligt
tävlingarna gått?
svårare om jag inte haft den
– Det har varit mycket och
nuvarande organisationen
många små detaljer att tänsom stöd i ryggen.
ka på. Tack var att jag fått
ihop en bra funktionärsstab Har du fått någon respons från – Vissa människor i sekretaoch organisation har det gått skyttarna om arrangemanget? riatet ska definitivt lyftas fram
väldigt smidigt. Utan vissa – De skyttar jag pratat med och det är Linda Svensson,
nyckelpersoner på några po- hittills har varit väldigt nöjda. Monica Hjertqvist, Martin
sitioner hade det varit aning- Visst har det varit några små- Råsbo, Benjamin Råsbo, Seens tyngre att arrangera detta. missar här och där men det är bastian Råsbo från Råsbo Psk,
Jag vill särskilt nämna Roger ingen som har klagat. Många Marianne Eriksson, Bålsta Skf
Svärd, Jonas Viberg och Hen- har gett beröm till funktionä- samt Johanna Björkman. Vi
bör även nämna de duktiga
rer och sekretariatet.
rik Kyhlström.
– Vi är tre föreningar involverade. Eskilstuna Pk, Bålsta
Ssk och Råsbo Psk. Alla har
bidragit med gott om funktionärer vilket fått tävlingarna
att flyta på väldigt bra.
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Nu är allt över för denna gång.
Vad händer nu?

– Nu när det här är färdigt
och genomfört lättar det min
börda en hel del. Nu ska jag
åka till Gävle och tävla, enbart som skytt, säger Roger
med en lättnad i rösten.
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Svenska
Mästerskapen

i fält- och precisionsskjutning
Text och foto: Peter och Anna Stålbrand
Foto: Peter Siegel

När mästerskapen i militär snabbmatch var avklarade i
Eskilstuna drog sig många skyttar lite längre norrut, det var nu
dags för fyra dagars tävlande i fält- och precisionsskjutning.
Bara 15 minuters bilväg utanför Gävle ligger Älgsjöns
Skjutbana, där årets tävlingar
genomfördes. Förutom skyttar fanns det många handlare på plats och även Svenska
Pistolskytteförbundets kansli fanns i ett av tälten för att
svara på medlemmarnas frågor och funderingar.

Sveriges Television fanns på plats och rapporterade om de svenska
mästerskapen. Här ser vi Patrik Manlig bli intervjuad. Till höger om
Patrik syns William Ekekrantz och Johan Östlund som också blev
intervjuade.
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Arrangören hade ordnat en
matvagn från ”Gluggen” som
fanns på tävlingscentrum vid
lunch varje dag. Åtgången var
stor från vagnen och kom man
tillbaka lite för sent från en
tävling, fick man se sig snuvad
på maten. Då fanns det möjlighet att förpassa sig till klubb-

huset lite längre bort där det
bland annat serverades kaffe
och smörgåsar. Något som var
lite extra populärt var tältet där
det bland annat serverades friterad banan med glass.
En mycket uppskattad gest från
arrangören var vapenförvaringen, där skyttarna kunde lämna in sina vapen både
under dag- och nattetid. Nu
kunde man lämna in sina vapen innan avfärd från tävlingen och röra sig mer fritt
när det var dags för kvällsaktiviteter.
De kompletta resultatlistorna finns
på https://www.pistolsm2019.org
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Station 1 var ingen lätt start.
Även den bästa kunde tappa bort
någon träff på de små figurerna.

Årets SM hade nya figurer som Izabell Sjödin själv har designat. Det
märktes även att arrangören lagt mycket arbete på fältterrängen.

Laya Nilsonius, Vinslövs Psk, skjuter station 8 och
sätter alla sex skotten.

På plats under tävlingarna

son, ordförande i Svenska
Pistolskytteförbundets tävlingskommitté, tävlingarna
och det enastående arbete
alla inblandade gjort för att
genomföra arrangemanget.
Välförtjänta funktionärer tilldelades förbundets förtjänst-

fanns Stefan Andersson och
Stefan Hallén från Försvarsmakten som intresserat följde
arrangemanget. Stefan Andersson är Svenska Pistolskytteförbundets kontaktperson
på FM och Stefan Hallén är
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chef över frivilligavdelningen. Stefan Hallén delade även
ut medaljer till de duktiga
skyttarna vid en av prisceremonierna.
Under tävlingens sista dag

hyllade John-Åke Anders-

plaketter i silver och brons för
sitt arbete vilket även applåderades av publiken.
Vi vill tacka alla skyttar, funktionärer och arrangörer för
ett genomgående väl genomfört SM.

33

Funktionären Märta Östlund
hade hand om hederspriserna
och bistod även vid
prisutdelningarna.
Under årets SM fanns hela
96 veteraner från hela landet
representerade.

Svenska Pistolskytteförbundets
styrelseordförande, Mike
Winnerstig, fanns självklart
på plats. Han förmedlade vad
förbundet arbetar med just nu i
form av remissvar, blyfrågor och
mycket annat.

Närmast ser vi Maria Prandl-Norrgård som skjuter
finalen i damernas precision i vapengrupp C.

Kristian
Sjöberg,
Torna
Hällestads
Psk, visar upp
en vacker
50-poängare.

I mitten ser vi Svenska Pistolskytteförbundets
generalsekreterare, Nils-Anders Ekberg, som guidade
Stefan Hallin (t.v.) och Stefan Andersson (t.h.) runt
fältskyttebanan.
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Madeleine Johansson, Högsby
Pk, var nöjd efter sista stationen.
Inte så konstigt då hon sköt
fullt. Senare visade det sig att
hon var ensam om bravaden i
damklassen för vapengrupp C.
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Svenska Mästare
Torsdag
Fältskjutning: Öppen A
Precisionsskjutning:
C Damer, Junior, Veteraner

Fält – Öppen A
Tommy Hansen,
Bodens Ssk

Precision – Junior C
Pernilla Lander Nordin,
Säffle Pk

Fältskjutningen i A öppen var svår men inte omöjlig. Det visade
Tommy Hansen, Bodens Ssk och Johan Ahlbeck, Torna Hällestads
PSK som båda sköt fullt med 60 träff och hamnade i särskjutning
om guld- och silvermedaljerna. Tommy stod efter den tuffa
särskjutningen som svensk mästare. Hela 10 skyttar med 59 träff
fick särskjuta om bronsmedaljen, något som avgjordes redan efter
andra särskjutningsstationen.

Precision – Dam C
Maria Blosfeld,
Limhamns Sf

Precision –
Veteran yngre C
David Nordin,
Rundvik Pk

Precision –
Veteran äldre C
Ove Granberg,
Eskilstuna Psk

Även i damernas precision blev det en rafflande final.
Maria Blosfeld, Limhamns Sf, stod efter finalskjutningen klar med
475 poäng. Maria Prandl-Norrgård, Salems Pk och Hanna Eriksson,
Lövsta Skf hade då 474 poäng var och särsköt om silver och brons.

Fredag
Fältskjutning: Öppen B, Dam C, Junior C
Precisionsskjutning: Öppen V

Fält – Junior C
Helmer Nilsson,
Emmaboda Pk

I precisionsskjutningen ledde Joackim Norberg, Atlas Copco Pk,
efter grundomgången, men han hade flera skyttar som jagade
hans förstaplats i finalskjutningen. Joackim lyckades hålla undan
konkurrenterna och tog det eftertraktade guldet.
Damernas fältskjutning i vapengrupp C dominerades av Madeleine
Johansson, Högsby Pk, som var ensam att skjuta fullt. Därefter blev
det särskjutning om silver och brons mellan tre skyttar.

Fält – Dam C
Madeleine Johansson,
Högsby Pk

Fält – Öppen B
Martin Frejd, Sävsjö Pk

Precision – Öppen C
Joackim Norberg, Atlas
Copco Pk

Junioren Helmer Nilsson, Emmaboda Pk, var bäst i juniorklassen
och tog hem guldet i fältskjutningen.
Även i fältskjutning vapengrupp B öppen blev det strid om
medaljerna. Efter en hård särskjutning stod Martin Frejd, Sävsjö Pk,
som guldmedaljör.

Lördag
Fältskjutning: Öppen C
Precisionsskjutning: Öppen B
Fältskjutning i vapengrupp C är den skyttegren som lockar den stora massan till varje års SM. Denna
dag startade hela 410 skyttar för att tävla om medaljerna. Det var endast två skyttar som klarade att
skjuta fullt, däremot var det hela nio skyttar som fick särskjuta om bronsmedaljen.
Efter tre särskjutningar var det endast Linus Klingberg, Göteborgs pistol- och sportskytteklubb och
Henrik Arvidsson, Jönköpings PK kvar. För den sista särskjutningen hade skyttarna endast 7 sekunder
på sig att skjuta, vilket även inkluderade ett lyft från 45 grader. Henrik Arvidsson höll hela vägen och
tog till slut bronsmedaljen. Väl kämpat både Linus och Henrik.
Johan Ahlbeck tog dubbla guldmedaljer under dagens tävlingar.

Fält – Öppen C
Precision – Öppen B
Johan Ahlbeck, Torna
Hällestads Psk

Söndag
Fältskjutning:
Öppen R, C veteran yngre och äldre
Precisionsskjutning: Öppen A

Fält – Öppen R
Mattias Thomsson,
Johannishus Psk

Fältskjutningsbanan i revolver visade sig vara utslagsgivande.
Endast tre skyttar sköt fullt och fick särskjuta om medaljerna.
Mattias Thomsson, Johannishus Psk, klarade pressen och stod till
slut som guldmedaljör.
Precisionsskjutningen i vapengrupp A öppen klass blev en
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Fält – Veteran äldre C
Gunnar Samuelsson,
Vårgårda Psk

Fält – Veteran yngre C
Sören Rehn,
Tidaholms Psk

Precision – Öppen A
Johan Ahlbeck,
Torna Hällestads Psk

nervrysare på slutet. Inför finalskjutningen ledde Kristian Sjöberg,
Torna Hällestads PSK med 340 poäng och klubbkamraten Johan
Ahlbeck hade 331 poäng. Johan jagade i fatt Kristian i finalen med
tre serier på 49 poäng och vann med 478 poäng, en riktigt fin
prestation.
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Den sista stationen på lördagens tävlingar i fält öppen C var inte lätt.
Många hade fyllt innan de ”råkade ut” för fempricksmålen.

Funktionär – Erik Norbeck, Forsa Pk
Erik arbetade som funktionär
under SM och mötte skyttarna med både glädje och
tydlighet. Primärt var han stationschef för station 1 och 2
men fanns även på andra stationer för att hjälpa Gävle Pk.
Har det fungerat bra på era
stationer?

– Över all förväntan, brister
Erik ut i ett leende.Vi har haft
väldigt rutinerade arbetare på
de stationer som jag har arbetat på. Dessutom har jag hört
att det fungerat väldigt bra på
36

de andra stationerna också.
Vi kan sammanfatta det som
glassen, TipTop.
Har du fått tid att skjuta själv?

– Jag har skjutit A- och
C-fält men det gick inte så bra
som jag förväntade mig. Det
var med ett lånevapen och jag
får skylla mig själv. För mig
blir det inte samma fokus på
skyttet när man vill göra ett
bra jobb som stationschef, säger Erik stolt innan han ropar
fram nästa patrull vid haltpålen.
NP3 ’19

Funktionär –
Åsa Juhlén,
Ljusdals Pk

vi varit klara för dagen. Tre
personer har varit här hela tiden och även lite mer än behövligt. Det har varit långa
dagar och korta nätter, säger
Åsa utan att ens låta trött.
Har allt fungerat bra?

Vad har din uppgift varit på SM?

– Jag har varit ansvarig för
kansliet och den administrativa delen av tävlingarna som

anmälningar, betalningar, webben och Facebook.Vi har varit
ett gäng på 12 personer som
jobbat i skift från kl. 06:00 tills

– Det måste jag säga.Vi har
haft ett bra system för både
anmälan och resultat. De som
har utvecklat systemen är lokala förmågor och en av dem
finns med oss här under tävlingarna, om det skulle hända
något.

– Vi har även publicerat resultaten i realtid på vår webbsida. Någon skytt har kommit
och sagt att dennes resultat
inte stämde, men det berodde
på att de fortfarande satt och
förde in siffrorna i systemet,
säger Åsa och skrattar.
– Det enda som var lite tråkigt är att vi inte fick våra
”pins” med SM-logotypen.
De hann tyvärr inte komma
fram i tid. Många samlar dessa
pins och det är väl lite synd att
vi inte kunde dela ut några i
år.

Eftersnack

Patrik Manlig (t.v.) och Tor Kangas.

Patrik Manlig var SM-kom-

mitténs ordförande och
tävlingsledare för precisionsskjutningarna. Han arbetade tätt tillsammans med Tor
Kangas som var tävlingsledare
för fältskjutningarna.

skulle krävas mycket arbete på
att färdigställa fältterrängen.
– Med facit i hand tog vi
nog rätt beslut, säger Tor. Det
känns som att skyttarna uppskattade närheten till allt när
vi knöt ihop tävlingarna mot
samma tävlingscentrum.Vidare så blev logistiken, både med
skyttar, personal och material
mycket enklare.

inga direkta reserver. Om något hänt har vi i SM-kommittén fått vara behjälpliga som
reserver.
Det var väldigt många kvinnliga stationschefer vilket var kul
att se. Är det något medvetet?

– Framförallt från Uppsala har vi haft ett par stycken
vilka även varit skjutledare för
– Förutsättningarna för oss
särskjutningarna, säger Patvar kanske inte de mest vanliga, säger Tor. Vi fick drygt Hur många föreningar och rik. Sedan har vi flera kvinett års framförhållning för att funktionärer har varit med och nor från Sandviken och Gävle
som har agerat stationschefer.
arrangera årets SM i preci- arbetat?
sions- och fältskjutning. Det – Här i Gävle har Uppsala- Det är inget medvetet utan de
blev även lite förskjutet lite och Gävleborgskretsarna varit är duktiga stationschefer helt
på grund av problemen med med och bidragit, säger Tor. enkelt, säger Patrik.
platsen för vår fältterräng. Fyra föreningar från UppsaFörsta tanken var att ha pre- la hade huvudansvaret för en Har ni fått någon feedback från
cision och fält på två olika station var, men där fanns det skyttarna på arrangemanget?
ställen i Gävle. När tiden så hjälp från ytterligare Uppsa- – Vi har bara hört goda vitsdrog iväg var vi tvungna att la-föreningar. Det har funge- ord från skyttarna, säger Patbestämma oss, vilket skedde rat jättebra med dem och jag rik. Det är otroligt att få den
så sent som hösten 2018.
vet inte hur vi skulle få ihop typen av återkoppling från
– Vi hade velat vara på det tillräckligt med funktionärer nöjda och glada skyttar.
militära övningsområdet för annars.
– Skyttarna kanske inte har
I14 men när det alternativet – Från Gävleborgskretsen märkt det, men det har uppförsvann fanns det inget bra har nästan alla föreningar stått vissa problem, säger Tor.
alternativ, säger Patrik. Då be- hjälpt till efter förmåga, säger De problemen har vi löst,
stämde vi oss för att vara här Patrik. Vi har egentligen haft antingen akut eller på längre
med den nackdelen att det lite för få funktionärer och sikt.Vårt mål var att skyttarna
Har alla förberedelser inför
tävlingarna gått bra?
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skulle minnas de fina banorna, men nu pratas det istället
om de trevliga och duktiga
funktionärerna, vilket värmer
i hjärtat.
Vilka har varit banläggare?

– Sandviken har haft en
grupp på tre personer. Där har
Krister Eriksson varit ansvarig
och sedan arbetat tillsammans
med Peter Dansk och Henrik Skoglund. Från Forsa har
Robert Johnsson och även två
banläggare från Uppsala som
heter Robert Råsbo och Jan
Hjertqvist.
Vad är era spontana tankar så
här i slutet?

– Det har varit jobbigt och
jättemycket att göra och vi
har lagt ner en fantastisk massa tid på detta arrangemang,
säger Tor. Återkopplingen vi
har fått under dessa magiska
dagar har gjort att det varit
värt vartenda arbetstag.
– Det är så många skyttar
som kommit fram och sagt att
detta varit det bästa SM de varit på, tillägger Patrik stolt.
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Henrik Arvidsson
Vi träffade Henrik Arvidsson, Jönköpings Pk, under årets SM i fält- och
precisionsskjutning i Gävle. Han är mycket sympatisk och delar gärna
med sig av tips och råd till andra skyttar.

Förra året medverkade han
i på Nordiska Mästerskapen
i fältskjutning, som genomfördes i Danmark. Där ingick
Henrik i det svenska herrlandslaget som tillsammans
kämpade till sig den åtråvärda
guldmedaljen.
När och varför började du med
pistolskytte?

– Jag tog pistolskyttekortet 2005 på Jönköpings Pistolskytteklubb. Min plan var
redan när jag muckade från
lumpen att börja skjuta pistol. Det tog dock hela tio år
innan jag tog tag i det. Jag har
alltid gillat skytte i olika former och pistolskyttet var det
som lockade mest.
Vad tycker du om årets
SM-arrangemang?

– Det var riktigt bra arrangerat! Speciellt resultatredovis-

ningen, där man kunde följa
allt från hemmaplan.
Kände du dig säker i dig själv
när den sista särskjutningen på
7 sekunder genomfördes?

– Ja, helt säker. Jag visste att
det var kort tid och att det
inte fanns rum för någon som
helst tvekan. Förutsättningarna ändrades vilket gjorde
att även planen fick ändras.
Att första skottet gick så fort
som möjligt var av stor vikt,
men utan att stressa i lyftet. Jag
var helt övertygad att skotten
skulle sitta om jag bara följde
planen.
Vilken/vilka grenar skjuter du
helst och varför?

– Jag skjuter helst fältskjutning. Det beror på omväxlingen och utmaningen att
hantera olika scenarion/förutsättningar. Annars skjuter

jag gärna luftpistol. Det är
bra träning och dessutom bekvämt att skjuta inomhus under vintern.
Har du något favoritvapen?

– Det måste vara mitt C-vapen, en Benelli. Den är pålitlig, driftsäker och träffar där
man siktar, så länge man gör
rätt. Det är ett vapen som går
att skjuta väldigt många grenar med.

sedan få tävla mot de bästa
av de bästa.
– Att sedan få träna med
dessa otroligt skickliga skyttar
och få ta del av all erfarenhet
är svårt att beskriva.
– Jag är stolt över att få ha
representerat Sveriges landslag i nordiska mästerskapen
i fältskytte och kommer göra
mitt allra bästa för att få göra
det igen.

Vilken är din största merit inom
skyttet?

Hur tror du att din framtida
skyttekarriär kommer att se
ut?

– Där väljer jag deltagandet i
Landslaget.Av de meriter som
jag har i bagaget, är det den
tävlingen som betytt mest för
mig.
– Vägen till landslagsuttagningen är minst sagt svår.
Väldigt tufft motstånd hela
vägen från krets-, landsdelsmästerskap och SM, för att

– Jag kommer fortsätta skjuta fält till att börja med. Om
jag skulle byta gren så blir det
nog till något inom Sportskyttet. Annars kommer jag
nog att sträva mot att träna
och utbilda andra.
– Men skytte i någon form
kommer jag nog alltid att hålla på med.

lat in men det ska vi ordna till
nästa år.

Kommer ni att vara med på
nästa SM?

– Absolut, det blir till att
jaga fältskyttetävlingar och
– Den har varit jättebra och standardmedaljer nu, säger
rolig att skjuta, säger Christi- Stefan.
an. Dessutom var det fint vä- – Jag är redan kvalificerad
der idag. Hela arrangemanget till fälten nästa år, fortsätter
har varit superproffsigt ge- Christian. Nästa års SM är
nomfört. Sen är man ju alltid absolut prioriterat. Det är
besviken med sin egen presta- som ett stort skytteläger här
tion, den kunde ha varit bätt- och vi har träffat så mycket folk som vi kunnat prata
re, tillägger han.
– Jag tyckte det var kul att se skytte med och alla är både
en SM-bana för första gång- fantastiskt vänliga och hjälpen, säger Stefan. Det är inte samma.
så ”galna” banor med kon- – Vi är en liten klubb långt
stiga skjutställningar och mål, ute på den småländska landssom ibland kan dyka upp på bygden. I närområdet finns
kretsskjutningar. Det går att det väldigt få handlare. Den
lägga svåra banor med enkla expertisen som finns här är
figurer och annorlunda vink- inte alltid så lätt att få tillgång
lar, det visade de prov på här. till där vi bor, säger Stefan.
Vad tyckte ni om fältbanan?

Glada skyttar
Efter sista stationen mötte vi Christian Bring och
Stefan Toivonen från Lenhovda Pk. Det var två
genomglada skyttar som mer än gärna tog en paus
och en pratstund med oss.
Har ni haft roligt?

– Absolut, vi har verkligen
haft skitroligt säger båda två i
kör och skrattar. Detta är vårt
första SM och vi har provat på
allt möjligt.
– Jag har skjutit fält öppen
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C i dag och i morgon skjuter vi båda precision A, säger
Christian.
– Själv har jag följt med som
moraliskt stöd, eller kanske
omoraliskt stöd säger Stefan
och skrattar. Jag har inte kva-
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Tommy Hansen – Bodens Ssk
Tommy Hansen är en person som återkommer allt
oftare på prispallen. Förra året kvalificerade han till de
nordiska mästerskapen i fältskytte där han var med i
svenska herrlandslaget som bärgade guldet.

Tommys vackra revolver,
Colt Single Action Army i
kaliber .45 Colt.

Under årets SM i fältskjutning stod han återigen i särskjutning. Innan dess passade
vi på att ta en fikapaus med
Tommy och prata lite i den
sköna sommarsolen.
När började du med pistolskytte?

– Jag är född och uppvuxen
i en liten by som heter Forsträskhed. När jag var runt 16
blev jag intresserad av pistolskytte och i den närliggande
byn Norriån hade de en pistolklubb som jag gick med i
och sköt lite sporadiskt.
– Sen när jag gjorde värnplikten i Kiruna gick jag med
i en pistolskytteförening där.
De kvällar det fanns tid var
jag där och sköt.
– Efter värnplikten fortsatte jag skjuta förr Norriån Psk
och det blev lite mer allvar när
jag kunde ta licens och satsa
på pistolskyttet.

– Där lärde jag känna David Lindström som även han
började skjuta för Boden. Vi
har trivts riktigt bra ihop redan från början och han började dra med mig på större
tävlingar, något jag verkligen
uppskattade.
När tog du din första
mästerskapsmedalj?

– När det var NSM (Nordsvenska mästerskapen) runt
1996, var det en klubbkamrat
som tyckte att jag skulle låna
hans A-vapen och tävla med.
– När vi skjutit klart konstaterade jag att det var två träffar bort. ”Då är det är kört”,
tänkte jag. Medan vi tittade
vad handlarna hade att erbjuda kommer någon springande och ropar att jag ska skjuta
isär. ”Vi står och väntar på dig
där borta”, sa han och jag såg
ut som ett frågetecken.
– Så stod jag i en särskjutning där någon berättade förutsättningarna. Jag sköt fullt
Vilket var ditt första vapen?
– Det var ju cykelpumpen, i både första och andra omsäger Tommy och ler. Det är gången. Sen kom folk fram
samma Ruger Mark II i ka- och gratulerade mig. ”Var det
liber .22 som jag har kvar än om guldet det här?” frågade
idag. Den har hängt med ända jag, och det var det tydligen.
Plötsligt var jag norrlandsfrån 1994.
mästare, säger Tommy och
Kände du att pistolskyttet var skrattar. Ovetskapen kanske
gjorde mig lugn.
din grej?
– Ja, men Norriån Psk hade
intresse av att skjuta pistol Blir du nervös när du står i
men inte att tävla. Efter några särskjutningar?
år kände jag att det vore roli- – Den positiva tävlingsangare att vara med i en klubb spänningen säger ”nu är det
som tyckte om att tävla mer. på”, då taggar jag till på ett bra
Då behövde man inte rodda sätt. Blir det för mycket överi allting själv. Därför bytte jag går det till nervositet och då
till Bodens Ssk 2006 och är blir det något negativt. Ofta
kvar där sen dess.
ligger man där och balanserar.
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Känner du av om det är positiv
eller negativ anspänning innan
skjutningen?

– När jag står och väntar,
då känner jag mig nervös.
Det är inte förens jag skjuter som jag får den verkliga anspänningen, som kan
vara antingen positiv eller
negativ.
.45 Colt. De började tillverkas 1873 och tillverkas fortfarande av Colt. Inget annat
eldhandvapen har tillverkats
– Den nivån jag är på just så länge av en och samma tillnu skulle jag kunna tänkta verkare.
mig ligga kvar på. Jag skjuter – Mitt exemplar var sprillans
mycket för att det är kul och nytt och tillverkat 2011. Den
jag tränar även för att det är köptes av Gunnar Johansson
kul.
på Gun Trans. Det visade sig
– Jag får ofta frågor på hur att det var hans sista exemplar,
mycket jag tränar och påstå- i rätt kaliber och piplängd
enden att jag tränar mycket. dessutom. Den var blånerad
Då blir det nästan pinsamt i med flamhärdad stomme.
intervjuer att säga ”Nej, jag – Ganska direkt plockatränar inte speciellt mycket”. de jag isär den och började
Många tror att jag gör det. förfina den med att fixa meDet är nog mer så att jag har kanismer, justera alla toleranskyttet i blodet.
ser, backa pipan, fixa spelet
– Jag skjuter inte pistol un- pipa/trumma, brotscha om
der vintern utan det börjar på övergångskonan, byta till
våren. När snön börjar smälta grövre cylinderpinne, justera
i april tycker jag att det är kul head-space, linjera trumma/
att komma igång. Jag har en pipa osv.
liten privat bana där jag bru- – Jag lät även att silverlöda
kar skjuta ibland för att rosta ett nytt högre korn som jag
av.
varsamt filade till rätt höjd
– I år har jag missat nästan för att den skulle gå mitt i
alla tävlingar utom en innan på 25m. Jag har alltid gilSM. Det har varit fullt upp lat förnicklade Coltar, så det
med mitt ordinarie arbete och fick avslutningsvis bli att jag
även hemvärnet där jag även skickade iväg den på förnickär pistolinstruktör.
ling. Äntligen har jag nu mitt
favoritvapen som jag velat ha
Vad är historien bakom den sedan jag var liten pojke och
vackra revolvern?
tittade på västernfilmer. En
– Revolvern är en Colt Colt som nu är bättre än när
Single Action Army i kaliber den lämnade fabriken.
Hur ser den framtida
skyttekarriären ut för dig
Tommy?
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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.

40

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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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
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Johan Lindqvist, I2 Skf,
fick ta straffrundan
på 75 meter under
stafetten.
Anna Pollack byter
av till Frida Pollack
under damernas
2-mannastafett där de
även tog guldmedaljen.

Snabba fötter och träffsäkra skyttar

SM i Springskytte
Av: Peter och Anna Stålbrand

Stockholmspolisens Skf stod värd för årets SM i springskytte som
genomfördes på Grimsta Skjutbana strax norr om Stockholm. Det blev
en varm dag och vätskeintaget gjorde sig påmint under hela tävlingen.
Tävlingarna inleddes med de
individuella- och lagtävlingarna. Banans löpstrecka var
6 km för alla klasser utom
damer och herrar 65–70 som
sprang en kortare sträcka på
4 km. Totalt ställde hela 66
skyttar upp för att strida om
titlarna som svenska mästare i
de respektive klasserna.
Fallmålen som skyttarna skjuter på heter ”Kurvinen”. Det
är samma typ av mål som används vid skidskyttetävlingar. Den svarta pricken som
är träffområdet mäter ca 11
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cm och skyttarna skjuter från
17,5 meter. Det kan vara en
svår uppgift att träffa fallmålet
efter en kilometers löpning.
Pulsen måste ner och kroppen
behöver ordentligt med syre
för att allt ska fungera bra.Varje bom ger skytten 1 minuts
tillägg på löptiden.

kade till en andraplats. Han
klubbkamrat Johan Lindqvist
hade fler träff vilket gjorde att
han tog guldet.

där både dam, två och tremannalag tävlade. I stafetten
är löpsträckan 1500 meter,
därefter sker en växling till
nästa lagmedlem. Innan växDeltagarna var verkligen i va- lingen skall skytten träffa de
rierande kondition. Vissa är fem fallmålen och nu gäller
elitlöpare medan andra är det verkligen att fokusera. För
vardagsmotionärer. Bara för varje missat skott måste skytatt man springer fort betyder ten löpa en straffrunda på ca
I den ordinarie tävlingen var det inte att man skjuter bäst. 75 meter, vilket gör att laget
Lars-Olof Gävert, I2 Skf, Det är kombinationen av att tappar dyrbar tid. Stafetten är
snabbast i fötterna runt banan hantera båda delarna som ger något extraordinärt att se. Här
ger alla allt och mycket mer.
och tog sig runt de 6 kilo- vinsten.
Stafettdeltagarnas klubbmetrarna på 30:05.Tyvärr fick
han totalt 8 bommar vilket Efter den välförtjänta vilan var kamrater stod och hejade på
gjorde att placeringen mins- det dags för stafettävlingen, och vissa sprang till och med
NP3 ’19

Tävlingsledaren Sune Söderström
informerade skyttarna hur löpslingan
för stafetten skulle gå till.

Startskottet för stafetten har gått och de första lagdeltagarna satsar
hårt för att ta täten.

David Sundberg och Håkan Einerth, Täby Skf, växlar i
3-mannastafetten.

Innan stafetten
uppmanade
speakern alla
att stretcha
innan och efter
löpningen.

bredvid och peppade dem
att lägga i en högre växel.
Magnus Malmlund, Upplands
Väsby Skf, fick en klubbkamrat bredvid sig under sista
upploppet som ropade uppmuntrande ord under löpningen. Det verkar ha lönat
sig då Magnus sprang snabbast
i klubben och Upplands Väsby Skf stod sedan på pallen för
att ta emot en bronsmedalj.
NP3 ’19

Tävlingsledaren Sune Söderström , Stockholmspolisens

Skf, agerade även speaker
under tävlingarna. Detta var
mycket uppskattat och han
förmedlade inte bara roliga anekdoter om skyttarna
utan även viktig och detaljerad information under hela
tävlingen.
Grimsta skjutbana kunde tyvärr

På en av skyttestationerna fanns
funktionärerna Ulrika Kurki,
Michaela Hägbom och Göran
Palm som höll koll på träffarna.
En miss innebär 1 minuts tillägg
för skytten.

inte erbjuda några duschmöjligheter, men Sune berättade
om den vackra Mälaren där
skyttarna och deras familjer kunde bada. ”Där får alla
plats”, konstaterade Sune.

Sune Söderström är van att hålla
i springskyttetävlingarna. Han är
en minst lika duktig speaker som
underhåller publiken med både
fakta och anekdoter.

John-Åke Andersson, ordförande i Svenska Pistolskytteförbundets tävlingskommitté,
hyllade arrangemanget. Han
försökte även att gjuta in ett
engagemang inför nästa års
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Jan Jorsäter,
Örebro Ssk, vann
H35 och hade
inget tidstillägg
då han träffade
med alla sina
välriktade skott.

Tävlingsområdet hade två skjutplatser. En för stödhand och en utan stödhand.
Skyttarna skjuter på 17,5 meter mot ”kurvinen”.

Bengt Norström, Officerarnes
Målskjutningsförbund,
tävlade i H70.

Funktionärerna Maria och Bengt Kärrström, Stockholmspolisens Skf,
höll koll på löptiderna.

Efter 1500 meters
löpsträcka kom
skyttarna till den
första stationen
i stafetten. Här
gällde det att få
ner pulsen och
hålla fokus på
sina riktmedel.

SM i springskytte som än så
länge saknar arrangör. Vidare
talade John-Åke om vad förbundet arbetar med för oss
skyttar i form av remissvar
för FAP, blyfrågan, SäkB och
mycket annat.

Veronica Hübner, Salems
Pk, tävlade i sitt första
springskytte SM och tog en
bronsmedalj i D35.

Jonas Wetterholm,
Pk aEna, var otroligt glad
vid målgången.

kommande SM. Vi vill därför uppmana alla föreningar i
Sverige att främja denna gren
och ställa upp för flera svenska mästerskap under de kommande åren.
Stort tack till alla skyttar, funk-

Springskytte är en mycket

uppskattad gren som vi gärna
ser stanna kvar med ett åter44

tionärer och arrangörer av
årets SM.Vi hoppas verkligen
att vi ses på ett SM nästa år!

Bra lagkamrater tar hand om varandra, både under och efter tävlingen.
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Svenska
Mästare
DJun – Frida Pollack,
Pk Pricken.

Två blivande guldmedaljörer i löpspåret. Från vänster: Helena
Håkansson, Täby Skf, som tog guld i D50 och Frida Pollack som tog
guld i DJun.

D35 – Helena Pollack,
Pk Pricken.

D21 – Melissa Melin,
Grästorps Psk.

D50 – Helena Håkansson,
Täby Skf.

H21 – Johan Lindqvist,
I2 Skf.

H35 – Jan Jorsäter,
Örebro Pssk.

H50 – Lars Persson,
I2 Skf.

H70 – Lasse Karvinen,
Närtuna Gottröra Skf.

H65 – Våge Strålin,
Arvika Pk. (Arkivbild)

Anders Norgren, Johan Lindqvist, Lars-Olof Gävert och Lars Persson
från I2 Skf låg som vanligt i toppen av resultatlistorna.
Lars, Johan och Lars-Olof vann lagtävlingen och tre-mannastafetten.
Dessutom vann Lars tillsammans med Anders 2-mannastafetten.

Förbundet hedrade flertalet av funktionärerna med en
förtjänstmedalj. Från vänster: Conny Rosén (silver), Ingmar
Bäckström (silver), David Nilsson (brons), Bengt Kärrström
(brons), Anders Beckman (brons), Manne Masbjörk (brons) och
Sune Söderström (silver)

NP3 ’19
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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
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Gör din beställning på www.skyttetjanst.se
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VAPENAUKTION!

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:-

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

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:-

Auktion
söndagen den
20 oktober

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

Stor sortering av filterglas,
med eller utan styrka.

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

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

Diopter
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

NP3 ’19

47

NP:s Antikrunda

Colt
Walker
1847
Av: Jan Eriksson
Foto: Ulf Hansson

Colt Walker var inte Colts första
revolvermodell men väl den största.
Med sin 9 ½” tums pipa i kaliber
.44 vägde den 2,07 kg. Närmare
2,2 kg fullt laddad. Colt Walker är en
synnerligen eftertraktad raritet för
samlare.

Samuel H. Walker
(1817–1847).

Colt Walker är en sexskotts single-action slaglåsrevolver och med en krutladdning på 60 grains
och en rund- eller spetskula var det den kraftigaste revolvern på marknader fram till 1935 då .357
Magnum introducerades.
Revolvern togs fram genom ett samarbete mellan Sam Colt och en ung kapten vid US Mounted
Rifles, Kapten Samuel H Walker (1817-1847).
Republiken Texas var 1847-48 i krig med
Mexico. Kapten Walker, som tidigare tjänstgjort i
Florida i krig med Seminole indianerna och hade
där med framgång använt Colts tidigare revolvermodell Paterson.
Kapten Walker skickades som representant för
48
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Originalet ”The Danish
Sea Captain Walker”
såldes för en tid sedan
på auktion för den
hisnande summan
1 840 000 USD.

Betydligt billigare
är denna replika av
”The Danish Sea
Captain Walker”,
som kvalitetsmässigt
överträffar originalet
och enligt ägaren
”tål att skjutas med”.

Trumman är rullgraverad
med ett motiv
föreställande Texas
Rangers i strid med
Comanche-indianer.

armén med ett kontrakt på
fickan att beställa 1000 revolvrar. Walker hade visioner
om att revolvern behövde
förbättras gentemot Paterson-modellen.
Tanken var att varje beriden soldat skulle ha två
revolvrar i sadelhölster. Kalibern skulle vara .44 istället
för .40 som Patterson modellen
hade och som dessutom var femNP3 ’19
9

skottare. Den ansågs för klen
och revolvern skulle ha en 9”
(228,6 mm) pipa och cylinderns kammare skulle kunna
rymma 60 grains (3,9 gram)
svartkrut bakom en spetskula vägandes c:a 210 grains.
(13,6 gram). Cylindern var
rullgraverad med ett motiv
föreställande Texas Rangers
i strid med Comanche-indianer.

Vidare skulle revolvern ha en
laddram under pipan för inpressande av kulan samt ha
avtryckaren skyddad av en
varbygel. På Colt Paterson
fälldes avtryckaren ut automatiskt när hanen spändes.
Kolven skulle vara ”one-piece”, valnöt och oljebonad. Ett
bladkorn fastlött på pipan och
ett sikte i form av en skåra i
hanen. Detta blev sedan stan-

dard på Colts samtliga slaglåsrevolvrar med pipan fasthållen
till stommen med en kil.
Pipa och bakre del av greppet var blånerade. Stomme,
laddram och hane sätthärdade (colour case hardened).
Cylindern var obehandlad
(”in the white” enligt Sutherland & Wilson)). Varbygeln
gjuten i mässing och polerad.
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Storleksmässig jämförelse mellan Colt Walker och Colts
välkända storsäljare Colt Single Action Army inunder.

Colt Walker har kaliber .44 och en 91/2” tums pipa.
Fullt laddad väger den närmare 2,2 kg.

Walkker delad för
Colt Walker
rengöring
rengöring.

Imponerande
anslagsenergi!
Det största problemet med
de första Walker revolvrarna var sprängda cylindrar vid
skjutning.
Omkring 30% havererade och skickades tillbaka till
50

fabriken för att åtgärdas. Metallurgin vid den här tiden var
ganska primitiv och materialet man använde var en typ
av gjutjärn.
Min egen teori om var-

för de nya trummorna inte
var blånerade som pipan är
att alla sprängda cylindrar
måste bytas ut. Eftersom mer
än 30 procent fallerade bytte man med tiden ut cylin-

drarna på samtliga levererade
Walkers och för att kunna
skilja på trummorna lät man
ersättningstrummorna vara
obehandlade. Man kunde då
med blotta ögat se vilka reNP3 ’19

volvrar som hade trummor i
den bättre kvalitén.

raritet. Den kanske mest eftertraktade Walker som går att
uppbringa är det enda kända
Serienumreringen var unik då exemplaret av en civil Walker
varje revolver märktes med i schatull ”The Danish Sea
vilket kompani den tilldela- Captain Walker”.
Revolvern köptes av den
des. A, B, C, D, E, ex. A COMPANY No 125 som stämplades danska sjökaptenen Niels
in på vänster sida på pipa och Hanson under en resa till
New York City på 1850-talet.
stomme.
Ett kontrakt upprättades Den har sedan ärvts i generamellan Colt och Walker 4 ja- tioner av kaptenen Hansons
nuari 1847 om tillverkning ättlingar tills den köptes av
på kortast möjliga tid av 1000 en dansk vapensamlare. Unrevolvrar enligt den specifi- der den tyska ockupationen
kation man kommit fram till av Danmark begravde den
och till ett pris av 25 USD/st. dåvarande ägaren Walker reEtthundra revolvrar skul- volvern tillsammans med sitt
le levereras inom tre månader schatull i trädgården. Efter
och resterande så fort som kriget grävdes revolvern upp
igen och såldes till Amerika
möjligt.
för 10 000 USD, på den tiProblemet för Colt var att han den ett fantastiskt pris för ett
vid den tiden inte hade nå- amerikansk antikt skjutvapen.
gon egen fabrik. Colts fabrik Den såldes för övrigt nyligen
i Paterson, New Jersey, gick i på Rock Island Auction för
konkurs 1841. Colt vände sig rekordsumman 1 840 000
då till Eli Whitney Jr, Whit- USD.
neyville Armory, som hade
både maskiner och fabrik för Om man nu inte har denna
vapentillverkning, och lade ut mängd pengar får man nöja
produktionen dit.
sig med en italiensk replika
Tusen revolvrar tillver- i schatull med samma uppkades för armén och cirka sättning tillbehör som ”The
hundra för den civila mark- Danish Sea Captain Walker”.
naden.
Dessutom är replikan tillverkad i
Några dagar efter första leve- betydligt bättre
ransen av revolvrar till US material och
Mounted Rifles stupade Kap- tål att skjutas
ten Walker i slaget vid Hua- med.
mantla, México, 9 oktober
1847. Efter att ha bommat ett 60 grains
skott mot en mexikans soldat svartkrut är
med sin nya revolver blev han en rejäl dos.
istället spetsad på dennes lans.
Kapten Walkers båda revolvrar var en gåva av Sam
Colt ur den civila serien med
serienummer 1019 och 1020.
Den senare sändes tillbaka till
Sam Colt efter kapten Walkers död och ingick sedan i
Sam Colts privata vapensamling.
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Kronografen visar 331 m/s
med 210 grains spetskula
och 50 grains svartkruts
laddning.

En uppgift laddades Colt Walker med upp till 60 grains
Enligt
ssvartkrut. I replikarevolvern som användes vid provskjutningen kan kamrarna ha något avvikande invändiga
mått än originalet. Enligt originalspecifikationer skulle 60
grains svartkrut och en 210 grains spetskula användas.
Med 60 grains krutmängd i kammaren fanns endast
utrymme för en 180 grain rundkula. Med spetskula väu
gandes 210 grain ryms endast 50 grains och då är kulans
ga
spets i höjd med trummans framkant efter inpressande.
spe
Enligt originalspecifikationer skulle revolvern skjutas med
Enlig
spetskula
spetsk
och Colt levererade också kultänger för denna typ
av kula tillsammans med revolvrarna.
Trots att endast 50 grains laddning rymdes och med en 210 grains
spetskula är värdena imponerande. Ett genomsnitt på tre skott gav
en medelhastighet av V0 = 316 m/s och en anslagsenergi på 679 Joule.
Med rundkula 180 grains och 60 grains krutladdning blev värdena V0 =
374 m/s och en anslagsenergi på imponerande 816 Joule.
Krutet som användes vid provskjutningen var WANO PPP Jagdschwarzpulver och RWS tändhattar No 1075.
Som jämförelse: För att en patron ska var godkänd i vapengrupp A
ska kulan ha en anslagsenergi av minst 420 Joule.

Det var framgången med

Walker-revolvrarna som
lade grunden till Colts
framtida och ännu idag så
framgångsrika era som vapentillverkare.
En Colt Walker är vad alla
Coltsamlare önskar sig men
det är få förunnat att lyckas
berika samlingen med denna

Provskjutning

Slutligen kan väl också nämnas att Walker i litteraturen anses vara
den kraftigaste revolvern innan .357 Magnum introducerades 1935.
Original hade .357 Magnum med 158 grains kula en utgångshastighet
på 400 m/s och mer vilket ger en anslagsenergi på 820 Joule, Dagens .357
magnumpatroner är betydligt snällare och vid kronografmätning brukar
hastigheten ligga runt 365 m/s vilket ger en anslagsenergi på 686 Joule.

Trumman laddad med tre runda
kulor, vänstra delen och tre
spetskulor i högra delen.

Colt Walker är utan tvekan en potent revolver när den är laddad maximalt. Trevlig att skjuta med men knappast den man väljer för tävlingsskytte.
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år som pistolskytt
Av: Ulf Hansson
Anders Lybeck, Nyköpings Pk.

för att upptäcka dem under en
buske.

Anders Lybeck, Nyköpings Pk,
har skjutit pistol i 65 år. Det
började i det militära då han
tyckte förfärligt illa om fysisk
träning men desto mer om att
skjuta. Han valde pistol.
– Jag hade inte lust att traska 300 meter för att markera,
säger han.

På 1950-talet jobbade Anders

på bank i Stockholm. Pistolskytte stod högt i kurs på den
här tiden och eftersom han
hade börjat skjuta i det militära uppmuntrade banken
honom att fortsätta.
– En av direktörerna var
Har man skjutit pistol i sextioordförande i bankens pistolfem år har det hunnit bli en
klubb och en av cheferna på
hel del vapeninköp.
ett avdelningskontor var duk– Jag köpte nya när skyttet
tig skytt. På den här tiden var
gick dåligt, säger han, bara för Bankens hålkortsavdelning nyttjades även till pistolskytte när det
man av den uppfattningen att
att upptäcka att det inte var begav sig. Stansoperatrisen i förgrunden verkar tämligen oberörd
av skyttet. Foto: Lennart Nilsson, från utställningen ”Någonstans i
man skulle försvara sig mot
puffrorna det hängde på, utan Stockholm” 1955.
rånare och han hade en laddad
skit bakom kolven.
gånger dolde arrangören figu- efter: ”Du har en snitslad stig M/40 i skrivbordslådan. Om
Då Anders var ung liknade rerna och försökte lura oss att där, följ den fram till träkrys- de andra avdelningskontoren
fältskyttet mer militära strids- rikta åt fel håll. Det hände att set, du har en minut på dig”. var rustade på samma sätt vet
man stod och riktade mot en Man sprang iväg och kom jag faktiskt inte.
skjutningar.
– Det var stor skillnad, säger samling grankvistar. ”De har fram till en liten träställning.
han, det var faktiskt roligare förstås gömt figurerna bakom Där såg man sig omkring, Medlemskapet var gratis ,
förr då fältskyttet hade mili- grankvistarna”, tänkte man. I ”men titta, där borta är en fi- minns Anders. Banken stod
tär anknytning. Stora mål och helsicke heller, figurerna dök gur! Pang! Och där är en till för både medaljer och ammulängre bort, pang! Och en till nition.
ganska vettiga avstånd och upp på ett helt annat ställe.
skjuttider. Alla sköt ju grovt – Det fanns många kreativa under busken, pang! Plötsligt – Vi övade på vinden med
då. Modell 40, 07:an, Para- banläggare, fortsätter Anders, upptäckte man en figur allde- bankens Walter PP med inbellum och så var det några jag minns en station där det les nära, pang!”. Det var till- stickspipa och den klenare
poliser som hade sina Walther var stängda luckor framför lämpad finsk fältskjutning.
ammunitionen under lunch7,65:or. Det fanns inget annat. skyttarna, när luckorna drogs – Du anar inte vad osynliga rasterna. En gång i månadUppvuxen med det grövre bort fick man snabbt försöka figurerna blir om man skär en under sommartid möttes
artilleriet har Anders aldrig hitta sin figur och skjuta inn- bort kanterna på dem, säger bankernas skyttar på Stora
an de drogs för igen. Jag minns han, man måste ha skarp blick Skuggans skjutbana och på
ägt någon .22:a.
– Hemskt ledsen om jag låter att det var en hel del hål i de
vintern hos varandra. Vi sköt
lite elak, men jag har hört att där luckorna.
både precision och fält mot
man kallar dem flugsmällor.
miniatyrmål. Skjutavståndet
I över trettio år sköt Anders
var sju meter.
– Riksbankens skyttar vann
När Anders jämför fältskyttet även så kallat praktiskt skytte.
alltid. Deras tjänstemän fick
förr och nu är han glad att Första gången i Finland.
– Vi sköt med m/40, den så
öva på arbetstid, medan vi ansäkerheten förbättrats.
dra fick offra en del av lunch– Mycket bra, säger han, förr kallade ”järnspisen”, berättar
rasten, men det gjorde inget,
fick man till exempel inte se Anders, och vid uppropet fick
roligt hade vi!
målen före skjutning. Många jag kommandot ”ladda”, där-

Riksbankens
skyttar vann
alltid.
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Reglering av vapenmagasin
Svenska Pistolskytteförbundet har besvarat Justitiedepartementets
remiss av ”Reglering av vapenmagasin”. Remissen avser 1 kapitlet,
§ 7 a i Vapenlagen.
Den nya föreslagna paragrafen lyder ”Med vapenmagasin avses i denna lag ett sådant
löstagbart magasin för halvautomatiska och repeterande
skjutvapen med centralantändning och helautomatiska
skjutvapen som kan innehålla
– fler än 20 patroner, eller –
fler än 10 patroner, om magasinet är möjligt att montera på
ett skjutvapen vars piplängd
överstiger 30 cm och totala
längd överstiger 60 cm.”
Denna paragraf fanns inte i
det ursprungliga förslaget från
utredaren. Det innebar att alla
magasin skulle ”regleras”. I
lagrådsremissen fanns det en
motsvarighet, men då var den
inte specificerad till centralantänd ammunition. Innebörden
av detta tillägg är att magasin
för vapen med kantantändning
etc. är undantagna.
Förbundets svar går ut på
att ändringarna gör det ursprungliga förslaget något
mindre dåligt för vår verksamhet, men att det inte påverkar vad vi tidigare sagt om
de övriga föreslagna ändringarna i vapenlagen, inklusive
det verkningslösa i att reglera
magasin över huvud taget.
Nedan följer remissvaret i sin
helhet.
Därtill inbjudna, lämnar Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF)
härmed sina synpunkter på
promemorian Ju2019/02475/

L4 Reglering av vapenmagasin.
• SPSF tillstyrker att magasin som inte rymmer fler än

20 (för långa vapen fler än 10)
patroner eller inte är avsedda
för centralantända patroner
inte heller omfattas av reglering i VL.
• SPSF avstyrker att magasin
till manuellt repeterande vapen omfattas av regleringen.
• SPSF avstyrker att man
för magasin för korta vapen
skriver ”är möjligt att montera... på ett skjutvapen vars
piplängd överstiger...”
• SPSF anser fortsatt att en
reglering av magasin, oavsett
kapacitet, inte bidrar till en
ökad säkerhet i samhället och
om möjligt ska undvikas.
• SPSF anser att den som
har tillstånd att inneha ett vapen även bör medges inneha
magasin till vapnet, oavsett
innehavets ändamål.
• S P S F u p p m a n a r re geringen att verka för att
EU-direktivet ändras så att
olägenheterna med regleringen undanröjs.
SPSF yttrade sig i SPSF Dnr

900:014/18 över Ds 2018:1. I
Ds 2018:1 föreslog utredaren
att alla magasin skulle omfattas av reglering. Det nu föreliggande förslaget skiljer sig
på så vis att regleringen ska
omfatta ”löstagbara magasin
för halvautomatiska och repeterande skjutvapen med
centralantändning, om magasinen antingen kan innehålla fler än 20 patroner, eller
fler än 10 patroner och magasinet är möjligt att montera
på ett skjutvapen där pipans
längd överstiger 30 cm och

den totala längden överstiger
60 cm”.
SPSF finner det glädjande att

vår synpunkt att reglering av
magasin som inte kan innehålla fler än 20/10 patroner
går längre än direktivet kräver, har beaktats.
Tyvärr innehåller texten en
öppning för att bli ett slag i
luften när det gäller ”korta
vapen”. I det närmaste alla vapen kan förses med en längre pipa och/eller förses med
en längre kolv, vilket innebär
att magasinet kan sättas i ett
långt vapen enligt lagförslaget,
och därför blir reglerat om det
kan innehålla fler än 10 patroner. Sådana vapen (karbiner i
pistolkalibrar) fabrikstillverkas redan för flera av de allra vanligaste pistolsystemen/
magasinen i förbundets verksamhet. I så fall har ur SPSF
synvinkel ingenting vunnits
med denna komplettering.
Då gäller alla de invändningar som förbundet framförde i
sitt yttrande över Ds 2018:1.
Magasin som kan innehålla fler
än 20 patroner får användas
inom SPSF och gör i viss utsträckning så. Förbundet konstaterar att andra auktoriserade
skytteförbunds verksamhet riskerar att drabbas ännu mer och
ställer sig solidariskt också bakom deras invändningar.
I SPSF verksamhet används

inte manuellt repeterande
vapen med sådana löstagbara

magasin som omfattas av förslaget. Emellertid anser förbundet att förslaget om att
innefatta sådana vapen är att
gå längre än direktivet kräver och belastar såväl sökanden som Polismyndighetens
knappa resurser utan att göra
samhället tryggare.
I övrigt kvarstår huvuddelen av

SPSF synpunkter i remissvaret
på Ds 2018:1, inklusive den att
en reglering av vapenmagasin
inte innebär någon som helst
samhällsnytta. Detta inkluderar bland annat att tillstånd
för samlings- eller minnesändamål i förslaget inte innebär
rätt att inneha det i sammanhanget alltid aktuella magasinet. Varje onödig reglering är
en onödigt betungande arbetsoch kostnadsmässig belastning
på statsförvaltningen och den
enskilde.
Förbundet ser fram emot

skyndsamma förslag från Regeringen i enlighet med de
tillkännagivanden som gjordes i Justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU29.
Yttrandet omfattar inte övriga

delar av lagrådsremissen, vilken
SPSF uppfattar ligger utanför
frågeställningen i denna remiss,
men vill understryka lagrådets
kritik när det gäller 2 kap. 6 a §.
Lag ska kunna förstås av envar
medborgare.
Svenska Pistolskytteförbundet
Nils-Anders Ekberg
Generalsekreterare

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

www.opticway.se
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Lösenordet består av slumpmässiga bokstäver som du får fram genom de
blå numrerade rutorna.
Skicka lösningen senast den 10 november 2019 med e-post till npkryss@
liteolika.se eller som postbrev till Svenska Pistolskytteförbundet,
et,
Box 27001, 102 51 Stockholm. Märk kuvertet ”Korsord NP 3/19”.
Glöm inte att ange er postadress tillsammans med svaret.
En vinnare lottas ut av de rätta inkomna svaren och
presenteras i nästa nummer tillsammans med lösningen.
Vinsten är två badhanddukar med förbundets logotyp.
Lösenordet i NP 2/19 var: ÖSÖVO
Grattis till Britt-Mari Alderberg-Bäckman från Vansbro, som får två
badhanddukar med förbundets logotyp.
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Landslagsuttagning till NM

Av: Bo Walger

Den 10–11 augusti genomförde Döderhults
Pistolskytteklubb landslagsuttagning inför
årets nordiska mästerskap i fältskjutning.
Tävlingen genomfördes på ett exemplariskt
sätt och vi tackar Döderhult och dess
funktionärer för sin goda insats.

Delar av årets stolta landslag.

Banorna uppfattades som svåra,

Juniorer

för att inte säga mycket svåra,
men resulterade till slut i ett
landslag med följande sammansättning:

Helmer Nilsson,
Emmaboda Pk
Leopold Joandi, Salems Pk
Linus Ericsson,
Örebro PSSK (går in istället
för Simon som reserv)
Simon Jander, Örebro PSSK
Victor Hahn,
Ballongbergets Skf
Mathias Waern,
Växjö Pk (reserv)

Damer

I uttagningen ingick bland annat knästående och liggande skjutställningar, vilket är vanligt förekommande i norska fältskjutningar.

Uttagningstävlingen var
mycket norskinspirerad eftersom årets Nordiska Mästerskap äger rum i norska
Greipstad, 33 mil sydväst om
Oslo, den 21 september.
Nytt för i år är att landslaget

B och C under mästerskapet
med det undantaget att man
får använda sig av stödhand på
samtliga stationer. En av veteranerna, som ni ser nedan, är
Sören Rehn som passande nog
kommer att arrangera mästerskapet i Sverige nästa år.

även består av fyra veteraner.
Som veteran skall man fylla
minst 60 år under kalenderåret och uppfylla fordringarna
för minst en standardmedalj i
brons (fält B eller fält C). Veteraner skjuter med andra ord

Totalt infann sig drygt fyrtio
skyttar till uttagningen varav
två juniorer. De senare hade
redan kvalificerat sig via SM
men utnyttjade möjligheten
att träna inför NM.

NP3 ’19

Ann-Kristin Jansson,
Lövsta Skf
Madeleine Johansson,
Högsby Pk
Veronika Ferdén, Luleå Pk
Anna Karlsson, Roslagens Ps
Linda Svensson,
Råsbo Psk (reserv)
Maria Claesson,
Eksjö Skg (reserv)
Seniorer

Henrik Arvidsson,
Jönköpings Psk
Tobias Svensson,
Jönköpings Psk
Robert Råsbo, Råsbo Psk
Joe Furborg, FOK Borås
Magnus Malmlund,
Upplands Väsby Psk (reserv)
Martin Frejd,
Sävsjö Psk (reserv)

Veteraner

Tomas Jonsson,
Vimmerby Psk
Klas Svensson, P4 If
Sören Rehn,
Tidaholms Psk
Jan-Åke Lindström,
Roslagens Ps
Erling Dahl,
Kalmar Pk (reserv)
Ledare:

Bo Walger
John-Åke Andersson
Marie Brunsson
Per-Anders Svensson
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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.

BÄLTE 300:300:

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
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Försvarsinformation
Av: Peter och Anna Stålbrand

Under helgen 10–11
augusti genomförde
hemvärnet sitt
riksmästerskap i
pistol m/88 på Göta
Ingenjörregemente
Ing2 som ligger
i småländska
Eksjö. Svenska
Pistolskytteförbundet
hjälper årligen till att
arrangera tävlingarna
med hjälp av en lokal
krets och förening.

Riksmästerskapen i
Pistol m/88
modell 17 eller 19. Försvarsmaktens pistoler använder
fasta riktmedel vilket inte gör
den till en precisionspistol att
tala om. Däremot är Glock en
driftsäker och tålig pistol, vilket just är avsikten med vapnet. Den är tänkt att användas
i nödvärn för soldater i både
stridande och icke stridande
befattning.

Hemvärnssoldaterna blev transporterade med buss från Eksjö
garnison till övningsfältet på Ränneslätt.

Eksjö ligger inom Jönköpings pistolskyttekrets som
därför fick i uppdrag att bistå
hemvärnet med tävlingarna.
Eftersom Eksjö Skyttegille
är garnisonsstadens närmsta
förening fick de även ta den
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största delen av tävlingsarrangemanget.
Försvarsmaktens benämning

på deras tjänstepistol är m/88
vilket är en pistol från tillverkaren Glock i antingen

Förutom riksmästerskapet i
pistol m/88 genomfördes
SM i Ak4 där Svenska Skyttesportförbundet bistår med
tävlingsorganisationen.
Tävlingarna ägde rum utanför
garnisonsområdet, närmare
bestämt på Ränneslätt vilket
anses vara en av landets äldsta
militära övningsplatser. Under 1564 mönstrade konung

Det går att skjuta ganska täta
träffbilder, även med pistol m/88.

Erik XIV den svenska armén
på området i samband med
kriget mot Danmark. Vid
mitten av 1800-talet uppfördes det bland annat kaserner,
stall och ridhus på området.
Där övade Smålands husarer
vilka blev starkt förknippade
med staden Eksjö.
För att transportera hemvärns-

soldaterna till Ränneslätt
hade Försvarsmakten ordnat
fram bussar vilket var väldigt
uppskattat. På det militära
övningsområdet har Eksjö
Skyttegille sin skjutbana för
25-meter där all banskjutning
med pistol genomfördes.
NP3 ’19

Under lördagen sköts det militär snabbmatch på Renneslätts
pistolbana 10 och det rådde bara goda miner från både skyttar och
funktionärer. Från vänster: Anna Zetterqvist (16:e bataljonen), Kaj
Åsberg (21:a bataljonen), Markus Sjödell (Reftele Pk), Frans Öberg
(38:e bataljonen) och Peter Österdal (24:e bataljonen).

Efter avslutad skjutning ställde soldaterna upp sig för en visitation
som genomfördes av säkerhetskontrollanterna. Då fick soldaterna
deklarera att deras vapen var tomma, hur många magasin de hade
och om de hade någon ammunition kvar.

Efter markeringen fick soldaterna klistra sina
markerade tavlor.

Rikshemvärnschefen Stefan
Sandborg kunde inte med-

verka under tävlingarna. I
hans ställe fanns ställföreträdande rikshemvärnschefen
Roger Nilsson på plats för
att övervaka soldaternas prestationer.
Lördagen bjöd på skjutning i

militär snabbmatch, och tävlingen började med ett riktigt
hällregn. Luftfuktigheten steg
NP3 ’19

Säkerhetskontrollanterna fanns
på plats vid de ankommande och
avgående bussarna.
Från vänster: Tomislav Oscarsson,
Torbjörn Slättman och Annica
Brun. Torbjörn agerade även
fanvakt under söndagens
prisutdelningsceremoni.

Ibland får man bjuda på ett skratt när orden hamnar fel under
visitationen. Det är bara att göra om och säga rätt.

Roger Nyström, Reftele Pk, agerade
skjutledare under militär snabbmatch men
fanns även på plats under söndagen för att
skicka iväg patrullerna till fältbanan.

och imman på skyddsglasögonen var oundviklig. Trots
detta var skyttarna tacksamma, regnet kunde ha kommit
på söndagen då fältskjutningen skulle ske.
Poängen i den militära snabb-

matchen var väldigt varierande. Från 523 till 34 poäng.
Detta kan ge en fingervisning
på hur mycket soldaterna
verkligen får träna. De vi pra-

Svenska Pistolskytteförbundets generalsekreterare Nils-Anders
Ekberg höll ett kortare
anförande och berättade om
förbundets verksamhet.

Från högkvarteret fanns bland annat Stefan
Törngren på plats för att titta på tävlingarna.
Här pratar han med Thomas Qvist från 393
hemvärnskompaniet.

Soldaterna hade
längre skjuttid än
vad civil militär
snabbmatch har.
I riksmästerskapet är
skjuttiderna istället
12, 10 och 8 sekunder.

59

Under söndagen fick soldaterna uppleva fältmässiga förhållanden
i både hällregn och blåst. Från vänster: Linéa Dusthall, Paul White,
Andreas Digerås och Emanuel Edlund.

Eddy Gustafsson, Christian Gustafsson, Karin Gilbertson och
Danny Fröberg var glada och nöjda efter fältskjutningen.

Fältmässiga mål
och fältmässig
skjutning. Ibland
går det väldigt
snabbt.

Fältskjutningen
såg inte så lätt ut.
Det var ganska
små mål på långa
avstånd.

tade med skulle gärna vilja få
mer tid till träning med pistol.
Fältskjutningen under
söndagen var traditionell och
hade inte några större utsvävningar utöver vad en civil
fältskjutning innehåller. Fältbanan var väldigt uppskattad
av soldaterna och många hade
gärna velat skjuta mer.
I slutskedet av söndagens täv-

lingar kom så regnvädret men
det var bara ett fåtal patruller
som fick lite extra bråttom
tillbaka till bussarna.
Totalt ställde 71 skyttar upp i

riksmästerskapet vilket glädjande nog är en ökning med
hela 30 skyttar sedan förra
årets mästerskap. Vi hoppas
verkligen att trenden fortsätter.
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Under söndagens pr isutdelning, som genomfördes
med militärorkester och fanvakt, talade ställföreträdande
rikshemvärnschefen Roger
Nilsson gott om de civila skytteförbundens insatser
under helgen. Även Svenska Pistolskytteförbundets generalsekreterare Nils-Anders
Ekberg fanns på plats och höll
ett kortare anförande om förbundets arbete.

Soldaterna var mycket nöjda med fältskjutningen. De hade gärna
velat skjuta fler än de 6 stationer som fanns. Det kanske blir ändring
till nästa år?

Katharina
Arrenius från
hemvärnets 339:e
musikkår spelade
högtidliga
fanfarer för
pristagarna.

Det var snabba
ryck under
prisceremonin.
Soldater
förväntas alltid
hämta pris ”med
språng”.

Förbundet delade ut standar till

Jönköpings Pistolskyttekrets
samt Göta Ingenjörregemente Ing2 tilldelades förbundets
standar för deras goda insatser
inför och under tävlingarna.
Ett stort tack till samtliga skyt-

tar och funktionärer för en väl
genomförd tävling.

Under prisutdelningen spelade hemvärnets 339:e musikkår från Eksjö.
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Medaljörer militär snabbmatch.
Från vänster: Henrik Bergqvist, Per-Olof Tejbo och Per Marklund.

Resultat – Militär snabbmatch
Medaljörer – Individuellt
Guld
Per Marklund
Silver
Per-Olof Tejbo
Brons
Henrik Bergqvist

523 poäng
507 poäng
503 poäng

Medaljörer – Lag
Guld Pär Marklund, Lars Berglund, Peter Jonsson
1465 poäng
Silver Christian Gustafsson, Mats Svensson, B-G Risberg 1371 poäng
Brons Johan Bergvall, Jesper Johansson, Mats Svensson 1365 poäng

Per Klingberg

Hur fick ni uppdraget att
arrangera tävlingen?

Hur upplever ni att samarbetet
med Försvarsmakten har
fungerat?

– Det har varit väldigt friktionsfritt. Försvarsmakten har
varit väldigt intresserade av att
den här tävlingen ska fungera i Eksjö. De har avdelat folk
som varit strävande efter att
göra sin del i uppdraget.
– Vi har varit jättenoga med
att se över vem som ska göra
vad. Kapten Tomas Stålhammar har varit otroligt behjälpNP3 ’19
9

Resultat – Fältskjutning
Medaljörer – Individuellt
Guld
Christian Gustafsson
Silver
Danny Fröberg
Brons
Peter Jonsson

69/18 (43 p)
67/19 (72 p)
67/19 (35 p)

Medaljörer – Lag
Guld Lars Berglund, Peter Jonsson, Pär Marklund
185/53 (118 p))
Silver Emanuel Edlund, Fredrik Jönsson, Martin Rydman 175/52 (107 p)
Brons Christian Gustafsson, B-G Risberg, Mats Svensson 174/48 (98 p)

skymten av i detta regnväder, men det behövs inte för skjutskickligheten.
säger Per och skrattar.

Eksjö Skyttegille, var tävlingsledare för Pistol m/88
och även banläggare för fältskjutningen.

– Det var Svenska Pistolskytteförbundet som bad
Jönköpings pistolskyttekrets
att arrangera mästerskapen.
Av praktiska skäl brukar den
lokala föreningen i garnisonsstaden ta stafettpinnen,
vilket vi också gjorde. Att
Eksjö Skyttegille fått tät kontakt med Ingenjörregementet
Ing2 är något väldigt positivt,
vilket gynnar framtida samarbete och skapar bra relationer
till Försvarsmakten.

Medaljörer fältskjutning.
Från vänster: Danny Fröberg och Christan Gustafsson.
on.
Saknas på bilden gör Peter Jonsson.

lig och svarat på våra frågor
över telefon långt in på sena
kvällar. Det har varit jättesmidigt.
– Vi från Pistolskytteförbundets sida har haft hand om
det vi kan och arbetar med,
nämligen tävlingen, funktionärer, regler och resultaten.
Försvarsmakten har skött allt
annat vad gäller logistik, mat,
persontransporter med buss,
materiel och mycket mer.

Hur tänkte du när du lade
fältskjutningsbanan?

Har du fått någon återkoppling
från fältskyttet av soldaterna?

– Startfältet är av stor variation vad gäller skicklighet
med pistol. Jag ville göra det
i sann kretsskjutningsanda att
alla ska tycka det är roligt utan
att för den delen göra det alldeles för lätt.
– Jag försökte lägga banan så
att skyttarna kunde välja mål
att beskjuta eftersom det fanns
möjlighet att välja bort figurer.
Det var både träff, tavla, poäng
som räknades in i resultatet.
Ovana skyttar kunde lätt välja
bort de svårare figurerna. De
som var på jakt efter vinst fick
däremot se till att beskjuta alla
mål och se till att även skjuta
bra särskiljningspoäng.

– Jag har inte hört något
annat än positiva uttalanden.
Många skyttar tyckte att fältbanan var jättebra.

Har det varit många tankar
kring arrangemanget?

Det fanns inga stationer där
soldaterna drog från hölster.
Varför inte då?

– Det ska jag villigt erkänna att det varit många funderingar det sista halvåret. Alla
pusselbitar med folk, materiel,
resurser, väder och brandrisker.Vi har haft en plan B hela
tiden med tanke på brandrisken som varit tidigare, men
någon brandrisk såg vi inte

– Vi har kraftsamlat på att
detta ska bli en skyttetävling. Soldaternas färdigheter
på andra delar får de träna på
hemma.Vi hade långt gångna
planer på att göra realistiska
scenarion på fältskjutningsstationerna med både högtalare,
militära fältfigurer och annat,

Vad har du för
rekommendationer till nästa
års arrangerande krets?

– Det finns mycket erfarenhet att lämna över till nästa arrangör och jag är gärna med
på nästa års uppstartsmöte.
– Sedan anser jag att den
ekonomiska delen ska ordnas
tidigt. Tävlingen måste få en
rad i PRIO (Försvarsmaktens
affärssystem) samt en rekvisition som säger att de ska köpa
tjänsten för arrangemangsstödet från förbundet.
Nu är tävlingen nästan slut, har
du redan nu reflekterat över
den sista tiden?

– Så här i efterhand får jag
säga att det var mindre jobbigt än vad jag trodde, säger
Per och ser lättad ut.Vi har fått
beröm för att det rullat på och
gått så otroligt bra.
– Utan alla som hjälpt till
hade det aldrig gått.
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Har du själv skjutit civilt?

Pavel Strand
22 år, är MC-ordonnans i
23:e bataljonsstaben och det
är första gången han deltar på
RM i pistol m/88. Han genomförde GU-F utbildningen 2016 och var klar 2017
då han även utbildade sig till
sjukvårdare.
Vad tyckte du om
fältskjutningen?

– Det var väldigt annorlunda jämfört med banskytte, men jag tyckte verkligen
om det. Jag kände att stressnivån ökade såsom det troligen
kommer att verka i en riktig
situation.

Roger Nilsson
Vad tyckte du om
fältskyttebanan?

– Det var väldigt roliga
mål. För mig var det lagom
då det var första gången. Jag
hörde från flera andra att de
gärna ville skjuta flera stationer. 8 stationer hade varit
roligt. På ryktena som gick
var det både liggande och
knästående skjutställningar, vilket jag såg fram emot,
men det blev inte mycket av
det.
Hur mycket tränar du?

– Med pistolen skjuter jag
några gånger per år och sedan även träningarna inför
tävlingen. Civilt skjuter jag
Hur gick skyttet?
– Det gick väldigt varierat, luftgevär också.
säger Pavel finurligt och skrattar. Vissa stationer gick väl- Är pistolskytte något du vill
digt bra och andra stationer fortsätta med?
var det knappt några träffar – Ja, definitivt. Nästa gång
alls på. Jag kunde absolut ha det är tävling ställer jag
gjort ett bättre jobb genom att gärna upp igen, men civilt
förbereda mig och känna till kommer jag nog att fokuprioriteringsordningar, men sera på luftgevärsskyttet.
jag såg det mest som en rolig Men vem vet i framtiden,
grej och ett sätt att förbättra jag tycker om att skjuta pistol också.
min förmåga med pistol.

Michael Ginér

– Vi har givit uppdraget
att arrangera dessa tävlingar
till chefen för Ing2 med stöd
av Svenska Pistolskytteförbundet och Svenska Skyttesportförbundet.
– Jag har pratat med gamla
kollegor som är hemvärnssoldater och de intygar att
detta är ett riktigt bra arrangemang. Det som lyfts
fram som en framgångsfaktor är de civila skytteorganisationerna.
– När jag gick runt fältskyttebanan blev jag imponerad av funktionärernas
arbete. De var väl förberedda med extra material och
hade en mycket bra ordning
på stationerna. Den professionalismen ger ett mycket
bra intryck på oss.

Har samarbetet med de civila
skytteföreningarna fungerat
bra?

Hur tycker du att tävlingarna
har fortskridit?
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Vad är dina intryck av helgens
tävlingar?

– När allt går så pass bra som
detta har gjort, är det med
stolthet man är arrangör för
tävlingarna.

tillträdde 2016 som chef för
Ing2 och Eksjö garnison, något han såg fram emot då det
innebar en återkomst till sitt
hemförband.

– Det har gått väldigt bra.
Jag har uppfattat att både tävlanden och funktionärer är
otroligt nöjda med arrangemanget.
– Någon var glad över att
bussarna fungerade, säger

är ställföreträdande rikshemvärnschef och tillika avdelningschef på högkvarteret
för rikshemvärnsavdelningen. Roger medverkade under hela helgen och fanns
med på skjutbanorna för att
se soldaternas prestationer.

Michael och skrattar. Det
räcker med att till exempel
bussar, maten eller att det
finns lakan felar så går allting
om stöpet.

– Jättebra. Det är en förutsättning för att vi ska kunna
ha ett sådant här arrangemang. Genom tävlingarna så
hoppas jag även att vi väcker ett intresse för skytte hos
soldaterna. Då är det helt
avgörande att vi får ett bra

– Pistol m/88 har jag god erfarenhet av själv och jag känner till utmaningarna med att
bli en duktig skytt, men jag har
faktiskt inte skjutit civilt utan
hållit mig till militärt skytte.
Tycker du att svårighetsgraden
på tävlingarna var tillräcklig?

– Vissa stationer jag tittade
på under helgen krävde skytte med en hand och det är
inte lätt med våra vapen. Det
kommer att förekomma fältmässiga situationer där man
inte har två händer, då är det
väldigt bra att träna på det.
– Att skjuta fältskjutning är
helt rätt. Det är olika mål på
olika avstånd i terrängen vilket
är mycket bra för träningen.
Hur ser mängdträningen ut för
skytte i hemvärnet?

– Min personliga uppfattning är att vi har en utmaning,
både för AK- och pistolskytte.
För det första måste det finnas en tillgänglig skjutbana,
vilket inte alltid är fallet för
förband långt ut på landsbygden. Alternativet är en civil
skjutbana som då måste vara
godkänd, vara avtalad för användning och sen tillkommer
hanteringen med vapen och
ammunition. För att följa våra
militära bestämmelser måste
vi hitta bättre vägar att lösa
dessa problem.

samarbete med de civila skytteföreningarna.
– Vi sysslar med stridsskytte och det här med precision
på långa håll med pistol är
något vi håller på att tappa
inom Försvarsmakten. I vårt
arbete att återta den förmågan, tror jag att Svenska Pistolskytteförbundet kommer
få en nyckelroll. Ett samarbete
som fortsatt ser fram emot att
utveckla.
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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 2019, 2018, 2017, 2016, 2014, 2013

Modell AW93 - Kaliber .22 LR
• Lågt liggande pipa
• Revolutionerande
rekyldämpning och
rekylupptagning
• Ställbart sikte utan
verktyg!
• Ställbar siktskårebredd
• Ställbar matchkolv
• Stort utbud av
Rink- och Nill-kolvar som
tillval
• Vikt AW 93: 1140 g
• Vikt AW93 “lätt”: 1080 g

Vi tar andra vapen i byte. Även delbetalning.
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Förbundsnytt
Bo Walger
Tfn: 08-553 401 62
Mail: bo.walger@pistolskytteforbundet.se

Förbundsmötet 2019

3. Sammanställningen skall innehålla; namn på tävling, datum, arrangör, plats och gren. Observera att detta gäller samtliga grenar, även PPC och Magnum.
4. I sammanställningen skall också kretsmästerskapen finnas
med.
Sammanträdesplan för hösten 2019
5. Kretsen insänder sammanställningen till kansliet.
Förbundsstyrelsen sammanträder den 29/9 och den 30/11. 6. Om inga kollisioner etc. föreligger publiceras därefter tävVerkställande utskottet sammanträder den 31/8 samt den 9/11. lingarna på förbundets hemsida.
Förbundsmötet avhölls på Skogshem & Wijk (Lidingö) den 16
juni. Se artikel sidan 8 samt protokoll på Förbundets hemsida
för vidare information.

Tävlingsprogrammet

Underlag till tävlingsprogrammet skall ha inkommit till kansliet senast den 30 september. Det är bättre att skicka in ett underlag som inte är helt fullständigt i tid än att inkomma med
det fullständiga underlaget i ett allt för sent skede. På så sätt
är det möjligt att redan från början korrigera för eventuella
krockar i programmet.
Arbetsgång för Nationella tävlingar

1. Läs stomprogrammet och respektera reserverade datum för
kretsmästerskap, eget landsdelsmästerskap samt svenska mästerskap.
2. Sänd in önskade tävlingsdatum till egen krets som kontrollerar och sammanställer.
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OBS! Endast tävlingar som sänds via egen krets förs in i tävlingsprogrammet.
Rapportering av adressändring

NP skickas på den adress som är inrapporterad i MAP (Medlems Administrativt Program) till de medlemmar som är inrapporterade som aktiva. Utebliven tidning beror alltså vanligen
på att någon av dessa uppgifter är fel. Vid utebliven tidning
kontrollerar och uppdaterar föreningens MAP-rapportör dessa
uppgifter direkt i systemet. Förbundskansliet behöver inte och
skall inte kontaktas.
Nu är det möjligt att skicka e-post till medlemmar via
MAP. För att kunna göra detta behöver man ha skrivbehörighet i MAP.
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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
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

P320 X-FIVE®

PRECISION

SKJUTBARHET

MÅNGSIDIGHET

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

Förfinad för tävling. Förberedd
för integrerat montage av
reflexsikte. 21 skotts magasin.

Nationella skyttet, IPSC
Standard, Production Optics
eller IPSC Production (utan
magwell)

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 |
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