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Framsidan:
Ägare till den vackra revolvern är Tommy Hansen, Bodens Ssk.
Revolvern är en Colt Single Action Army i kaliber .45 Colt. Revolvern
började tillverkas redan 1873 och produceras fortfarande av Colt.
Foto: Anna Stålbrand

Hör av er till NP!
Utgivning
15/6

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

Om vikten av att
prioritera rätt
Folk och Försvars årliga Rikskonferens i Sälen är alltid intressant. Det bjuds på många
möjligheter att förkovra sig
säkerhetspolitiskt och i olika
aspekter av vårt svenska totalförsvar. En utförligare redovisning av konferensen finns längre
fram i tidningen.
Dagarna i Sälen ger också rikliga möjligheter att träffa befattningshavare som är viktiga för oss i
Pistolskytteförbundet. Ett av dessa
möten inspirerade till denna ledare.
Samtalet utspelar sig vid frukostbuffén och det är Rikspolischefen
som tar initiativet och han vill, lite
överraskande denna tidiga morgon,
prata om polisens pågående arbete med de föreskrifter som reglerar
skjutbanor och besiktning av dessa.
Rikspolischefen har noterat att Pistolskytteförbundet är kritiskt till de
föreslagna förändringarna.

de förändringar som Rikspolischefen nu vill genomföra?
Svaret på den första frågan är ja,
det är viktigt för oss. Därför har vi
också varit tydliga i vårt yttrande
över remissen från polisen. Vi avstyrker förslaget att platser som används för målskjutning, utan att vara
en permanent anläggning, betraktas
som skjutbana. Dessutom avstyrker
vi ett nytt tillståndsförfarande som
innebär merarbete och ökade kostnader.

förskonade när det gäller olyckor
i samband med fältskytte. Av detta
kan man dra slutsatsen att nuvarande regelverk och vår tillämpning av
detta regelverk är tillfyllest.
Aldrig tidigare har svensk polis stått

inför de utmaningar som nu finns
i vårt samhälle. Man kraftsamlar
tillgängliga resurser för att hantera
gängvåld, sprängningar och andra
hot mot medborgarna samtidigt
som andra mycket angelägna områden nedprioriteras.
Det är enligt vår mening tvekUnder de år som jag har varit förbundsordförande har förbundet samt om Polismyndigheten har rätt
haft en del mer eller mindre kon- kompetens att utforma nya säkertroversiella förslag till förändringar hetsbestämmelser. Man saknar upatt hantera. Ibland har det gällt så- penbarligen också resurser i dag för
dant som förefallit rimligt.Vid andra besiktning av skjutbanor. Exempeltillfällen har förslag till förändringar vis är fyra skjutbanor i Dalarna för
varit svåra att förstå och dessutom närvarande stängda för att polisen
utgjort ett betydande hinder för ut- inte hunnit besiktiga dessa.
Man kan rent allmänt undra
övandet av vår verksamhet och då
har vi protesterat och använt alla de över varför Polismyndigheten i detta
kontakter och påtryckningsmedel läge väljer att avsätta resurser för att
som vi förfogat över i syfte att till- lösa ett problem som inte existerar.
varata våra intressen. I det aktuella Visserligen får Polismyndigheten
fallet finns det anledning att göra allt en högre budget än den man äskat
Polismyndigheten har ansvaret för att som står i vår makt för att motverka men är det verkligen meningen att
utfärda föreskrifter rörande skjut- föreslagna förändringar som försvå- en del av dessa resursförstärkningar
banor och besiktningen av dessa. rar bedrivandet av våra skyttegrenar. ska användas till att besiktiga skjutVad som är skjutbana är inte defibanor och att anlita extern hjälp för
nierat, men på icke detaljplanerad Svenska Pistolskytteförbundets upp- att utarbeta nya säkerhetsbestämmark krävs det i dag inget tillstånd fattning är att den nuvarande synen melser för civilt skytte? Prioriterar
för till exempel fältskjutning. Up- på vad som är en skjutbana behålls polisen rätt?
penbarligen har man för avsikt att i samt att vi, även i fortsättningen,
framtiden betrakta fältskyttestatio- ska lämna underlag för besiktning. Vad ankommer då på oss? Jo, vi ska
ner som skjutbanor. Dessutom har Dessutom bör SäkB för civilt skytte fortsätta att sätta skjutsäkerheten
man startat upp ett arbete med att utgöra regelverk för hur en skjutba- främst för att minimera risken för
ta fram nya säkerhetsbestämmelser na ska vara utformad.
att någon kommer till skada.Vi ska
i stället för att hänvisa till den nu
också göra vårt yttersta för att se till
gällande SäkB.
När det gäller den andra frågan rö- att bara de som verkligen är lämpliga
rande säkerheten, så är svaret nej. ska få vara medlemmar i våra förenTvå frågor bör besvaras. Är detta vik- Vid brukandet av vapen finns det ingar och därigenom, efter godkäntigt för oss? Blir skyttet säkrare av alltid risker; men hittills har vi varit da prov, kunna kvalificera sig för att
få licens på skjutvapen. Det är våra
prioriteringar!

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.

Med hälsningar och ett lycka till
inför den kommande utomhussäsongen.
Stefan Kristiansson
Förbundsordförande

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

Aktuellt lösenord: Parabellum
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ALIEN

53.995 kr

EN REVOLUTIONERANDE NYHET driven
av en framstegsvision - den första i sitt
.'"ѓ '/)4(* ''(  ݧ-patenterade och unika tekniska lösningar

REDBACK

från 27.995 kr

Fenomenalt tryck och precision
n
som inte liknar något annat

MATCHGUNS

från 20.500 kr

Specialutvecklad ergonomisk design
som kan Anses vara den mest
innovativa i världen

0511-79 81 00
NP1 ’20

W ELCOME TO O U R PASSI O N

info@astrosweden.se
www.astrosweden.se

Axvallagatan 16, 532 37 Skara
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De nya målställningarna. I bakgrunden syns skjutvallen som
inte var tillräckligt hög när målställningarna var gjorda i trä.

Lättsamt målmaterial
blir lösningen
Av: Patrik Manlig

Inför förra sommarens SM i Gävle ställdes den tilltänkta skjutbanan inför
stora problem. Risken fanns att det inte skulle bli något mästerskap vilket
vore oacceptabelt. Patrik Manlig, ordförande i Gävle Pistolskytteklubb,
berättar hur de hittade en bra och effektiv lösning på problemet.
Det var naturligtvis en kalldusch när vår bana blev underkänd i besiktningen bara
två veckor innan vi skulle
arrangera SM i precision. Vi
kände till att SäkB (säkerhetsbestämmelser för civilt skytte) hade ändrats och banan
hade besiktats året innan, för
att vi skulle ha tid att åtgärda
eventuella anmärkningar. Besiktningen inför SM trodde vi
enbart skulle vara en formalitet för att godkänna de åtgärder vi hade utfört, men istället
blev den underkänd.

ningar är det fruktlöst att
spekulera i och med två veckor kvar till SM fanns det inget
utrymme för att beklaga sig
över sådant.Vi var tvungna att
hitta en lösning. Något som
behövde ske snabbt!
Om vi hade haft mer tid på
oss hade vi antagligen åtgärdat
höjden på kulfånget, vilket nu
var problemet.Tid hade vi inte,
vilket kanske var tur, då vi istället var tvungna att arbeta
under tidspress för att hitta en
lösning. Nu uteslöt vi i tankarna på att höja kulfånget.

Varför två olika besiktnings-

Vi kontaktade Svenska Pistolskytteförbundet som medde-

män gjorde så olika bedöm4

lade att en provisorisk lösning
med halmbalar eller liknande,
var tveksam rent säkerhetsmässigt. Därför vågade vi inte
chansa på en sådan lösning. En
kraftigare lösning som skulle
uppfylla kraven i SäkB fullt ut
var helt orealistisk att hinna
få på plats på bara två veckor.
Problemet på vår bana var,
som på många andra banor, att
måltavlorna står ganska långt
från kulfånget. När banan
byggdes för över 30 år sedan
var det inte ett problem, men
i SäkB 2015 tillkom bestämmelser för att ta hänsyn till rikoschetter från målställningar
(SäkB 2.3.3). Då måltavlorna

står 5 meter från kulfånget
krävs ett betydligt högre kulfång för att uppfylla reglerna
jämfört med tidigare.
Räddningen var SäkB 2.3.1:
”Består målmaterialet enbart av
papp, masonit eller kanalplast erhålls ingen rikoschett från målet.”
Den enda utväg som verkade

stå till buds var att bygga om
målställningarna i ett material som inte ger rikoschetter. Först experimenterade vi
med masonitskivor, men de är
både tunga och känsliga för
fukt. När vi stod och funderade kom en av föreningens
NP1 ’20

Isolermaterialet
XPS 300 användes
flitigt under 2019 års
SM i precision på
Älgsjöns Skjutbana
strax utanför Gävle.
Foto: Peter Siegel

Isolerskivorna ger igen rikoschett alls och kulorna går lätt igenom
materialet.

Patrik Manlig, ordförande i Gävle
Pistolskytteklubb. Foto: Anna Stålbrand

ett mycket bättre val. En skiva
XPS300, som är 50 mm tjock,
är lättare att bära än en masonitskiva som är en bråkdel
så tjock, men är styvare och
står stadigare än masonitskivan. Skivorna kan utan problem stå i en låda som är cirka
30 cm djup utan att svaja eller böjas även om det blåser.
Dessutom är skivorna inte alls
känsliga för fukt.

ga en enkel träställning som
inte går att vrida. Våra Walleverks-ställ gick därför inte
längre att använda och så ville vi inte ha det. Vi ville ju
kunna använda dem när vi
arrangerar tävlingar i både
militär snabbmatch och fältskjutning även i framtiden.
Efter att ha fått tips om hur

Janne Nymark, Gävle Pistolskytteklubb,
svetsade ihop en prototyp av några
rör och en bockad plåt som passar det
befintliga vändstället.

medlemmar, Weith Andersson, förbi. Han undrade varför
vi höll på med masonitskivor?
När vi förklarade problemet
och lösningen föreslog han
att vi i stället skulle använda

skivor av ett isoleringsmaterial som heter XPS300.
Efter en ny tur till en byggva-

ruhandel insåg vi snabbt att
det isoleringsmaterialet var

Efter några dagars snickrande

kunde vi besikta banan igen
och få den godkänd med en
knapp vecka kvar till SM.
De som deltog vet att de nya
målställningarna fungerade
utmärkt under hela SM trots
att de fick utstå både regn
och blåst, vilket fick oss att
pusta ut.
Men än var vi inte klara.
Inför SM hann vi bara byg-

det kan se ut utomlands fick
vi inspiration till hur vi skulle konstruera en lösning.
Vi visste redan att det räckte med ett fäste i underkant
för att skivorna skulle stå stadigt. Därför behövde vi göra
en konstruktion som passade i våra existerande Walleverks-ställ med en hållare för
isolerskivorna.
En av våra medlemmar, Janne

Nymark, svetsade ihop en
prototyp av några rör och en
bockad plåt. Resultatet ser ni
på bilderna. Vi har testat lösningen under ett par tävlingar
och även om vi har idéer på
hur konstruktionen kan förbättras, har den visat sig fungera alldeles utmärkt.

Isolermaterialet XPS 300 är ett lätt material vilket var mycket bättre än att använda masonit, som var tänkt
från början.
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Till våren planerar vi därför att
bygga om resterande skjutplatser på samma sätt. Då hoppas
vi hinna klart i tid för att genomföra vår årliga fälttävling
”Gävligfälten” med de nya
ställen. Om du kommer till
oss för att tävla i slutet av juli,
får du se om vi har lyckats.
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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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Min kontakt med försvaret började 1983. Då var det kalla kriget
kallt. Stämningen under värnplikten kunde visst vara lättsam
ibland, men det sjönk ändå in att det inte alls kunde uteslutas att
den där som vill oss illa kan komma på oväntat besök.
bli ertappad med att inte inkludera frivilliga försvarsorganisationer.
Därför bjuds vi nu in – av alla på
en gång. Försvarsmakten inkluderar oss genom Högkvarterets Ledningsstab och Produktionsledning,
Så kom den 8 augusti 2008 och kri- Rikshemvärnschefen, Militärreget i Georgien. Egentligen hade det gionerna samt lokala enheter (reredan kommit, men de som såg det gementen och flottiljer). Inom det
upplevdes mest som skapare av då- civila försvaret bjuder Myndigheten
lig stämning eller som representan- för samhällsskydd och beredskap
ter för särintressen. Sedan dess har vi (MSB), länsstyrelserna och nu en
sett andra händelser som askmolnet del kommuner. De flesta inbjud2010, kriget i östra Ukraina 2014-, ningar, även från regionala organ,
ett hårdare klimat i luften och på ha- kommer först till förbundet cenvet i vårt närområde, ett ständigt på- tralt. Det som händer ute i landet
gående informations- och cyberkrig, skickar vi vidare till kretsarna, och
Frivilliga försvarsorganisationer skul- aggressivare underrättelseoperationer vi försöker även få in kretsar eller
le under tiden se till att civilbefolk- och ett ökande rustningsgap. Den se- föreningar på länsstyrelsernas och
ningen i avvärjningsområdet tog sig naste störningen i de globala flödena kommunernas sändlistor.
därifrån eller överlevde i skydd, att av varor och tjänster är virussjukdoinkallade civila lastbilschaufförer er- men corona (covid-19).
Vad är det då man vill att vi ska göra
sattes på sin arbetsplats, att soldater
regionalt/lokalt? På den militära
som återhämtade sig fick mat och Gradvis sedan 2008, men med full sidan är det enkelt. Det rör nästan
att Hemvärnet hade specialister så tyngd efter Försvarsberedningens alltid försvarsinformation och reatt de kunde skydda sina skyddsob- rapporter 2017 och 2019, har sam- kryteringsaktiviteter. På den civila
jekt, med mera.
hället kommit till insikt om att ut- sidan är det mer odefinierat. Invecklingen är en cykel och att efter formationsutbyte är grunden. Man
Så kom det underbara nittiotalet.Ald- goda och fredliga tider kommer bjuder in alla de 18 frivilliga försvarrig mera krig. Människorna som oroliga tider. Satsningar behövs sorganisationerna, men har ingen
mindes beredskapsåren 1940–45 inom militärt försvar, civilt försvar färdig idé för just oss. Vi kan avtala
blev färre, fördelningarna försvann, och deras gemensamma baby, fri- om olika saker, som att tillhandaliksom brigaderna och det mesta villigt försvar. Det enda man idag hålla lokaler. Vi kan också låta våra
annat. Civilförsvaret försvann, och är oenig om är i vilken ordning åt- medlemmar teckna avtal för att delta
lite senare även värnplikten. Istället gärder ska vidtas, vad det kostar och olika former av krisberedskap och
civilförsvarsåtaganden, alltså vara en
fick vi ”Partnerskap för Fred”, So- hur det ska finansieras.
resurs/personalpool av särskilt pålidaritetsdeklarationen och insatser
långt borta som dimensionerande Alla inser den potential de frivilli- litliga människor. Vi kan idag inte,
verksamhet för Försvarsmakten. En ga försvarsorganisationerna utgör. som organisation, åta oss uppgifter
liten skara yrkessoldater skötte den Orsaken är uppenbar – kostnadsef- som innebär att vi agerar beväpnade.
militära bemanningen. De globala fektivitet. Egna personalresurser är I en framtid kan vi kanske utbilda
försörjningskedjorna skulle kunna bra att ha när de behövs, men irrite- och tillhandahålla skyddsvakter för
försörja oss oavsett vad som hände. rande dyra att hålla dessemellan, när samhällets behov, men vi är inte där
En ekologisk banan skulle i alla lä- de inte behövs. Som bonus med i än. MSB:s inställning är att de, och
gen ohotad kunna röra sig direkt från förväg tränade frivilliga får man en vi frivilliga, ska sätta igång och göra
plantan i Sydamerika och direkt in folkförankring och därmed en ut- någonting istället för att vänta på att
allt är planerat och koordinerat i dei våra munnar, utan speciallösningar. ökad försvarsvilja.
talj. Helt fel kan det inte bli.
De 18 frivilliga försvarsorganisatio- Detta är nog det längsta intro jag
nerna då? De var en av de få verk- skrivit. Vart vill jag komma? Jo till Kommer frågan från er kommun eller
samheter som kunde finnas kvar ketchupen. Ingen myndighet med er länsstyrelse så träffa dem, berätta
utan att den ursprungliga uppgiften självbevarelsedrift vågar idag säga vilka vi är och lyssna på vad de vill
egentligen fanns kvar. Detta kan nog att man inte arbetar med totalför- ha ut av er. En stark samhällsförankdels tillskrivas påhittighet när det svarsplanering, och ingen vågar ring har vi glädje av.
U-137 och alla andra ubåtar fanns
där verkligen. Stig Bergling hade
dömts till livstid för spioneri 3,5
år innan jag ryckte in, och Bertil
Ströberg greps för samma brott två
veckor innan inryckningen.Telefonkatalogen innehöll fortfarande delen
”Om kriget kommer”. Den viktigaste påminnelsen om att det var på
riktigt var nog ändå besöken i den
planerade krigsterrängen. Kanske just
på denna vackra blomsteräng skulle
14:e fördelningen bedriva ”avvärjningsstrid”. Jaha, avvärjningsstrid?
Det betydde bara att just här skulle
fienden stoppas till varje pris.

NP1 ’20

gäller andra uppgifter inom krisberedskapsområdet, dels att många
politiker anser att de har ett egenvärde i sig som länk mellan folk och
försvar. Självklart var det inte.

Generalsekreteraren har ordet

Ketchupeffekten
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Örebro Pistol- och SportskyƩeklubb och
Råsbo PistolskyƩeklubb
inbjuder Sveriges PistolskyƩedamer Ɵll

Ladies Cup
B-fältskytte 2020

Tävlingens omfaƩning: de fem bästa B-resultaten
i fält under år 2020, oavseƩ tävling i B-fält
inom krets, naƟonellt eller mästerskap samt
LandslagsuƩagningen.
Klassindelning: ingen klassindelning
StartavgiŌ: ingen startavgiŌ
Anmälan Ɵll: ladies-cup@rpsk.se
Resultatlistor sänds Ɵll: ladies-cup@rpsk.se för
sammanställning senast en månad eŌer tävling.
Resultat: redovisas fortlöpande på
hƩ
p://rpsk.se/ladiescup/index.html
hƩp://rpsk.se/ladiescup/index.html
Priser: Utgår Ɵll de tre främsta samt utloƩning
bland övriga deltagare. Vinnaren får en inteckning
i vandringspriset Krutgumman.
Frågor: ladies-cup@rpsk.se
Ladies Cup är godkänd av Svenska
PistolskyƩeförbundet.
Ladies Cup sponsras av:

Cup-regler
Dina fem bästa B-resultat i fält under 2020,
oavseƩ tävling i B-fält inom krets, naƟonellt eller
mästerskap med minst fem deltagare.
Samtliga resultat för B-skyƩar under en tävling slås
samman och delas in i femtedelar.
Om du kommer i den:
Första femtedelen ger det 5p
Andra femtedelen ger det 4p
Tredje femtedelen ger det 3p
Fjärde femtedelen ger det 2p
Femte femtedelen ger det 1p
Seger ger yƩerligare en poäng.
Maximalt: 6p x 5 tävlingar = 30 poäng.
Vid lika resultat särskiljs skyƩarna genom högsta
individuella poäng.
Du kan skicka in hur många B-resultat som helst
under året.

Inbjudan till
PISTOL SM 2020

Pistol
SM
Skillingaryd 2020

På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet inbjuder Blekinge Läns, Kalmar
Läns Södra, Kalmar Läns Norra, Kronobergs Läns, Jönköpings Läns och Hallands
Läns Pistolskyttekretsar till tävling om Svenskt Mästerskap med pistol och
revolver i militär snabbmatch, precisions- och fältskjutning den 30 juni–5 juli.
Militär snabbmatch genomförs i Västervik och Ankarsrum den 30 juni–1 juli där
tävlingscentrum är i Västervik. Precisions- och fältskjutningarna genomförs den
2 juli–5 juli vid Östra Lägret på Skillingaryds skjutfält.
SM-GRENAR – INDIVIDUELLT
Militär snabbmatch
Vapengrupp R, A, B, C öppen, dam, junior, veteran yngre,
veteran äldre.
Fältskjutning
Vapengrupp R, A, B, C öppen, dam, junior, veteran yngre,
veteran äldre.
Precisionsskjutning
Vapengrupp A, B, C öppen, dam, junior, veteran yngre och
veteran äldre.
SM-grenar – Lag
3-mannalag för vapengrupp A, B, C öppen i precisionsskjutning,
fältskjutning och militär snabbmatch,
samt vapengrupp R i fältskjutning och militär snabbmatch.
2-mannalag för vapengrupp C dam, junior, veteran yngre och
veteran äldre i precisionsskjutning, fältskjutning och militär
snabbmatch.
PROGRAM
Militär snabbmatch
Tisdag 30 juni
C öppen och A
Onsdag 1 juli
B, R, C dam, junior och veteran
Fältskjutning
Torsdag 2 juli – B, C dam och junior
Fredag 3 juli – C öppen
Lördag 4 juli – R, veteran
Söndag 5 juli – A
Precisionsskjutning
Torsdag 2 juli – A
Fredag 3 juli – C dam, junior och veteran
Lördag 4 juli – C öppen
Söndag 5 juli – B
ANMÄLNINGSAVGIFTER
Individuellt junior
Militärsnabb och precision
Fältskjutning
Lag

150 kr/start
250 kr/start
300 kr/start
250 kr/start

ANMÄLAN
Anmälan görs via länk på hemsidan www.pistolsm2020.org
senast den 27 maj och avgift betalas föreningsvis till
PG 174072–9, Kronobergs pistolskyttekrets och skall vara
oss tillhanda senast 3 juni 2020.
Efteranmälan medges ej. Inbetald avgift återbetalas ej.
Föreningen ansvarar för att anmälda skyttar är kvalificerade och
innehar SPSF:s pistolskyttekort.
VAPENKONTROLL
Öppnar i Västervik måndag 29 juni kl. 16.00-21.00 och övriga
dagar en timme före första start.
Öppnar i Skillingaryd onsdag 1 juli kl. 16.00-21.00 och övriga
dagar en timme före första start.
TÄVLINGSBESTÄMMELSER
Enligt Svenska Pistolskytteförbundets Skjuthandbok.
Fältskjutningen genomförs som poängfältskjutning i
samtliga vapengrupper. I öppen fält C kommer knästående
skjutställning att förekomma. Militär snabbmatch och
precisionsskjutning sker från skjuthall.
STARTLISTOR, RESULTAT OCH PRISER
Startlistor och resultat kommer att publiceras på
www.pistolsm2020.org. Prisutdelning sker dagligen på respektive
tävlingscentrum efter avslutad tävling. Tid anslås tävlingsdagen.
INFORMATION
Information och frågor, se www.pistolsm2020.org eller kontakta
någon av personerna nedan.
ORGANISATIONSKOMMITTÉN
Tävlingsledare Fält/precision:
Mattias Gustavsson, 070-573 99 64, mattias.gustavsson@telia.com
Tävlingsledare Militär snabb:
Fredrik Strömberg, 070-243 78 70, fredrik@stromberg.yt
Kassör:
Roger Tiensuu, 076-763 38 02, kassor@kronobergspistol.com

Välkomna!

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

10

BOX 80, 692 22 KUMLA. TEL 019-57 86 68 - FAX 019-57 02 68
bo.karlsson@bgkskytte.se
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Vapenfrågorna måste
komma vidare
• Erkänn EU:s vapenpass,
som gör det enklare och billigare att komma till Sverige
och jaga eller att delta i skyttetävlingar
Svenska Jägareförbundet , • Inför de förenklingar och
Skyttesportförbundet och positiva förslag som finns, exPistolskytteförbundet vill empelvis att ta bort licenskrav
fortsätta vara konstruktiva på ljuddämpare på samma sätt
delar av samhället och bidra som våra grannländer har.
I den stundvis intensiva diskus- att frågorna hanteras rätt och
sionen kring vapenfrågorna är att diskussionen kring detta Vi är övertygade om att de nya
det dock lätt att fokus hamnar är relevant och rimlig. I dag regler gällande våra magasin
fel och att det blir viktigare finns låsningar som ingen mer som nu föreslås inte kommer
att vinna debatten än att lösa än de kriminella är befräm- att förändra verkligheten på
jade av.
problemen.
gator och torg. Samtidigt accepterar vi att EU:s vapendiIngen kan påstå att jägarnas I olika omgångar har vi fört rektiv måste implementeras
eller sportskyttarnas vapen är fram förslag på ändringar i i Sverige, i förhoppningen
relevanta i de skjutningar som lagstiftning och regleringar att detta inte försvårar för
det legala skyttet mer än vad
förekommer mellan gäng och syftande till exempelvis.
kriminella runt om i Sverige. • Minskad byråkrati och det motverkar de kriminella.
Det är ett oomtvistat faktum enklare regler för sportskyt- Låt oss tillsammans diskutera detta.
att våra medlemmars vapen tar och jägare
inte är ett problem i samhället. • Enklare regler för skjutBrottslingarna använder ille- banor. Idag förekommer ini- Sveriges jägare och sportskytgala och insmugglade vapen. tiativ från bland annat Polisen tar har på bred politisk front
Kriminaliteten tillsammans som gör övningsskytte mer blivit lovade en implementemed den rikliga tillgången komplicerat.
ring av vapendirektivet som
Precis som övriga delar av
samhället reagerar landets
jägare och sportskyttar på
det våld och de skjutningar som återkommande sker i
vårt land. Även vi önskar att
åtgärder införs som stoppar
och försvårar de kriminellas
framfart.

på dessa vapen i samhället är
grundproblemet, där ligger
sannolikt också stora delar av
lösningen.

gör att så lite som möjligt ska
ändras av våra svenska regler.
Vi förväntar oss att dessa löften infrias. Samtidigt måste vi
påbörja diskussionen om alla
de andra frågorna som berör
våra medlemmar.
Vi jägare och sportskyttar vill vara med och starta
en konstruktiv dialog för att
föra frågorna framåt.Vi anser
både att det behövs en modern vapenlagstiftning som
ger goda förutsättningar för
jakt och sportskytte och att
regeringen tar krafttag mot
den kriminella användningen av illegala vapen.
31 januari 2020
Bo Sköld, Generalsekreterare,
Svenska Jägareförbundet
Jonas Edman, Förbundschef,
Svenska Skyttesportförbundet
Nils-Anders Ekberg, Generalsekreterare, Svenska Pistolskytteforbundet

Skriv för NP du också
Redaktionen söker ständigt efter intressanta reportage och
artiklar från hela vårt avlånga
land. Det är ni medlemmar

som kan vara med och påverka vad ni vill se i tidningen,
genom att själva skicka in reportage. Kanske är det så att
du som läsare har tänkt att du
skulle kunna bidra med något
för tidningen?
Tveka inte! Om det kliar i
fingrarna, sätt dig vid tangentbordet och skriv. Vi på
redaktionen står till ert förfogande och hjälper till om ni
har några frågor om utformning av text och bild. Re-
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daktionen går alltid igenom
materialet som skickas in och
vi har alltid en dialog med artikelförfattaren innan artikeln
publiceras.
Foton som skickas med ska

vara högupplösta original
(cirka 2500 x 1900 pixlar), ej
redigerade. Detta fungerar oftast med en nyare typ av mobilkamera.Tänk på att försöka
få till bra skärpa och ljus när
du fotar. Kom ihåg bildtext
till varje foto och namn på
fotografen.
Välkomna att skicka ert material till oss på np@liteolika.se
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Vinterfält på skjutbanan
”Faxan” strax utanför
Uppsala var grönare än
någonsin detta år.

Heta Gröna
vinterfält
Av: Peter Siegel

Vinterfälten är populära. Fast hittills har
vintern i år varit grön och plusgraderna har
känts närmast vårlika. Efter jul och nyår vill
skyttarna komma ut igen och tävla i fält. Först
ut för mig var Vinterfält på Faxan i Uppsala
den 9 februari.
Upsala Sportskytteklubb,
grundat år 1913, är årlig arrangör för denna sedan länge
populära fältskjutning i februari. Är det snö och is ställer man upp tunnor som det
eldas i, där skyttarna kan värma avtryckarfingret. Vissa år
har det varit riktigt kallt, men
dock inte i år. Det var nästan vår i luften. Tävlingen är
så pass välbesökt varje år att
man är tvungen att begränsa
tävlingen till totalt 325 starter.
12

I år fanns det åtta stationer

igen, till skyttarnas glädje. Stationen som ligger i höjd med
parkeringen har det under tidigare år varit skjutförbud på,
men blev nu efter lämpliga åtgärder åter godkänd. Många
var glada för att det återigen
fanns åtta stationer, vilket då
kan resultera i 48 träffar. Ett
resultat som vissa uppnådde.
Mikael Larsson från F16 Skyt-

teförening blev bästa skytt

Sekretariatet jobbade för högtryck under hela dagen. Tävlingen är så
pass välbesökt varje år att man är tvungen att begränsa tävlingen till
totalt 325 starter.
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Station tre bestod av fyra figurer på ett långhåll.

På station fem
kontrollerade
Curt Ögren,
Upplands Väsby
PSK, skrivningen
medan Göran
Deborg, Upsala
Sportskyttklubb,
antecknade
resultaten i
patrullpärmen.

Full koncentration på station sex som bestod av fem figurer.

Vinnaren i vapengrupp 3A och
3C heter Mikael Larsson och
skjuter för F16 SF. Han sköt fullt i
båda vapengrupperna och hade
höga särskiljningspoäng.

Vinnare i 3B var inte helt oväntat
Lars Hagman, Hedamora Psk.

Thomas Beck, Atlas Copco Pk,
vann vapengrupp R. Han sköt
även fullt i 3C men hamnade på
en andraplats då han behövde 2
särskiljningspoäng för att vinna.

Juniorklassen vanns av Leopold
Joandi, Salems Pk.

På Faxan behövdes inga handvärmare i fickan, de fanns placerade
runt fältskjutningsbanan.

totalt som sköt fullt i två vapengrupper och vann både
A3 och C3. I vapengrupp A
var han ensam om att träffa
med alla skott. I vapengrupp
C var det tre skyttar som lyckades att pricka rätt, nämligen
Mikael Larsson 33 poäng i
särskiljning,Thomas Beck 32
poäng, Atlas Copco Pk, och
Raine Lampinen 18 poäng,
Salems Pk. Jenny Dahlberg,
Atlas Copco Pk, blev bäsNP1 ’20

ta dam med 46 träffar på en
bana som inte var helt lätt
och innehöll många små mål.
Leopold Joandi, Salems Pk,
var ensam i juniorklassen och
blev därför en säker vinnare.

Thomas Beck,Atlas Copco Pk,
var en av tre som lyckades
Lars Hagman, Hedemora Psk, skjuta fullt i revolver och vann
sköt ensamt fullt i vapen- med hela 40 särskiljningspogrupp B med hela 33 poäng äng. Det var de absolut högsta
i särskiljning. Inte förvånade, poängen den dagen. Thomas
Lars har ju även varit lands- skjuter mest PPC och är van
att träffa i mitten. Även Fredlagsskytt.

rik Granath, Västerås Ps och
Claes Tapper, F16 Skytteförening fyllde och hade 33
poäng respektive 32 poäng i
särskiljning.
Nu ser många skyttar fram
mot årets kommande fältskjutningar.
13

Under uppropet fick skyttarna även en genomgång av bansträckningens särskilda förhållanden.

Striden om skinkan
Av: Mikael Persson

Eldarna lyser klart
redan kl. 05:30 på
söndagsmorgonen
och de första
funktionärerna är på
plats. Det är dags för
den efterlängtade
striden om skinkan
anno 2019. Detta är
Västbo PK:s största
tävling.
De första skyttarna rullar in på
parkeringen vid Västbo Skyttecentrum i Gislaved redan
vid 7-tiden. Ska man få plats
gäller det att vara i tid då parkeringen snabbt blir fullsatt
under dagen.
Några skyttar hade valt att
komma redan kvällen innan
och sov i husbil. Vapenkontrollen är redan öppen när de
första skyttarna kommer och
anmälning sker i sekretariaten
som vanligt. Det är alltid lika
14

härligt att se alla bekanta skyttar från nästan hela Sverige.

för alla oss som arbetar med
att arrangera denna tävling.

Varför just denna tävling har

Tävlingen är en poängfältskjut-

blivit så pass populär är svårt
att förstå. Varje år försöker vi
intervjua en del av de skyttar
som kommer och besöker
oss. Detta för att få ett kvitto
på hur tävlingen och banans
svårighetsnivå varit, men även
för att få veta om de varit nöjda överlag. I år fick vi idel beröm vilket är till stor glädje

ning och bedrivs med bemannade stationer med erfarna
skjutledare. Det krävs mycket
av alla medlemmar i vår lilla förening för att genomföra detta. Vi är cirka 40 aktiva
skyttar och arbetet med tävlingen ”Skinkan” påbörjas av
styrelsen redan i februari. Då
går vi igenom förra årets täv-

ling för att reda ut vad som
gått bra och vad som gått
mindre bra. Detta analyseras i
minsta detalj och planeras om
för att bli ännu bättre.
Efter detta styrelsemöte
är ”Skinkan” som vi kallar
tävlingen en stående punkt
på varje styrelsemöte, som vi
sammankallar till minst en
gång i månaden. På detta sätt
kan våra medlemmar engagera sig efter hand och i olika
sysslor.
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Denna station var ovanligt klurigt, särskilt när det var poängräkning.

Här var det många som blev osäkra på träffområdet, men den gav
upphov till en del glada miner.

I år fanns det två vapenhandlare på plats, vilket var mycket
uppskattat av vår deltagare. Skyttarna flockades tätt runt de båda
handlarna för att se vad de hade att erbjuda.

I år hade vi en sittande station med lite längre avstånd. Den
uppskattades av många fast den var lite svår.

Flera av stationerna på årets tävling hade rörliga mål.

När vi kommer närmare täv-

lingen anordnar vi en ”skruvkväll” då vi samlas och skruvar
alla mål som behövs inför arrangemanget. Vår banläggare
är kreativ och till årets tävling var det många figurer på
stationerna.

kerhet och skjutvinklar vara
i fokus hela tiden. På den
punkten är samtliga skjutledare väldigt bestämda och det
händer ibland att våra deltagare får en vänlig men bestämd
tillsägelse.
Vi har valt ett mer formellt

Tävlingen genomförs alltid på

en söndag vilket gör att lördagen är den stora byggardagen. Då skall samtliga mål
på plats för att besiktigas och
provskjutas. Detta för att vi
ska se att banläggarens teori stämmer med vad vi får i
verkligheten.
Trots att vi befinner oss på ett

avlyst skjutområde måste säNP1 ’20

upprop där man får ta sin plats
och därefter genomförs en genomgång av bansträckningens
särskilda förhållanden. Under
uppropet kontrolleras även
vapnen att de är godkända i
vapenkontrollen.
Vi försöker även förtydliga säkerheten under uppropet
då det inte är ovanligt att man
pekar med pipan mot den
som skall kontrollera vapnets

I köket serverades förutom kaffebröd även skinksmörgåsar och
julmust.

märkning från vapenkontrollen. Även om det är oladdat
är känslan väldigt obehaglig
för den person som får vapnet riktat mot sig.
Tävlingen har genomförts i

flera år och den är alltid full-

tecknad innan sista anmälningsdatum.
Något som vi blivit kända för

bland de årligt återkommande skyttarna är vårt ”fik”, men
jag vill nog kalla det ett kök
ändå. Här serveras det under
15

Prisutdelarna var ordförande
Mikael Persson (t.h.) och
kassören Mikael Johanesson
(t.v.).

Segrarna i alla klasser.

Prisbordet var välfyllt och det delades ut pris till alla klasser.
Första pris i alla klasser är en julskinka.

av ytterligare en station. Här
kunde skyttarna spara på
ammunitionen då stationens
uppgift var att servera glögg,
något som var väldigt uppskattat.
När tävlingen är i gång är
det ganska högt tryck på sekretariatet. Efter att patrullen
gått runt fältskjutningen, vilket tar ca 1.5 timmar, lämnas
protokollet in och resultaten
registreras.Vi vill att skyttarna
ska få information om resultaten så snabbt som möjligt.
Därför visas resultaten upp
på vår hemsida direkt efter registreringen, för att alla
ska kunna följa sin placering.
Startlistan anslås på hemsidan
en vecka innan tävlingen vilket gör att skyttarna kan planera i tid och komma lagom
till sin start.
Årets tävling bestod av hela
318 starter fördelat på 186
skyttar från 45 olika föreningar.

Tack vare alla duktiga funktionärer kunde tävlingen ”Skinkan”
genomföras. På bilden ovan syns några av de eldsjälar som hjälpt till.

tävlingen en utsökt jultallrik.
Det finns familjemedlemmar
som bakar kakor, göra Jansons
Frestelse, julskinka och mycket
mer för att komponera allting
16

till en riktigt fin jultallrik. Vi
räknar med att det går åt minst
en jultallrik per deltagare, vilket gör att köket har fullt upp
under dagen. Till detta serve-

Priser, ja det har vi gott om.
Dessutom delade vi ut priser till alla klasser. Tävlingen
”Skinkan” har fått sitt namn
av just priset. Första pris i alla
klasser är en julskinka. Sedan
har vi priser i form av många
ras det självklart julmust, kaffe, andra varor som korv, godis
korv, läsk och godis.
och mycket mer. Något år
har det varit lurigt att få tag
I år satte vi även lite extra på skinkorna redan i novemkrydda på tävlingen i form ber månad.
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Ruger MKIV.22 LR

SR1911 .45 ACP

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

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

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

GP100 .357 Magnum

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

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

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

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

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

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

Blånerad eller rostfri.
Piplängd: 4,62-5,5”.
Fasta riktmedel.
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SHOT SHOW 2020
– världens största vapenmässa!
Av: Mike Winnerstig

SHOT Show (Shooting, Hunting and Outdoor Trade
Show) är världens största mässa för den civila och
polisiära vapen- och skytteindustrin i vid mening. Den
skapades 1979 av den amerikanska vapenindustrins
branschförbund (National Shooting Sports Foundation,
NSSF), för över fyrtio år sedan. I början var det
en mycket blygsam mässa, med bara runt 5000
besökare, och platsen för den varierade årligen
mellan olika amerikanska städer.
Numera, eller snarare sedan
tio år tillbaka, går den årligen
av stapeln i Las Vegas, Nevada, i slutet av januari. Den har
utvecklats till en av Las Vegas,
och därmed en av USA:s,
största mässor med över 2500
utställare, 2400 journalister
18

från vapen- och jaktpressen samt runt 60 000 övriga besökare från branschen.
I år kom besökarna från hela
115 länder utöver alla USA:s
delstater.
Mässan är inte tillgänglig för

allmänheten, utan det krävs
någon for m av branschkoppling för att besöka den.
Svenska Pistolskytteförbundet skickar alltid minst en
representant till den, eftersom vi genom vårt medlem-

skap i World Forum on the
Shooting Activities (WFSA)
har gratis inträde. WFSA har
dessutom alltid ett halvårsmöte i Las Vegas i anslutning
NP1 ’20

till mässan (se separat artikel i
detta nummer av NP).
Mässan är, i sann amerikansk anda, gigantisk. Den
tar sedan 2010 plats i Sands
Expo Center, en av de största mässanläggningarna i Las
Vegas, och kommer att fortsätta att vara lokaliserad dit
till och med 2027. Utställningsytan täcker närmare 6,5
hektar och ändå är det, särskilt den första dagen, väldigt
trångt. Besökarna strömmar
genom gångarna, ofta med
ryggsäckar eller släpkärror
som snabbt fylls med broschyrer och kataloger från de utställande tillverkarna. Mässan
omfattar inte alls bara vapen,
utan alla tänkbara former av
tillbehör och skjutbaneutrustning i olika former tar också
stor plats. Dessutom finns det
utställningssalar för olika former av startup-företag med
helt nya produkter. Som om
allt detta inte vore nog, kommer utställningsytan nästa år
att expandera ytterligare, till
det närliggande Caesar’s Forum Expo som just nu håller
på att byggas.

– för att utrycka det diplomatiskt – lika tjänstevapenorienterat trycke som vanliga
Glock pistoler. Där stannar
dock likheterna. Glock 44
kommer med ett enkelradigt
magasin som rymmer 10 patroner i kaliber 22, och är lätt
– oerhört lätt. Faktiskt bara
omkring 3hg, alltså 2–3 gånger lättare än en normal Glock
i grövre kalibrar.Vapnets lätthet beror på att det är nästan
helt byggt i polymermaterial; vad gäller stomme och
mantel är endast en tunn del
av manteln gjord av metall,
samt givetvis pipan och en
hel del av mekanismen. Med
tanke på trycket är detta inte
en pistol som lämpar sig för
vare sig precisionsskytte eller fältskytte i vapengrupp C,
men den är högst sannolikt ett
ypperligt träningsredskap för
militärt skytte – och för dynamiskt sådant enligt IPSC-formatet. Priset antas landa på
omkring $400 i USA.

Men det finns amerikanska rivaler till den lilla Glock pistolen. Firman Kel-Tec, som är
en av USA:s största tillverkaMässan är således i sig själv re av handeldvapen, är faktiskt
ganska oöverskådlig. Har man grundad av en svensk – inbesökt den några gånger kan genjören och vapenkonstrukman dock målsöka lite mer tören George Kellgren, som
effektivt, då utställarna ten- utvandrade till USA för över
derar att vara desamma och 40 år sedan och fortfarande
dessutom ofta ha sina bås på är aktiv i firman. Kel-Tec har
samma ställen i de enorma gjort sig kända för mycket
innovativa vapenkonstruktiolokalerna.
Detta år beslutade vi att ner, men också för att en del
fokusera på spännande nyhe- kvalitetsfrågor rests kring dess
ter på enhandsvapenfronten vapen. Kel-Tec har hur som
och på relaterade branscher, helst flera vapen i kaliber .22
som handladdning. Här fanns på marknaden som tekniskt
det faktiskt ett ovanligt stort sett skulle kunna konkurrera
med den lilla Glock 44. Kelutbud och mycket nyheter.
Tecs P17, till exempel, har
En trend som var helt uppen- ett fantastiskt mycket bättre
bar, och något förvånande trycke än Glock 44, hela 17
med tanke på många euro- skott i magasinet och kostar
peiska skyttars fördomar om hälften av Glock pistolen, dvs
amerikanska, var det stora runt $200!
utbudet av pistoler och revolvrar i kaliber .22. Störst På revolversidan hittar vi i
uppmärksamhet fick givetvis kaliber .22 Rugers nya lilden nya Glock 44, vars namn la Wrangler-revolver, som är
är paradoxalt; namnet ”Glock en klassisk Ruger-modell –
22” är redan upptaget av en mycket lik ett av firmans förmodell i kaliber .40S&W. sta storsäljande vapen, Ruger
Denna lilla Glock ser ut Single-Six. Som namnet ansom en Glock, känns som en tyder är det en liten kaliber
Glock att hålla i, och har ett .22-revolver av typisk sing-
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Glock modell G44.

Kel-Tec CP33 har ett 33-skottsmagasin med ett
förstklassigt trycke.

Ruger Wrangler har
en 4,62 tums pipa och
väger 851 gram.

Kimber Sapphire Ultra
i kaliber .45acp.
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le action-typ. Wranglern har
emellertid begåvats med en
ytbeläggning av Cerakote,
som definitivt inte kan kallas
klassisk. Dock har den enligt
uppgift från Ruger redan sålt
väldigt bra i USA.

Laugo Arms visade sin Alien-pistol som kommer
med en prislapp på runt 50 000 kr.

Den återintroducerade Colt Python syns här
utan grepp.

Wayne Baker,
grundaren till
Freedom Arms.
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Om vi går upp en kaliberklass
hittar vi mängder av små, välgjorda pistoler i kaliber .380
och 9mm. Kimber, en av
världens största tillverkare av
1911-pistoler, har en uppsjö
sådana modeller i alla möjliga
färger. Även här är den aldrig
sinande amerikanska marknaden för självförsvarsändamål
drivande, och den har kompletterats med modeller specialgjorda i färg och form för
kvinnliga skyttar.
Ett marknadssegment som
är mycket stort i USA är som
nämnts fullkalibriga – det vill
säga i kaliber .380 ACP och
uppåt – pistoler för dolt bärande för självförsvarsändamål
(concealed carry). Kimber
introducerar i år Evo, ett intressant koncept i genren: en
liten 9mm-pistol med aluminiumstomme, stålmantel, ett
nästan Glock-identiskt trycke
(striker-fire), och en säkring
inne i avtryckaren – också
precis som på en Glock. Sannolikt blir det ingen storsäljare i Sverige men känns som
ett fint litet vapen.

På revolversidan var annars
den stora nyheten att Colt
har återintroducerat den klassiska Python-revolvern i kaliber .357 magnum. Genom
att förenkla den interna mekanismen, bland annat genom att minska antalet delar
med något dussin och göra
de övriga i CNC-maskiner,
kom man runt behovet av
att handinpassa alla delarna
i trycke, hane och så vidare. Det har förändrat revolverns karaktär, dock: gamla
Python-revolvrar brukade
ha ett utsökt SA-trycke medan DA-trycket ofta var uselt.
Här är det tvärtom; den nya
revolvern har ett ypperligt
DA-trycke medan SA-trycket kändes mycket ordinärt.
Dessutom har man gjort
stommens ”top strap” nästan
lika biffig som den som brukar finnas på Ruger-revolvrar, detta för att göra hela
revolvern möjlig att mata
med en konstant diet av hårda laddningar. Allt detta har
gjort revolvern ekonomiskt
rimlig att tillverka, och den
har ett rekommenderat pris
på $1500 dollar i USA. Tyvärr kan det ju innebära det
dubbla när den når Europa.

Gående bland de många gångarna på SHOT Show ser jag
plötsligt ett mindre bås med
revolvrar av renodlad MerEtt snäpp upp på kalibertrap- cedes-Benzkvalitet: Freedom
pan hittar vi en helt annor- Arms. En mycket gammal farlunda och mycket intressant bror i keps står vid deras bord,
konstruktion från Tjeckien. och jag inser plötsligt att det
Firman Laugo Arms har ny- är Wayne Baker, som grundaligen presenterat sin Alien-pi- de Freedom Arms redan 1978,
stol, som på många sätt är och tillsammans med vapensextremt innovativ och väl- meden Dick Casull utveckbyggd. Prislappen är däref- lade den nu världsberömda
ter, och på runt 50 000kr patronen .454 Casull några
kommer den nog aldrig att år senare. Många av Freedom
bli särskilt vanlig på svens- Arms mycket fina single acka fältskyttestigar. Konstruk- tion-revolvrar är fortfarande
tionen är dock synnerligen kamrade för denna kaliber.
genomtänkt. Det som räd- Den stod relativt ohotad som
dar mig från att överväga den kraftfullaste serietillverett inköp är att kolvvinkeln kade revolverpatronen i värlär extremt flack, nästan som den, innan Smith & Wesson
en modern tävlingspistol el- började lansera sina handler fripistol i kaliber .22. Det kanoner i kaliber .500S&W
fungerar inte med min, un- och .460S&W. Jag får mig en
der militärtjänst för länge lång pratstund med Baker till
sedan skadade, handled som livs. Han är en bra bit över 90,
kräver relativt raka grepp av fullständigt klar i huvudet och
har varit med om det mesta,
1911-typ.
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bland annat som bombflygare över Tyskland under andra
världskriget. Han berättar lite
om sin fabrik, som nu drivs av
hans son Bob Baker: de har
endast 14 anställda och tillverkar inte mer än omkring
700 revolvrar om året. Men,
säger han stolt, många av våra
anställda har jobbat hos oss i
trettio år! En levande legend,
får man nog säga...
En annan trend som blivit

allt tydligare på senare år är
att de traditionella handeldvapentillverkarna vill ha en
egen ”custom shop”. Ordet ”custom” betyder skräddarsydd eller anpassad och
custom inom vapenhandeln
innebär egentligen att man
specialbygger ett vapen till
en individuell kund, men
med ”custom shop” menas
ofta en speciell avdelning hos
en vapenfabrikant som bygger särskilt avancerade eller
sofistikerade vapen i mindre
serier för allmän försäljning.
Smith & Wessons Performance Center är ett exempel på
en sådan avdelning som varit
med länge. Sedan bara ett par
år har flera andra tillverkare
sådan ”custom shops”, bland
annat Magnum Research och
Ruger – tillverkare som annars inte är kända för riktigt
exklusiva vapen. Magnum
Research visade upp ett av
de längsta långrör jag någonsin sett i revolverväg, en BFR
(Biggest Finest Revolver)
i den gamla gevärskalibern
.45–70, med 17,5-tumspipa!
Det är nästan 45 centimeter
pipa det, dvs i princip legal
gevärslängd för jakt i Sverige. Onekligen en monsterrevolver, kaliber .45–70 i gevär
är – om jag minns en undersökning från Svenska Jägareförbundet rätt – den kaliber
som ger älgar kortast flyktsträcka. Med andra ord, en
älg som träffas av en patron i
kaliber .45–70 går inte långt –
ofta inte mer än några meter.
Den tyska revolvertillverkaren
Korth har i praktiken aldrig
fungerat som något annat än
en ”custom shop”: små serier av mycket avancerade och
mycket dyra revolvrar. I USA
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har man slagit sina påsar
ihop med firman Nighthawk
Custom, som under lång tid
tillverkat sofistikerade – och
väldigt dyra – 1911-pistoler
i .45acp. Nighthawks customiseringar av Korth-revolvrar
ger en amerikansk färg- och
utrustningstouch till de tyska kvalitetsrevolvrarna, vilket dessvärre gör prislappen
extremt hög – över $5000
för samtliga modeller i .357
och .44 magnum, dvs nästan
dubbelt så mycket som de
på många sätt minst lika fina
Freedom Arms-revolvrarna.

Magnum Research visade upp sin BFR i kaliber
.45–70 med 17,5 tums pipa.

Vad gäller handladdning, slut-

ligen, lyckades jag identifiera
en nyhet från Dillon Precision, kända för sina blåa progressiva laddpressar. Dillon
XL750 är en helt ny maskin
av denna typ, men det nya
visar sig vara att man tagit
tändhattsmatningssystemet
från den gamla 550B-modellen och satt in den i en gammal XL650. Från Dillons sida
hade man uppfattat att tändhattsmatningen i 650-maskinen var lite opålitlig, och ville
byta ut den mot något stabilare. På min egen 550B, med
vilken jag laddat tiotusentals
patroner under närmare tjugo år, är det just tändhattsmatningen som på senare år blivit
lite opålitlig. När jag nämner
detta för Dillons representanter på SHOT Show säger de
glatt att ”...jamen vi har ju en
livstidsgaranti på våra prylar!
Mejla oss bara så får du ett
nytt tändhattssystem!” Det är
inte utan att jag starkt överväger att anta det erbjudandet.
SHOT Show omfattar med andra ord nästan allt man kan
önska vad gäller vapen och
tillbehör. Det enda som, som
vanligt, förde en tynande tillvaro var europeiska målskjutningspistoler i kaliber .22 och
.32, det vill säga typiska sportskyttevapen. Flera europeiska
tillverkare var där och visade
upp sina modeller, som dock
inte förändrats alls på decennier. Vi får väl se om det blir
mer nyheter på den fronten
på IWA-mässan i Tyskland i
mars. Men jag skulle inte sätta pengar på det.

En Korth revolver customiserad av Nighthawk.

Tändhattssystemet till
Dillon XL750
är hämtat från
den gamla
550B-modellen.
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Första Chansen!
Av: Peter Siegel

Linköpings
skyttecenter
i stadsdelen
Trädgårdstorp.

”Första Chansen” i Linköping är årets första möjlighet för skyttar
att få tävla i precision. Samtidigt med denna tvådagars tävling,
pågick även Östergötlands DM i Luftpistol, Östgötacupens
deltävling 5, samt Distriktsfinal i Svenska Ungdomscupen.
Östergötlands största skytte-

center, den före detta militära skjutbanan i Djurgården,
har tyvärr starkt begränsats
då det har införts en bussgata
och promenadstråk/cykelväg
tvärs igenom området. Detta
tidigare så populära och stora
skyttecentret kommer nu att
försvinna helt, då kommunens
detaljplan visar på att bostäder
skall byggas i detta område.
Det är mycket synd då hela
fältskytteterrängen försvann
och det populära fältskyttet
upphörde. Kommunen har i
alla fall hjälpt till att bygga ett
nytt skyttecenter i stadsdelen
Trädgårdstorp, där tävlingar i
precisionsskjutning och PPC
samt luftpistol kan arrangeras. Någon ny och likvärdig
fältskytteterräng har man dock
tyvärr inte hittat, än så länge.
Linköpings SKF är årlig arrang-

ör av ”Första Chansen” på det
nya centret i Trädgårdstorp, en
precisionstävling över hela två
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Den nya skjuthallen under uppbyggnad.

dagar.Tävlingen har blivit populär och det är alltid fullt i
hallen. Då kruthallen bara har
12 platser har man nu beslutat att bygga en stor hall i anslutningen. En ”kallhall” med
många platser och möjligheter för en större variation av
skyttegrenar.
Lene Alun, tävlingsledare och

ansvarig för precisionsskjutningen inom pistolsektionen
berättar:
– Det pratas mycket om vår
nya hall som just nu byggs på
Trädgårdstorp, med all rätt,
men samtidigt är det ju så att
mina två största åtaganden under året är ”Första, samt Sista
Chansen”, vilka är precisionstävlingar med krutvapen.

– Trädgårdstorp är en underbar anläggning att ha som
hemmabana och att kunna ha
en tävling redan första helgen
i februari med 168 starter,
1176 framlagda speglar och
nästan 1008 resultat.
– Samtidigt som det på söndagen hölls DM Luftpistol
Östergötland, Östgötacupen
deltävling 5, samt DistriktsNP1 ’20

Thomas Persson, Ordförande
Linköpings Skf.
Det fanns bara 12 platser i skjuthallen, men tävlingarna från lördag och söndag slogs
ihop resultatmässigt.

Annika Almstrand gillar att skjuta
grovt.

Jens Vesterman sköt en gång i tiden hela sex 50 poängare på
raken, varpå han avslutade med 48 poäng. Jens är fortfarande
i form men har inte lyckats med samma bravad under ”Första
Chansen”.

final i Svenska Ungdomscupen med 43 skyttar är ju helt
otroligt. Det var dessutom
uppvärmda hallar och en fantastisk samlingssal.
– Ett stort tack till alla som
gör det möjligt att ha dessa
tävlingar varje år, både fantastiska funktionärer och alla
skyttar. Detta vore inte möjligt utan er. Väl mött igen i
november på ”Sista Chansen”.
Thomas Persson, ordföranden

i Linköpings SKF, berättade i
en intervju med NP att han är
väldigt tacksam för det stora
stödet från Linköpings kommun och menar:
– I vår fina ”året runt” anläggning har vi en luftvapenhall med 30 banor med
elektroniska tavlor. En bågskyttehall med 15 platser och
en kruthall med 12 platser för
skytte på 25 m samt 7 platser
som ger möjlighet för skytte
med korthållsgevär/fripistol
på 50 meter. Det finns även
en samlingssal för 80 personer, konferensrum, pentry
och omklädesrum med duschar och toaletter.
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Trotjänaren Nils-Uno Johnsson satt i
vapenkontrollen under tävlingen.

Ni får dessutom tydligen även

en ny stor skjuthall till i anslutningen till det här fina
skyttecentret?
– Ja, den hallen kommer
inte att vara uppvärmd och
blir en ersättning för utomhusskjutbanan på gamla Linköpings Skyttecenter. Hallen
beräknas stå färdig under maj
månad. Föreningens pistolsektion har redan arbetsgrupper
i gång för att ta fram lämpliga
vridställ med modern styr och
reglerutrustning, totalt 72 ställ
med möjlighet för alla skyttediscipliner.
– Föreningens egna arbeten beräknas ta 3 månader i
anspråk och invigning någon
gång under september månad.
Linköpings Skytteförening
har under flera år projekterat den nya skjuthallen i nära
samarbete med Linköpings
kommun och Svenska Skyttesportförbundet.
Skönt att ni har stöd av kom-

munen och att samarbetet
fungerar.
– Ja, verkligen.Ventilationen
i hallen kommer bland annat
innehålla en frånluftsgrav cirka

3 m framför skyttarna längs de
60 skjutplatserna på 25 meter,
samt under granulatet (kulfånget) för skytte på kortare
avstånd än 20 m. Belysningen Lene Alun, skjut- och
kommer att förses med LED tävlingsledare för både ”Första
armatur och uppfylla alla krav Chansen” och ”Sista Chansen”.
enligt ISSF regler. Belysningen vid skjutplatserna kommer
att vara dimbar. Belysning och
ventilation kan aktiveras i tre
olika sektioner allt efter behov
av antalet skyttar och verksamhet. Vi hoppas att vi kan arrangera ännu större tävlingar
i den nya extra hallen.
Väl mött igen på
”Sista Chansen” i november!

Fredrik Pehrson, Vimmerby Psk,
vann både A3 och B3.

Segrarna på årets ”Första Chansen” 2020
VPGR
A3
A2
A1
B3
B2
B1
C3
C2
C1
DC3
DC2
DC1
vy/vä

Namn
Fredrik Pehrson
Pierre Löfquist
Johan Jakobsson
Fredrik Pehrson
Lars Enqvist
David Larsson
Christer Stenqvist
Stefan Johansson
Johan Jakobsson
Linda Molin
Josefine Björkmalm
Erika Blom
Tony Borén

Klubb
Vimmerby Psk
Hallsberg PK
Roslagens PS
Vimmerby Psk
Åby SK
Ulricehamns PK
Håtuna Pssk
Linköpings SKF
Roslagens PS
Saab PK
Linköpings SKF
A1 SKF
Åby SK

Poäng
278
268
268
286
259
277
287
277
276
282
265
269
273
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Rengöringskit med läskstång,
borstar, adapter för filtrenare
och smidig blå låda.
Boresnake. Pris: 235 kr
Pris: 130 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: 75 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: 3050 kr

Peltor X4.
Pris: 345

Peltor Optime.
Pris: 275 kr

Mantis X3, X7, X10.
Pris: 2090-2690 kr.

Skyttebåge WC3.
Pris: 1890 kr

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

Butiken var välfylld med skyttar som under dagen provskjutit ammunition.
Då passade de även på att handla andra tillbehör.

SPORTEC
– För skyttarna i tiden
Av: Peter och Anna Stålbrand

Företaget Sportec har servat Skyttesverige med vapen och tillbehör
sedan 1963. Under åren fram till nu har företaget utvecklats och
genomgått flera förändringar. Vi begav oss till den lilla orten Åkarp,
strax utanför Malmö, för att besöka företaget.
Tidigare hade Sportec sin
verksamhet i Åkarps gamla
stationsbyggnad, men hösten 2016 flyttade de till nya
lokaler i Åkarp. Under 2019
drabbades företaget av sorg
då grundaren Erik Torgander
gick bort, vid en ålder av 86
år. Han var en sann eldsjäl för
skyttet och entreprenör ut i
fingerspetsarna.
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När vi anländer till Sportec möter vi upp företagets VD, PerÅke Andersson, för att prata
om företagets historia, den
stora flytten och framtidsplanerna.
– Jag började arbeta på
Sportec redan 1983, berättar
Per-Åke. Då var vi tre anställda och sedan dess har företaget utvecklat. År 2011 var vi

6 anställda när jag tog över
rollen som VD.
– Skyttet har utvecklats
mycket under åren och det
har även tillkommit flera varumärken, vilket även krävt fler
anställda. Det är kul när många
varumärken säger att de vill bli
representerade av just Sportec
i Sverige. Då blir man stolt, säger Per-Åke och ler.

Per-Åke Andersson är VD på
Sportec, sedan 2011.

Per-Åke värnar väldigt mycket om sin personal och det
märks på honom hur stolt
han är över sina medarbetare.
– Jag är jättestolt över de
som arbetar här. De tar ett
jätteansvar på alla möjliga
sätt och även för det jämställda och för deras familjer.
Det gäller till exempel när de
vabbar, hämtar och lämnar
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De nya lokalerna är ljusa och luftiga. Allting finns inom räckhåll, även kollegorna.

på förskolor och mycket mer. en grundplan som sedan alla
Det är sådan personal man vill anställda fick vara med och
tycka till om. Det är lättare
ha, säger Per-Åke.
att ändra en befintlig plan, än
När Trafikverket skulle utöka att börja från ingenting.
antal tågspår genom Åkarp – Flytten av verksamheten
var företaget tvungna att är nog det största jobb jag
överge sin gamla lokal. Sta- gjort i mitt liv och hoppas
tionsbyggnaden de höll till att det inte händer igen, säger
i är K-märkt och skulle inte Per-Åke och skrattar.
påverkas, däremot behövde
spårbygget använda området Inför flytten hade Sportec även
kring stationsbyggnaden till arbetat fram ett nytt IT-sysår 2023. Spårarbetet skulle på- tem samt en ny rutin för
verka Sportecs verksamhet så hanteringen av lagret. Nu
pass mycket att den enda ut- har varje artikel sin bestämda
vägen var att hitta en ny lokal. lagerplats.
– Vi hade i ärlighetens namn – Det börjar när ma sig
växt ur huset, berättar Per- 10 000 artiklar nu så det är
Åke. Trafikverket valde att rätt många. Tusan den som
köpa ut oss och i våra nya lägger en artikel på fel hylla,
lokaler har de därför finan- säger Per-Åke och skrattar.
sierat det som kallats speciMellan lagerhyllorna är
allösningar, d.v.s. skjutbanan det tillräckligt brett för att
och ammunitionslagret. Det kunna köra in en truck, vilket
var nog en vinst för båda par- underlättar personalens arbete
terna.
avsevärt.
Det är noga med ergoNär det var dags att flytta låg nomin då personalen lyfter
verksamheten endast nere i en åtskilliga mängder ammuvecka. Allting var förberett in nition och andra varor varje
dag. Inom kort kommer de
i minsta detalj.
– Inför flytten gjorde jag att genomföra en utbildning
NP1 ’20

Johan, Per-Åke och Nils är några av de glada ansiktena man möter
hos Sportec. Här visar de även upp utmärkelsen ”Customer of the
year” från Magtech, något de är mycket stolta över.

för att ge alla anställda kunskapen om hur man lyfter och
bär rätt.

mest liknar en ventilationstrumma, vilket visar sig vara
inskjutningsbana för luftvapen på 10 meter. Sportec har
Den nya lokalen är både ljus, även en inskjutningsbana i en
luftig och fräsch. På över- bunker utanför huset, där det
våningen finns det 10 kon- provskjuts krutammunition
torsplatser med utsikt över på avstånden 25 och 50 meter.
Båda inskjutningsbanornästan hela undervåningen.
Kontorsplatserna har höj- och na har elektronisk markering
sänkbara skrivbord. Det finns med en SIUS BTS (Ballistic
även en stor isolerad utbygg- Test System). En utrustning
nad på övervåningen som som används för ammuni27

Alla artiklar har sin bestämda plats och är lätt åtkomliga.

Verkstadsytan är väl tilltagen. Till vänster finns alla reservdelar i
sortimentsskåpet. Till höger parkeras de produkter som skall servas.

I sortimentsskåpet har varje del sin egen låda och plastficka med väl
utmärkt artikelnummer och lagerplats.

Rune genomför service på ett luftgevär där packningar och annat
behöver bytas.

tionstillverkare och vapenindustrin för kvalitetssäkring.
När vi är och hälsar på är några elever från Sävsjö Skyttecenter på plats för att prova
ut .22 ammunition till deras
gevär.
På undervåningen finns det la-

gerlokal, butik, verkstad. Här
finns även klass 3 utrymmet
för förvaring av vapen och
ammunition, vilket tar en hel
del av lokalens yta. Det går att
köra in med truck i ammunitionsvalvet, vilket gör att
personalen slipper bära in all
ammunition.
– Vi är nog den enda svenska vapenhandlare som har
ett krav på SS-3492 klassat
utrymme för förvaring av
ammunition. Det är jag riktigt
sur för, men det var ingenting
vi kunde göra något åt.
– En så pass stor dörr klas28

sad SS-3492 fanns inte att
köpa. De som byggt dörren
har gjort den enligt SS-3492,
men för att få sätta ett klistermärke på den med klassificeringen måste tre exemplar
skickas till Statens Provningsanstalt för angreppstestning.
– Vi skulle i så fall behöva betala för 4 dörrar, vilket
skulle bli oförsvarbart dyrt. Jag
bad polisen att få ett undantag och det fick jag skriftligt, kommer inte bara vaktbolasäger Per-Åke och ler.
get utan även Piketen, berättar Per-Åke. Då fick jag gå ut
Hela lokalen är larmad upp med händerna över huvudet
över öronen och det går en- tills att identiteterna på samtdast att öppna klass 3 ut- liga i lokalen var bekräftade.
rymmet med två personer Sedan går de igenom lokanärvarande. Går man hit själv lerna minutiöst med hundar.
på helgen och jobbar kan man – Polisen har tidigare varit
inte öppna klass 3 utrymmet. här och rekognoserat lokaler– Lokalens larm och över- na så de vet hur de ska hantera
fallslarmet är oåterkalleligt. en situation hos oss.
Jag har lyckats orsaka att – Även dörrarna till butiken
larmet gått någon gång, då är säkrade. Det går inte att

Den alerta
vakthunden Molly
har sin viloplats
vid lastintaget.

öppna den inre dörren förens
den yttre har gått i lås. Detsamma gäller åt andra hållet.
Vakthunden Molly, en Ame-

rican Staffordshire Terrier, är
verkligen alert. Hon märker
direkt på Per-Åke eller Nils
om något inte är okej, då ställer hon sig vid lastdörren och
morrar.
– En gång kom det en leverans med lastbil och chauffören gick ur. Molly rusade ut
NP1 ’20

Från övervåningen
sticker inskjutningsbanan för
luftvapen fram.
Blyresterna från
ammunitionen
ramlar ner i det
snirkliga röret i
slutet på banan.

SIUS-tavlan är väl
upplyst. Här finns
en skottstol som
passar både pistol
och gevär.

Utanför lokalen finns det ytterligare en inskjutningsbana, denna är för
krutvapen.

Skottstolen är stabil och monteras på en betongklump.

till lastbilshytten och började
skälla. Det visade sig att chauffören hade en kompis med
sig som satt kvar i hytten. Då
var Molly riktigt snabb på att
markera, berättar Per-Åke.
Ni valde ändå att vara kvar i
Åkarp?

– Erik var den envisaste
människa jag träffat på denna
jord, det är det som gör att
företaget finns idag. Han var
enastående, säger Per-Åke.
SIUS BTS systemet visar vilken spridning ammunitionen har.

Lever Eriks anda kvar i
företaget?

– Hela Eriks grundfilosofi
– Erik Torgander ville abso- att driva företaget finns kvar.
lut att företaget skulle finnas Det är hans två barn som
kvar i Åkarp. Det ville inte äger Sportec till 50% var. De
jag, säger Per-Åke. Men det är inte aktiva i den dagliga
var hans företag och han be- verksamheten, men vi har tät
stämde. Trots sin ålder på 84 kontakt med dem hela tiden
år ville Erik ändå ha ett kon- då de sitter i styrelsen.
tor här i våra nya lokaler. Jag – Vi har en stark ekonomi
kunde inte få honom att trap- och jag kör i samma anda som
Erik.Vi tar till när det beställs,
pa ner på arbetet.
– Han var nöjd med allt när vi tar risker eftersom vi har
vi flyttade hit i augusti 2016. råd, precis som vilken invesHan fick se lokalerna och tering som helst.
var på besök ganska ofta men – Det är som med aktiehanhan var allt för märkt av sin del. Om man köper aktier med
sjukdom för att kunna instal- hög risk gör man det inte med
lera sig i sitt nya kontor. Han pengarna man ska handla mat
följde vår utveckling ända tills för, då använder man ”toppingen”, berättar Per-Åke.
han gick bort.
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När Erik Torgander startade

Sportec hade företaget bara
några få större varumärken,
men så var han en entreprenör och såg ständigt möjligheterna att öka sin försäljning.
– Erik var själv tävlingsskytt i gevär. Han åkte väldigt mycket till Tyskland i
egenskap av sin roll som försäljningsingenjör på Siemens,
berättar Per-Åke. Där började han skapa sig kontakter
hos leverantörer i Europa. På
den tiden var det mest luftgevär från Feinwerkbau, kulor
från Haendler & Natermann
(H&N), sotspray och tavlor.
När Erik upptäckte varumärket Unique år 1972, blev
det en stor succé för Sportec.

Då började han även själv att
skjuta pistol, säger Per-Åke
och skrattar.
Däremot var Erik väldigt mär-

kestrogen. Såldes det H&N
luftvapenkulor fick knappt
några andra märken komma
in i huset. Nu för tiden säljer
Sportec vad kunden vill ha,
men det är vissa varumärken
som de ansvarar för eller representerar i Sverige.
– Det fanns inte på kartan
att vi skulle sälja en Pardini-pistol tidigare, men kunderna vill ju köpa pistolen
av oss. Då köper vi in den av
agenturen och levererar sedan till kunden, säger Per-Åke
med lätthet.
29

gevär. På så vis kan man öv- Vi har själv inga maskiner för
ningsskjuta för 2 kr smällen att utföra sådana arbeten. Det
”Tusan den som lägger istället för 15 kr.
är en skicklig kille som heter
en artikel på fel hylla”.
Anders Nilsson. Han arbetade
–
Vi
har
ökat
omsättningRink har 60 varianter
en varje år, berättar Per-Åke. tidigare på företaget ”Nilsson
på högerkolvar
Vi har lärt oss att varumärket o Spuhr”.Vi har support bakoch lika många för
vänsterkolvar. Då vill
Sportec är starkare än vilka om oss om det är något som
det till att artiklarna
vapen vi säljer. Kunderna vet kör ihop sig.
ligger på rätt ställe.
att Sportec levererar bra varor, – Vi använder oss även av
men händer det något finns vi Ola Elgelöf. Alla Manurhin revolvrar vi säljer skickdär och kan åtgärda snabbt.
– Även premiummärken ar vi till Ola först. Säga vad
kan ha fel på sina varor. Då man vill om Manurhin, men
gäller det att man köper av DA-trycket har de ingen
De största varumärken Spor- på beställningar och ett gott någon som kan backa upp det. känsla för riktigt. När revoltec har idag inkluderar Ru- förtroende till nya produkter. Om det är något varumärke vrarna kommer hit är alla i
ger, Feinwerkbau, Magtech, – Ta till exempel Magtech. vi tappar lite kontakt med så användbart skick, men de är
CZ, Glock, H&N, SK (pa- Det vi ska sälja år 2021 måste tappar vi inte kunderna för så pass olika i trycket att kuntronerna som tillverkas av vi beställa nu, säger Per-Åke. det. De väljer då istället nå- derna skulle börja undra: ”Jag
Nammo Schönebeck), Colt, Nu har Magtech börjat till- got annat varumärke, vilket provade hans revolver, den var
NightHawk, Manhurin. Att verka en .22:a för att kon- gör att de andra varumärkena mycket bättre än min”, kan
lagerhålla produkter och re- kurrera med CCI.Vi har fått ökar i försäljning istället.
man få höra skyttar säga. Därservdelar för alla dessa varu- in 500 000 patroner som
för skickar vi alla Manurhin
märken kan vara svårt, men vi skickat ut till kunder för Har ni några vapensmeder
revolvrar till Ola för att göra
den kunniga på personalen på att höra deras reaktioner på knutna till er?
en grundinställning på dem
Sportec vet vad som kommer ammunitionen.
– När vi fick Ruger-agen- innan de går iväg till kunatt gå åt.
– Om den håller innerti- turen på hela sortimentet an- derna. Då vet vi att alla är av
– Vi har ett oerhört gott för- an eller kan skjuta tätt som slöt vi oss till en vapensmed. samma användbara skick.
hållande till Colt, säger Per- en lillfingernagel är inte lika
Åke. Efter Colts närstående viktigt för de flesta skyttarna,
konkurs startade de upp sin när ammunitionen kostar 65
Medan vi är på plats berättar Johan Ahlbeck om några
civila sida igen och är jätte- öre istället för 1 kr smällen.
nya spännande produkter.
glada att de har oss. Nu när – Vi väntar nu på en conNighthawk Custom är en otrode släppt nya Colt Python tainer som består av 22 pallar,
ligt fin pistol i modell 1911. Dekommer vi att vara på G, så vilket är cirka 17 ton ammularna tillverkas lite överdimensiosnart den blir klar för export nition. Ungefär 3,4 miljoner
nerade och inpassas av en och
kommer vi att ha den till för- .22:or. Då får man ha förtrosamma smed för varje vapen.
säljning.
ende för den tillverkaren att
Denna process tar lång tid vilket
även förklarar det något hisnan– Manurhin har kopi- det är säljbart.
de priset på 58 000 kronor.
öst långa leveranstiden. De – Om Magtech .22:orna
skickar 30 revolvrar till oss inte håller rätt kvalitet kan
nu i mars, vilka är beställ- vi dumpa ut dem, men det
Drop-in trycke från Nighthawk
da för cirka 1,5 år sedan. Vi får man ta med tillverkaren.
Nighthawk gör även ett drop-in
trycke för 1911 pistoler, något
brukar inte sälja slut på dem, Tillverkaren kommer då aldsom verkar väldigt lovande. Att
men nu har det hänt. Vi har rig att kunna sälja dem till rätt
montera trycket är enkelt. Det
en kund som vill beställa en pris på marknaden igen. Har
krävs bara några få handgrepp
.38 match och tyvärr kan det man skitat ner ett varumärke
innan allt är bytt. Priset på detta
bli ett tråkigt besked beroen- kan man aldrig hämta hem
trycke kommer att ligga på cirka
4000 kronor. Om man ska lämde på vad fabriken meddelar det förtroendet igen. Det går
na en 1911 till en smed för att
för leveranstid på den revol- inte, säger Per-Åke allvarligt.
fixa trycket blir det dyrare. Då
vern. Däremot är vi i fas med – Där är skillnaden med
måste smeden köpa in en sear
.32:orna.
europeiska tillverkare. Är det
och hammare för att sedan göra jobbet, då pratar vi mycket mer
– När vi beställer vapen från något som saknas till en Feän 4000 kr. Detta kommer att förändra en hel del, berättar Johan.
en tillverkare ser vi även till inwerkbau har vi det inom
Ruger MKIV + Volquartsen
att beställa de reservdelar vi någon vecka.
Sportec kommer även att leverera
tror behövs, annars kan det
Ruger MKIV med ett förmonterat
bli lång leveranstid på dessa Förra året var speciellt för
Volquartsen trycke. Själva MKIV-piockså.
Sportec då omsättningen ökastolen är en riktigt fin produkt men
trycket som sitter fabriksmonterat är
de dramatiskt. En stor del av
inte det bästa. Volquartsen gör även
Flera av Sportecs varumärken detta berodde på att företakompletta pistoler, men de är mer
tillverkas utanför Europa vil- get tog hela Rugers agentur,
gjorda för skyttegrenen Bulls Eye i
ket då kräver en exportlicens inklusive de populära PCC
USA. Det är jättefin kvalitet på defrån landet de kommer ifrån. gevären (Pistol Cartridge
ras vapen, men med så långa pipor,
kompensatorer och laddhandtag
Det kan därför bli långa le- Carbine). Ett PCC gevär ger
går de inte att använda pistolerna i
veranstider, vilket kräver en möjlighet att skjuta till exvapengrupp C.
väldigt lång framförhållning empel 9 mm parabellum i ett
30
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På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet och
Stockholms Pistolskyttekrets inbjuder Ekens PSF till:

i Magnumprecision 2020
Vid maximala 300 poäng utdelas 1st pris om 10.000 kr
Datum:
Lördag
rd 6 juni och Söndag 7 juni 2020
Plats:
Ekens P
Precisionscenter
sionscenter Vallgatan Haninge.
H
Väg 227 mot Dalarö.
GPS-koordinater
GPS-koo
ater Lat: 59.1243 Long: 18.2368
1
Tävlingsförutsättning:
Tävlingsfö
ättning:
Regler
egler enligt
enli SPSF
SF Skjuthandbok.
Detaljerade
G.
taljerade vapenbestämmelser,
nbestämmelser, se kapitel
k
Föranmälan:
anmälan:
Anmälan
älan oss tillhanda senast 2020-05-01 via:
www.ekenspsf.se\magnumprecisionsm
Efteranmälan i mån av plats.
Lagtävling:
Föreningsvis föranmälda tremannalag.
Förening kan anmäla fler än ett lag per vapengrupp.
En reserv per lag får anmälas.
Skytt kan endast deltaga i ett lag per vapengrupp.

Vapenkontroll:
Vapenkontroll utföres enligt stickprovsmetoden.
Skytt som ertappas med icke godkänt vapen
diskvalificeras i den vapengruppen. Utrustning för
egenkontroll av vapen finns tillgängligt under hela
tävlingsperioden.
Tävlingsledare:
Clas Simmerud, clas.simmerud@gmail.com
Boende
Hittar du enklast på www.booking.com respektive
www.camping.se.

Lördag 6 juni
M1
M2
M6
M7

SA Rev .41-.44 Magnum
DA Rev .41-44 Magnum
Pistol 9 mm- .455
Revolver .357-.44 Magnum, pip- längd max
165 mm (6.5”)

Söndag 7 juni
Servering:
Servering kommer finnas inom tävlingsområdet.
Priser:
Förbundets medaljer till de tre främsta skyttarna
samt tre bästa lag. Individuella hederspriser till de
10 bästa i varje vapengrupp.

M3
M4
M5

SA Rev .357 Magnum
DA Rev .357 Magnum
Frigrupp pistol och revolver

Första deltagande skytt som skjuter maximala 300p i någon vapenklass erhåller:
10 000 kr sponsrat av nedanstående sponsorer

/$#$
7
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Revolvrar i
världsklass
från Manurhin
Av: Peter Stålbrand

Jag fick en unik möjlighet att besöka Chapuis Armes under
en dag för att få se hur deras utsökta revolver av varumärket
Manurhin tillverkas. Det blev en spännande rundvandring
i fabriken som varvades med både historia och insikter i de
otroligt duktiga vapensmedernas arbete.
Innan jag berättar om besöket i
fabriken är det bra med lite intressant historia.
Chapuis Armes är ett familjeföretag som har sitt säte i den
franska staden St. Bonnet le
Château. Orten ligger sydöst
om Lyon, nära Saint-Etienne
vilket är vaggan för den franska vapentillverkningen. Företaget är främst specialiserade
på ståtliga jaktvapen, men de
är även kända för att tillverka den högklassiga revolvern
med varumärket Manurhin.

Fabriken innehåller inte bara toppmoderna CRC-fräsar.

I juli 1899 föddes Jean Louis

Chapuis. Han var den första i
släkten Chapuis som startade Det finns även många äldre maskiner för att göra detaljerade arbeten
en egen verkstad. Den fick till på små delar.
en början inhysas i ladan bakom den bar han då ägde.Tillverkningen av vapen började
redan 1936 som ett samarbete
mellan flera hantverkare i den
lilla staden.
Jean Louis tvingades avbryta sin verksamhet under
andra världskriget. Företaget
återupptog dock sin verksamhet 1951, då under ledning av
hans söner René och Paul.
Under 60-talet köpte företaget ett antal lokala verkstäder
för att uppnå en större själv32

ständighet och 1966 startades
företaget Chapuis.
Ett annat stort företag
vid namn ”Manufacture de
Machines du Haut-Rhin”,
även känt som Manurhin,
grundades 1919. Fritt översatt
betyder namnet ”Tillverkning
av maskiner från Haut-Rhin”.
Mellan åren 1960–1970 hade
företaget sin guldålder och
ägde då hela 20 dotterbolag
med över 4000 anställda. Manurhin utvecklade produkter
inom många områden utöver
vapen. Den stora succén kom
då de tillverkade revolvrar åt
den franska polisen, då i form
av modellen MR73.
Vapentillverkaren Walthers
ursprungliga fabr ik låg i
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En samlad skara av Manurhin MR73 som har genomgått den tuffa prövningen hos vapensmeden.
Nu gäller det att även provskjutningen går bra. Foto: Chapuis Armes

Zella-Mehlis i det tyska förbundslandet Thüringen. Eftersom den delen av Tyskland
ockuperades av Sovjetunionen efter andra världskriget,
flydde Walther till Västtyskland, där de etablerade en ny
fabrik i Ulm. Under flera år
efter kriget förbjöd de allierade makterna all tillverkning
av vapen i Tyskland.
Som ett resultat av förbudet licensierade Walther år
1952 produktion av pistoler
i produktserien PP till det
franska företaget Manurhin.
Manurhin tillverkade delarna
men pistolen monterades antingen i St. Etienne-arsenal
(märkta ”Made in France”)
eller av Walther i Ulm (märkt
”Made in West Germany”).
NP1 ’20

Manurhin fortsatte att tillverka delar till PP-serien fram till
1986.

ning, varpå fabriken utökas
ytterligare. År 2004 tar Renés sönder David ochVincent
Chapuis över företaget och
Chapuis fick under 1984 en ny blir därmed den tredje geneägare då sonen René Chapuis rationen som tillverkar vapen
tar över rodret. Då byter även i namnet Chapuis.
Under för ra året fick
företaget namn till Chapuis
Armes som det heter idag. Chapuis Armes en ny ägare i
Företaget växlar upp och in- form av det italienska bolaget
vesterar under 1990 i en helt Beretta Holding. Beretta äger
ny tillverkningsanläggning på även Benelli, Burris, Franchi,
ca 3000 kvadratmeter. Det är Sako, Steiner Optics and Tikäven nu den nyare tekniken ka.
hittar in i tillverkningen då de
första tre-axlade CNC-ma- Jag mötte upp Thomas Svensskinerna introduceras.
son, Linköpings Skf, för att
tillsammans åka ner till St.
1998 köper Chapuis Armes Bonnet le Château och berättigheterna för revolver- söka Chapuis Armes. Thomodellerna av Manurhin och mas är en av Sveriges bästa
påbörjar sin egen tillverk- PPC-skyttar och äger dess-

utom flera revolvrar av märket Manurhin, vilka han även
skjutit världsrekord med. En
bättre och mer insatt följeslagare är svår att hitta.
På vägen till Frankrike berättar Thomas lite om Manurhin.
• Chapuis Armes har varit
väldigt lyhörda på hur marknaden växlar och tog för några år sedan ut en variant på
2 ¾ tums revolver. Man arbetar aktivt med skyttar för att
kunna erbjuda nya modeller
även om man inte går fort
fram, berättar Thomas.
• Manurhin har tillverkats i
många varianter gällande revolvrar, allt från 2 tum med
fasta sikten till 10 ¾ tums
långa MR73 för långhållskyt33

Det kallpressade stålet monteras noggrant i
fräsen som under sitt arbete fullständigt vräker ur
sig kylvätska under processen.

Pierre Laurent Faure visar
oss runt i den stora fabriken.
Här demonstrerar han hur
pipämnet matas in i CNCmaskinen.
När maskinen är klar finns det en stomme som
håller exakta toleranser enligt specifikationerna.

Även trummorna tillverkas av stål från Aubert &
Duval. Här får en trumma sina patronlägen borrade
med hög precision. Foton: Chapuis Armes

te. Det gjordes även cylindrar
för 9x19 som nu Chapuis Armes överväger att tillverka på
nytt, med clips från Ranch
Products istället för den något komplicerade utdragaren.
• Sett till Sportskytte var
nog modellen Convertible den mest innovativa. En
stomme och tre olika kalibrar. Från kaliber .22LR till
.38 special. Modellen hade
en förspänd pipa likande Dan
Wesson och en roterade stötbotten för att kunna skjuta
både kant- och centralantända patroner.
• För svenskt magnumfältskytte är nog MR73 modellen Lunette med 8 tum
eller Silhouette med 10 ¾
tums pipa de varianter man
ska leta efter. Silhouette fanns
34

också i .22LR för fält klassen
inom metallsilhuett, som är
ganska stort i Frankrike.
• Är man lite nördig runt
Manurhin är en del av de historiska modellerna följande:
– MR22, .22LR i SA (finns
även en variant för fält klassen
inom metallsilhuett)
– MR32, 3 tum och 6 tum
.32 S&W Long, i både SA och
DA.
– MR38, 5 ¾ tum, i både
SA och DA
– MR73, från 2 ¾ tum till
10 ¾ tum, i både SA och DA
– MR88, från 2 tum till 6
tum, i SA/DA
– MR93 och MR96, från
.32 till 6 tum.
De två sista modellerna var
väldigt innovativa men såldes

När CNC-maskinen har gjort
sitt finns det en vackert fräst,
borrad och gängad pipa klar för
vidare bearbetning.

inte i några större mängder.
En parentes i dag är att Kimbers nya revolver bygger på
konstruktionen av MR93/96
trycken.
Staden St-Bonnet-le-Château

har cirka 2000 innevånare
och liknar mer en industriby. Staden är mest känd av
en helt annan anledning än
vapentillverkningen. Här ligger nämligen världens största tillverkning av Boule-klot
genom företaget Obut.
Väl framme vid fabriken
möter vi upp Pierre Laurent
Faure som är försäljningsoch exportchef på Chapuis
Armes. Han berättade den
intressanta historien om företaget innan han tog oss med
på en rundvandring i fabriken. Fabriken har i dagsläget
cirka 50 anställda och de flesta
bor i staden eller bara några
mil utanför.
När vi kliver in på fabriksgolvet får jag känsla av en liten verkstad.Trots att det finns
CNC-maskiner som gör det

största arbetet med vapnen
finns det även små svarvar och
fräsar från gångna tider.
Den första CNC-maskinen vi
får se är den som tillverkar
pipan. Pipämnen köps in i
längder av kallhamrat stål från
Aubert & Duval. Längderna matas sedan in i maskinen
som både kapar, fräser och
gängar hela pipan. När processen är klar finns en monterbar pipa. Den är dock långt
ifrån färdig utan behöver poleras med av en vapensmeds
fingertoppskänsla innan den
får monteras på en stomme.
Tillverkningen av stommen
börjar med ett stycke stål av
något som nästan liknar ett
leksaksvapen. Stommen till
nästan alla revolvrar är tillverkade av kallpressat stål,
förutom till MR88 som har
en gjuten stomme. Kallpressat stål är ett stål som pressats
samman under ett mycket
högt tryck. Nackdelen med
gjutna stommar är att det kan
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Fabriken
använder
fortfarande
äldre maskiner
för att göra
mindre arbeten
på stommen.

Alla små delar till revolvrarna
tillverkas för hand i fabriken.
René Guignot är en av de som
tillverkar delarna. När vi var på
besök var han i full fart att göra
service på maskinerna.

Mästervapensmeden Didier
Savelon visar upp nästa revolver
som skall poleras, monteras och
justeras till perfekthet.

uppstå bubblor i stålet som
skapar svagheter. Stålet köps
in från Aubert & Duval och
är noga utvalt av Manurhin
själva innan det sätts samman
av leverantören.
Stommen monteras i
CNC-maskinen som nu fräser ut grunden till revolverns
stomme.Trots att precisionen
på fräsen är 1/100 millimeter
är den långt ifrån klar att tas
i bruk. Det är nu dags för lite
hederligt handarbete.

När alla delar är klara och skall
de synas och godkännas av en
vapensmed med stor kunskap.
Pierre berättar att det just nu
arbetar tre vapensmeder med
Manurhin men det finns ytterligare två smeder som tas in
vid behov.Väl i vapensmedjan
träffar vi mäster vapensmeden
Didier Savelon som har jobbat med Manurhin under de
senaste 20 åren. Han lär även
upp nya vapensmeder så att
de kan föra kunskapen vidare.

Konstruktionen av pipan och

När samtliga delar har levere-

cylinder n på MR88 och
MR73 fick 2015 en helt ny
tillverkningsprocess då de
började tillverkas i den senaste generationens CNC-maskin med fem axlar. Sedan
dess har kvaliteten på revolvrarna blivit betydligt mycket bättre.
Fabriken använder fortfarande äldre maskiner för
att göra mindre arbeten på
stommen. Alla de manuellt
hanterade maskinerna är kalibrerade för att utföra varsin
uppgift. Dessa äldre maskiner
kommer under året att ersättas
med modernare maskiner för
att snabba upp och underlätta arbetet. Just nu finns det en
beställning på ytterligare en
CNC-maskin med en 4-axlad karusell.
Pierre förklarar att det inte
kommer bli någon kvalitetsförändring. Det kommer bara
att underlätta den sista justeringen som vapensmederna
genomför.

rats till vapensmederna görs
först en noggrann kontroll
av mått och funktion innan
de börjar med polering, hopsättning och justering av revolvrarna.
Didier monterar sidoplattan på stommen och beger
sig till polermaskinen för att
ge den sin unika finish. Detta
är det svåraste momentet och
det tar väldigt lång tid för nya
vapensmeder att lära sig tekniken. Manurhin använder sig
av en metod som kallas för
”Polyglassing”.
Polertrissan drar igång och
Didier arbetar med en ände åt
gången i maskinen.Trissan av
Polyglass gör att stålet blir väldigt varmt och nästan omöjligt att hålla i efter poleringen.
Efter att ha granskat alla ytor
på revolvern är han nöjd. Därefter får den ligga och svalna
innan arbetet med hopsättningen av alla delar kan börja.
Väl framme vid sitt arbetsbord tömmer smeden ut
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Pierre och René visar upp hur stommarna ser ut efter de fyra olika
bearbetningarna. Till vänster syns den kallpressade stommen. Längst
till höger är slutresultatet.

”Manufacture de Machines du Haut-Rhin” betyder fritt översatt
”Tillverkning av maskiner från Haut-Rhin”. Så varför skulle det inte
finnas en maskin från Manurhin i fabriken.
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Inne hos vapensmederna är alla färdiga stommar uppställda för inspektion.
Här kontrolleras allt med väl tränade ögon innan de påbörjar arbetet.
Poleringen med Polyglass ger revolvern en unik finish.
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Här ses samtliga delar monterade i revolvern. Efter att smeden
har känt på mekaniken är det dags att montera ut delarna igen för
ytterligare justering.

Inför hopsättningen av revolvern tömmer Didier ut en påse med
delar på bordet. Dessa skall monteras, justeras och trimmas in, tills
revolvern blir perfekt.
Nere i källaren
träffar vi Didier Dalex
vars arbete många
kan bli avundsjuka
på. Han och hans
kollegor ansvarar
för att provskjuta
samtliga vapen som
lämnar fabriken.

För att provskjuta
revolvrar i kaliber
.357 magnum
används en
överladdad
ammunition för
att säkerställa
säkerheten.

Thomas Svensson (t.v.) och vapensmeden Didier Savelon pratade
inte samma språk men de hade ändå inte problem att förstå
varandra. Båda är väldigt kunniga på vapen och delade erfarenheter
med varandra under besöket.

en påse med delar. Hammare, fjädrar, cylinderförare, avtryckare och många andra
delar monteras för att sedan
testas av den kunniga vapensmeden. Han vet precis hur ett
trycke på en Manurhin skall
kännas.
Det är ett sant nöje att se
NP1 ’20

honom arbeta. Både Thomas
och jag står helt förstummade och beundrar hans arbete.
Processen tar tid och ingen
revolver släpps igenom förens
den är perfekt. Revolvern tas
isär åtskilliga gånger för att
justera, slipa och fila på olika
delar. Till slut är Didier nöjd

och han lägger ifrån sig revolvern och ler.
Nere i källaren finns det två
skjuttunnlar som är 15–25
och 50 meter långa. Här
provskjuter man samtliga va-

pen som lämnar fabriken. För
att testa säkerheten använder
man överladdad ammunition
där till exempel magnumpatroner har en 30% högre
laddning av vad C.I.P. normerna kräver av vapnen. Det
37

När kunden har valt sin kolv
anpassas den till kundens vapen.
Ett arbete som tar lång tid och är
mycket noggrann.

Chapuis Armes köper varje år in en mängd utvalda ämnen för deras kolvar. Efter att de sågats till och fått
en grundfinish sorteras de in efter kvalitet i ett stort rum.

För att simulera kolvens slutfinish sprutas en alkoholhaltig vätska över träet.
Lystern i materialet är enormt vacker.

Under vår rundvandring hos

Kunderna får sedan kolven inpassad till just det vapen
de beställt. Detta arbete tar
lång tid och noggrannheten
är väldigt hög i anpassningen. Sedan skall kolvarna få sin
slutfinish vilket även det görs
för hand.

Chapuis Armes fick vi även se
tillverkningen av deras väldigt
vackra jaktvapen. I fabriken
fanns ett stort rum med hyllor fyllda av gevärskolvar från
golv till tak. Pierre berättar
att de sorterar in och graderar kolvarna efter kvalitet och
ådringen i träet. Kunderna får
sedan välja vilken kolv de vill
ha till sitt gevär.

Att få möjligheten att besöka Chapuis Armes och träffa
alla medarbetare var ett sant
nöje. Ett stort tack till Pierre Laurent Faure, Didier Savelon, René Guignot, Didier
Dalex samt deras kollegor
för ett mycket trevligt besök
på fabriken i St-Bonnet-leChâteau.

görs även precisionstester där
alla revolvrar max får sprida
20 mm på 25 meters avstånd.
Inskjutningstavlan skickas sedan med revolvern som bevis
på precisionen.

Kolvarna får sedan sin slutfinish med en egentillverkad lack. De
bearbetas för hand i flera omgångar och processen tar flera dagar
innan den är färdig.
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Ett komplett skyttecentrum för myndigheter, Försvarsmakten,
säkerhetsföretag, sportskyttar och jägare, centralt beläget i Solna.
Flera separata skjutbanor för skytte på mellan 0-80 meter.
Inga begränsningar på vapensystem i kalibrar från .22 upp till 12,7 BMG.
Konferensrum, showroom och vapenhandel under samma tak.

Välkomna att kontakta oss för mer information!
info@fmjskytte.se • 070-750 72 45
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Vägen till station 1 var en lerig sörja.
Väl framme var stationen inte allt för svår.

Roslagsvintern i
Norrtälje
Av: Peter Siegel

Roslagens Pistolskyttar anordnar tävlingen
Roslagsvintern sedan ett antal år tillbaka och tävlingarna i
Norrtälje drar nu verkligen mycket folk. I år blev antalet föranmälda
starter en bra bit över 500. Man fick i det läget begränsa starterna till
max 2 för att så många skyttar som möjligt skulle få delta.
Det går relativt snabbt att
gå runt banan och det brukar flyta på bra. Roslagens
Pistolskyttars skjutbana ligger i Görla industriområde
i Norrtälje och årets vinterfält startade som vanligt på
Norrtälje Motorklubbs fina
”Yankee Ranch” som Roslagens Pistolskyttar får låna.
Där fanns vapenkontroll, sekretariat, café och matsal, samt
utomhusgrill.
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I år låg stationerna på ett nytt
och annorlunda sätt som kunde bli lite förvirrande. Station
1 var på den senast anlagda
stationen till vänster om själva skjutbanan. Därifrån gick
man vidare in på klubbens
egentliga bana och sköt station 2, hoppade över stationen bredvid och gick till stora
precisionsbanan där trean och
fyran låg, för att sedan gå tillbaka och skjuta den stationen

som man trodde var trean, En nackdel var då också att
som dock var station fem.
himmeln vid den tidpunkten
var täckt av mörka moln och
Mellan station 3 och 4 inträf- det hela började då närmast
fade det på slutet av dagen att likna mörkerfält. Lite dugpatrull 45, som skulle kom- gregn och delvis stark blåst
mit efter min egen patrull 44, gjorde inte det hela lättare.
”trängde” sig före och gick så Ändå var vädret bättre än vad
att säga om oss. Helt plötsligt meterologerna hade förutspått
var de före oss hela vägen ända denna söndag. I Storbritannien
till station 8. Det hade jag ald- var det storm och översvämrig varit med om, men någon ningar och det blåste även full
storm på västkusten. Norrgång ska väl vara den första.
NP1 ’20

Torbjörn Lindström, vann
vapengrupp B3 med 47/28 och
38 poäng.
Arrangören hade lagt ut pallar för att skyttarna skulle slippa stå med lera upp till skoskaftet.

särskiljningspoäng på hela dagen. Tre till skyttar sköt fullt,
nämligen Robert Johansson,
ACPK, Fredrik Granath,Västerås Ps, och Jens O´Konor,
ACPK. Dessa hade respektive 39, 37 och 34 poäng var.
Bästa junior var Emil Holm,

På station 5 fick man tänka till lite för att inte missförstå målspelet.

Även markeringen var en
utmaning om man inte ville stå
på knä.

pengrupp B3 med 47/28 och
38 poäng.
Jens O’Konor,ACPK, var bäst i
De små stoppljusen på station 6 beskjuts här utan stödhand.
Så länge vinden inte tog i gick det bra.

Trots regnet
och blåsten var
skyttegänget
från Salems Pk
på gott humör.

tälje klarade sig relativt lindrigt ändå. Trots lite duggregn,
blåst och kyla lyckades några
av storfavoriterna skjuta fullt.
Mikael Larsson, F16, sköt bäst

hade en träff bort. Därmed var
hon bättre än de resterande
184 skyttar av samtliga skytteklasser i vapengrupp C totalt. Strålande! Men så tog den
unga, talangfulla tjejen också en bronsmedalj i fältskytte på sitt första SM för något
år sedan.

A3 med 48/28 och 35 poäng. Tvåa blev klubbkompisen Thomas Beck som också
sköt fullt men hade 4 särskiljningspoäng mindre. De två
var de enda av 109 A-skyttar
som lyckades skjuta fullt på de
många små figurer med relativt korta skjuttider.

UpplandsVäsby Psk. Damklassen vanns av Lena Kröckel, Salems Pk. Veteran yngre vanns
av Peter Åberg, Lunda Skf, och
Curt Johansson, Roslagens Ps,
blev bäst i veteran äldre.
Penningpriser skickades till
skyttarnas föreningar, men
även 3 snygga medaljer delades ut.

Thomas Beck,ACPK, vann R3

med 48/28 och hela 41 poäng som var det högsta antalet

Thomas Beck, ACPK, vann R3
med 48/28 och hela 41 poäng.

Jens O’Konor, ACPK, var bäst i

Mikael Larsson, F16, sköt bäst i

i vapengrupp C. Han var enA3 med 48/28 och 35 poäng.
vapengrupp C.
sam om att skjuta fullt i finkaliber och hade hela 32
Medaljer till ”Dagens 3 Bästa Skyttar”,
särskiljningspoäng. Även två(vid hopslagning av skyttars 2 första starter)
an i C3 måste nämnas också, Torbjörn Lindström, ordföranGuld
Thomas Beck, Atlas Copco Pk
Silver
Jens O’Konor, Atlas Copco Pk
det var nämligen Ronja Yng- den i Roslagens Pistolskyttar,
Brons
Mikael Larsson, F 16
ve från Gripen Pk som bara samt tävlingsledare, vann vaNP1 ’20

96/56
96/56
94/56

72
69
62
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Vapen- eller
ammunitionsfel?
Av: Kapten Bengt Rudling
Bearbetning och foto: Peter Stålbrand

I Svenska Pistolskytteförbundets årsbok 1944 publicerades en artikel
som avhandlar vapen- och ammunitionsfel. Artikeln var då skriven
av kapten Bengt Rudling, chef för infanteriammunitionsdetaljen vid
Arméförvaltningens tygavdelning.
När vi började läsa artikeln insåg vi att den är minst lika aktuell i dag,
nästan 80 år senare. Vi vill självklart dela med oss av kunskapen
en för
våra läsare och återpublicerar den här, något korrigerad från det gamla
amla
svenska språket. Vi vill också påpeka att artikelförfattaren endast pratar
ratar
om vapen som är i kaliber 9 mm, men mycket av informationen gäller
äller
för alla vapen och ammunitionstyper.

ma snett och hindra
slutstycket att slå helt
fram.Vid patron m/07
är hylsan invikt i en
rilla på kulan. Sådan
rillning inverkar givetvis ogynnsamt på
precisionen. Patron
m/39 är därför icke
rillad, vilket medför
större risk för att patronens
längd förändras. Risk för sådan deformation är mindre
för nyare ammunition, som
Laddningsfel
Laddningsfel ha ofta sin orsak är packad i askar med äggställ
i att magasinet skadats eller och särskilt för de partier, där
att magasinfjädern är för svag. fogen mellan hylsa och kula
Om magasinet hanteras ovar- tätas med lack.
samt eller tappas kunna dess
läppar skadas, varigenom den Regel 1
översta patronen får ett sådant Hantera magasinen försiktigt;
läge, att den inte införes rätt använd icke patroner, som är för
korta eller för långa.
utan kommer i kläm.
Är fjädern för svag kommer patronen inte ända upp. Klick
Låt därför icke magasinen Tändspetsen måste träffa
ligga fyllda längre tid. Ladd- tändhatten så att tändsatsen i
ningsfel kunna även föror- denna slås mot hylsans kupol
sakas av främmande föremål (städ). Är anslaget mer än 0,5
i patronläget, användning av mm excentriskt uppstår risk
deformerade patroner eller för klick. Är vapnet insmort,
felaktig ammunitionstyp.
blir särskilt vintertid anslaÄr patronen för lång går get för svagt. Det är viktigt,
den icke in i magasinet. Är att tändspetsen har väl runden för kort kan den kom- dad (sfärisk) form. En mycket
Ofta, särskilt vid tävlingar,
framförs vissa anmärkningar
mot vapen och ammunition.
En fackmässig granskning
visar emellertid att anmärkningarna i många fall är berättigade och beror på skyttens
slarv eller otillräckliga kännedom om dennes material.
Nedan redogörs för vissa fel
som troligen har sin grund i
vapen- eller ammunitionsfel.
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spetsig tändspets medför förutom risk för klick även risk
för tändhattsbrott. Man bör
icke förvara en pistol längre
tid med spänd slagfjäder. Denna kan då försvagas så mycket,
att risk för klick uppstår.
Klick kan även bero på att
hylsan saknar eldhål eller att
dessa tilltäppts, att tändhatten
saknar tändsats eller att denna
skadats av fukt eller olja.

Härvid bör vapnet isärtagas och eventuellt skadad
tändspets utbytas eller justeras (avrundas) så att felet icke
återupprepas.
Hylssprickor och hylsbristningar

Hylsspr ickor (mynningssprickor), som icke gå närmare hylsans bakplan än 10 mm
sakna betydelse. (gällande 9
mm ammunition, red. anm.)
Om de förekomma i mindre
Regel 2
Förvara ammunitionen skyddad utsträckning. Förekomma de
ofta, urbrännes så småningom
för fukt och olja.
patronläget.
Hyls- eller flänsavslitning
Tändhattsbrott
För lång eller felaktig (spet- beror på att hylsväggarna av
sig) tändspets, för kraftigt an- gastrycket klämmas fast i paslag eller för spröd tändhatt tronläget och att slutstycket
kan förorsaka tändhattsbrott. inte ligger helt intill hylsNP1 ’20

möjligt vapen och ammunition
varma!

Risken för deformation är minimal för ammunition paketerade med ett
äggställ där patronerna står i.

Är anslaget mer än 0,5 mm
excentriskt uppstår risk för
klick, då städet i tändhatten
inte slås an mot den explosiva
tändsatsen.

Viss fabrikstillverkad
ammunition är tätad mellan
kula och hylsa med en lack.
Här ser vi en 9 mm Luger från
försvaret, även kallad 39/B.

botten, varigenom denna av
krutgaserna tryckes bakåt.
Felet, som är ovanligt, beror oftast på att patronläget är
illa rengjort eller har ojämn
yta. Hylsornas egenskaper
kunna också inverka. Kvarsittande hylsdelar skola avlägsnas
med största försiktighet så att
inte patronlägets yta repas.

gångshastighet) kunna funktionsstörningar uppstå, såsom
ej utkastad eller ofullständigt
utkastad hylsa, ej tillbakafört
eller ofullständigt tillbakafört
slutstycke.
Nämnda fel bero ofta på
att vapnet ej skötts ordentligt
så att, särskilt vid kyla, friktionen mellan vapnets rörliga delar blir för stor. Om
patronlägets yta ej är blankpolerad utan har små ojämnheter, åtgår onödigt stor del av
rekylen för att dra ut hylsan.
I vissa fall kunna även förhållanden hos hylsan, såsom
rå och ojämn yta (ej polerad)
försvåra utdragningen.

Fel på grund av dålig rekyl

Genom rekylen omladdas
vapnet, d.v.s. hylsan utkastas, slagfjädern spännes och
ny patron införes. Användes ammunition, som ger för
kraftig rekyl (för tung kula eller för hög utgångshastighet)
kan vapnet, särskilt dess rörliga delar, frestas så mycket, att
det så småningom skadas eller
går sönder. Användes ammunition, som ger för svag rekyl
(för lätt kula eller för låg utNP1 ’20

Regel 3
Rengör emellanåt vapnet grundligt! Avlägsna smuts och gammal
olja från alla spår och glidytor;
anolja delarna ytterst tunt, vin-

I detta sammanhang kan
nämnas, att en del skyttar, som
anskaffat pistol m/40, haft vissa svårigheter att få vapnen
att funktionera säkert. Detta
beror främst på en del smärre fel hos vapnen. Det är som
bekant ytterst svårt att undgå den mångfald ”barnsjukdomar”, som kunna uppstå
då massproduktion av en ny
produkt igångsättes. I detta fall har det dessutom gällt
att under pressande beredskapsförhållanden framställa
icke blott ett nytt vapen utan
även en ny ammunitionstyp.
De vapen som nu tillverkas,
har i vissa hänseenden förbättrats. Bland annat har de
försetts med något svagare
slagfjäder, varigenom en säkrare automatisk omladdning
vunnits.Till tröst för de skyttar som icke är belåtna med
sina pistoler, kan nämnas, att
Husqvarna Vapenfabriks A/B
kostnadsfritt reviderar s.k. civilvapen (bland annat utbyte
av vissa fjädrar).
Ammunitionen m/39
som tidigare stått skyttarna till
buds har i en del fall varit av
En sprucken hylsa kan påverka
ojämn kvalitet. Nu tillverkad
gastrycket i hylsan negativt.
Detta får då till följd att kulan inte
ammunition, som packas i asskjuts ut med samma hastighet
kar med äggställ, är däremot
och försämrar träffbilden.
genomgående av god kvalitet,
i vissa fall är den t o m avsetertid med köldbeständig olja; håll värt överlägsen utländska typatronläget polerat!
per.
Med säkerhet kommer
Sämre funktion erhålles ofta den svenska ammunitionsi stark kyla beroende dels på industrin att ytterligare föratt utgångshastigheten ned- bättra ammunitionen genom
går och rekylen blir svagare att den ges större känslighet,
och att friktionen mellan va- bättre precision, effektivare
pendelarna blir större. Det är oljetätning med mera. Landets
därför lämpligt att förvara va- pistolskyttar få därigenom
pen och ammunition så varmt tillgång till inhemsk pistosom möjligt, till exempel inn- lammunition av en kvalitet,
anför kläderna eller i fickor. som ligger avsevärt över den
Materielen bör dock icke un- importerade ammunitionens.
der längre tidsperioder (flera
veckor eller månader) förva- Ändring i träffpunktsläget
ras i fickor eller dylikt, då den Skillnaden i utgångshastighet
kan skadas av utdunstningar mellan olika ammunitionsfrån kroppen. Är sådan för- partier (9 mm) är så obetydlig,
varing nödvändig bör vapnet att träffpunkten vid skjutning
ofta efterses och ammunitio- på 50 m avstånd ändras högst
nen emellanåt utbytas.
ca 2 cm. Vid skjutning på 50
m avstånd och temperatuRegel 4
ren sjunker från + 15 till -25,
Vid skjutning i kyla, håll om sänks träffpunkten ca 2 cm.
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Är magasinets fjäder för svag kommer
patronen inte ända upp vid omladdning.
Låt därför inte magasinen ligga fyllda
längre tid då det tröttar ut fjädern.

Magasinets ”läppar” hindrar
patronen att hoppa ur. Om dessa
läppar är skadade eller inte har
rätt avstånd mellan sig, kan det
uppstå matningsfel i pistolen.

Onormalt stor spridning

Vid pistolammunition anger man ofta spridningen genom att ange radien (Rmax)
för den cirkel, inom vilken
samtliga skott falla. Av en
god pistol fordrar man, att
vid skjutning av alla skott i
magasinet på 30 meters avstånd skall Rmax understiga
3–4 cm. Som jämförelse kan
nämnas, att för 10 skott god
9 mm parabellumammunition skjuten på 50 m avstånd
i kulsprutepistolpipa insatt
i för ammunitionsprov särskilt konstruerad skottstol, är
Rmax 2–3 cm.
Av ovannämnda data torde det stå klart för varje
pistolskytt att om god ammunition användes (är patronen
mycket för kort eller för lång
ökar respektive avtar utgångshastigheten) huvuddelen av
spridningen beror på förhållanden hos vapnet, såsom
glapp, svängningar i pipan vid
skottlossningen, sliten pipa,
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ojämn inriktning på grund
av det korta avståndet mellan sikte och korn samt icke
minst skakningar hos skytten
och avfyringsfel. Om till exempel en pipa glappar totalt
0,1 mm vid en piplängd av 10
cm, ger detta på 50 m avstånd
en ökning i spridningen med
5 cm.
Ammunitionen till pistol
m/07 anses av många skyttar
vara ojämn. Under de senaste
åren ha omfattande prov med
såväl förändrade vapen som
förändrad ammunition visat,
att avvägningen mellan loppets och ammunitionens konstruktion icke är fullt lämplig
(skyttar, som plocka ut kulor
med maximidiameter, erhålla
– som känt är – bättre resultat).
Förbättringsåtgärder pågår.
Fastnad kula

En kula kan fastna i patronläget, om kulan sitter löst i
hylsan och patronen drages
ur patronläget. Om en patron som saknar krut avfyras,
är tändhattsgaserna tillräckligt kraftiga att kasta fram
kulan ett stycke in i pipan.
Samma förhållande kan in-

träffa om hylsan innehåller blott en obetydlig mängd
krut eller om en normal krutladdning skadats av olja eller fukt. Ammunitionen bör
därför skyddas mot olja och
fukt. Magasinen bör ses över
och vara väl rentorkade. Då
det vanligtvis icke kan undvikas, att spår av olja finnas
i magasinet, bör patronerna
icke förvaras onödigt länge (i
månader) i detta. Är så nödvändigt bör särskilt tätade
patroner användas. Förvaras
magasinet länge i vapnet är
risken för oljeskador givetvis
än större.
Vapensprängning

Om en kula eller andra främmande föremål såsom jord
eller snö fastnat i pipan och
ytterligare skott avlossas, uppstår vanligen en kraftig skottbula. I vissa fall kan vapnet
sprängas. Skjutes med dåligt
urdraget vapen kan skottbula
uppstå, särskilt i kyla.

I artikeln ovan har redogjorts
för ett stort antal fel, vilka
tillsynes kunna ge anledning
till pessimism, då man ser
dem mot bakgrund av att vid
skjutning med gevär fel sällan
förekomma. Man måste emellertid hålla i minnet att stora
skillnader finnas i konstruktionen mellan ett gevär och
en pistol. Geväret har enkel
mekanism och skytten utför
själv omladdningsrörelsen. Pistolen däremot som är självladdande måste därför ha en
mer komplicerad mekanism,
varigenom fel lättare kunna
inträffa.
För en pistolskytt är därför kännedom om materielen
samt dess rätta vård och hanterande av särskild betydelse.
Ingående materialkännedom
samt ett strängt iakttagande av
ovanstående regler förminskar
riskerna för fel till ett minimum.

Betecknande är, att goda
skyttar som förstå betydelsen av vapnets rätta handhaRegel 5
Vid klick eller ”svagt skott” vande och omsorgsfulla vård
kontrollera att kulan inte fast- – sällan erhålla funktionsstörningar.
nat i loppet!
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Knoblock skyttebåge modell K1
37 eller 23mm ring. Fjädrande ridskalmar,
ställbar näshöjd. Kan förses med diopter,
täckskiva, sidoskydd, filter, filtersats m.m.
Pris: 1 950:-

VAPENAUKTION!
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:-

Inlämning
pågår.
Auktion i
maj 2020.

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.

Diopter

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

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

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

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

www.barksoptik.com
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NP:s Antikrunda

COLT 1911 från
.45ACP till .22ACE
Av: Jan Eriksson
Foto: Ulf Hansson
Sv/v foton: N C Museum of
History och C T State Library

David ”Carbine”
Williams.

Redan tidigt introducerade Colt en
.22-kalibrig version av klassikern m/1911 .45ACP
för att hålla ammunitionskostnaderna nere när armén
tränade och utbildade nya rekryter. Problemet var att rekylen
inte var lika stark som när man sköt .45 ACP. Den som gav sig i kast
med problemet var David ”Carbine” Williams.
För att hålla ned kostnaderna
för ammunition under utbildning och träning av arméns
rekryter hade Colt redan tidigt tagit fram ett kaliber .22
system för den nya tjänstepistolen m/1911. Ett problem
var att .22-patronen inte gav
den tunga manteln tillräcklig
kraft att ladda om automatiskt. Man fick göra en manuell mantelrörelse mellan varje
skott vilket inte gav särskilt
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realistiska övningar för militärt bruk.
1931 introducerade Colt den

.22-kalibriga versionen av
1911, 45ACP kallad ACE som
komplement för att minska
ammunitionskostnaden. En
kaliber .22 patron kostade ungefär en sjundedel av motsvarande .45ACP.
Tjugotvåan ”ACE” hade
4 ¾” pipa, 10-skotts maga-

sin och en mantel betydligt
lättare än standard 1911. Den
kändes och fungerade som en
1911, förutom rekylen.
1937 kontaktade Colt vapen-

konstruktören David M Williams som konstruerade ett
kaliber .22 system med en
”flytande” kammare som gav
en rekylupplevelse liknande
den i kaliber .45.
David M Williams är även

”Carbine” Williams på äldre dar
skjuter med en Colt 1911 Service
Ace model med ”Floating
chamber”.

NP1 ’20

Colt 1911 45ACP.

Colt 1911 med Conversion kit
(kaliber .22 lr) monterad.

konstruktören bakom M1
karbinen som tillverkades i
stort antal under andra världskriget. Han kallades också
för ”Carbine Williams”. Det
kom för övrigt en film om
honom 1952 i vilken James
Stewart hade huvudrollen
som Williams.
Systemet bygger på en ”flytande” kammare som också
är själva patronläget. Kammaren kan röra sig 1,5 mm i
pipan mot ett stopp. Pipan är
fast och endast den flytande
kammaren rör sig. I kamma-

NP1 ’20

Demonterad 1911 conversion
kit med detaljbild på ”Floating
chamber” (vä).
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rens framkant finns en spalt som krutgaserna expanderar i när kulan passerar. Trycket kommer nu att
verka mot en area som är 3,5 ggr större med den
flytande kammaren som samtidigt rör sig 1,5mm
bakåt och kickar tillbaka slutstycket vilket tillsammans med omladdningsrörelsen ger en rekyl som
påminner om ett skott som avlossas från en 45ACP.
1937 släppte Colt en version av 1911 med flytande kammare som döptes till ”Service Model ACE”.
Samtidigt släppte man ett ”Conversion unit” som
enkelt kunde monteras på samtliga befintliga 1911
modeller. Satsen består av mantel, pipa med flytande
kammare, utstötare, rekylfjäder, pipbussning, mantelspärr och magasin.
Rekyl med Colt 1911 .45 ACP.

Vid NP:s provskjutning monterades växelsatsen på en

gammal Colt 1911 tillverkad 1916.
Konverteringen är enkel. Det är bara att plocka
ut mantelspärren, lyfta .45ACP manteln komplett med pipa och rekylfjäder etc. och montera
på .22-satsen, sätta tillbaka mantelspärren och byta
magasin.Väldigt enkelt och smidigt.
Den nu .22-kalibriga 1911:an fungerade utmärkt med

olika fabrikat av .22 ammunition och med god
precision. En och annan guldserie trillade in men
på grund av det hårda trycket i original 1911:an –
närmare två kg – är det nog ingen 22:a man vinner
SM med.Växelsatsen år ju närmast tänkt som ett alternativ för billig träningsskjutning och dessutom
är den väldigt trevlig att skjuta med.

P

F

Så fungerar ”floating
”floating chamber”

Rekyl med Colt 1911, Conversion kit, kaliber .22 lr.

Konstruktionen är helt genial och bygger på det vi fick lära
oss på fysiklektionerna i skolan, men som de flesta av oss
glömt bort.
Trycket P = kraften F/arean A. Känner vi värdet på trycket och
arean så kan vi beräkna kraften. F = P x A
Gastrycket i en kaliber .22 patron är ca 1400 Bar eller 1400
kp/cm2 och den verksamma arean i en kaliber .22 (5,6 mm) är
24,6 mm2 eller 0,246 cm2 vilket ger en rekylkraft av 345 kp.
Med Williams ”floating chamber” ökar den verksamma arean 3,5 ggr och vi får då en rekylkraft på 1206 kp vilket är ca
85% av vad en .45 ACP genererar.
Nu är det flera faktorer som påverkar rekylen, till exempel
projektilvikter och utströmmande krutgaser, vilket också bidrager till att rekyluppslaget blir kraftigare.
PS
Eftersom det var mer än ett halvt sekel sedan jag gick i skolan
använder jag mig fortfarande av de sorter och enheter som
nöttes in på hårddisken då. Pascal, Newton Joule etc. Vad är
det? Går inte att tänka i dom enheterna.
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P11 - Tysk kvalitet till mycket bra pris
Nu endast 10 700 kr

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.

NP1 ’20
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Förbundsordförande Stefan Kristiansson (till vänster) tar emot donationen från tidigare
styrelseordförande Birgitta Rundberg och hennes make Sven Erik.

En vacker donation
Av: Ulf Hansson
Vapenfoto: Olle Janson

När gamle mästerskytten Torsten Ullman vann VM-guld och tillika satte
världsrekord i grovpistol i Caracas 1954 blev det stora rubriker. Inte minst därför
att han sköt 297 poäng i precisionen, endast tre skott ”utanför”. Tillsammans
med ett bra resultat i snabbskyttedelen blev det även nytt världsrekord på
586 poäng. För sin prestation fick Torsten en gåva av Smith & Wesson.
Torsten sköt med en Smith &
Wesson K38 och bättre reklam
för fabrikanten än ett världsrekord kunde man inte tänka sig.
Resultatet föranledde fabriken att skänka Torsten Ullman
en vackert graverad revolver
”Special Engraved Edition” i
kaliber .357 Magnum.
Åren gick,Torsten sålde revolvern och den föll i glömska.
50

Åtskilliga år senare gjorde Sven

Erik Rundberg, skytt och vapenhandlare i Göteborg, ett
märkligt fynd. Det hände då
man hade auktion efter en
känd vapensamlare som avlidit. När Sven Erik botaniserade bland vapnen råkade han
plötsligt få syn på en vackert
graverad S&W revolver i kaliber .357 Magnum. Han blev

intresserad och granskade revolvern.
– Det blev extra intressant
när jag studerade namnteckningen som var ingraverad i
stommen på höger sida, berättar Sven Erik och fortsätter:
– Enligt utropskatalogen
hade man tytt namnteckningen till ”Anders Ullman”,
men jag såg att det stod ”Tor-

sten Ullman”. Man hade
tytt namnteckningen fel vilket gjorde att det inte var så
många som var intresserade.
Hade man förstått att revolvern tillhört legendaren som
var världens bästa pistolskytt
i närmare trettio år hade det
säkert blivit en annan budgivning. Nu kunde jag ropa in
den till ett hyggligt pris, extra
NP1 ’20

roligt för mig då jag är avlägset släkt med Torsten Ullman.
Ödets vägar är outgrundliga

och så kom det sig att Sven
Erik av en slump stod och
höll i denna historiskt intressanta revolver, och dessutom
fick möjlighet att köpa den.
Via en god vän och pistolskytt från Sverige som arbetade i San Francisco fick
Sven Erik kontakt med
Smith & Wesson i USA
och bad dem leta fram
fakta om revolvern.
S&W lade ned en hel del
möda på efterforskningen och
efter en tid kom svaret.Tyvärr
hade man inte lyckats hitta
några uppgifter om just den
revolvern i registren.
På 1950-talet var Torsten Ull-

man agent för S&W i Sverige och revolverns proveniens
torde vara tydliggjord att
döma av företagets historiker
som avslutar brevet med:
”Vi har sökt efter just denna revolver Modell 27 Special Engraved Edition i våra register, men
har tyvärr inte lyckats få fram någon information om den.Vi kan
dock konstatera att Mr. Ullman,
Sverige, var en nära vän till Mr.

Smith & Wesson ”Special Engraved
Edition” i kaliber .357 Magnum skänktes till
mästerskytten Torsten Ullman efter dennes
VM-guld i Caracas 1954.

C. R. Hellstrom, som var VD
för Smith & Wesson under åren
1946 – 1963, och distributör av
S&W vapen till Sverige. Enligt
min uppfattning skänktes denna
revolver till Mr. Ullman”.
Roy G. Links
Historiker

– Eftersom förbundet sedan
tidigare äger flertalet av Torsten Ullmans vapen tyckte vi
det var mest passande att även
den här vackra revolvern fick
ingå i samlingen, säger Birgitta, därför beslöt vi att donera
den till SPSF.

Förra året beslutade Sven Erik
Rundberg och hans fru Birgitta, tidigare styrelseordförande i SPSF, att donera
revolvern till Svenska Pistolskytteförbundet.

Förbundets ordförande Stefan
Kristiansson är naturligtvis
både glad och tacksam för
donationen.
– Jag tackar å förbundets
vägnar för Birgittas och Sven

Eriks generösa donation, det
betyder att förbundets samling av Torsten Ullmans vapen
nu är i det närmaste komplett. Kanske kan vi framöver
arrangera någon visning av
dessa historiska vapen i något
sammanhang.

Torsten Ullmans namnteckning
tyddes fel på auktionen.
I utropskatalogen stod det
”Anders Ullman”.
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Konstruktörer: Anna Stålbrand och Peter Stålbrand. © Liteolika Mediaproduktion i Stockholm, 2020

Lösenordet består av slumpmässiga bokstäver som du får fram genom
de blå numrerade rutorna.
Skicka lösningen senast den 18 maj 2020 med e-post till npkryss@
liteolika.se eller som postbrev till Svenska Pistolskytteförbundet,
Box 27001, 102 51 Stockholm. Märk kuvertet ”Korsord NP 1/20”.
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 4/19 var: ÅKSRN
Grattis till Eva Olofsson från Sjuntorp, som får två
badhanddukar med förbundets logotyp.
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Idrottsgalan 2020
Av: Peter Siegel

Den stora galan i Globen är alltid årets
höjdpunkt för Sveriges idrottsvärld och
ns,
idrottselit. Alla är där. Kungahuset, prominens,
om
toppidrottare, samt alla Olympiamästare, som
till exempel pistolskytten Ragnar Skanåker
med sin särbo Birgitta.
stora framgångar. Olympiamästaren bjuds tillsammans
med sin särbo årligen till den
stora galan i Globen, Stockholm.
NP:s reporter Peter Siegel
mötte paret och ställde frågan
vad Ragnar tyckte om årets
gala?
– Vad ska man säga? Den
Idrott och underhållning stod är lika strålande varje år. Elisom vanligt på programmet. ten av Sveriges idrottare beÅrets rutinerade programle- lönas och man häpnar över
dare var den allmänt omtyck- vad de har åstadkommit och
ta Kristin Kaspersen. Publiken vilka prestationer de har gjort
och inte minst idrottsmän och året innan. Enastående! Jag
idrottskvinnor väntade med beundrar särskilt Tove Alexspänning på prisutdelningarna i de olika kategorierna. Kategori
Årets kvinnliga och manliga Årets kvinnliga idrottare
idrottare koras, såväl som årets Årets manliga idrottare
nykomling, årets lag och årets Årets nykomling
ledare. Bragdguldet och Jer- Årets lag
ringpriset är andra efterläng- Årets ledare
Bragdguldet
tade utmärkelser.

Tove Alexandersson var
drottningen av Idrottsgalan. Efter
att hon tidigare under kvällen
tilldelats både Bragdguldet
och Årets kvinnliga idrottare
vann hon nu även Jerringpriset.
”Det värmer oerhört”, säger
Alexandersson. Foto: Svenska
Orienteringsförbundet/Lars
Rönnols

Det var ganska länge sedan
Ragnar Skanåker hade sina

Idrottsakademins hederspris
Årets Prestation
Jerringpriset

andersson som fick hela tre
utmärkelser.
Helt klart att Ragnar (86 år)

beundrar de ungas bragder
och framgångar och myser
över att svenskar lyckas så bra
i världen, samtidigt som han
hoppas att det kommer nya
pistolskyttar som kan hävda
sig internationellt. Det kanske bara är en tidsfråga? Det
gick ju faktiskt 36 år mellan
Torsten Ullmans och Ragnar
Skanåkers OS-guld.
– Då är det snart dags igen,
säger Ragnar och ler.

Olympiamästaren Ragnar
Skanåker med särbon Birgitta
bjuds årligen in till Idrottsgalan i
Globen, Stockholm.

Pristagare

Idrottsgren

Tove Alexandersson
Daniel Ståhl
Frida Karlsson
Svenska damstafettlaget
Peter Gerhardsson
Tove Alexandersson
Annika Sörenstam
Mattias Falck
Tove Alexandersson

Orientering – skidorientering
VM-guld diskus
Skidor
VM-guld skidor
Förbundskapten fotboll damer
Orientering – skidorientering
Golf
Bordtennis
Orientering – skidorientering

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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Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa
Livstidsgaranti från Dillon
Av: Peter Stålbrand

Laddhelgen var bokad, äntligen skulle jag ta mig tid att ladda upp den större
mängd ammunition som behövs inför vårens många tävlingar. Efter bara någon
timme tar det stopp i produktionen, då ett av verktygen i min laddpress ville
pensionera sig för gott.
Krympringen på det gamla
verktyget lossnade från sin plats
och gick inte att pressa tillbaka.

Efter bara två veckor anlände det nya
verktyget jag gick på min garanti.

misärer. Ibland kan det råka
följa med en mindre hylsa i
en större, vilket verktyget ofta
klarar att pressa sig igenom.
Problemet blir sedan när hylsan skall ut ur verktyget, då
tar det tvärstopp. Ofta brukar
detta lösa sig genom att demontera verktyget och ta isär
det, för att sedan knacka bort
hylsan (eller hylsorna).

Dillon XL650, en progressiv
press.

Jag köpte min Dillon XL650
redan 2011 under SM i Göteborg och fram tills nu har maskinen fungerat felfritt. Den
kanske inte går glödhet men
under ett år lyckas jag nog
tillverka cirka 2500 patroner
i kaliber .38 och lika många i
kaliber 9 mm.
Pressen är en s.k. progressiv

press och har fem stationer
med plats för de olika laddverktygen. I den första stationen sitter verktyget som petar
ut tändhatten med hjälp av ett
härdat stift. Verktyg krymper
även hylsan till rätt diameter.
Under årens lopp har
verktyget fått stå ut med flera
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på Facebook, vilket ger nästan lika många svar som olika
förslag på verktyg. Då blev jag
också påmind om att Dillon
har en livstidsgaranti på sina
produkter.

der och efter bara 15 minuter
hade jag fått svar från deras
kundtjänst: ”Please send us photos of the die showing the damage,
as well as your complete shipping
address”. Snabbt som ögat fotograferade jag mitt trasiga
Garantin kallas av många verktyg och skickade bilder”NO BS”, vilket fritt över- na. Det tog det bara några misatt betyder ”inget skitsnack”, nuter innan svaret kom: ”We
då Dillon oftast ersätter trasi- will gladly replace the part(s) at no
ga delar och verktyg för de- charge under the Dillon Warranty,
Men så en dag var det slut med ras användare. Även om man and we will ship it out immedidet verktyget på grund av har köpt laddpressen begag- ately”. I mejlet stod det även
att den ring som skall forma nad tillämpas garantin. Jag har jag kunde bli debiterad för
hylsan lossnade från verkty- även läst att personer fått hela kostnader vad gäller tull och
get. Jag försökte att pressa dit laddpressen utbytt då den gått moms, däremot bjuder Dillon
ringen igen, men det höll inte sönder under till exempel en på frakten från USA.
länge. Jag insåg då att det be- transport.
hövde köpas ett nytt verktyg.
Två veckor senare fick jag ett
Jag mejlade Dillon sent samma mejl från Postnord där jag
Ofta köper man Dillons verktyg kväll då verktyget gick sön- uppmanades att betala 151
kronor i tull och moms för
i en sats, där även två andra
paketet från Dillon. Två daverktyg ingår, vilka jag inte
gar senare fanns paketet i min
behövde. Jag kunde inte hitta
brevlåda.
någon som sålde endast verktyget jag behövde. I många
av Dillons pressar fungerar
Jag är mäkta imponerad av
det bra att sätta in verktyg av
Dillons sätt att hantera sina
andra fabrikat som till exemanvändare. Det finns historier
pel Lee, RCBS, Redding och
på nätet om det motsatta bemånga fler. Då återstod fråmötandet, men det är historigan vilket verktyg jag skulle
er jag är källkritisk till.
köpa. Efter att ha tittat runt
hos olika handlare fick jag
Det nya verktyget fungerade
beslutsångest.
alldeles utmärkt och det är
Om man är osäker frågsnart dags att återuppta vårar man alla kunniga skyttar
produktionen av ammunition.

We
will gladly
replace the
part(s) at no
charge.
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Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa
Colt Python får en
makeover
Av: Peter Stålbran
Stålbrand
annd
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Colt Python 4,25 tum i en
ny tappning.

Colt Python debuterade reeedan 1955 och blev mycket
uppskattad. Produktionen lades ner 1996 men fanns kvar
att beställa som en beställningsbar produkt fram till
2005 då den slutade att levereras helt och hållet.

nya
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Python, dä
är
konsumenterna nu kommerr
att få en revolver
ver
med moderniserad
teknik men med det klassiska
utseendet och känslan.

Colt Python 6 tum. Samma läckra
design men med förbättrad mekanik.

specifikationen ha en avtryckarvikt mellan 31754082 gram.

När Colt började återuppliva

sin berömda serie av ”ormrevolvrar” var modellen Cobra
i kaliber .38 special först ut.
Det dröjde inte länge förrän
konsumenterna började fråga efter den mest berömda
revolvern: Colt Python. För
att hålla revolverfansen lite
på halster beslutade Colt att
för lansera modellen King
Cobra, som är en alternativ revolver i kaliber .357
magnum. I januari 2020 var
dock väntan slut när Colt
äntligen lanserade nystarten
på den världsberömda Colt
Python-revolvern.
Ingenjörerna på Colt tillbring-

ade flera år med att arbeta
NP1 ’20

Ett vanligt problem på de äldre
Python-revolvrarna var dess
ojämna trycke som kunde variera från skott till skott. Detta
skall inte längre vara ett problem med den nya avtrycksmekanismen som de trimmat
rejält. Den innehåller nu 12
delar mindre än föregående
modells mekanism, vilket gör
det mycket lättare att underhålla och rengöra. Trycket är
nu även tillverkat av en starkare legering av rostfritt stål.
Trycket beskrivs av Colt själva
som ”mjuk-som-smör”.
Enligt tester skall trycket nu vara konsekvent i både
double- och singleaction.
Double action skall enligt

Den nya modellen kommer till

en början att finnas tillgänglig
i två piplängder: 4,25 tum och
6 tum. Pipan har 6 räfflingar med en stigningsgrad på
1:14 tum, vilket borde passa
dagen mest vanliga kulvikter.
Spången är ventilerad och piporna har även den klassiska
designen med luggen under
pipan som ger det ikoniska
utseendet på Python. 6 tums
revolvern väger 1300 gram
och 4,25 tums revolver väger
1190 gram.
På flera internet-forum har
det dock florerat rykten om
att den nya Colt Python har
problem. Detta dämpas dock

ner i en intervju med Colts
vice president Paul Spitale.
Han berättar att av 2000 sålda revolvrar har fem skickats tillbaka på grund av fel.
Av dessa fem fel var två rent
kosmetiska avseende finishen.
De andra tre felen utreds just
nu av Colt.
Jag tror personligen att Colt

kommer göra allt i sin makt
för att fixa eventuella fel och
återgälda de fem köpare som
skickat tillbaka sina vapen.
Detta är en marknad som de
inte vill förlora med all utvecklingstid de lagt ner på
dessa fina revolvrar.
Priset på revolvern hos Colt är

$1499. Jag kanske inte behöver säga det, men den är redan
slut i lager hos tillverkaren.
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Profilprodukter, trycksak
TOLKSKIVOR
För precisionstavla 25/50 meter
samt snabbskjutningstavla 25 meter.
198:-/par

KEPS 105:En storlek (inställbar)

SLIPSHÅLLARE 75:Med kopia av pistolmärket
i guldimitation.

SIDENSLIPS
340:-

BÄLTE i äkta
läder 350:-

BLAZERMÄRKE 125:70 x 90 mm
Tolkar
Fält resp. Precision.
sion.
Enskilda tolkar 80:-/st
Bansats 450:Fältsatsen 530:--

JACKMÄRKE 30:65 x 90 mm
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Propp/bricka
15:-/st

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

NP1 ’20

er och utbildningsmateriel
SKJUTHANDBOK

Planering och
Tävlin
Tävling

Skjutteknik

Svenska Pistolskytteförbundet

Svenska Pistolskytteförbundet

Planering och Tävling: 50:-

Skjutteknik: 50:-

Svenska
Pistolskytteförbundet
Upplaga 18
2020-01-01

SKJUTHANDBOK
Upplaga 18
200:-

Skjutställningar

SKYTTELOGGBOK
100:-

Skyttelogg

Svenska Pistolskytteförbundet

bok för:
Skjutträning och Träningslära 50:-

Skjutställningar 50:-

– för kulfång

Nio OS – nästan
195:-

VITBOK

Foto: Ulf Hansson

Kontrollprogram

Foto: Ulf Hansson

Paket: Nio OS – nästan +
Bemästra pistolskyttet 330:-

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

FOI CBRN-skydd och säkerhet, Umeå

Bemästra
pistolskyttet 300:-

NP1 ’20
0

KONTROLLPROGRAM 50:-

VITBOK 50:-
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Försvarsinformation

Folk och Försvars Rikskonferens 2020.

Folk och Försvars
Rikskonferens
Text: Mike Winnerstig, Styrelseordförande SPSF och representant för förbundet vid Sälenkonferensen
Foto: Ulf Palm/Folk och Försvar

Organisationen Folk och Försvar, som är sammansatt av ett 50-tal
medlemsförbund, bland annat Svenska Pistolskytteförbundet, anordnar i januari
varje år Sveriges största säkerhetspolitiska konferens på Högfjällshotellet i
Sälen. Denna konferens samlar omkring 350 deltagare, varav många har höga
positioner inom försvars- och säkerhetssektorn, och en mindre del representerar
medlemsföreningarna, inte minst de frivilliga försvarsorganisationerna.
Konferensen utgör det enskilt bästa tillfället under hela
året för oss inom SPSF vad
gäller att påverka politiska,
militära och myndighetsrelaterade aktörer i Sverige
i för oss gynnsam riktning.
Nätverksbyggande och lobbyverksamhet är därmed Sälenkonferensens riktiga kärna.
Men konferensen har
också ett officiellt program
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som är nog så viktigt. Traditionellt brukar den första av
konferensens tre dagar ägnas åt utrikes- och säkerhetspolitik, den andra dagen åt
försvarspolitik och militära
frågor, och den tredje dagen
åt nästan allting annat, som
civilt försvar, näringslivets roll
i krig och andra frågor som
finns inom totalförsvarets ram.
I det följande tecknas en bild

av konferensens innehåll med de att det säkerhetspolitiska läfokus på de två första dagarna. get där konstant försämrats på
grund av den ryska aggressioSvensk utrikes- och säkerhets- nen mot Ukraina sedan 2014.
Den olagliga annekteringen
politisk debatt, dag 1
Utrikesminister Ann Linde av Krim, slog Linde fast, får
(S) inledde konferensen med inte glömmas! Det var ett solett anförande om svenska ut- klart folkrättsbrott som inte får
rikespolitiska prioriteringar. bli ett prejudikat, inte minst
Svenskt närområde står i fo- därför att andra mindre stakus för regeringens politik, ter – som Sverige – då skulle
menade hon, och konstatera- kunna stå som nästa offer när
NP1 ’20

kontinuerligt från främmande
makt, och även om det största
hotet är det ryska underrättelsehotet, ökar det kinesiska
hotet också tydligt. Näringslivet måste bli mer integrerat
i totalförsvaret, ansåg han vidare – det går inte längre att
hålla sig utanför detta och
fortsätta tro att näringslivet
Säkerhetspolischef Klas Friberg och chef för MUST Lena Hallin på
genom globaliseringen av
Folk och Försvars Rikskonferens 2020.
arbete, varor och kapital kan
hålla sig utanför de geopolien stormakt vill agera aggres- förenar till exempel Nor- tiska konfliktdynamikerna.
sivt. Svenska militära samar- ge och vår formella allierade
Därefter var det dags för
beten med andra likasinnade Turkiet, sa Diesen vidare. Han r iksdagsoppositionen att
länder, särskilt Finland och pekade på att Sydnorge – som framföra sina utrikes- och
USA, är därför viktiga för att enligt Diesen är oförsvarat säkerhetspolitiska pr ior imöta det ryska hotet. Samti- – blir det naturliga inskepp- teringar. I likhet med alla
digt, ansåg Linde något pa- nings- och överflygnings- föregående talare menade opradoxalt, står Sverige fast vid området för amer ikanska positionsledaren Ulf Kristersden militära alliansfriheten förstärkningar till Baltikum son (M) att Ryssland är det
och även om EU:s säkerhets- och de måste gå vidare över dimensionerande hotet för
politiska samarbete är viktigt Sydsverige – som, också en- svenskt försvar och att Kina
och borde stärkas får det inte, ligt Diesen, däremot är väl- är ett växande hot. Kina har
menade hon, utvecklas till ett försvarat. Han manade också slutat att dölja sin styrka, sa
gemensamt försvar. Däremot de skandinaviska länderna Kristersson, och menade att
vill Sverige driva på EU:s utri- till att uppträda samlat mili- valsegern för oberoendesträkes- och säkerhetspolitik, men tärt mot Ryssland. Detta kan vande politiker i Taiwan bör
på ett sätt som står i samklang lösas, menade Diesen vidare, välkomnas av EU och USA.
med svenska intressen och den genom att den redan långt Taiwan ses ju av Kina som en
transatlantiska länken, det vill gångna uppmjukningen av del av Kina som måste återsvensk och finsk alliansfrihet integreras med Kina, vare sig
säga relationerna till USA.
Sverre Diesen, Norges före fortsätter.
taiwaneserna vill det eller inte.
detta överbefälhavare, var nästa talare. Han menade att den Generalmajor Lena Hallin, rela- När Kristersson därefter börsäkerhetspolitiska utveck- tivt ny chef – och den första jade diskutera Sveriges inre
lingen de senaste åren inne- kvinnliga – för MUST, den säkerhet och försvarspolitik
burit att europeisk säkerhet militära underrättelse- och sä- blev han betydligt mera krihar regionaliserats: Syd- och kerhetstjänsten, var näst i tur tisk mot regeringen. Den inre
Nordeuropa har olika inrikt- på talarlistan. Hon höll med säkerheten måste stärkas och
ning, mål och analys av säker- om att säkerhetsläget försäm- det statliga våldsmonopolet
hetssituationen. Det är, ansåg ras globalt, och att ”ickelinjär måste hävdas. Regeringen
han, till och med stor skillnad krigföring” blivit ett nytt in- har misslyckats med allt detpå Danmarks säkerhetspolitis- slag i detta. ”Ickelinjär krig- ta, menade han.
ka mål och orientering jäm- föring” innebär, menade hon, – Svenskt försvar måste stärfört med de övriga nordiska att stater vill påverka andra kas; (S)-regeringen misslyckländerna. Med en lite udda snarare än att eliminera dem as med det också, särskilt vad
definition utsåg Diesen endast genom krig. Rysk ickelin- gäller finansieringen. Sverige
Norge, Finland och Sverige jär krigföring mot EU- och satsar minst på sitt försvar av
till de skandinaviska länder- NATO-länder syftar, slog alla Östersjöländer! utropade
na. Oftast brukar ju Danmark MUST-chefen fast, framfö- Kristersson vidare. Enligt (M)
alltid ses som skandinaviskt rallt till att skapa splittring i måste Sverige år 2025 satsa
medan Finland normalt inte Europa för att gynna ryska minst 1,5% av BNP på försvaintressen.
gör det.
ret, vilket innebär omkring 93
Klas Friberg, generaldi- miljarder per år jämfört med
– De tre skandinaviska
länderna har gemensamma rektör för Säkerhetspolisen dagens omkring 50 miljarder.
strategiska intressen som är (SÄPO), förde fram en snar- Svensk säkerhetspolitik måste
mycket starkare än de som lik analys. Hotbilden ökar också stärkas: Sverige borde
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delta mer i EU:s försvarssamarbete, särskilt vad gäller försvarsindustrin, och dessutom
borde Sverige bli fullvärdig
medlem av NATO, avslutade
Kristersson.
Nästa pass under konferensen handlade om Ryssland.
Först ut var Anders Åslund,
mångårig Rysslandsforskare
sedan länge bosatt i USA och
verksam vid Atlantic Council. Åslund definierade Putins
Ryssland som en auktoritär
”kleptokrati”, det vill säga en
stat som styrs av tjuvar. Putin själv och flertalet av hans
närmaste medarbetare är extremt rika, menade Åslund,
och har blivit det genom sin
egen politik – som dock varit
mycket negativ för Ryssland
i stort. Putin har ett objektivt intresse att destabilisera
omvärlden för att rikta ljuset
från hans egna inrikespolitiska tillkortakommanden och
den ”kleptokrati” han skapat,
dundrade Åslund.
Gudrun Persson, ledare för
Rysslandsstudierna vid FOI
(Totalförsvarets forskningsinstitut) fyllde på ett något lugnare sätt i Åslunds analys.
Rysslands hotbild är densamma sedan 1993: fienden är
NATO, USA, och risken för
marginalisering av Ryssland.
– Putins regim bygger på
inrikespolitisk repression och
utrikespolitisk aggression, och
vi får inte invagga oss i falsk
säkerhet vad gäller ryska föreställningar och intentioner, sa
hon med betydande tydlighet.
Ett försök att vara i alla fall lite
optimistisk gjordes därefter av
Peter Ericsson, nyligen avgången svensk Moskvaambassadör.
Han pekade på den opposition mot Putinregimen som
faktiskt finns i Ryssland, och
konstaterade att någon gång
kommer Ryssland att bli demokratiskt – därför måste vi
hålla dialogen uppe både med
regimen och oppositionen.
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Utrikesminister Ann Linde
på Folk och Försvars
Rikskonferens 2020.

lan Widman (FP) menade att
skalförsvaret (främst flyg och
marinstridskrafter) måste prioriteras, men det kommande
försvarsbeslutet måste bli arméstridskrafternas beslut.
Roger Richthoff (SD) krävde att försvarsbudgeten år
2030 ska vara 2% – vilket är en målbild också för
NATO-länderna – och att
det efter 2030 ska lagstiftas
om att försvarsbudgeten inte
Sedan följde en debattpa- på grund av Rysslands age- får underskrida 2% av BNP.
nel som behandlade de tidi- rande, menade Hultqvist, och Richthoff menade i likhet
gare ämnen som diskuterats underströk att ingen stat har med Widman också att armén
på scenen. Anders Lindberg, rätt att kräva intressesfärer där måste förstärkas.
Därefter gick ordet till
politisk chefredaktör på Af- de kan dominera små granntonbladet (S) menade att det stater. Oroande är också, fort- Sveriges överbefälhavare, gemilitära samarbetet med andra satte Hultqvist, att kärnvapen neralen Micael Bydén. Hans
länder, särskilt Finland och blir mer aktuella i stormak- föredrag var påtagligt optimisNorge måste fördjupas, övas ternas militära doktriner, och tiskt. Försvarsmakten växer,
och fortsätta. Dessa samarbe- exemplifierade med GROM det går bra att växa och vi ska
ten ska öka vår avskräcknings- 2019, en rysk kärnvapenöv- bli ännu fler, var hans främsta
förmåga mot det ryska hotet, ning som var den största se- budskap. År 2025 ska Försvarsmakten omfatta 70 000
menade han vidare, samtidigt dan 1991.
soldater och officerare. De säsom han starkt motsatte sig
en debatt om svenskt NA- Svenskt militärt samarbe- kerhetspolitiska drivkrafterna
TO-medlemskap och därtill te med Finland omfattar nu för allt detta är, menade ÖB,
uttryckte stark skepsis över operativ planering bortom Rysslands offensiva agerande
idéerna om att göra EU:s mi- fredstida förhållanden, kon- och Kinas starkare internastaterade Hultqvist nöjt, och tionella roll. Han underströk
litära samarbete starkare.
– Jag är skeptisk till mera såg detta som ett stort steg för också vikten av fortsatt poEU-försvar; varför ska vi byg- två militärt alliansfria länder. litisk enighet för ökade förga upp ett mini-NATO fast – Alla våra gemensamma svarsutgifter.
I frågestunden efteråt fick
utan NATO:s muskler? Det militära samarbeten höjer
verkar inte särskilt smart, sa tröskeln för angrepp och bi- SPSF ett tillfälle att ställa en
drar till avskräckningen, sa direkt fråga till ÖB om de
Lindberg.
han vidare – utan att explicit frivilliga försvarsorganisanämna att det är det ryska ho- tionernas roll i det nya förFörsvarspolitik och militära
tet som ska avskräckas. Med svaret. Inom SPSF utbildar
frågor, dag 2
Dagen inleddes traditions- regeringens politik, avslutade vi bland annat försvarsmakenligt med att försvarsmi- Hultqvist, har försvarsmak- tens anställda i pistolskytte
nister Peter Hultqvist höll ett tens anslag har ökat mer än genom våra försvarsmaktsinlinjetal om regeringens för- sedan tidigt 50-tal, även om struktörer (FMI). Men sedan
svarspolitik. Det senare om- detta inte är nog – armén den tid när det säkerhetspolitiska läget var mycket bättfattar mycket annat än det måste öka i storlek!
I den följande panel- re har vi stora begränsningar
militära försvaret, konstaterade Hultqvist, och eftersom debatten uttalade flera för- vad gäller skjutfält, skjuttider
vi dagligen utsätts för infor- svarspolitiska partiföreträdare och miljötillstånd, som satts
mationsattacker och splitt- relativt kända ståndpunkter. av länsstyrelser och andra akringsförsök, inte minst från Janine Alm Ericson (MP) an- törer. Vi riskerar också att få
Ryssland, ska en myndighet såg att det var bra med mer försämrade förutsättningar
för psykologiskt försvar in- civilt försvar, inte minst för för skjutbanor och skjutfält
rättas under försvarsdepar- att möta kommande klimat- genom byråkratiska beslut
tementet inom nuvarande kriser. Hanna Gustafsson (V) som fattas av polismyndighekrävde att staten slutar med ten. Så frågan är alltså om ÖB
mandatperiod.
Det säkerhetspolitiska lä- att sälja ut samhällsviktiga fö- beredd att stödja de frivilliga
get har förvärrats, inte minst retag till privata intressen. Al- försvarsorganisationerna att
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bättre kunna stödja försvaret
i den tillväxtfas vi nu går in i,
även om det innebär att tillsammans med oss agera mot
andra myndigheter och övertyga dem om behovet av goda
förutsättningar för oss?
På frågan svarade ÖB att
detta är ett problem, och måste lösas. Han sade sig vara helt
bekant med problematiken,
och menade att vi måste se
över hela detta område. Direkt efter ÖB:s svar nämnde
Peter Sandwall, försvarsmaktens generaldirektör – dess
högste civile tjänsteman –
SPSF:s fråga och sa explicit att
frågan om miljötillstånd och
skjuttider är central även för
försvarsmaktens utveckling,
och att försvaret och frivilligorganisationerna måste gå
fram tillsammans för att förbättra situationen. Ur SPSF:s
synvinkel låter detta givetvis
lovande. Vi följde upp dessa
frågor i individuella samtal både med ÖB, några av
hans närmaste generaler och
generaldirektören för Fortifikationsverket, som äger försvarsmaktens skjutfält, senare
under kvällen.
Sälenkonferensen omfattade

också andra temata men de
ovanstående är de som är viktigast för oss inom skytterörelsen: den säkerhetspolitiska
situationen i vårt närområde
är dålig, främst på grund av
Rysslands agerande, de svenska politikerna har insett detta
och satsar mer pengar på försvaret och på internationella militära samarbeten. Den
svenska Försvarsmakten växer,
och kommer att behöva vår
hjälp vad gäller att både bidra till stärkt försvarsförmåga
och för att hjälpa till med rekryteringen till Försvarsmakten i framtiden. Även om det
finns mörka moln vad gäller
situationen i vårt närområde,
ser alltså SPSF:s ställning som
frivillig försvarsorganisation
ljus ut.
NP1 ’20

NP1 ’20

61

”Hemortens”

– Förbundets klassiker nr 1
Rikstävlingen på hemortens banor har skjutits varje år sedan 1935.
En sådan klassiker bör naturligtvis alla pistolskyttar delta i.
Årets upplaga av Rikstävlingen med pistol på Hemortens
banor avgörs under tiden 2
maj till 7 juni. Inbjudan sänds
ut till samtliga föreningar via
ett föreningsutskick. ”Hemortens” är förmodligen Sveriges äldsta pistolskyttetävling.
Faktum är att tävlingen är
äldre än Förbundet. Första
tävlingen genomfördes nämligen år 1935 på initiativ av
Förbundets föregångare, Pistolskyttekommittén.
Premiäråret hade 797
skyttar anmält sig (varav 682
fullföljde tävlingen). År 1937
instiftades Rikstävlingsmedaljen (se information här intill)
vilket ledde till ett deltaganderekord vid 1938 års tävling.
Sammanlagt 145 föreningar
anmälde 1571 skyttar (varav 1369 fullföljde). Totalt 17
62

medaljer erövrades detta premiärår. Det kan noteras att
priser till ett värde av drygt
3 000 kr delades ut det året
(varav 976 kr i form av penningpriser).
Rikstävlingen har behållit
sitt grepp om pistolskyttarna
genom åren. År 2009 registrerades 4133 starter för att sedan öka för varje år. År 2017
kunde en toppnotering göras
med hela 6289 registrerade
starter från 307 av Sveriges
då cirka 500 pistolskytteföreningar. Trenden med ökande antal starter har tyvärr
inte hållit i sig, vilket de två
senaste åren har visat.
”Hemorten” är inte bara
en populär tävling. Snarare är
den ett stycke levande kulturhistoria med enorm betydelse
för Svenska Pistolskytteför-

bundets profil som breddskytteorganisation.

velspeglarna med de påklistrade lapparna. Klisterlapparna
är märkta A och B och man
skjuter tre serier på varje taSå går det till
Din skytteklubb anmäler hur velspegel.
Resultatet samlas in av
många starter de önskar till
Svenska Pistolskytteförbun- klubben och rapporteras till
det och får sedan skjutkort, förbundet för sammanställklisterlappar (kontrollappar) ning av resultatlistor.Viktigt är
och information skickat till att klubben måste spara tavelsig. Innan tävlingen börjar ska speglarna efter tävlingen för
uppgifter om skyttarna vara att eventuellt kunna skickas in
antecknade på skjutkort samt för kontroll. Det vore tråkigt
på deras kontrollappar. Det om ett riktigt bra resultat inte
är viktigt att klisterlappar- kan verifieras om tavelspegeln
nas nummer överensstämmer har kastats bort.
med numret på skjutkortet.
Lapparna klistras därefter mitt Rikstävlingen med luftpistol
på tavelspegelns baksida.
Rikstävlingen på Hemortens
Tävlingen omfattar en banor finns även i luftpistol
provserie som skjuts på se- för ungdomar. Denna går
parat tavelspegel utan klis- normalt av stapeln från den 1
terlapp. Därefter skjuts sex december till slutet på februtävlingsserier precision på ta- ari nästföljande år. Detta är
NP1 ’20

Många av precisionsskyttarna har lång
vana. Förutom medaljer samlar de även
klistermärken från de svenska mästerskap
de tävlat i. Foto: Peter Siegel

Under årets SM i precisionsskjutning samlades de bästa
för att göra upp om de åtråvärda medaljerna.

Det kunde ha varit en 50-poängare. Att tävla
i precisionsskjutning är både spännande och
avslappnande. Under skjutningen finns det inget utrymme
för något annat än koncentration.

ett utmärkt tillfälle för klubbarnas ungdomar att få känna
på en större tävling och även
mäta sig med landets övriga skyttar.
Vapengrupperna

Förutom de klassiska vapengrupperna B och C delas

vapengrupp A in i tre undergrupper. A1 är tjänstepistoler
främst av Försvarsmakten fastställda modeller. A2 är främst
av polisen fastställda modeller och A3 är övriga vapen
som inte passar in i A1 eller
A2. I skjuthandboken F.4.1.1
finns reglerna att läsa vilket

vapen som tillhör vilken vapengrupp.
Klasserna

Förutom de vanliga klasserna finns det i Hemorten några klasser som normalt inte
förekommer på andra precisionstävlingar. Klass 1 fö-

rekommer i tre varianter. 1U
är skyttar som inte tagit något
pistolskyttemärke ännu. 1B är
skyttar som tagit pistolskyttemärket i brons. 1S är skyttar
som tagit pistolskyttemärket i
silver. När skytten tagit pistolskyttemärket i guld går skytten upp i klass 2.

Bestämmelser och information om Rikstävlingsmedaljen
Berättigad till rikstävlingsmedaljen i silver är skytt
som vid Rikstävlingen på hemortens banor har
uppnått ett sammanlagt resultat av minst:
Vapengrupp
A1
A2
A3
B
C

Poäng
254p (VetY 248, VetÄ 246)
248p (VetY 242, VetÄ 240)
260p (VetY 254, VetÄ 252)
270p (VetY 264, VetÄ 262)
276p (VetY 270, VetÄ 268)

Skytt i klass veteran yngre erhåller rikstävlingsmedalj vid ett samlat resultat som med 6 poäng
underskrider ovan angivna resultat. Skytt i klass
veteran äldre erhåller rikstävlingsmedalj vid ett
samlat resultat som med 8 poäng underskrider
ovan angivna resultat.
Rikstävlingsmedalj ska lösas till fastställt pris. Skytt
måste ha utlöst rikstävlingsmedalj för att kunna
erhålla medalj av högre valör.

RIKSTÄVLINGSMEDALJ
5 år

Silver

5 år

Guld

5 år

Guld 1 stj.

5 år

2 stj.

Guld/kvist
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Rikstävlingsmedalj emalj
5 år

Guld 1 stj.

Den högsta inteckning som finns noterad hittills är
Rikstävlingsmedalj i guld med emalj och 2 stjärnor (12:0). För att erövra den medaljen ska man
ha klarat fordringarna i 56 år. Det innebär att om
man erövrar silvermedaljen (1:0) år 2020 får man
fortsätta skjuta ”lika bra” till år 2075 innan man
har denna medalj i sin hand. Den bragden har
en skytt klarat, det är Gunnar Johnson, Pk Svea
som 2011 erövrade 12:0.

3 stj.

Rikstävlingsmedalj kvist
5 år

Rikstävlingsmedalj i silver 1:0 delas ut första gången man klarar poängkraven.
Därefter ska man klara fodringarna 5 gånger
mellan varje medalj. Maximalt en inteckning per
år. De som skjuter flera starter och klarar poängkraven i flera vapengrupper kan alltså bara få en
inteckning.

5 år

Guld 1 stj.

5 år

2 stj.

5 år

Guld/kvist

5 år

1 stj.

5 år

2 stj.

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

Årets Förbundsmöte

äger rum den 14 juni och föregås av en kretskonferens den
13 juni. Platsen är Skogshem
& Wijk, Lidingö.
Landslagsuttagning till Nordiska
Mästerskapen

Sker i år den 15–16 augusti
i Klinte på Gotland. Liksom
tidigare skjuter damerna både
C- och B-vapen. Skyttarna
kommer därför att inbjudas
till uttagningen utifrån följande kriterier:
• Damer: Samtliga damer inklusive föregående års landslagsskyttar
• Seniorer: Alla skyttar som
erhållit minst en Stormästarpoäng i fältskytte samt föregående års landslagsskyttar.
• Juniorer: Tas ut vid SM
fältskytte. Juniorlandslaget är
sedan välkommet att delta i
ordinarie landslagsuttagning.
I år står förbundet som värd
för mästerskapen som äger

rum lördagen den 19 september. Tävlingsplats är Tidaholm.
OBS! Enligt statuterna för

NM är alla pistoler (B-vapen) i kaliber 7,62–9,65 mm
(0,30–0,38) tillåtna.
Rikstävling med pistol på
hemortens banor

Kansliet tar tacksamt emot
förslag på nya priser. Om ni
har förslag på nya priser kontakta Tessi på tessi.lindberg@
pistolskytteforbundet eller
Anna på anna.stalbrand@
pistolskytteforbundet.se.
Lösenord till Köp/byt/sälj är
Parabellum.
Föreningens adress

Post till föreningarna skickas
till den adress som föreningen angett i MAP. Föreningen
kan när som helst ändra denna adress. Kansliet kan däre-

Inför årets alla krets- landsdels- och svenska mästerskap
är det viktigt att hålla koll på de gällande svenska
rekorden. Här kommer de nu gällande rekorden för PPC,
precisionsskjutning och militär snabbmatch.
För att se de kompletta listorna med rekordinnehavare och

årtal hänvisar vi till Svenska Pistolskytteförbundets hemsida,
https://pistolskytteforbundet.se/tavlingsverksamhet/
svenska-rekord

PPC
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Om årtalsmärken: ”Skytt som
ett föregående år fyllt 65 år
erhåller inteckning efter att
ha uppfyllt fordringarna för
pistolskyttemärket i silver”
(SHB O.5.1.2.1). Observera
att denna ”rabatt” bara kan
nyttjas av skytt som löst sitt
guldmärke.

Åldersrabatt på guldmärke

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

På förekommen anledning
påminns om Skjuthandbokens regler för pistolskyttemärke och inteckning för
årtalsmärken samt kopplingen till föreningsintyg. Dessa
är obekanta för många skyttar
och föreningar.

Hemsidan

Gällande Svenska Rekord

Match
Revolver 1500
Pistol 1500
Open Match
Distinguished Revolver
Distinguished Pistol
Standard Revolver 4”
Standard Revolver 2,75”
Standard Semi-Automatic Pistol

mot inte hantera flera olika
adresser till föreningen – att
en viss form av post ska gå till
den adressen och annan post
till en annan adress. Detta gäller även fakturor. Orsaken är
att merparten av fakturorna
samsänds med leveransen avbeställda varor.

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

Militär snabbmatch

Militär snabbmatch

Individuellt
Vpgr/Klass
A
B
C
R
C Junior
C Dam
C Veteran yngre
C Veteran äldre

Lag
Vpgr/Klass
A
B
C
R
C Junior
C Dam
C Veteran

Poäng
576
582
588
581
568
568
577
581

Precisionsskjutning
Poäng/X
1497/115
1494/97
600/48
596/33
597/38
480/42
480/38
480/42

Om krav på skjutskicklighet:
”Gäller olika krav på skjutskicklighet för olika ålderskategor ier (till exempel
veteranklass eller motsvarande) tillämpas dessa” (FAP
551-3).

Individuellt
Vpgr/Klass
A
B
C
C Junior
C Dam
C Veteran yngre
C Veteran äldre

Poäng
1661
1700
1728
1683
1103
1087
1131

Precisionsskjutning
Poäng
488
491
494
490
490
484
481

Lag
Vpgr/Klass
A
B
C
C Junior
C Dam
C Veteran

Poäng
1005
1016
1025
656
673
670
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Posttidning B
Svenska Pistolskytteförbundet
Box 27001
102 51 Stockholm
1 1 0 3 3 1 2 0 0

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

