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FÖRBUNDETS
ARBETE

SKANÅKERS
FRIMÄRKE

text ERIK LAKOMAA SvSF:s talesperson i vapenfrågor

Tyvärr är skyttsporten ansatt från många håll och föreningar
och aktiva tvingas, istället för att ägna sig åt idrotten, lägga allt
mer tid på att hantera olika beslut och krav från politiker och
myndigheter. Det kan handa om allt från svårigheter att få eller
förnya vapenlicenser till kostsamma miljökrav för banor.
FÖRBUNDET ARBETAR ständigt
med att förbättra villkoren för
landets skyttar och vi lägger på
central nivå mycket tid på detta.
Vi arbetar med dessa frågor
både på egen hand och i samarbete med andra förbund. Påverkansarbetet handlar exempelvis om att skriva remissvar, uppvakta myndigheter och politiker
och om att uppmärksamma media på missförhållanden.
Vi har exempelvis i samband
med arbetet med den nya propo-

Erik Lakomaa.
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sitionen ”Vissa åtgärder mot
illegala vapen” vid flera tillfällen uppvaktat ansvariga politiker
och tjänstemän. Resultatet av
detta påverkansarbete blev att
propositionen inte kom att innehålla några nya lagförslag som
var direkt negativa för idrottskyttar. Däremot fanns några
skrivningar i texten, som om de
stått kvar skulle ha kunnat innebära onödiga begräsningar för
legala vapenägare. Med anledning av detta tillskrev Skyttesportförbundet, tillsammans med
de övriga idrottsförbunden med
skytte på programmet, och tillsammans med jägarorganisationerna, justitiedepartementet.
Skrivelsen medförde att dessa
skrivningar ströks ur den proposition som sedan lades och antogs av Riksdagen.
Skyttesportförbundet har även
träffat Kulturdepartementet, som
har hand om idrottsfrågor, och
där diskuterat de politiska hoten
mot skyttet som idrott. Vidare har
företrädare för förbundet träffat
Justitiedepartementet, Rikspolisstyrelsen och en rad politiker
från olika politiska partier, både
regeringspartier och de som ingår i oppositionen. Q

Nu är även Håkan Gustafsson klar för Paralympics.

FYRA SKYTTAR TILL
PARALYMPICS

SNART KAN MAN frankera
sitt brev med Ragnar Skanåker. Men redan i april
presenterade Posten och
Sveriges Olympiska
Kommitté de frimärken på
svenska guldolympier som
röstades fram av Radiosportens lyssnare hösten
2011. Den 10 maj finns
frimärkena på Skanåker
samt Carolina Klüft till
försäljning. Q

att fyra svenska skyttar kommer att få delta i Paralympics i sommar. De
fyra som får åka till London är Jonas Jacobsson (Krokek), Lotta Helsinger (HIF Kämparna),
Håkan Gustafsson (Skee Skyttegille) och Fredrik Larsson (Delsbo). Ursprungligen såg det ut
som om bara två svenska skyttar skulle få chansen, då det var antalet kvotplatser man tagit.
Men Sverige lyckades också få ytterligare två platser, genom ett uttagningssystem som baseras
på poäng från tidigare skjutna internationella tävlingar. Något som gjorde att också Gustafsson
och Larsson kunde tas ut till den svenska paralympicstruppen. 29 augusti till 9 september går
Paralympics i London.

NU ÄR DET KLART

ANGÅENDE
IDROTTSLYFTET 2012
SVSF TACKAR ALLA föreningar för er medverkan i Idrottslyftet 2012! Vi tar inte längre emot
några fler ansökningar inom ramen för Idrottslyftet år 5, då SvSF:s tilldelade summa på 2,7
miljoner nu är intecknad.
Vi ber er föreningar som tänkt skicka in ansökan att inte göra detta då den inte kommer att
behandlas.
Svenska Skyttesportförbundet hoppas att kunna genomföra liknande projekt till Idrottslyftet år
6 som börjar 1 januari 2013. Q
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ÄR DITT LÄKEMEDEL

DOPINGKLASSAT?
ett enkelt sätt
att ta reda på om ditt läkemedel
innehåller någon dopingklassad
substans. Riksidrottsförbundet
(RF) har nämligen tagit fram en
ny ”röd-grön lista” som ger dig ett
tydligt svar kring vad som gäller
kring ett läkemedel.

NU FINNS DET

I listans sökfunktion skriver du in
ett läkemedels namn och får ett
tydligt rött eller grönt svar, där
rött innebär att läkemedlet är
dopingklassat medan grönt är
tillåtet. Listan omfattar alla läkemedel för humant bruk som är
registrerade i Sverige. Q

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN
SKYTTEPREMIER FÖR SKOLUNGDOM I NORGE BÖRJAR MED SKYTTE-ID
ANSÖK OM

årligen, vid
vårterminens slut, premier i skytte. Detta är
en tradition från mitten av 50-talet. Premien
består av skyttesköld i silver till elever i
gymnasiet samt skyttediplom till elever i
grundskolan årskurs 7-9.

SKYTTERÖRELSEN UTDELAR

Nu är det tid att skicka in uppgifter om de elever som föreslås
erhålla sköld eller diplom. Senast 7 maj ska ansökan vara
inskickad till Svenska Skyttesportförbundet. Läs mer om hur
man gör bland nyheterna på www.skyttesport.se Q

REGEL OM

SKYDDSGLASÖGON
VID SKJUTNING MED
STÅLHAGEL
KLARLÄGGANDE: I

(SÄKB) Säkerhetsbestämmelser Civilt
skytte 2010 i kapitel 2.4.7 med rubrik ”Bestämmelser vid
skjutning med stålhagel på skjutbana”, är följande bestämmelse inlagd från och med 2010: Skyddsglasögon skall
bäras av skytt, provledare och andra som befinner sig på
kortare avstånd än 30m från målet. Q

SILVER TILL

SAM

ANDERSSON

PÅ TÄVLING I DORTMUND
VID DEN INTERNATIONELLA

OM VIKTEN AV ATT
DUBBELKOLLA
EN ARRANGÖR AV en internationell skyttetävling i Kuwait ställde
till det för sig i slutet av mars. Kazaken Maria Dimitrijenko tog emot
guldet på pallen, men i stället för att få höra Kazakstans nationalsång
vid prisceremonin, fick hon höra filmkaraktären Borats parodiska
version av densamma.
Ibland kan det vara en idé att dubbelkolla saker lite extra noga… Q
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DET FRIVILLIGE SKYTTERVES-EN (DFS) i Norge jobbar med att införa ett unikt skytte-ID för alla skyttar i Norge. Även skyttar från
Sverige och Norge måste numera ha ett sådant ID för att få delta,
och kunna registrera sig, på tävlingar som arrangeras inom DFS i
Norge.
DFS introducerar en ny registreringslösning som kan användas från
maj 2012. DFS önskar en ansvarig från varje lag som har deltagare
vid evenemang i Norge. Denna person kan sedan registrera de andra
skyttarna i sitt lag.
Vänligen kontakta DFS på firmapost@dfs.no om du är ansvarig på
uppdrag av ditt svenska skyttelag, och önskar tillträde till att lägga in
skyttar i systemet. Individer kan kontakta DFS direkt.
Mer information om detta projekt finns på sidan www.dfs.no/PG Q

gevär- och pistoltävling i Dortmund i mars vann Sam Andersson silver i 50 meter 60 skott
liggande. Detta i en tävling där
det krävdes hela 597 poäng för
särskjutning om en plats i final.
Tolv svenska skyttar fanns på
plats för tävlingarna, och bäst
gick det i 60 ligg där både Sam
Andersson och Per Sandberg

tog sig till final, på 598 poäng
vardera.
En bra final, 105,1 poäng, av
Sam Andersson förde honom
till silverplats efter fransmannen
Valerian Sauveplane.
– För min egen del är jag mest
nöjd med att jag lyckades skjuta
en riktigt bra final. Dom har
varit motiga innan, säger Sam
Andersson.
Per Sandberg slutade fyra. Q
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Ett enda vänsterknäpp hemligheten bakom

GÖRAN HÄGGS

SM-GULD
text & foto JOSEFIN WARG

När SM i fältskytte 6,5 mm avgjordes i mitten av april i Vårgårda spelade vinden
en stor roll. Tillfälliga vindbyar och vändande vind under tävlingen ställde till det
för många på de, i övrigt, med beröm godkända målen. Särskjutning fick tas
till för att medaljerna i öppna klassen skulle hitta sina ägare, och i slutänden
var det Göran Hägg som lyckades bäst och fick titulera sig svensk mästare.
Hemligheten? Han rörde knappt siktskruven en enda gång…

Kikarklass var en nyhet på SM.
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Kasper Svensson,
Eggvena-Bråttensby, var
en av åtta juniorer.

”Fina mål”, ”bra liggplatser och
skjutledare”, ”torr och bra patrullstig” – ja, många positiva ord
hördes efter SM-tävlingarnas slut.
Men under tävlingens gång syntes många skyttar skakandes på
huvudena med något sammanbiten min. Det var vinden som var
lurig på sina håll och ställde till
det för både en och annan. Till
exempel på station sju, vars vind
oväntat och hastigt ställde till med
bekymmer. Några skyttar i patrull
13 som kom dit med ingen, en
eller bara två missar – gick därifrån med sex bom ytterligare.
Men medan nära alla 290 skyttar
vred några knäpp hit, och några
dit, på siktskruven under dagen,
lät Göran Hägg sin siktskruv förbli
orörd sedan morgonens första
inställning var gjord.
– Jag har inte rört siktskruven
alls i dag, inte på något mål, sa
Bälgvikenskytten och fick förvånade utrop till svar.
Med denna taktik fick Hägg
ihop 44 träff utav 48 möjliga.
Även Sten-Olov Åberg från Sandviken och Älmhults Anders

Petersson slutade på 44 efter de
åtta stationerna. För dem båda
var det sista målet, i knästående,
olycksaligt. Åberg tappade två
träff och för Petersson gick det
ännu sämre, med bara två skott
i figuren - han hade skjutit fullt
fram till dess.
– Det var väl jättebra fram till
sista stationen. Surt att lägga
ut så många i sista, sa smålänningen stunden innan särskjutning.
I särskjutningen, med första
målet i liggande och andra i knä
samlade Sten-Olov sina skott väl
men med bara två inne i figuren
och fyra just utanför. Anders hade
fyra inne, medan Göran bara
tappade ett skott. När Göran sedan sköt fullt i knästående var saken klar och guldet hans. Silver till
Petersson som ändå gladdes för
sin plats i särskjutning. Första individuella guldet och en skön
seger för Göran Hägg.
– Ja det får jag lova att säga.
Det var det bästa av alltihop. Att
vinna efter en särskjutning också,

Härnösands Arne
Bergström vann brons i
veteranklassen.

Silvermedaljör i öppen
klass, Anders Petersson
från Älmhults Skf.
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Ett enda vänsterknäpp hemligheten bakom

GÖRAN HÄGGS

SM-GULD

det blir lite extra. Fin vinst tycker
jag, säger han glatt dagen efter
tävling.
Fast han erkänner att han inte
hade det lätt under dagen.
– Det var väldigt svårt faktiskt.
Ställde in siktet på kompassen
innan start och hade i princip
motvind hela tiden. Var osäker
på en del mål, så skruvade inte.
Tänkte att det var bäst. Sista
målet var svårast med vinden,
tycker jag. Men det funkade.
I särskjutningen kom dagens
första ändring av siktet.
– Vinden hade vänt där och jag
drog ett vänsterknäpp på den, så
det fungerade bra då.
Häggs bästa placering i fältSM-sammanhang var tidigare en
fjärdeplats från 2010, så han
uppskattade att revanschera sig
här. Men några förhoppningar
om att ta hem segern för dagen
hade han inte inför det hela.
– Det har gått rätt så illa den

här säsongen, inte stämt någonting. Men i går stämde det, och
det var ju rätt tid för det, säger
han.
Göran Hägg fick också med
sig mer än bara det individuella
guldet, ifrån Vårgårda. I lag med
Elin Åhlin tog han föreningslagsguld och han ingick också i det
segrande förbundslaget från
Södermanland.
– Ja, det vart rejält. Det var häftigt faktiskt, stort. Jag hade inte
tänkt mig på morgonen att det
skulle bli så många guld, säger
Hägg.
Häggs prestation till trots, dagens bästa resultat kom i veteranklassen. Ensam att nå upp i
45 träff denna aprilsöndag blev
Donald Johansson, Ale Skf, som
knep guldet före Stenungsunds
Stellan Jacobsson och Arne
Bergström, Härnösand, på
bronsplats. Båda med 44 träff.
– För mig var det en hellyckad

söndag. Det var en jättefin tävling, med klara, fina mål och
bra liggplatser. Och tekniskt
sköt jag jättebra. Jag lyckades
ställa vinden, som första fyra
målen var medvind och fyra
sista motvind. Och jag valde
rätt. Jag upplevde att jag sköt
två lite sämre skott i sista målet,
men de gick in, säger Donald
Johansson som fick sina
bommar på C50:n, L3:an och
B100:an.
Norrbottningen Donald har
åtta SM-guld från banskytte
tidigare och guldet här var lite
extra efterlängtat.
– Det var det faktiskt. Jag har
skjutit särskjutning om guldet
tre gånger som senior, men
inte lyckats, så därför var det
extra skönt nu med ett guld i
fältskytte. Nu fattas bara ett
SM-guld i fält på 50meter, så
det siktar jag på i sommar.
Juniorklassen vanns av Mar-

kus Andersson från BälingeJumkil med 33 träff. Trots att
det oturade sig för honom på
station fyra.
– Jag fick ett klickskott på
andra skottet och magasinet
ramlade ut. Hann bara få iväg
fem skott och jag stressade
iväg dem. Men jag är riktigt nöjd
med de tre första målen, sa han
halvvägs in i tävlingen.
Marcus Åhlin, Bälgviken, följde
på plats två bland juniorerna,
med 31 träff. Trea blev Anders
Olsson, Falu Skf, med 29 träff.
Anders Wiksjö från Järna segrade i riksveteranmästerskapet,
med sina 41 träff. I år fanns även
en klass för kikarskyttar med,
dock utan SM- eller RM-status.
Där segrade Per Johansson,
Törnfalls Skf, med 46 träff.
Mer från fält-SM kan du läsa
i nästa tryckta nummer av
Svensk Skyttesport som kommer i juni! Q

Svenska mästaren
2012, Göran Hägg.

FAKTA MÅL
1. 1/6 LIGGANDE
50s/70s, 271m
2. C 50 LIGGANDE
45/70, 501 m
3. 1/3 LIGGANDE
45/60, 433 m
4. C 30 KNÄ/LIGGANDE 45/60, 315 m
5. L 3 LIGGANDE
40/60, 469 m
6. S 20 V LIGGANDE 45/60, 357 m
7. B 100 LIGGANDE 45/60, 615 m
8. 1/7 KNÄ/LIGGANDE 40/50, 306 m
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Ibland kan man på våra skjutbanor höra begrepp som ”junis-skytte” eller ”juniornivå” när
skyttar ska beskriva sina insatser. Luftgevärs-SM-helgen i Linköping gav vid handen, om
inte förr, att det är dags att respektera och anta utmaningen från våra juniorer.

EN RIKTIG GULDHELG FÖR

LOTTEN
FRÅN HEBY
text MIKAEL SVENSSON \ foto SVEN JOHANSSON
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Tävlingshelgens riktiga, inte bara
prinsessa, utan drottning blev
Lotten Johansson från Heby.
Med 393 respektive 395 poäng
i grundomgångarna lurpassade
hon i vassen såsom fyra i juniorfinalen och femma i seniorfinalen.
Sedan slog hon till.
– Det blev så, tog väl några
skott innan jag hittade in, säger
Lotten halvt på skämt halvt på
allvar, innan hon avslöjar sin
passion för finalmomentet, som
annars är en skräck för många.
– Det är kul att skjuta final, och
tycker man att det är kul så presterar man mer än om det skulle
kännas hemskt. Jag försöker
bara ta ett skott i taget och fokusera på det jag gör, förklarar
Lotten.
I juniorfinalen hade hon en
poäng (393 mot 394) upp till
ledartrion, innan avancemanget
inleddes för att leda fram till ledarpositionen i femte skottet. En
position som hon sedan aldrig
släppte. Lotten Johansson summerades till 496,5 mot 496,0 och
495,2 för pallkompisarna Lisette
Jacobsson, I 16/Lv6, och Annie
Andersson, Sjuhäradsbygden.
I söndagens seniorfinal parkerade juniormästarinnan som femma inför final, två pinnar efter
ledande Andrea Franzén, Kviberg.
Här började fighten egentligen i
andra finalskottet, sedan Andrea
dragit en 8,2 och bjudit in Lotten i
matchen. Ledarpositionen varierade skott för skott och med ett
skälvande skott kvar var ställningen lika; 487,6 mot 487,6.
Med 10,7 mot 9,9 drog sedan
Hebytjejen längsta strået med
498,3 mot 497,5.
– Jag blev jättenervös i

Andrea Franzén, Lotten Johansson
och Michaela Arvidsson får pris för
sina pallplaceringar i damklassen.

seniorfinalen, när jag förstod att
jag var med i kampen. Lyckades
inte lura hjärnan i en final till. Annars var det ganska avslappnat,
jag hade ju tagit mitt guld och
söndagen skulle ju bara vara kul,
förklarar Lotten Johansson, som
när vi gör segerintervjun försöker
hitta täckning på 50-metersbanan…
– Jag har ingen favoritgren, det
är skönt att få växla när det ena
börja bli lite segt och sen skifta
tillbaka när det andra blir segt.
Målet med sommaren är att
komma med till junior-EM och
prestera något bra i Italien, avslutar Lotten.
Michaela Arvidsson, Skillingaryd,

vann den småländska särskjutningskampen mot Emma Skenning, Rydaholm, och intog bronspallen med 497,0.
På herrsidan var Jörgen Persson, Fältjägarna, främste utmanare till att göra om Lottens bravad.
Han defilerade nämligen hem
juniorfinalen efter 592 poäng och
en ledarmarginal med hela tio
pinnar. En marginal som Jörgen –
tyvärr ur sportens synpunkt – haft
på de flesta inhemska tävlingar
innevarande säsong.
– Jag måste ändå sikta på min
egen nivå och sen kika lite på
Micke och Kalle (Svensson och
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Jönsson), så att jag kan tampas
med dem på seniornivå, förklarar
Jörgen sin inspirationskälla.
En behaglig finalresa gav 693,7
som slutresultat för Jörgen, som
närmast följdes av Tim Pettersson
från I16/Lv6 och Marcus Madsen, Vellinge, med 684,5 respektive 682,2 poäng.
– Det kändes väl hyfsat. Kände
annars att formen var på nedåtgående efter EM, man märker
det när man får jobba mer för
varje skott. Inledde ju med 195 i
grundomgången, men sen redde
det upp sig, konstaterar Jörgen
Persson, som därmed kunde
kvittera ut sitt andra raka JSMguld.
Att Jörgen är beredd på att ta
steget upp i seniorklassen visade
han med besked i söndagens
kamp. Med 589 poäng intog han
tredje finalbanan, en pinne efter
Mikael Svensson, Aspö. Ledde
med god marginal (596 och sex
pinnar) gjorde Karl-Johan Jönsson från Kviberg, som därmed
hade chansen att knipa tredje
raka seniortiteln.
– Det var väldigt skönt att det
vände på SM, hade skjutit en del
sämre resultat strax före SM. En
lagom ledning gav en stabil final
med några riktigt bra tior, förklarar
Kalle, som var på väg mot en
ännu bättre ledarmarginal inför
finalen.
– De 50 första i grunden var
bra, hade 499 så långt men
avslutade lite illa.
Karl-Johan summerades till
698,8 mot 693,8 för Mikael
Svensson och 690,2 för Jörgen
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EN SKYTTEFEST NÄR

SM I LUFTPISTOL AVGJORDES
text LARS PALMGREN OCH LARS-ERIK BJUHR \ foto SVEN-ERIK EKBERG

Linköping SKF stod som arrangör för årets upplaga av SM-tävlingarna i luftpistol som
gick 23-25 mars. Där fick vi bland annat se en skyttedrottning.
Karl-Johan Jönsson fick kliva högst i
herrarnas SM, med Mikael Svensson
på silverplats och junioren Jörgen
Persson på bronsplats.

Persson på de övriga pallplatserna.
– SM-guld är ju alltid kul och
det kändes lite extra eftersom
det blev tredje raka, noterar
Kalle, som i likhet med bland
andra Jörgen Persson inte lagt
luftgeväret på hyllan.
– Jag ska skjuta luft på världscupen i München också, men
sen blir det lite korthåll med SM i
sommar.
Lagmässigt noterades Sjuhäradsbygdens damer för 1182
poäng (nytt svenskt rekord),
medan Kviberg vann herrtävlingen med ordentlig marginal på
1757 poäng. På juniorsidan
toppade Sjuhäradsbygden med
1175 (tangerat svenskt rekord),
medan Vellinge vann herrjuniorernas kamp med 1704 poäng.
Arrangörsmässigt gjorde Linköpingsklubbarna ett mycket gott
jobb i den nybyggda fina hallen.
Enda smolket ur publikmässig
synpunkt är väggen mellan skjuthallen och cafédelen, vilken
annars är praktisk ur ordinarie
föreningsperspektiv. Q

Luftpistol
I herrarnas luftpistol blev det en defilering från Kristian Sjöberg,
Torna Hällestad PSK, som höll ledningen genom alla finalskotten
efter grundomgången på 574 poäng. Silvret gick till Joakim Ekberg, Karlstads PSK. Han gick till final som femma, men med den
bästa finalskjutningen klättrade han till en silverplats. Bronset gick
till Robert Wälikangas, Stockholmspolisen SKF.
Herrarnas lagtävling vanns av PSKF Magnus Stenbock på 1686
poäng. Silvret gick till Stockholmspolisens SF som var endast ett
poäng efter. Bronset gick till Östhammars Pistolklubb.
Damernas SM bjöd på flera roliga inslag. Dels tog den nya generationen över platserna på pallen och dels krävdes det onormalt
höga resultat för att nå finalplats. Svenskt damskytte är på frammarsch då det krävdes 370 poäng för att nå finalplats och det
krävdes shoot off av tre skyttar om två finalplatser. Det var en otroligt spännande final där det var många skyttar som var och nosade

på medaljerna under de tio skotten. Den starkaste finalen
stod Vendela Sörensson, Öckerö skytteförening, för (97,8 poäng). Hon
lyckades bäst av damerna och tog hem guldet. Silvret gick till klubbkamraten Mikaela Wennerlöf och bronset gick till Emma Nilsson, Sjöormens PK. Vilket var lite av en repris från damjuniors-finalen där Vendela också vann, med segerreceptet en stark final (97,4 poäng). Silvret även där till Mikaela Wennerlöf, slagen endast med 0,8 poäng, och
bronset gick till Ann-Marie Roslund, Töreboda pistolskytteklubb. För
Sörensson, som tidigare tagit guld i falling target för damjuniorer, innebar segern i damernas luft hennes tredje guldmedalj individuellt.
Damernas lagtävling vanns av Fryksdalens PK med 1083 poäng,
fem poäng före Öckerö SF. Brons till Salems PK. I damjuniorernas
lagtävling gick både guld och silver till Öckerö SF och bronset gick till
Ronneby F 17 pistolskytteklubb.

Guld till Kristian Sjöberg, i mitten, silver till Joakim Ekberg
och brons till Robert Wälikangas i herrarnas luftpistol.
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text och foto JOSEFIN WARG

Han är en återkommande besökare på Swedish Cup i Sävsjö och ofta är det just han som
också får kliva högst upp på
pallen när medaljerna i herrarnas pistol ska delas ut. Men
pistolskytten Kai Jahnsson
har högre mål än så. I augusti
representerar han sitt Finland i
OS och målet är en plats i final.

Herrjuniorernas final var nästan lika spännande som damernas. På
bana ett stod Oskar Ekblad, Härryda PSS, på andra platsen Oskar
Nilsson, Lönsboda SSK, och på bana tre Jonas Lexen, PK Hjorten.
Efter tio finalskott blev Oskar Nilsson svensk juniormästare, silvret gick
till Oskar Ekblad och bronset gick till Lexen. Lagtävlingen vanns av
Härrydas PSS, silvret till Öckerö SF och bronset till PK Hjorten.
Snabbluftpistol
SM i snabbluftpistol blev också mycket spännande då nya finalregler
tillämpades med träff och bom. Träff inom niokomma noll (9,0) är lika
med träff, utanför 9,0 är lika med bom. Sex bästa skyttarna från grundomgången gick vidare till final. I finalen tar man inte med sig grundomgångens poäng, utan alla finalister skjuter fyra serier á fem skott (totalt
20 skott) och de fem bästa går vidare till en ny omgång om en serie
á fem skott. Samma procedur upprepas i nästa omgång – att de fyra
bästa går vidare och skjuter en serie á fem skott, sämsta skytten slås ut.
Den skytt som slås ut i näst sista omgången vinner bronset, och i sista
omgången (som är lika med finalen) skjuts det om silver och guld. Det
innebär att ettan och tvåan har skjutit åtta serier till slut. Det kan naturligtvis bli en del ”shoot offs” i finalen, men denna gång blev det inte så.
Arnold Broberg, Falu Sport- och Pistolklubb, och Pär Hylander, Varberg Pistolklubb, bytte plats ett par gånger under finalen, vilket gav
tävlingen lite extra krydda och pulspåslag. Patrik Carlsson, Sjöormens
Pistolklubb, var också mycket nära, endast en träff efter i näst sista
omgången. Men brons till honom på 30 träff. Guldet gick till slut, efter
jämna och spännande omgångar, till Pär Hylander med 36 träff. Broberg vann silvret, endast en träff från segern, alltså med 35 träff.
Falling Target
SM-guldet i falling target för herrar gick till Daniel Johansson, Uppsala
SSK, som i kvartsfinalen ställdes mot ledaren från grundomgången,
Robert Wälikangas. Starkt skytte med alla träff var segerreceptet
då Daniel i finalen mötte Kristian Sjöberg, som fick nöja sig med en
silvermedalj. Daniel klättrade från en åttondeplats till seger. Bronset
gick till Peter Fredriksson, Östhammars Pistolklubb.
I damernas tävling gick segern till Emma Nilsson, Sjöormens PK,
silver till Stina Lawner, Falu S&PK, och brons till Jenny Thomsson,
Kungliga Flottans IK.
Härrydas David Svensson vann herrjuniorklassen, före Erik Olsson
från Strömsund och klubbkompisen Oskar Ekblad. Vendela Sörensson
vann som sagt damjuniorklassen, före Mikaela Wennerlöf och Molly
Hermansson, alla från Öckerö SF.
Arrangören, Linköpings SKF, gjorde en heroisk insats vilket gjorde
detta mästerskap till en riktig skyttefest. Stort tack till alla duktiga
funktionärer och även till domaren Jan-Olof Olsson. Q
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Namn Kai Jahnsson
Ålder Född 1965, 47
Nation Finland
Gren Luft- och fripistol
Meriter 4:a luftpistol världscup
London 2012
7:a grovpistol EM 2009 CFP
10:a grovpistol VM 2002 CFP
21:a fripistol OS 2008
Otaliga Swedish Cup-vinster
Motto ”Be safe out there brother”

1990 började Kai Jahnsson
att skjuta pistol. Tio år senare
kom han med i det militära
landslaget, där han är med än i
dag. Några år senare beslöt han
sig för att göra en satsning på
OS-grenarna enbart.
– 2006 tog jag steget mot
OS-grenarna och jag sköt min
första världscuptävling i Kina.
Det gick inte så dåligt i världscupen, men det saknades lite i
fripistol.
– Skyttar måste ha drömmar
och mål. Landslaget var ett steg
och världscupen ett steg. Det
var förstås intressant och en
perfekt känsla att vara med där,
mot stora och kända skyttar.
Skönt också att få vara med
där eftersom man inte bara kan
åka till världscupen och delta,
utan man måste prestera vissa
resultat för att få vara med. Det
är en skön känsla att med träning nå sina mål, utvecklas och
att lyckas, säger Kai.
Just att utvecklas hela tiden
är en av skyttets stora fördelar
tycker Kai.
– Det tycker jag är intressant
med skytte, att utveckla sig och
gå sina steg. Att man lär sig
något nytt varje dag och sä-

song, och det spelar ingen roll
hur många tävlingar och år du
skjutit. Det handlar om vad som
händer i sitt eget psyke. Så det
håller uppe min motivation.
Vilken är höjdpunkten i din
skyttekarriär hittills?
– OS 2008. Det måste vara
alla skyttars dröm att få representera sitt land. Det var otroligt att få vara med i OS-familjen och systemet. När man
besöker världscupen blir man
hungrig och törstig efter det
och vill återkomma igen. Precis
så är det också i OS.
Kai Jahnsson får också återvända till OS, efter att i maj 2011
tagit en kvotplats i luftpistol.
– Målet är final i luftpistol,
säger Kai.
Och läget inför OS är gott
tycker han.
– Vi är på rätt väg. Att börja
säsongen på Swedish Cup och
därefter ha 3-5 läger är bra.
Vilken är din bästa kvalité som skytt?
– En är att jag är rätt ärlig med
mig själv. Jag vet vad jag gör
för att få mina poäng.

räddningsdykare från helikopter. Tillsammans med
tre personer per helikopter
utför de räddningsuppdrag,
och där gäller det att tänka
till innan man agerar.
– Vi jobbar försiktigt – det
kan vara mörkt, dåligt väder,
farligt så vi måste alltid
tänka igenom våra uppdrag
innan vi utför dem. För vi
ska komma tillbaka.
Det är också från arbetet
han hämtar ett motto att
leva efter, ”Be safe out there
brothers”. Ser han framåt i
livet önskar han att han får
fortsätta att vara frisk och
hel hela livet. Sportsligt är
drömmen:
– Självklart ett OS-guld.
Vad kan du ge för råd
till andra skyttar?
– Förverkliga dina drömmar.
Alla kan nå sina drömmar
om man jobbar för det. Och
tänk inte på resultatet, utan
på alla element i skyttet
som tillsammans ger dig
poäng. Q

Och sämsta?
– Jag kanske måste jobba på
hela paketet.
Hur ser dina träningsvanor ut?
– Jag tränar skytte cirka fem
gånger per vecka. Utöver det
simmar jag gärna, det är en
favorit, och springer och ror.
Varje dag gör jag något.
I sitt yrke inom militären får
Kai viss träningstid. Att vara
i bra fysisk form är nödvändigt för Kai då han jobbar heltid i kustbevakningen, som
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Oskar Nilsson träffar rätt.

JUNIORER TRÄNADE

SKEET
PÅ ÖLAND

text CHRISTER SVENSSON \ foto ELISABET EHNEMARK

Helgen den 24-25 mars arrangerade lerduvesektionen,
i samarbete med ungdomssektionen, ett träningsläger
i skeet för juniorer på GAF:s jaktskytteklubbs banor i
Algutsrum på Öland.

8:an.
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Lördagen bjöd på ett soligt och
behagligt väder då de åtta anmälda juniorerna strålade samman. Dagen började med att alla
fick skjuta en ”normal” skeetserie. Sedan presenterades ett
träningsprogram efter en förlaga
av Harry Hansen. Detta program
är framtaget för att hjälpa till
med att fokusera på varje skjutstation, utan resultatkrav.
Efter lunch följde ett teoripass
gällande regler, därefter var det
återigen skytteträning enligt
”Skrot-Harrys” program. Slutet
på eftermiddagen ägnades åt

intensivträning på dubbléer innan
det var dags för färd till inkvarteringen.
Lördagskvällen tillbringades i
Borgholm där mat och bowling
stod på programmet.
Det var en mycket trevlig kväll
som visade att många av dessa
ungdomar även besitter en stor
begåvning i konsten att kasta i
väg ett klot.
På söndagen kändes det som
att det var extra tidig uppstigning,
det var nämligen dags att ställa
om klockorna för sommartid. Vädret var något kyligare och blå-

sigare men skytteträningen fortsatte enligt uppgjort schema fram
till lunch. Stor vikt lades vid uppställning innan skottet, så att man
står rätt oavsett vilken station
man är på. På eftermiddagen
hade vi en spännande träningstävling på 50 duvor, där särskjutning fick tas till för att skilja de
flesta skyttarna åt. Segrade här
gjorde Edvin före Frida och Oskar.
Efter prisutdelningen så vidtog
en liten teoridel som berörde
träningsuppläggning och mental
träning. Det sägs att tiden går fort
när man har roligt och det stämde

Stående från vänster: Edvin
Moberg, Oppunda, Oskar Nilsson,
Hässleholm, Hubert Rozwadowski,
Haninge, Christer Svensson, ledare,
Emil Moberg, Oppunda, Stefan
Nilsson, ledare och Douglas Smith,
Roslagen. Knästående från vänster:
Gustav Pettersson, Oppunda, Frida
Säldegård, Karlskrona och Jacob
Olai, Östgöta JSK.

verkligen in denna helg, det var
nämligen redan slut och dags för
deltagarna att bege sig hemåt.
Sammanfattningsvis så tycker
jag att lägret var mycket givande,
och jag hoppas att ungdomarna
inspirerats till att förkovra sig i
sporten och att träna vidare. Det
är med tillförsikt jag ser fram
emot att få se dessa talangfulla
skyttar på tävlingsbanorna i
framtiden.
Jag vill avslutningsvis passa på
att tacka Stefan Nilsson, Saxtorp,
som ställde upp som min hjälptränare denna helg. Även ett stort
tack till Gyttorp och PNG Import
som sponsrade med ammunition
och fina tävlingspriser. Sist och
inte minst ett stort tack till GAF:s
jaktskytteklubb som ställde sina
banor till förfogande, skötte marktjänsten och bjöd på servering i
toppklass. Q
SKYTTESPORT WEBB nr 2 2012

IdrottOnlineProjektet
HAR NU KOMMIT EN BIT PÅ VÄGEN!

Organisationsnummer
är sedan i år ett måste
för ideella föreningar och
har ni ännu inte skaffat
organisationsnummer är
det dags att göra det.

ORGANISATIONSNUMMER FÖR
FÖRENING

text CECILIA AUGUSTSSON EDSTAM, Projektledare IdrottOnlineProjektet

Skatteverket
informerar

IdrottOnline
PROJEKTET

OM FÖRENINGSDEKLARATIONER

På www.skatteverket.se
hittar ni blanketten ”Ansökan,
Organisationsnummer för ideell
förening” som ni ska fylla i och
skicka in till Skatteverket.
Det är tre kontor i Sverige
som handlägger ärendena
för just föreningars
organisationsnummer. Till dem
vänder ni er för att få besked
om ert ärende och för att ställa
eventuella frågor:
Uppsala - Stockholm,
Södermanland, Uppland,
Västmanland
Västervik - Blekinge, Gotland,
Jämtland/Härjedalen,
Skåne, Småland, Norrbotten,
Västerbotten, Västernorrland,
Östergötland
Mariestad - Dalarna, Halland,
Hälsingland, Gästrikland,
Värmland, Västsvenska,
Västergötland, Örebro

Nu är det hög tid att deklarera för föreningen. Här följer
några tips i korthet vad gäller föreningsdeklarationer och
du får här också veta vart du kan vända dig för att få hjälp.

Nu har IdrottOnlineProjektet på allvar startats upp
ute i landet. Flera distrikt har redan haft en eller flera
utbildningar tillsammans med SISU Idrottsutbildarna.

Särskild självdeklaration (sidorna 1 och 2 av Inkomstdeklaration 3)
ska lämnas av
] i deell förening om underlag för fastighetsskatt, fastighetsavgift,
avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på
pensionskostnader ska fastställas
] allmännyttig ideell förening om skattepliktiga intäkter är högre än
15 000 kr
] ideell förening som är skattskyldig för all inkomst om intäkterna är
högre än 100 kr.

Dessa utbildningar har främst handlat om hur föreningsadministratörer bör arbeta med medlemshanteringen, årsrapporteringen och
tävlingslicensen i IdrottOnline. Kontaktpersonerna ute i distrikten
berättar att många givande diskussioner förs under dessa träffar.
Diskussionerna handlar självklart om systemet och dess innehåll,
men även om skyttesporten och dess verksamhet i stort. Flera
distrikt har sett detta som ett ypperligt tillfälle att få kontakt med sina
föreningar i ett nytt forum.
Har du ännu inte gått en utbildning i IdrottOnline och är intresserad? Kontakta i så fall kontaktpersonen i ditt distrikt. Kontaktuppgifter till dessa hittar du på hemsidan www.skyttesport.se. Klicka
bara på projektets logga på startsidan så kommer du rätt.
En del distrikt, som Värmlands och Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund, har nu haft de träffar som planerats tillsammans med
SISU Idrottsutbildarna. Tillhör du ett sådant distrikt och missade
tillfället ska du inte misströsta. Hör av dig till kontaktpersonen i ditt
distrikt och tala om detta så kan de hjälpa er ändå.
Projektet har nu kommit en bit på vägen, men nu gasar vi vidare!
Häng med du också! Q

Du når dem genom att ringa
Skatteverkets nummer
0771-567 567 och välja
”Skatteverkets växel” och be att
få bli kopplad. Q

Kontaktpersoner
Skatteverket har särskilda föreningsinformatörer som kan svara på
era frågor kring bland annat föreningens deklaration. I nyheten om
föreningsdeklarationer på förbundets hemsida www.skyttesport.se
kan du hitta kontaktuppgifterna.
Senast den 2 maj ska deklarationen vara gjord. Q
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Om föreningen har skattepliktig inkomst av rörelse eller fastighet ska
räkenskapsschemat fyllas i stället för sidan 2.
Särskild uppgift omfattar även uppgift om föreningens intäkter och
kostnader. Något räkenskapsutdrag behöver därmed inte lämnas!
Särskild uppgift
Allmännyttig förening som helt eller delvis undantas från skattskyldighet ska lämna särskild uppgift (sidan 4 av Inkomstdeklaration 3). I
den särskilda uppgiften redovisas inkomster, som inte ska tas upp till
beskattning i självdeklarationen.

FAKTA
]IdrottOnlineProjektet är ett projekt inom Svenska Skyttesportförbundet. Målet är att, genom kostnadsfri utbildning, öka och förbättra
skytteföreningarnas användande av IdrottOnline och visionen är att
alla skytteföreningar skall arbeta i systemet fullt ut innan årets slut.

Kerstin Anderstig Arntsen, IOL-ansvarig i A4
Skytteförening. Gått en
IOL-utbildning i Jämtland,
och ska gå en till.

EN DELTAGARE
SVARAR
Hur tyckte du att det var att ta
del av en IdrottOnline-utbildning?
– Det var väldigt blandat vi som
var med, vissa var helt nybörjare
och andra hade hållit på lite med
IOL, så vi hade lite olika behov.
Men i stort är jag nöjd.
Vilka kunskaper hade du om IOL
innan denna utbildning?
– Vi har hållit på med IOL i
några år, och har lagt in våra
medlemmar, årsrapporterar och
rapporterar LOK-stöd i IOL. Men
även om man varit med i IOL
ett tag, så fick vi många ahaupplevelser. Så det är inte fel att
gå utbildningen även om man
hållit på i IOL redan.
Vad lärde du dig på kursen?
– Jag lärde mig om hur man
flyttar före detta medlemmar från
att vara aktiva till att inte vara
aktiva, så att vi ändå har kvar
kontaktuppgifter till dem även om
de slutar vara medlem hos oss.
Vad tycker du om IOL?
– Det är bra, även om det inte
fyller alla våra önskebehov.
Men man lär sig mer och mer ju
mer man använder det och det
finns möjligheter. Men det är
väldigt behändigt att registrera
och skicka in rapporter. Ett
knapptryck och schwop – så är
det klart. Q
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TRÄNINGSLÄGER

FÖR FITASC & ENGELSK
SPORTING-LANDSLAGEN
text och foto DEREK MARTIN OCH PATRIK NILSSON

I samband med en Mälarcuptävling lördagen den 17 mars arrangerades ett träningsläger i sporting på Vikbolandet. I ett försök att begränsa kostnader för skyttarna bestämdes att vi, grenledarna för fitasc och engelsk sporting, skulle samköra ett träningsläger. Många skyttar skjuter bägge grenar så vi tyckte det kunde var värt ett
försök.

Hela 85 skyttar samlades vid
Svenneby skjutbana på lördagen
för Mälarcuptävlingen, normalt
är det 50-60. Banläggarna hade
lagt sju stationer istället för som
brukligt sex och detta gjorde att
tävlingen kunde avslutas vid en
normal tid på eftermiddagen. En
mycket bra bana som Jonathan
Hermansson, Svegeråsen, tog
hem ”high gun” på med imponerande 92 träff.
Landslagsdeltagarna inkvarterades sedan på Sköldviks vandrarhem i Arkösund, cirka två mil
från banan, och efter lite vila och
dusch samlades alla för en gemensam middag. Middagen följdes
av en informationsträff rörande
främst de stora internationella
tävlingar planerade för bägge
grenarna under 2012. EM fitasc
sporting Portugal, VM engelsk
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sporting i England, NM fitasc
sporting i Finland och VM fitasc
sporting USA. Vi passade samtidigt på att prova ut lite landslagskläder.
Det är märkligt, men kombinationen god mat, trevligt sällskap och roligt gemensamt diskussionsämne (skytte) får alltid
fart på klockan. På nolltid var
det dags att lägga sig så att vi
kunde vara ”fit for fight” inför
söndagens övningar.
Efter lördagens frukost vände
vi återigen bilarna mot Svenneby
skjutbana. De sju stationerna
från lördagens tävling stod kvar
och banläggarna hade sett till att
alla kastare var fulladdade med
duvor, så det var bara att dela
upp oss i lämpliga grupper, ladda
på med ammunition och släppa
loss med lite kvalitetsträning.

Lunch följde vid 12-tiden och
efter det var det bara att fortsätta att njuta av det fina vädret,
sällskapet och naturligtvis det vi
älskar mest, sportingskytte!
Vi vill tacka familjerna Hellström och Forsberg för en otroligt fin insats under denna helg.
Det är svårt att förstå hur Ni
kunde ordna så fantastiskt god
mat, både på vandrahemmet och
vid banan, för 25 personer! Och
riktig roliga och varierande duvor
fick vi skjuta på. Ett träningsläger
värt namnet!
Tack också till Nathalie Larsson som gästade oss på söndagen och gav skyttarna tillfälle att
pröva ett sortiment av Gyttorps
hagelammunition. Jag smygtittade lite när Nathalie sköt på
några sportingduvor. Kanske en
ny LL-sportingskytt på gång!

Kan nämnas att vi också gästades av lokal-TV24 som
intervjuade hemmajuniorerna
Jens Hellström och Jim Forsberg. Det är alltid kul med lite
mediauppvaktning. Vi gratulerar

Jim och Jens till sina landslagsplatser 2012.
Ännu en gång, ett jättetack till
alla inblandade, inte minst alla
skyttar, många med långa resor
för att vara med på lägret. Q
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TVÅ TOPP 8-PLACERINGAR VID

WORLD CUP
I TUCSON, USA

text CLAES JOHANSSON OCH JOSEFIN WARG \ foto CLAES JOHANSSON

Årets första världscup i lerduva tog plats i Tucson, USA i
slutet av mars. Svenskarna åkte över några dagar före tävlingen för att minska effekterna av nio timmars tidsskillnad.
De kom till en skjutbana i Tucson som var något i hästväg. 14
skeetbanor och över 50 trapbanor i olika konstellationer mitt
ute i öknen. Tala om resurser. Naturligtvis påverkas man
positivt av att få skjuta på en sådan anläggning.

Här har gänget hamnat där de hör hemma, i
sheriffens häkte i ”Old Tucson”.
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Några träningspass med blandat
resultat hanns med innan tävling, samt ett besök på en av
USA:s största jakt-, vapen- och
fiskeaffärer. Där glittrade ögonen
i kapp på skeetpojkarna. Vidare
besöktes ”Old Tucson Studios”,
en uppbyggd västernstad där
över 300 västernfilmer spelats
in liksom långköraren på TV för
några år sedan, ”High Chaparall”.
Tråkigt dessa dagar var att vi en
knapp vecka innan dubbeltraptävlingen nåddes av det tragiska
beskedet att Håkan Dahlbys
pappa gått ur tiden.
Tävlingen inleddes med damernas skeet. Tessan började bra i
första serien, innan den värsta
värmen hunnit komma. 24 duvor
gjorde att hon var med och låg
bland de främsta eftersom det
bara var två 25:or. I såväl den
andra som den tredje serien

smög sig dock en viss spänning
in i skjutningen som gjorde att
hon inte vågade lika mycket som
i första serien. 21 resp. 20 duvor
förpassade henne ner till en 17:e
plats i resultatlistan.
Segrade gjorde suveränen Kimberley Rhodes från USA. En ren
uppvisning med nytt världsrekord,
75 duvor, i grundomgången. Fem
duvor före tvåan inför finalen där
amerikanskan sköt 24 duvor och
därmed tangerade det tidigare
finalvärldsrekordet på 99 duvor.
I herrarnas skeet inledde Stefan
Nilsson bäst av svenskarna med
sina 49 duvor dag 1. Niklas hade
48, Marcus Svensson 47 och
Henrik Jansson 45 duvor. Andra
dagen öppnade såväl Niklas som
Marcus starkt med varsina två
25:or. 24:orna för dem bägge i
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redan i den första dubblén medan det tog ytterligare fem dubbléer innan Niklas fick kliva av. En
fin sjundeplats dock för Niklas.
– Jag är väldigt nöjd egentligen
med resultatet, men sen är det
klart att man alltid vill ha en finalplats. Men med den starten, en
bom på första duvan, är jag nöjd
med att få 23 där och 122 totalt.
Känslan var jättebra under hela
tävlingen, säger Niklas.

Pia Hansen på banan.

sista serien grusade dock förhoppningarna om två svenskar i
finalen. 122 på Niklas och 121
på Marcus. Stefan började olyckligt med en 23:a och följde upp
med två 24:or, sammanlagt 120
duvor. Henrik hade även han
23:or andra dagen och fick till
slut 115 duvor. Litet mer internationell erfarenhet så är även
han med där uppe.
Niklas 122 duvor räckte till
särskjutning om den sista finalplatsen, i kamp med norrmannen
Brovold och italienaren Tazza.
Brovold förpassades ut i öknen
14

Vem segrade då?
Ja eftersom i stort alla välpreparerade OS-skyttar var i Tucson
så kunde man vänta sig vad som
helst. Greken Mitas vann nu och
tangerade världsrekordet såväl i
grundomgången som i finalen.
Fullt, 150 duvor i grundomgången och en 25:a i finalen. Vad kan
man mer begära?
Mycket bra insats återigen av
de svenska skeetskyttarna. 122,
121 och 120 duvor samt 115
duvor av Henrik, som sköt MQS.
Jag vill inte direkt påstå att uttagningssituationen inför OS direkt
har förenklats efter tävlingarna
i USA. Något som dock måste
ändras på är var man lägger
bommarna. I första dagens andra
serie sköts det bommar på enkla
tornettan av såväl Niklas, Stefan,
Marcus som Tessan. Marcus
kostade också på sig en bom på
tornåttan. Väl generöst kanske.
En överenskommelse finns dock
nu att detta inte kommer att
upprepas…
Efter 48, 48 höll det inte riktigt
för Håkan i den tredje serien i
dubbeltrap. En 46:a gjorde att
han hamnade direkt utanför finalen. Håkans 142 var en duva
från shoot off till finalen. Ändå
en bra prestation av Håkan, som

under rådande omständigheter
återigen sköt in sig på en topp
8-placering.
– Det var väldigt jobbigt, det
var det. Hade svårt att skingra
tankarna. Jag hade inte känsla
utan sköt bara med ryggmärgen.
Det var ju inget dåligt resultat,
bara en duva från särskjutning till
final, så det var ju bra att kunna
plocka fram det. Men jag hoppas
kunna skjuta med mer inlevelse
framöver, säger Håkan.
Segrade gjorde för dagen suveräne Peter Wilson från Storbritannien. Tangerat världsrekord i
grundomgången med 148 duvor
och en finalrunda på 50 duvor
innebar ett nytt finalvärldsrekord
på 198 duvor.
På den officiella trapträningen
sköt Pia Hansen ”sådär”. Bättre
skulle behövas på tävlingen. De
två första serierna i tävlingen
slutade på 22 duvor. Inte bortskjutet eftersom det efter två
serier bara var en 25-serie. Men
i stället för att öka fick Pia 21 i
sista serien och slutade på 65
duvor och en 20:e plats. Inför
finalen var det två 71:or och fem
70:or. Shoot off där en sållades
bort. Fem duvor fram till final är
ganska mycket och träningsintensiteten för Pia behöver därför
höjas.
Tre skyttar på placeringarna
tolv eller bättre är som en som
vet det uttrycker det ”med beröm
godkänt”. Det finns dock vissa
saker att tänka över inför OS.
Saker som gör att vi undviker de
där ”onödiga” bommarna om det
nu finns sådana. Kan vi minska
på dem så är vi i final med fler
än en skytt. ”Vi trampar dock på”,
närmast på världscupen (för-OS)
i London sista halvan av april. Q

Lottning inför skeetens särskjutning.

Niklas Ringborg på G i särskjutningen.
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FÖRBUNDSMÄSTERSKAP
FÖR VÄSTMANLAND OCH DALARNA
text och foto SVEN OLSSON,
www.skytteplanket.se

Fem av sex svenska herrar som tävlar i VM på hemmaplan i juni. Från vänster: Mattias Bergman, Emil Martinsson,
Rickard Johansson, Mattias Björk och Niklas Bergström. Saknas på bilden gör Ludvig Nilsson.

SEX SVENSKAR FÅR TÄVLA
FÖR BLÅGULT I VILTMÅLS-VM
PÅ HEMMAPLAN
text och foto JOSEFIN WARG

Före påsk presenterade viltmåls ledare Claes Johansson den svenska truppen
till viltmåls-VM. Det blir sex svenska herrar, allt från tidigare OS-finalister till
uppstickare, som kommer att få representera Sverige när detta skytte-VM avgörs i
Västerås och Stockholm i början av juni.
OSBYSONEN EMIL MARTINS-

och värmlänningen Niklas
Bergström har på förhand varit
givna namn i den svenska truppen,
och de kommer att tävla i både
50-metersskyttet och 10-metersskyttet. Båda har långa karriärer
med många VM- och EM-medaljer
bakom sig, och de två deltog också på OS 2004 i det som blev viltmålsskyttets sista OS. För Martinsson resulterade det i en fjärdeplats.
21-årige Rickard Johansson
från Boden blir vår tredje senior
i 50-meterstävlingen som går i
Västerås. Bara för något år sedan började Rickard göra en stor-

SON
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satsning på sitt skytte. Satsningen
ledde till en plats i EM 2011 i Belgrad, där han tillsammans med
Martinsson och Bergström vann
både ett lagguld och ett lagsilver.
Tredje senior i herrlaget på 10meterstävlingarna i Stockholm
blir Mattias Bergman från Gävle.
Mattias har i många år varit en
viktig kugge i landslaget, och gjort
det möjligt för laget att ta lagmedaljer på mästerskap.
Förutom ovan nämna seniorer
kommer två juniorer delta från
Sverige. Västeråskillen Mattias
Björk, som gjorde mästerskapsdebut på EM i Finland i februari i
år, samt Rimforsas Ludvig Nilsson

som på VM gör sitt första internationella mästerskap.
– Det som är riktigt kul är att vi
har två juniorer med, eftersom de
är framtiden. I seniorernas gäng
är det en ganska naturlig uttagning. Det är positivt att fyra seniorer får chans att delta på VM,
för det är bra för viltmålsskyttet
i Sverige, säger viltmåls ledare
Claes Johansson.
VM-tävlingarna inleds på Stockkumlabanan i Västerås den 3-4
juni och fortsätter på Gymnastikoch Idrottshögskolan i Stockholm den 7-9 juni. Välkommen
dit för att heja fram våra svenska
skyttar! Q

DET VAR FÖRBUNDSMÄSTER-

tävling som gick mellan Heby och Sala skjutbana
en solig lördag i början av mars,
och förbundsmästare i fältskytte
6,5mm från Västmanland och
Dalarna korades. Seniormästare
i Västmanland blev Peter Eriksson, Kila, med 38 träff. Tvåa,
med endast en träff mindre,
blev Martin Andersson, Skultuna
och bronspengen tog Calle
Lennkvist, Västerås på 34 träff.
Veteranmästare på 38 träff

SKAPENS

blev Bengt Lundgren, Haraker,
och tvåa blev Hans Eriksson,
Kila, med samma antal träff. Trea
kom Lars Lindgren, Fagersta.
På Dalasidan blev det lite
överraskande Lars Dahlberg,
Säfsnäs, som vann på 40 träff.
Dahlberg som sköt sin andra
tävling denna vinter visade att
erfarenhet är en bra sak att ha.
Rättviksskytten Sune Påhls
tog silvret på 39 träff och på
tredjeplats kom Sven Olsson,
Falun, med 37 träff.

Dagens högsta resultat 41 träff
sköts av Lidingöskytten Jan
Regnbrand.
Banan var väl varierad med
målgrupperna mellan 300 och
500 meter, och med lite vind på
några sekundmeter så fanns
det flera möjligheter att bomma
figurerna. Sista stationens
1/6 del var placerad på Salas
skjutbana och med känt avstånd. Trots detta tappade
majoriteten av skyttarna träff
där. Q

Sven Olsson, Lars Dahlberg
och Sune Påhls.
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Bara två veckor efter årets luftvapen-EM var det tid för Danska Mästerskapen, DM, i
gevär 10 m som skulle arrangeras av föreningen BPI. BPI är en fantastisk förening med
stort utvecklingstänk, däremot så är deras banor inte så publikvänliga. Därför blev DM
ett utmärkt tillfälle att testa något nytt inom skyttet.

Pulsmätning, kamera och TV2 på
DANSKA MÄSTERSKAPEN
text LINDA ANDERSSON, sportchef Dansk Skytte Union

Pulsen under provskott. Allas puls steg när det blev tid för tävlingsskott.

i Finland försökte jag
övertyga en del ”höjdare” om att vi
till nästa EM, i Odense 2012, vill
ha pulsmätning, scatt och kameror på skyttarnas gevär och pistoler, för att göra skyttesporten mer
publikvänlig. Så jag kom på idén
att vi måste ha något att visa upp
för ”höjdarna” om vi ska övertyga
dem om denna tekniks fördel för
sporten, och att vi i så fall måste
visa det från skarpt läge. Exempelvis ett mästerskap i Danmark.
Sagt och gjort, jag kontaktade
gevärssektionen en och en halv
vecka innan DM och på två
dagar hade vi ett beslut om att

PÅ EM
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pröva delar av Michael Lauritzens
projekt ”Revitalization of shooting
as a spectator sport” (Vitalisering av skytte som publik-sport).
Det vi beslutade oss för att
prova var att sätta en kamera på
skjutbanan så att alla kunde se
skyttarna under finalen, kameror
på de två bästa skyttarnas gevär
(övriga skyttar fick attrapper på
sina vapen) samt att mäta pulsen
på samtliga skyttar i finalen. Detta
mästerskap gick från att vara ett
vanligt mästerskap där publiken
inte kan se mer än skyttarnas
resultat, till ett mästerskap där
publiken kunde se resultaten

på en skärm, skyttarna på andra
skärmen och hur hög skyttarnas
puls var på den tredje skärmen.
Vad vi kunde se var att skyttarnas puls steg på alla skyttarna
från provskotten till tävlingsskotten. Det vi också kunde se under
dagen var att så snart en skytt var
med i medaljkampen så steg
skyttens puls rejält… Mycket
spännande. Högsta puls uppmättes på den skytt som vann herrjuniorklassen, främst tack vare
en bra grundomgång. Näst högst
puls uppmättes på den damjunior
som gick från plats sex till att
vinna silver. Ju närmare medalj, ju
mer steg pulsen.
Det var helt fantastiskt med
pulsmätningen och alla i publiken
samt skyttarna uttryckte att detta
måste vi bara fortsätta med. Nu
fick publiken verkligen en chans
till att uppleva något av det som
skyttarna upplever på banan och
det gav mersmak. Också media
var mycket intresserade, både
TV2 syd och DR var på plats för
att sända från skjutbanan. Det är
första gången som vi har konkurrerande TV på plats och detta
säger att om vi tänker utvecklande och prövar nya saker så är
media också intresserade. Och

TYCKER DU ATT
PULSMÄTNING ÄR
NÅGOT SOM BORDE
INFÖRAS I SKYTTE?

JULIA ROSÉN, luftpistolskytt Sjuntorps PSK
Eftersom det inte är någon direkt
publiksport så kan det ju bli
mer spännande och roligare för
publiken. Så tja, varför inte?

LARS PALMGREN, ordf pistolsektionen
Jag tycker att det är en god idé,
jag skulle vilja prova själv för att
testa upplevelsen. Det skulle höja
värdet för publiken. Frågan är om
spänningen för skytten skulle
höjas.

JOACHIM LÖFGREN, gevärsskytt Trollhättan
I de grenar det passar, absolut.
Inom fältskytte tror jag att det
skulle vara svårt, men inom
banskytte, där man har en och
samma skjutplats hela tiden, tror
jag absolut att det kan vara något.

MARIE MARTINSSON, tränare skyttegymnasium
Jamen varför inte? Det hade
väl varit intressant att kunna få
ytterligare en dimension av hur de
aktiva påverkas under en final.

MIKAEL SVENSSON, ordf gevärssektionen
Det var en bra fråga. Ur
publiksynpunkt kan det vara
intressant, men jag tror att man
måste ha dialog med skyttarna
innan man tar ett sådant beslut.

Kurvor visade hur pulsen gick upp
och ner.

med den teknik som finns i dag
så behöver vi inte ändra på skjuttider och dylikt – nej, det är nog
med att koppla på teknik så att
publiken kan följa skyttarna. Tänk
när vi också får en skyttesimulator på skyttarna så publiken kan
se skyttarnas rörelser, ja då kommer skytte att bli mycket spännande för publik, media och sponsorer. Kommer publik, då kommer
media och kommer media då
kommer sponsorer. Q
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Ibland hittar man
oväntade saker när man
besöker affärer. Det
vet samlaren Mitchel
Ramnesjö som hittade
en guldmedalj från en
förbundstävling 1955 i
Tyskland, vid ett besök
på en second hand-affär i
Linköping. En medalj som
gevärsskytten Anders
Kvissberg vunnit, men
aldrig erhållit.

Åberg ensam med full
pott på Åmotsrundan
text och foto SVEN OLSSON,
www.skytteplanket.se

ETT FYND PÅ

SANDVIKENS STEN-OLOV Å-

SECOND

HAND
text JOSEFIN WARG
foto MITCHEL RAMNESJÖ

det en särskild medalj under disken hos Stadsmissionen
i Linköping. Mitchel Ramnesjö med fru Eva-Karin fick syn på medaljen
och fick köpa den för 40 kronor.
– Den var mycket iögonfallande, med svart och röd emalj och en
pampig örn på.
Ramnesjö har varit samlare sedan barnsben och har som vana att
alltid ta reda på så mycket fakta som möjligt om föremålen som han
hittar. På medaljen kunde han utläsa att den kom från tävlingen Bundesschiessen 1-10 juli 1955 Hannover. En internetsökning senare
kunde han konstatera att medaljen vunnits av den svenska gevärsskytten Anders Kvissberg i grenen halvmatch 3*20 på 50 meter, vid
förbundstävlingen i Tyskland 1955. Detta i överlägsen stil, Stockholmstidningen ska enligt Wikipedia ha skrivit att han vann med ”troligen det
högsta resultat som någonsin skjutits i en internationell tävling”.
Medaljen nådde dock aldrig Kvissberg själv.
På telefon berättade Kvissberg för Mitchel och
Eva-Karin hur han vunnit tävlingen 1955 och
vid prisceremonin fått ta emot blommor och
en stor kristallskål. Medaljen skulle däremot
Stockholmstidningens redaktör KA Larsson av
någon anledning överlämna till Kvissberg, något
som av okänd anledning aldrig gjordes. Vart
medaljen hållit hus i 57 år och hur det kom sig
att den hamnade just på en second hand-affär
i Linköping förtäljer inte historien. Men Mitchel
Ramnesjö är glad att han hittade den.
– Jag är själv idrottsintresserad och särskilt
av skytte. Jag tycker medaljen är så ovanligt,
så för mig är det här en trofé. Q

EN DAG LÅG
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Carl-Axel Weilenmann flankerar segrande Älekulla skytteförening
representerade av Magnus Larsson, Lennart Högenberg och Stefan
Johansson i tävlingen om Carl-Axels vandringspris.

LENNART
HÖGENBERG
sköt fullt i Västra Götalandsmästerskapet
text och foto JONNY KARLSSON

Det sjunde fältskyttemästerskapet för Västra Götalandsregionen har genomförts i Hajom, med skytteföreningarna
däromkring som arrangörer. Bland 104 deltagare var hemmaskytten Lennart Högenberg ensam om att skjuta fullt,
42 träffar, och han vann därmed guldmedaljen i liggandemästerskapet. Per Strandh, Mariestad, följde på 40 träff och
Oscar Josefsson, Sörby-Odensberg, tog bronset på 35 träff.
I STÄLLNINGSMÄSTERSKAPET

fick särskjutning tillgripas mellan
tre skyttar som nått 40 träffar.

Stellan Jacobsson, Stenungsund,
segrade före unge framstormande Martin Gustavsson från Sör-

by-Odensberg. Jörgen Efraimsson, Eggvena-Bråttensby, lämnade walk over.
Älekulla segrade i föreningslagtävlingen för 3-mannalag och belönades med en segerplakett i
Carl-Axel Weilenmanns vandringspokal. För att erövra vandringspokalen för alltid gäller att
som första förening nå 30 placeringspoäng. Med lagseger och
10 poäng i årets tävling avancerade Älekulla till delad ledning
med Stenungsund på 23 poäng.
Ledande Eggvena-Bråttensby
skytteförening föll tillbaka till en
tredjeplats på 19 poäng.
Bland gästande skyttar utanför
Västra Götalandsregionen presterade Henry Håkansson, Eda,
och Ingemar Söderberg, Kulltorp,
bäst med att vardera uppnå 40
träffar.
Förutom individuell mästerskapstävling i ställning respektive
liggande för regionens skyttar så
är det en öppen tävling mellan
föreningslag och distriktslag oavsett region. Västergötlands SSF
segrade i den prestigefyllda distriktstävlingen före Smålands SSF.
Mål och avstånd: 1/4 290m,
C40 350m, L3 500m, 1/3 450m,
1/6 Knä 280m, B65 540m, B45
Knä E 440m. Q

BERG var ensam att skjuta alla
träff den soliga marssöndag i
Åmot när Åmotsrundan (fältskytte 6,5mm) avgjordes.
Att dagens bana innehöll två
knämål gör ju inte bedriften
mindre. Även för sonen Kalle
Åberg gick det bra idag då han
vann GF 15 på 31 träff.
Kristoffer Wiking, Gefle visade
att takterna sitter i då han vann
klass GF75 på 35 träff. 35 träff
hade även ettan Göran Johansson, Skultuna, och Sune Påhls,
Rättvik, i klass GF55. I kikarklassen vann Johan Hedberg,
Rommehed på 35 träff. Trots
relativt liten vind var det lätt att
dra några knäpp för mycket då
vinden snurrade runt lite och
ställde till det för skyttarna.
Lite annan patrullinfo från
femte patrullen: Olle Gabrielsson
skruvade 5 knäpp till vänster
på sista B65an och kom väldigt
nära kanten med det. Lars Olov
Hedlund sköt på fel figur på två
stationer och lovade att försöka
skärpa sig. Q

Dagens bana
1
1/4H
2
TunnaD
3
S20H / Knä.
4
L2
5
B45 / Knä.
6
B65

395 m
240 m
230 m
380 m
410 m
520 m
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ARNE
KORSBÄCK
klarade stentuff bana
MED BERÖM GODKÄNT
text och foto SVEN OLSSON,
www.skytteplanket.se

SKÅNEFÖRBUNDETS ANDRA

Skultunaskytten Arne Korsbäck visade övriga att han inte
bara kan skjuta bra utan också att han kan detta med att
bedöma vinden. Det gjorde han så bra att han lyckades
skjuta 41 träff av 42 möjliga och därmed vinna Fältkåren
2012 i Kungsängen.

Åke Arbrink – Arne Korsbäck – Jan Rengbrand.
NÄRMAST EFTER VAR Torbjörn
Ericsson, Haraker, och Jan Rengbrand, Lidingö, med vardera 39
träff. Med en träff mindre kom på
fjärdeplats Lars Lindgren, Fagersta, som nu börjat hitta tillbaka
till fin gammal storform.
Även bland liggskyttarna var det
två i klass 65 som lyckades med
bedriften att skjuta 41 träff, Nils
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Lindberg från Frötuna och Börje
Forsberg, Östhammar.
På ungdomssidan i GFÖ var det
tufft i toppen och vann gjorde
Mikko Uusitalo, Ununge, på 34
träff.
I kikarklassen var det ännu tuffare då inte mindre än tre skyttar
hade 37 träff och den som vann
med bäst resultat bakifrån var

Lars Ekström, Rosersberg. Tvåa
blev Andreas Hahnquist, Bromma Solna, och trea kom John
Johansson, Frösunda.
Dagens bana var en riktig utmaning då de flesta figurer stod
upp mot maxavståndet och en
bra bit över det. Eller vad sägs
om en C50 stående på 540 m
i knä samt en S20H på 340
m. Där träffade endast de som
vågade skruva upp rejält idag.
Men även tunnan stående ner
mot minavståndet på 410 m
ställde till det för en del skyttar.
Dagen vind var också en bidragande orsak till den svåra banan
då den växlande styrka på
mellan 2 och 5 m/s. I övrig var
det bra skjutljus med ett par
plusgrader som skyttarna fick stå
ut med idag. Nästan 150 skyttar
hade letat sig ut till Kungsängen
så här i början av april.
För egen del var det kul att ha
Olle Gabrielsson på gaffeln inför
sista stationen men återigen
vann Rommeskytten över mig, så
jag får istället glädjas åt korven
rovdjuret gladeligen bjöd på idag.
En gång till och en ny tradition
har fötts! Q

Flytdockan - Ett av målen med den
omtalade flytdockan i bakgrunden.

FÄLTSKJUTNING
text och foto BÖRJE FRITZ

Landskrona Skyttegille stod som arrangör då den
andra fältskjutningen för året i Skåneförbundet sköts
i trakten av skjutbanan i Landskrona i mars. Hela 91
skyttar kom till start.
UNDERTECKNAD, SOM STOD

för banläggningen, var riktigt
nervös dagarna innan tävlingen
då det bland annat blåst rejält
en längre tid, men kanske framförallt för den omtalade flytdockan som cirka tre månader tidigare slet sig från varvet i Landskrona i en storm, och kommit
långt upp land i närheten av
skjutbanan. Det var varnat för att
den skulle dras loss denna helg
men som tur var så hade de inte
kommit igång, så det var bara
att sätta igång och tävla, tillika i
ett riktigt högsommarväder med
sol och svag vind.
Konstigt nog så sköt ingen 30
träff, utan tre skyttar med 29
träff blev det bästa för dagen.
Två av dessa kom i Elitklassen
genom Ingemar Månsson,
som med bättre fördelning på
sina skott intog första platsen,

före Össjös Lennart Albinsson.
Skurups Tommy Andersson var
den tredje med 29 träff och
med 5 träff på första målet var
den som hade bäst för dagen.
Tommy skjuter i klass 65.
Svåraste målen visade sig mål
2 bli, som var en C 40 på 410
m, och även sista som var en
1/8 på 215 m i knä. Fyra skyttar kom med full pott till sista
målet men missade här. Fem
28:or sköts. Fyra av dessa kom
i Elitklassen genom Göran
Herbertsson, Loshult, Anders
Pettersson, Älmhult, Jane
Jönsson och Petra Andersson,
båda Skurup samt av vinnaren
i klass 55, Bengt Sturesson,
Christianstad.
Sistnämnda förening kom med
hela nio skyttar vilket gav dem
fyra klassvinster. Förutom Sturesson så segrade Viktor Klem-

medsson i klass 15 på 24 träff,
Fredrik Nilsson i klass 2 på
26 (samma som tvåan Stefan
Axelsson från samma förening
hade) och i klass 70 blev det
tre klubbkamrater i topp. Sven
Olsson sköt 24, Jörgen Ceimertz 23 och Erik Nilsson 21
träff. Dubbelseger blev det för
Össjö i klass 4 genom Lasse
Åkesson och Anders Carlsson,
som båda sköt 27. Anders fick
tre på sista målet.
I divisionstävlingarna gick allt
planenligt och samma var det
i cupen där inget sensationellt
inträffade. Familjetävlingen
vanns klart av Skurups far och
dotter Tommy och Petra som
fick 57 träff mot Åke och Mikael
Widén från Eslöv som fick 52.
Faddertävlingen vanns av Erik
Nilsson och Viktor Klemmedsson från Christianstad som fick
ihop 45 träff.
JF=27 tr. Mål och avstånd: 1/ S
15 H-160 m, 2/ C 40-410 m,
3/ 1/6-275 m, 4/ C 20-225 m,
5/ 1/8 knä- ligg 215 m. Q
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KPISTFÄLTSKJUTNING
AVGJORD I LANDSKRONA

SÄRSKJUTNING

text BÖRJE FRITZ \ foto KONNY FRITZ

Landskrona Skyttegille stod som arrangör för andra förbundsfältskjutningen på 14 dagar, denna gång var det
på Kpist. Bland annat tävlades det om HelsingborgLandskronas Kretsmästerskap, Skånefält nr 1 och
nybildade Kpistunionen (gamla M län). 43 skyttar kom
till start.

AVGJORDE VINTERRIKSSKYTTET
text och foto BO ALLANSSON

Årets vinterriksskytte avgjordes på påskafton
under påskrallyt i Tornedalen.
Som vanligt bjöds skyttarna på fina och
välarrangerade tävlingar. Dessutom var
vädergudarna på sitt bästa humör med några
minusgrader, sol och måttliga vindar.

TÄVLINGARNA BÖRJADE PÅ

fredagen med tävling i Pajala,
sedan följde Niemis tävling som
också gällde som vinterriksskytte,
för att avslutas med tävlingarna
i Jouksengi/Pello och slutligen i
Övertorneå.
Stötestenen för de flesta skytt-

arna på riksskyttetävlingen blev
sista målet, en B100:a över
Puostjärvis is. De flesta hade
ställt in kompassen för högervind,
men ute på sjön kom vinden från
vänster. Det är inte första gången
den här sjön lurar skyttarna med
vinden.

De tre medaljörerna i vinterriksskyttet: Harry Östling 3:a, Leif Sandberg 1:a
och Göran Åhlin 2:a.
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Särskyttarna
Leif Sandberg
och
Göran Åhlin.

Två som dock inte lät sig luras
var Leif Sandberg, Kalix, och
Göran Åhlin, Bälgviken. Båda
gick runt med maximala 36 träff
och särskjutning fick tillgripas.
Här visade sig Leif behärska den
luriga motvinden bäst och kunde
ta hem riksskyttemästerskapet
med 4+3 träff mot Görans 3+3.
Hela arrangemanget under
påskrallyt är imponerande med
välpreparerade vallar, väl avvägda svårighetsgrader, imponerande prisbord, vänligt omhändertagande och inte minst en fantastisk natur. Det är inte underligt att skyttarna från södra
Sverige återkommer år efter
år, trots 150-200 mils resväg.
Med gemensamt boende och
tävlingscentrum i Övertorneå får

skyttarna många tillfällen att
umgås och koppla av med
andra skyttar.
Låt oss hoppas att Nisse
Ström, familjen Grape, Bertil
Sundelin med sin fantastiska
anläggning med inskjutningsmål hela vägen från 200 till
600 m, samt alla andra som
hjälper till i Norrbotten, orkar
mobilisera sina krafter så
att vi får behålla detta unika
arrangemang.
Det nationella skyttet är väldigt beroende av att eldsjälarna som år efter lägger ner
ett oerhört arbete på att arrangera tävlingar, visas uppskattning både från andra
skyttar och från ledningen på
olika nivåer. Q

skjuter kretstävlingar i H-L-kretsen beror
på att man beslöt att hålla på till 2013 då kretsen fyller 100 år. För att
börja med mästerskapet så blev det en både glad och överraskande
(men också välförtjänt) mästare genom Helsingborgs Kjell Falk. Med
sina 51 träff knep han guldet före bland annat före detta svenske
mästaren i fältskytte Göran Andersson från Svalöv, som blev silvermedaljör. Visserligen kan Kjell blixtra till emellanåt men till att bli mästerskytt trodde man inte han var mäktig.
Göran A var en av sex skyttar som sköt fullt, 6 träff, på sista målet.
Bengt G Nilsson, Tågarp, kom till sista målet med 48 träff men fick här
helbom och slutade trea i mästerskapet. Övriga medaljörer blev Kurt
Nilsson, Svalöv, på 44 träff, Bengt Malmborn, Landskrona, 43 och Allan
Laursen, Tågarp, 41. Lagtävlingen vanns av Tågarp på 98 träff.
Skånefälten toppades av Vinslövs Elitskytt Stefan Andersson som
sköt ihop 56 träff. Tvåa i samma klass blev Mats Wikström, Vittsjö, på
53. Mats avslutade bäst med 19 träff på de tre sista målen, samma
som flerfaldige SM-vinnaren Göran Johansson från Vinslöv sköt.
Tävlingen var inte av det svåra slaget, med lagom figurer på lagom
avstånd, förutom det sista kanske som var en B 65 i stå på 140 m.
Men trots detta så blev det bara fem skyttar som kom upp till 50gränsen. Vinden var det som lurade flera av skyttarna, då det tog i mer
än man trodde. 51 träff sköt Kjell Falk i klass 65 och de som sköt 50
träff var Göran Andersson i Elit och Johny Olsson, P 2, i klass 55.
Bäst i den nybildade Kpistunionen (sammanslagning av Nordringen
H-L kretsen och serie-skjutningen M-Y-kretsen) där de fem första
stationerna räknades blev Bengt G Nilsson, Tågarp, som här sköt 36
träff. Tätt efter kom Göran Andersson och Kjell Falk med vardera 34
och Tågarps Hugo Ahlberg som sköt 33.
JF: 50 tr Mål o avstånd: 1/ S25v-1/7-knä-100-60, 2/ 1/6-Tunnastå-70-100, 3/ L1-1/4 p-50-90, 4/ S20h-C35-knä-55-96, 5/
C20-B45-60-110, 6/ C30-1/4-knä-72-96, 7/ 1/8-S20v-70-90, 8/
B65-stå-140 m. Q

ATT MAN FORTFARANDE
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Andra årets Ludvika Open

avrundade luftgevärssäsongen
text & foto STEFAN BENGTSSON

Rolf Nordenborg

Ludvika Skytteförening har för andra året arrangerat luftgevärstävlingen Ludvika Open i slutet av säsongen.
Deltagarantalet blev relativt goda 106 skyttar som tävlade över 40 skott, med decimaltolkning från första skottet
som avslutades med en final för sittandeskyttar och en för ståendeskyttar innan prisutdelningen tog vid.

KARLSTAD
Värmlands pistolskyttar har sorg. Förre polisinspektören, ordföranden, kassören och hedersordföranden i Värmlands Skyttesportförbund, Rolf Nordenborg från Karlstad avled hastigt den 22
novem-ber 2011 i en ålder av 82 år. Han lämnar ett stort tomrum
efter sig.
Rolf började tidigt med pistolskytte och var under en längre tid
en aktiv och framgångsrik pistolskytt både inom skol-, fält- och
sportskytte. Det berättas att han en gång efter en natts fotpatrullering satte ett oslagbart rekord på den gamla pistolskyttetavlan
med sin revolver.
Men det är inte i första hand detta han gjorde sig känd och uppskattad för. I samband med sin 50-årsdag startade han två ungdomsfonder, en i vardera Värmlands Pistolskyttekrets och Värmlands Sportskytteförbund. Avkastningen av dessa sker, och kommer
att ske, årligen som stipendier till lovande och förtjänta ungdomar,
i Rolfs anda och till hans minne. Rolf insåg tidigt vikten av att satsa
på ungdomar för att säkra framtiden för skyttet. Tillsammans ska vi
föra Rolfs arv vidare.
Rolf sköt i polisiära och civila landslagen både som skytt och ledare. Rolf efterlämnade en stor och värdefull prissamling som nu
finns deponerad i Värmlands Idrottshistoriska Sällskapets kansli i
Idrottens Hus i Karlstad.
Rolf begravdes den 5 december 2011 i Karlstads Domkyrka. Våra
tankar om deltagande går till Rolfs familj. Vi känner också glädje
över att fått verka tillsammans med Rolf under så lång tid. Q
FÖR VÄRMLANDS SKYTTESPORTFÖRBUND
JAN-OLOF OLSSON OCH KJELL CARLSSON
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Vandringspris i lagtävlingarna för
föranmälda tremannalag sittande respektive stående sattes
upp redan första året i form av
exklusiva dalahästar i plexiglas
tillverkade av Lilla Lisas Design,
som håller till i Siljanstrakten.
Till årets båda individuella finalvinnare hade hon även skänkt

halsband i samma stil. Fina
resultat noterades i alla klasser
Båda lagtävlingarna vanns av
hemmaföreningen. Sittandelaget
bestående av Dennis Engvall,
Filip Gustafsson och David
Gustafsson segrade med 1 270,1
poäng och var med det hela
11,4 poäng före tvåan Malung.
Förra året togs inteckningen av
Rommehed med 1 261,1 poäng
men de ställde inte upp i år för
att försvara titeln. Ståendelaget
bestod av Elin Andersson, Terese
Enberg och Beatrice Edberg som
segrade med 1 196 poäng (samma lag ifjol med 1 200,6 poäng)
vilket var 6 poäng tillgodo på
Malung.

Segern i sittandefinalen gick
till Ludvikas nyblivne Skyttiadenvinnare i L13 Dennis Engvall
som noterade hela 426,4 poäng
i grundomgången. Ledning med
drygt tre poäng inför finalen
var förstås ointagligt men både
tvåan Mathilda Thorud, Malung,
och trean Sabine Persson,
Björksta, närmade sig något i
finalen.
Desto hårdare blev det i stå-

endefinalen där Elin Andersson,
Ludvika, efter bländande 407,9
poäng i grundomgången fick se
sig besegrad med 0,1 poäng av
Christoffer Efraimsson, Malung,
(med likaledes bländande 405,7
poäng i grundomgången), efter
en rafflande final som inte var
avgjord förrän i sista skottet.
Trea, några poäng efter men
ändå mycket bra skjutet, blev
Nathalie Hyytiäinen, Virsbo. Q

HEMMAFÖRENINGEN DELTOG MED
42 SKYTTAR VILKET GAV SEX KLASSEGRAR
Felix Wärme, L7 med 404,9 poäng
Filip Gustafsson, L9 med 422,4 poäng
Dennis Engvall, L13 med 426,4 poäng
Elin Andersson. L17 med 407,9 poäng
Terese Enberg, L20 med 397,6 poäng
Stefan Bengtsson, veteraner med 398,6 poäng
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