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På framsidan

Stefan Nilsson med guldmedaljen från världscupen i London, flankerad av tvåan
Mikola Milchev, Ukraina, samt Norges Tore Brovold på tredje plats. Foto: ISSF.

Utgivningsplan 2012

2

WeBBtIdnInG

sVensk skyttesPort

NR

SISTA MATERIAL

NR

MANUSSTOPP

UTDELNING

1

30 januari

1

17 februari

14 mars

2

16 april

25 april

2

3

14 maj

23 maj

3

31 augusti

26 september

4

30 oktober

23 november

TILL WEBB

8 februari

4

7 augusti

15 augusti

5

8 oktober

18 oktober

6

10 december

1 juni

5
6
7
8
8
9
10
10
11
12
13
13
14
15
15
16
17

I kortHet
steFan nIlsson BleV HIstIorIsk PÅ
VärldsCUPen I london
nÅGra FrÅGor tIll steFan nIlsson
Bra skytte, Men stolPe Ut VId VärldsCUPen I lonato
HÅkan oCH steFan UttaGna tIll os
VälkoMMen PÅ VM I rUnnInG tarGet
den sVenska trUPPen I HeMMa-VM
VM nalkas I ett land Med lÅnG VIltMÅlsHIstorIk
MInIInterVjUn - krIster HolMBerG
kylslaGet Men FUllsatt skytteläGer I arVIka
Årets Första landslaGstest I nordIsk traP
skytteGyMnasIet PÅ täVlInG I HannoVer
Free PIstol ManIa – ett kraFtProV
toBIas joHansson korPMästare I roMMeHed
Årets Första landslaGstest I skeet
FöreVIsnInG För VaPenHandläGGare
saMManFattnInG FrÅn FörBUndsMötet 2012
VI 5
UnGdoMsrÅd – jaVIsst!

28 juni

19 december

skyttesport webb nr 3 2012

Göran Tibell.

Gert-Ove Lundqvist.

Bertil Olsson.

Alf Wendle.

Förtjänstmedaljer
för sina insatser inom skyttet

issf:s högsta utmärkelse till Kerstin Bodin. Foto: ISSF.

ISSF:s högsta utmärkelse till
Kerstin Bodin
vid generalförsamlingen i London i april emotta
ISSF:s högsta utmärkelse Blue Cross. I London fick hon också the
President’s Button. Båda utmärkelserna för sin långa och trogna tjänst
inom ISSF.
– Det känns positivt att bli uppmärksammad, säger Kerstin Bodin. ■
kerstin bodin fick

på förbundsmötet 29 april
delades ett antal förtjänstmedaljer ut till män som under lång tid
gjort insatser i sina föreningar,
distrikt eller skytteförbund. Bland
annat blev Bertil Olsson, Uppsala
Sportskytteklubb, den fjärde personen någonsin att erhålla
Svenska Sportskytteförbundets
förtjänsttecken i järn. Här kan du
läsa mer om alla medaljörer.
SSF förtjänstmedalj Järn Bertil
Olsson, Upsala Sportskytteklubb.
Sv Sportskytteförbundets förtjänsttecken utdelas mycket sällan. Hittills har endast tre personer tilldelats utmärkelsen: Karl-

In Memoriam
min pappa, mentor

CISM
(Conseil International du Sport
Militaire) skyttekommitté, Josef
Fischlin har avlidit. Den 23 april
2012 förlorade han sin kamp
mot cancer. Han blev ordförande
för skyttekommittén 1 januari
2004 och under hans tid har
skyttet gjort stora framgångar
inom CISM.

och en
av Skånes stora skytteprofiler,
Anders Dahlby, har gått bort!
Det är med mycket stor saknad
och sorg. Ta hand om era nära
och kära. Vi vet inte hur länge
vi har varandra!
Jag saknar dig fruktansvärt
pappa. Jag ska ta hand om min
familj som du tog hand om oss.

ordföranden av

Älskar Dig!
Anders Dahlby, 1926-2012.
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Håkan, Charlotta, Oskar, Eva
och Ingela

Arvid Norlin, Rune Kjellström och
Björn Schullström. Bertil Olsson
sällar sig nu till denna exklusiva
skara i kraft av sitt mångåriga
engagemang på samtliga nivåer
inom Sv Sportskytteförbundet.
Följande medaljörer har utfört
ett gagnande och oegennyttigt
arbete inom sina föreningar och
distrikt eller skytteförbund. Engagemanget har undantagslöst
varat i flera decennier och har
dessutom ofta kombinerats med
framgångsrika skyttekarriärer.
SSF förtjänstmedalj Silver,
Göran Tibell, HLK Skytteför-

ening, Uppland och Jukka
Paaso, Luleå Sportskytteklubb,
Norrbotten. FSR förtjänstmedalj
Silver, Bo Eriksson, Östhammars skf, Uppland. SSF förtjänstplakett Guld, Arne Forsberg, Östhammars JSK, Uppland.
Silver, Sune Ahlstedt, Uppsala
JSK, Uppland. Silver, Gert-Ove
Lundqvist, Uppsala JSK, Uppland.
Skytte UO Silver, Alf Wendle,
Almunge-Länna skf. Bernadottemedaljen, Henry Eriksson
Östhammar, Uppland.           
Bernadottemedaljen utdelas
till person som på ett oegen-

Sunde Ahlstedt.

Arne Forsberg.

nyttigt sätt gynnat skytterörelsen
utan att själv vara aktiv som skytt
eller skytteledare. ■

persson
tangerar

skanåkers rekord

noterbart från os-uttagningen i slutet av april är att pingisspelaren Jörgen Persson blev klar för truppen. I London kommer han
att göra sitt sjunde olympiska spel och han tangerar därmed det
svenska rekordet som meste olympier, ett rekord som Ragnar Skanåker delar med fäkterskan Kerstin Palm. ■
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STEFAN
NIlSSoN
BleV historisk På VÄrldsCUPen i london

Håkan Dahlby skjuter
på lerduvebanan med
sitt gröna nät.

text JOSEFIN WARG OCH CLAES JOHANSSON
foto ISSF

Stefan Nilsson från Trelleborg ställde till med en första
klassens skräll vid för-OS i London den 21 april, när han
med ett övertygande skytte sopade banan med hela
finalfältet i herrarnas skeettävling. Det hjälpte inte att
det var två OS-guldmedaljörer, en OS-silvermedaljör
och världsmästare på startlinjen i finalen. Segern hamnade säkert i Trelleborg efter en finfin 25:a i finalen. Även
Linda Olofsson och Håkan Dahlby var med i hetluften i
London genom att gå till final.

stefan Nilsson skjuter.
Kikarklass var en nyhet på sM.
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Håkan Dahlby
blev finalist i
dubbeltrapen.

LERDUVA
Regn, kyla och blåst bjöd London
på när världscupen hölls där i
slutet av april. Tävlingarna gick
på årets OS-banor. För lerduveskyttarna innebar det att skjuta
mot ett 24 m högt nät med
genomsikt. En som klarade detta
bra var Stefan Nilsson i herrarnas
skeet som pågick i tre dagar.
Han missade två duvor i första
serien och slutade där på 23 träff,
men vad gjorde väl det när han
följde upp med fyra raka 25:or
i grundomgången. Han gick till
final i ensam ledning på 123
duvor, och det var en ledning
han inte släppte. Trots att han
ställdes mot bland andra OSvinnaren 2008 Vincent Hancock
(USA), OS-vinnaren 2000 Mikola Milchev (Ukraina), OS-silvermedaljören 2008 Tore Brovold
(Norge) och världsmästaren Valeriy Shomin (Ryssland). Stefan

var omutlig där han träffade de
25 finalduvorna klockrent. Därmed tog Stefan Nilsson Sveriges
första skeetguld på en världscup
någonsin sedan starten 1986,
och Sveriges första världscupmedalj sedan 2008.
Även Niklas Ringborg och Marcus Svensson var bra med efter
första dagens skjutning med sina
48 träff av 50. Den andra dagen
fortsatte Niklas med sina 24:or
och stod på 72 duvor medan
Marcus var olycklig med 22 duvor
efter bommar på exempelvis inkommande på trean och sexan.
Den tredje dagen sköt Niklas
ännu en 24:a innan han avslutade
med en 23:a. Totalt 119 duvor för
honom, medan Marcus fick totalt
116 efter att ha avslutat med två
serier med 23 träff.
Efter tre dagars träning på OSbanorna var Håkan klar över att
såväl banor som duvor var per-

fekta. Det bådade gott inför tävlingarna. Han började bra med
48 på B-programmet. 46 duvor
på A-programmet, men klart med.
Många skyttar hade problem med
C-programmet, så även Håkan
som fick ihop 45 duvor. Sammanlagt 139 duvor och en sjätteplats
inför finalen. I final var Dahlby en
stund uppe på delad tredjeplats,
men han lyckades inte hålla ihop
skyttet och med 41 träff i finalserien (totalt 180) blev det en
sjätteplats totalt.
I damernas trap fick Pia Hansen finna sig i tre serier på
21+22+21 träff. Totalt 64 duvor
och hon blev 16:e kvinna av 51,
med fyra duvor från en finalplats.
I damernas skeet sköt Therese
Lundqvist 22 jämnt i alla sina tre
serier. 66 totalt, i en tävling där
minst 70 krävdes för final.
– Det är några duvor för lite i
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nÅgra FrÅgor tiLL

VÄrldsCUPVinnaren niLsson
text JOSEFIN WARG ❙ foto ISSF

Linda Olofsson i aktion
i finalen på 3x20.

Linda Olofsson
fick sin bästa
världscupplacering i
karriären.

varje serie för att ta sig till final.
Hon har några oförklarliga bommar och det får man inte ha för
att ta sig till final, säger förbundskapten Claes Johansson.
GEVÄR
På gevärssidan visade Linda
Olofsson att hennes två finalplatser i 3x20 på världscupen
2011 inte var en tillfällighet. På
denna, årets första WC-tävling,
tog hon sig åter till final. Detta
efter att ha inlett starkt i grundomgången med 198 poäng
(99+99) i liggande skyttet, 190
(96+94) i stå och med 194
(98+96) i knästående skyttet.
582 poäng totalt gjorde att hon
gick till final som sjätte kvinna. I
final sköt hon två skott på 10,5
men övriga slant utanför 10:an.
96,1 poäng i finalserien och en
slutsumma på 678,1. Det gav
henne sjunde plats, hennes bästa
världscupplacering hittills.
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– Det gick bra tycker jag. Jag
hade naturligtvis velat ha mer poäng, men jag hade en bra känsla
och jag kände att jag hade bättre
kontroll än förra året, säger Linda
Olofsson.
– Förra året gjorde hon två
mindre bra finaler, men i dag
kände hon kontroll och det var en
stor förbättring, säger förbundskapten Klavs Christensen.
Även Hanna Säker hade tagit
sig till grundomgången efter eliminationen och började bra i liggen med 197 poäng, men fick
problem med gevärets slagstift i
stående. Problemen tog så småningom överhand och efter
95+88 i ståendeserien valde
Hanna att bryta tävlingen, när tiden började bli knapp och geväret
fortsatte krångla.
I övrigt var det ingen större
lycka på gevärstävlingarna för
svensk del. Varken Anders Wiemo eller Sam Andersson tog sig
vidare från fredagens elimination i 3x40 på 50 meter. För
Anders saknades ynka tre poäng för att ta sig till lördagens
grundomgång. På 60 ligg blev
Jonas Jacobsson bäste svensk
med sina 587 poäng. Han slut-

ade på plats 30. För Sam Andersson blev det 586 poäng och
Christofer Svensson sköt 584
poäng. 592 poäng krävdes för
särskjutning till final, 593 för att
gå direkt till final.
Förbundskapten Klavs Christensen berättar att han inte kan
minnas att det varit så låga
resultat i en världscup på 60
ligg, men att det är vädret
som ställt till det.
– Det var blåsigt, kallt och
fuktigt. Om man ser på de som
gick till final var det väldigt rutinerade skyttar, som är mer vana
vid att hantera liknande väder.
Man kunde också se att det
var en fördel att ligga ute på
kanten i dag.
I herrarnas luftgevär krävdes
597 poäng för att gå direkt till
final, och elva skyttar med 596
poäng sköt särskjutning om en
plats i finalen. Mikael Svensson
var ensam svensk och slutade
på 592 poäng. I damernas luft
placerade sig Irene Helmersson högst i resultatlistan med
en 34:e plats, och 394 poäng.
Anna Normann sköt 393 och
Hanna Säker 389 poäng. ■

Stefan Nilsson vann skeetguld på världscupen i London.
Lerduveskytten från Trelleborg lyckades därmed skriva
in sig i den svenska skyttehistoriken genom att bli den
förste svensken någonsin att vinna en världscup i skeet.
En stor prestation av den blott 21 år gamla skytten.
Senast en svensk fick kliva högst
upp på pallen i världscupsammanhang var år 2008, då dubbeltrapskytten Håkan Dahlby
först tog hem segern i en tävling
i Kerrville, för att därefter vinna
den avslutande världscupfinalen
i Minsk. I skeet har bara en enda
svensk placerat sig på pallplats i
världscupen, detta 1988 då Björn

Thorwaldson slutade tvåa vid en
tävling i Suhl.
Men nu fick Stefan Nilssons
skriva in sig i historieböckerna
med sin världscupseger i London.
Och vad säger han själv om
segern?
Hur känns det?
– Det känns såklart riktigt bra att
efter en halvknackig start kunna
fortsätta med att hålla ihop resten
av tävlingen.
Hur kändes skyttet?
– Första serien var jag lite nervös.
Det var lite nerver i och med att
det var sagt att det skulle vara
sista uttagningstävlingen före OS.
Jag hade också svårt att se duvorna, jag hade fel glas i glasögonen, så det var svårt med kontrasten. Bytte glas till andra serien
och vågade också skjuta som på
träning, och göra som jag gjort
tusen gånger förut. I finalen hade
jag bra koll. Det var en träff som
inte kändes perfekt, men jag
var aldrig osäker. Jag sköt
inget skott som jag trodde
kunde bomma, utan jag var
säker på att alla skulle ta.

Vad tänker man då när man
står i final, har en duva kvar
och man vet att om det blir
guld om den sitter?
– Det var rätt många tankar samtidigt. Jag var rätt lugn faktiskt,
hade en bra känsla. På sista plattan visste jag att det skulle bli
minst medalj och med en duva
kvar visste jag att det skulle bli
minst silver. Men det kändes rätt
säkert faktiskt, hade ingen rädsla
för att missa och tänkte att jag
bara skulle göra som jag gjort
innan.
Har du trott att en världscupseger kunde vara möjlig nu?
– Kanske inte redan nu. Men jag
har alltid trott att jag kunnat ta
guld. Jag vet vad jag har för resultat och vet att jag och de andra
killarna har kapacitet. Det gäller
att få det att stämma rätt dag och
då är det inte alls omöjligt som
jag har sett det.
Vad sa dina motståndare
efter tävlingen?
– Alla tyckte att det var fantastiskt roligt och de gratulerade
till fantastiskt skytte. Och laget
(Niklas Ringborg och Marcus
Svensson) tyckte att det var
skitkul. Det var bara glada miner.
Vi pratade om att det var första
gången en svensk vann en skeettävling, så det var väldigt stort
överhuvudtaget. ■

skyttesport webb nr 3 2012

Bra skytte, men stolpe ut.
Så kan man säga efter
den sista världscupen för
året. Marcus Svensson i
särskjutning till final, men
till slut tog han placeringen
utanför final i herrskeeten,
Therese Lundqvist och
Håkan Dahlby en duva från
särskjutning till final i sina
respektive grenar.

Marcus svensson i särskjutning.

Två anagonister som inte bevärdigar varandra med en blick, svensson och
ukrainaren Milchev.

Marcus svensson efter särskjutning.

BrA SKYTTE, MEN
STolPE UT VID
VärlDSCUPEN I loNATo
text JOSEFIN WARG OCH CLAES JOHANSSON ❙ foto CLAES JOHANSSON

Tävlingarna i Lonato, årets sista
världscup för lerduveskyttarna,
inleddes med damernas trap.
Pia Hansen sköt 20, 21, 22 =
63 duvor och slutade på plats
24, fortfarande 4-5 duvor från
finalstrid.
Dubbeltrapen följde någon dag
senare. Håkan Dahlby visade på
träning att han ville vara med
om finalkampen och i tävlingen
började han som tränat med 48
duvor och ett fint skytte. 47:an i
andra serien var acceptabel men
det fick inte bli någon sämre
6

tredjeserie, därtill var konkurrensen för bra. Ett meningsutbyte
med flera domare strax innan
tredje serien ödelade dock sannolikt Håkans möjligheter att nå
en final. Med förmodat blandat
fokus fick han ihop 46 duvor i
den tredje serien och det räckte
inte till final. En duva ifrån särskjutning om en finalplats.
I damernas skeet började Therese Lundqvist med en klockren
25:a. 23 duvor i andra serien och
hon var fortfarande med i toppen. Inför den sista serien stod

det ganska klart att hon skulle
behöva en 24:a för en säker finalplats. Tessan började bra och
var hel efter fyrans platta. Normalt
så tappar hon högst en duva på
resterande plattor. Så dock inte
denna dag. Stundens allvar grep
sannolikt tag i Tessan. Bom på
inkommande femman och utgående sexan. Åttan sköts i en
störtskur och det blev en bom
där. Följden blev att Tessan med
70 träff var en duva från att få
skjuta särskjutning om sista finalplatserna.

Therese Lundqvist.

Mycket publik på lerduveskyttet i Lonato.

– Det är absolut helt godkänt. Det
kändes lite som att jag börjar hitta
tillbaka igen. Tekniken har stämt
hela tiden egentligen, men jag
har inte fått till det sista lilla. Nu
fick jag duvorna som jag tyckt att
jag borde fått även tidigare, säger
Lundqvist själv om sitt resultat
och sin niondeplats.
Nathalie Larsson gjorde en
smygcomeback utan att vara genomtränad. Tre gånger 22 duvor
blev resultatet, något som med
tanke på hennes träning inte är
något att säga om.

Efter första dagen i herrarnas
skeettävling hade Marcus Svensson 47 träff, (25+22) där han
bland annat fick 22 träff på en
bana som skickade duvorna alldeles för snabbt. Dag två följde
han upp med två serier om 24
träff och avslutade med att skjuta
fullt, 25 duvor. 120 totalt räckte
till att skjuta särskjutning med två
om en finalplats. Tyvärr fick han
ge sig i femte dubblén och fick
nöja sig med plats sju, just utanför
final.
Niklas Ringborg fick en olycklig

start när domaren felaktigt dömde
bort hans fjärde duva i första serien.
Efter protester fick han en träff, men
hans balans var vid det laget rubbad
och det blev 21 träffar i serien, för
Niklas som var helt bedrövad. 24 i
andra serien, men därefter kunde
han inte hämta sig utan det blev till
slut blygsamma 111 duvor till slut.
Även Dannemoraskytten Henrik
Larsson deltog i Lonato-skeeten.
Han slutade på 108 duvor totalt,
med 47 träff av 50 möjliga på
första dagens två serier som den
stora behållningen. ■
skyttesport webb nr 3 2012

text & foto JOSEFIN WARG

Håkan ocH stefan

stefan Nilsson.

UttaGna tIll os
I slutet av april togs Håkan Dahlby och Stefan Nilsson ut till den svenska OS-truppen 2012. Dahlby säkrade
därmed deltagandet i sitt tredje OS, och Nilsson blev därmed förste svenske skeetherre att tas ut till London.
Håkan Dahlby tog sin kvotplats i dubbeltrap på EM i Belgrad i augusti
2011. Väntan på den officiella uttagningen har han sett lite som en
transportsträcka då han inte räknat med annat än att bli uttagen. För
Dahlby blir London-OS hans tredje OS och den här gången hoppas
han på den perfekta uppladdningen.
– Jag ser fram emot att göra en uppladdning som jag vill, för det här
är kanske min sista chans.
Och den perfekta uppladdningen innebär att återskapa förhållandena
som de kommer vara i London.
– Jag vill träna på samma lerduvor och samma kastare som på OS,
och jag ska klä banan i Haninge med likadant grönt nät. Och jag ska
skjuta i ur och skur, tills det sitter där.
Stefan uttagen först av två skeetherrar
Stefan Nilsson slog ju till med att vinna världscupen i London. Med
detta grundlade han en nominering och uttagning till SOK:s OS-trupp.
– Det känns bra. Det är skönt att få reda på det så pass tidigt, säger

Hakan och stefan Os-uttagning.
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Stefan som också tog en av de två svenska kvotplatserna på EM i
Belgrad.
Nilsson tränar fem-sex skyttepass i veckan och fram till OS gäller det
att behålla formen säger han.
– Jag har erfarenhet från mitt eget skytte att om jag är i form ska
jag fortsätta skjuta lagom mycket, för att behålla formen. Jag ska inte
skjuta för mycket, för då kan jag skjuta mig ur form.
Efter segern i London, känns det som att omgivningen börjar se dig
som en medaljkandidat på OS?
– Visst kanske vissa gör det. Jag ser det som att jag ska åka dit och
göra mitt bästa. I London har det ju visat sig att om man presterar på
topp så kan man slå alla andra. Men det är mitt första OS och jag åker
dit och samlar erfarenheter och så vidare.
Marcus nominerad till andra skeetplatsen
En svensk kvotplats i skeet återstår att fylla och det har stått mellan
Marcus Svensson och Niklas Ringborg. Efter världscupen i Lonato
i maj lät förbundskapten Claes Johansson meddela att Svenska
Skyttesportförbundet förslår att Sveriges Olympiska Kommitté ska ta
ut Marcus Svensson till den platsen.
– De är oerhört jämna och det har därför varit svårt att sätta den ene
före den andre. Då jag är förespråkare för tidiga uttagningar måste jag
dock nu sätta ned foten och världscupen i Lonato, Italien, får därmed
bli den sista tävling som räknas som underlag till nomineringen, säger
förbundskapten Claes Johansson.
Johanssons beslut baserar sig på genomsnittligt antal träffade
duvor på 2011-2012 års stora tävlingar, topplaceringar samt bästa
lägstanivå, där siffrorna var till Svenssons favör.
– Samtidigt som det har varit svårt att skilja Marcus och Niklas åt
så är det för lerduveskyttet i Sverige positivt att vi har så många bra
lerduveskyttar. Detta förhållande, som väckt stor uppmärksamhet såväl
i Sverige som internationellt, hoppas jag kan bibehållas, säger Claes
Johansson. ■
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den sVenska truppen i Hemma-VM

VÄLKOMMEN PÅ VM I

Fyra seniorer och två juniorer kommer att representera Sverige på hemmaplan i
VM i running target. Här får du en kort presentation av dem och hur de ser på VM.

❚ EMIl MArTINSSoN
Född: 14 november 1979
Förening: Osby JSK
Bostadsort: Strömsund
Gren: 50 m och 10 m
Tankar inför VM:
Tankar inför VM
”Skyttet känns skapligt. Jag har varit
med så mycket så jag vet vilka poäng
som kommer att krävas. Sedan är det
svårt att säga att man ska göra de
poängen, det beror lite på dagsform.
Men det gäller att koncentrera sig
och vara med när man står där. Och
vara tacksam för de poäng man får.”

❚ NIKlAS BErGSTrÖM
Född: 18 augusti 1974
Förening: Glaskogens JSK
Bostadsort: Glava
Gren: 50 m och 10 m
Tankar inför VM
”Nu är det fokus på att träna bägge
grenarna och skjuta bägge vapnen,
jag är annars bättre när jag får
8

fokusera på ett vapen. Det känns bra,
känns som att kapaciteten finns där,
det är bara lite finputs på slutet som
behövs. Det ska bli roligt att skjuta
på hemmaplan, bland annat för att
vi får bra förutsättningar att träna på
banorna innan, på träningsläger, och
att vi skjutit SM i Västerås två år. Det
är en trygghet givetvis.”

❚ rICKArD JoHANSSoN
Född: 21 juni 1990
Förening: Sunderby sport och
jaktskytteklubb
Bostadsort: Boden
Gren: 50 m
Tankar inför VM
”Det känns bra. Träningen går bra, jag
tränar skytte fem dagar i veckan och
fys tre så det känns bra. Var en bra
förberedande tävling i Tjeckien nyss,
där vi vann i lag 50m regelbundna
lopp och jag sköt nytt personligt
rekord med 5 poäng, fick ihop 588,
så det är ju ett bra kvitto på att
träningen ger något. Det ska bli roligt
att skjuta VM faktiskt, jag är riktigt
taggad.”

❚ MATTIAS BErGMAN
Född: 10 maj 1980
Förening: Valbo Sportskytteklubb
Bostadsort: Kjessmansbo, Gävle
Gren: 10 m
Tankar inför VM
”Oj, är det VM snart? Haha, håller
på med träningen bara, dagarna
springer ikapp mig så VM kommer
lite snabbare än tänkt. Håller på att
ändra lite i skjutställningen och ändra
riktpunkt, för att det har gått lite tungt
i vår så behöver göra något. Men
nöter på och får göra det bästa av
det. Inte tänkt så mycket på att det är
ett VM hemma. Men det är ju kul att
det är på hemmaplan, att vi fick det.”

❚ MATTIAS BJÖrK
Född: 8 januari 1992
Förening: Västerås
Jaktskytteklubb
Bostadsort: Västerås
Gren: 50 m och 10 m junior

Tankar inför VM
”Det ska bli jävligt roligt och en
upplevelse. Mål har jag inget vad
gäller placering eller poängkrav,
vill bara gå från skjuthallen och
känna att man gjort det bästa för
dagen, vad jag klarar av. 10m i
Stockholm blir mer spännande
eftersom det är lite större. Men
sedan blir det ju kul att skjuta
i Västerås eftersom det är min
hemmabana. Att skjuta ett VM
där blir ju annorlunda.”

RUNNING
TARGET!
97 skyttar från 19 länder kommer att göra totalt 268 starter i detta VM.
Bland de deltagarna länderna märks Ryssland, Kina, Qatar, Colombia,
Österrike med flera.
Tävlingarna går den 3-5 juni på Stockkumlabanan utanför Västerås
och den 7-9 juni på Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) i Stockholm. Vi hoppas att många tar tillfället i akt att besöka skjutbanorna för
att se världens bästa viltmålsskyttar göra upp om medaljerna.
Välkomna till VM i Västerås och Stockholm! ■

deltaGande länder

❚ lUDVIG NIlSSoN
Född: 12 december 1992
Förening: Rimforsa
Jaktskytteklubb
Bostadsort: Rimforsa
Gren: 50 m och 10 m junior
Tankar inför VM
”Det ska bli väldigt spännande och
lärorikt framför allt. Jag har inga
poängkrav eller medaljkrav utan det
är för att lära mig, och få erfarenhet.
Men det är klart att jag vill försöka
prestera på den nivån jag skjuter på
träning, mer kan jag inte begära. Ett
VM är ju väldig skillnad från ett SM
här, det blir en annan anspänning.
Det gäller försöka koppla bort det,
men det går nog inte undvika att man
blir nervös.”

❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚

Österrike 4
Kina 7
Colombia 1
Tjeckien 3
finland 8
frankrike 3
Tyskland 11
Ungern 4

❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚

Japan 1
Kazakhstan 3
Korea 1
Norge 5
Polen 1
Qatar 6
Ryssland 14
slovakien 3

❚ sverige 6
❚ Ukraina 14
❚ Vietnam 2
Totalt antal nationer: 19
Totalt antal skyttar: 97
Totalt antal starter: 268

tÄVLingsprograM
3 juni 9.00-18.00 Västerås

50m Running Target
blandade lopp + prisutdelning

4 juni 9.00-14.30 Västerås

50RT regelbundna lopp dag 1

5 juni 9.00-14.30 Västerås

50RT regelbundna lopp dag 2 +
prisutdelning

7 juni 9.00-18.00 Stockholm

10RT blandade lopp + prisutdelning

8 juni 9.00-14.30 Stockholm

10RT regelbundna lopp dag 1

9 juni 9.00-14.30 Stockholm

10RT regelbundna lopp dag 2

15.00

Stockholm

Medaljmatcher regelbundna lopp
+ prisutdelning
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VM nalkas i ett land med
lång viltmålshistorik
Snart väntar VM Running Target på hemmaplan i
Sverige och Västerås alltså. Sverige har en lång historia
av viltmålsskytte.

olympiska spelen i Paris 1900,
men 1956 ströks hjortskyttet i
OS. Mellan 1972 och 2004 fanns
återigen viltmålsskytte på OSprogrammet. Då i form av någon
av de internationella viltmålsgrenarna i dag, det vill säga running
target på 50 eller 10 m, oregelbundna och regelbundna lopp.
Under årens lopp har de svenska viltmålsskyttarna stått för
många fina prestationer. Här kan
du läsa ett urval händelser ur
historien.

Oscar Swahn.

Föregångaren till dagens viltmålsskytte var hjortskytte på 100 m,
en tävlingsgren som började bedrivas i Sverige under enkla former redan vid mitten av 1800-talet. Kring sekelskiftet 1900 nådde
grenen större omfattning, såväl i
Sverige som internationellt. Grenen deltog första gången på
9

Svensk viltmålshistorik
– ett urval
1908 Oscar Gomer Swahn vinner
OS-guld i London i hjortskjutning
enkelskott, och brons i dubbelskott. Sverige segrade även i lagtävlingen i enkelskott.
1912 De olympiska spelen tar
plats i Stockholm och de svenska
skyttarna vinner många medaljer.
I viltmålsgrenarna vinner Alfred
Swahn guld i hjortskjutning enkelskott och Åke Lundeberg gör
detsamma i hjortskjutning dubbelskott, med landsmännen Edward Benedicks på silverplats
och Oscar Swahn på bronsplats.
Sverige vinner också lagguld i
hjortskytte. Totalt i alla 18 skytte-

grenar vann Sverige sju guld, sex
silver och fyra brons.
1920 På OS i Antwerpen vinner
Alfred Swahn silver i enkelskott
hjort samt lagsilver i dubbelskott
hjort. Fredric Landelius tar silver i
dubbelskott såväl individuellt som
i lag.
1924 Svenska laget tar silver i hjort
enkelskott och brons i dubbelskott, på OS i Paris.
1929 Stockholm står värd för skyttets världsmästerskap. I grenen
hjortskjutning dubbelskott segrar
O.F. Hultberg.
1937 O. Sköldberg vinner hjortskjutning dubbelskott vid världsmästerskapet i Helsingfors.
1947 Skyttets världsmästerskap
avgörs återigen i Stockholm och
hjortskjutning enkelskott vinns av
O. Sköldberg.
1952 Olof Sköldberg tar silver på
OS i Helsingfors i hjort enkel +
dubbelskott.
1956 Olof Sköldberg upprepar sin
prestation från fyra år tidigare, när
han vinner silver i hjort skjutning
enkel + dubbelskott på OS i
Melbourne.
1958 Vid VM i Moskva blir det
silver till Rune Flodman i hjort
dubbelskott.
1959 Rune Flodman vinner EMguld i 50 meter running target.
1962 Grenen 100m hjortskjutning
är med på VM för sista gången i
Kairo. Rune Flodman slutar trea i
enkelskott.
1963 Rune Flodman vinner ett nytt
EM-guld på 50m running target.
1966 Första VM:et på 50 meter
running target går av stapeln i
tyska Wiesbaden.
1967 Martin Nordfors vinner
VM, med Stig Johansson på
bronsplats.
1969 Viltmåls-VM går av stapeln

i Sandviken och denna gång får
Martin Nordfors vinna VM-guld på
hemmaplan.
1970 Värmlänningen Göte Gåård
vinner dubbla guld på VM
Running Target 50m i Phoenix.
Martin Nordfors tar brons i
regelbundna lopp.
1971 Göte Gård vinner EM-guld
på Running Target 50m, före Karl
Karlsson på silverplats.
1972 50 meter running target
blir OS-gren. Göte Gåård och
Karl-Axel Karlsson representerar
Sverige och slutar sexa
respektive åtta.
1988 Viltmål 50 meter är med på
OS-programmet för sista gången, på OS i Soul. Sverige representeras av Jan Pettersson från
Grängesberg som slutar nia.
1992 Running Target 10 m blir
OS-gren och tysken Michael Jakosits vinner det första OS-guldet.
2004 På vårkanten, vinner Emil
Andersson guld och Niklas Berg-

ström silver i en världscup i Australien.
Senare under året går OS i Aten
och viltmålsskytte 10 meter är
med på OS-programmet för sista
gången. Emil Andersson är nära
medalj, men slutar på fjärde plats.
2006 EM avgörs i år i Moskva. På
10 m oregelbundna lopp vinner
Niklas Bergström, Emil Andersson slutar trea och Sami Pesonen
femma. Det svenska laget vinner
lagguld och slår ryssarna på
deras hemmaplan, genom att
skjuta en poäng över ryssarnas
världsrekord.
På VM i Zagreb samma år tar
svenska laget (Emil Andersson,
Sami Pesonen och Niklas Bergström) silver på 50 m.
2008 I Plzen vinner Emil Andersson sitt första VM-guld, detta i
running target 10m regelbundna
lopp. I oregelbundna lopp tar han
brons.
2009 Emil Andersson gifter sig

och byter efternamn till Martinsson. Han tar andra raka VMguldet på 10m regelbundna lopp.
2010 Emil Martinsson tar tredje
VM-guldet, denna gång i 50 m
regelbundna lopp. På oregelbundna lopp på 50 m tar han silver.
2011 Det svenska laget bestående av Emil Martinsson, Niklas Bergström och Mattias Bergman vinner EM-guld på 10 m
oregelbundna lopp. De två förstnämnda i lag med Rickard Johansson vinner senare under
året även EM-guld i 50 m oregelbundna lopp. ■

Källor Stora Skytteboken band
3, huvudredaktör: Josef Almqvist,
Bokförlaget Gothia AB 1963.
www.sok.se
www.wikipedia.com
www.issf-sports.org

Viltmålsskyttar i OS 1912 i Stockholm.
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text ANDREA FRANZÉN OCH ERIC WALLBERG ❙ foto MARTIN DAHLGREN

kYlslaGet men fullsatt
skYtteläGer i arVika

text och foto JOSEFIN WARG

Som 14-årig jaktintresserad kille startade Krister
Holmberg med jaktskytte.
Någon tyckte att han
skulle komma och träna
10 m-skytte också och på
det sättet inleddes hans
karriär som running targetskytt.
– Vi var många jämnåriga
i klubben så det blev en
bra sammanhållning, och
vi fick ett lag som höll ihop
i många år.

Namn Krister Holmberg
Ålder 40 år
Nation Finland
Meriter 1 VM-guld 50RT (2008)
3 VM-silver 50RT (2009)+10RT
mix (2008)+10RT (1994)
2 VM-brons 10RT (2010)+10RT
mix (1994), 2 EM-guld 10RT mix
(2003)+50RT mix (1995)
3 EM-silver 10RT mix
(2012)+50RT mix (2009)+50RT
(1997)
Motto Det ska vara roligt, ta inget
för allvarligt.
Vapen Feinwerkbau för både 10
och 50 m. RVS ammunition för
luftvapnet och Lapua för 50 m.
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Krister deltog vid sitt första EM
1992 i Budapest och 1994
kom första individuella VMmedaljerna i Milano. Därefter
har det gått ganska ”jämnt bra”
hela tiden, även om en liten
svacka uppenbarade sig efter
OS 1996.
– När viltmål var med i OS
blev det mycket med jobb och
OS, och jag tog det kanske
för allvarligt, det inte var roligt.
Så 1998-2004 var en svårare
period. Men nu löper det bra
igen, det går ju lite i perioder.
Vid OS 1996 i Atlanta slutade
han sexa.
– Det fanns möjlighet att klara
sig bättre, vi sköt då en vanlig

final. Men det var en happening
man aldrig glömmer bort.
Vilken är höjdpunkten i din
skyttekarriär hittills?
– VM 1998 vann vi lagguld
med ett hopsvetsat lag som
hållit ihop länge, så det var
roligt när vi lyckades tillsammans. 2003 tog jag mitt första
EM-guld på 10m, det var speciellt på det viset. Men nu är det
alltid roligt att vinna medalj.
Med tjugo år i världstoppen
har han stor rutin.
– Det är lättare att skjuta tävling när man varit med länge
och om man kan prestera på
sin nivå på tävling ska man vara
nöjd. Men man kan lättare ta
pressen och nervositeten på
annat vis, det har kommit med
åren.
Och på träning är det kvalitet
som gäller.
– Sista tiden har jag försökt
att göra varje skott så kvalitativt
som möjligt. Det är onödigt
och bortkastad tid att stå och
slänga iväg skott utan att veta
vad man håller på med.
Vad har fört dig dit du är i dag?
– Kanske ganska starkt, målmedvetet arbete och tävlingssinne. Jag presterar oftast
bättre resultat på tävling än träning. Jag tror att det är spänningsmomentet som lyfter mig.

För många är det tvärtom.
Men det har hänt så många
gånger nu, att jag nu också
tror att jag kan prestera
bättre när jag kommer på
tävling än vad jag gör på
träning.
– Och när jag avfyrar vet
jag vart skottet går. Jag kan
analysera skottet, så jag kan
vara säkrare på så vis.
Vad har inspirerat dig i skyttet?
– Inspirationen har gått
upp och ner under åren,
men tävlingsmomentet
har inspirerat och lagsammanhållningen har varit
viktig. Samt att se nya unga
skyttar som förkovrar sig.
Att ha fått vara med och
utveckla dem är väldigt
roligt.
Krister Holmberg är en
kugge i det finländska viltmålslaget, och i juni kommer han till Sverige för att
kämpa om VM-medaljer.
– Någon medalj vore
skojigt att vinna. Hoppas att
vi får ihop ett starkt lag så
att vi kan konkurrera om
medaljer även där. Och att
försöka matcha svenskarna
såklart, det är alltid viktigt,
säger han med ett litet
leende. ■

Arvika skytteförening och Värmlands skyttesportförbund
hade lördagen den 5:e maj bjudit in till korthållsskytteläger
på Paradisbanan. Trots att önskningarna om ett behagligt
väder inte infriades så var uppslutningen imponerande och
hela 35 ungdomar samt 30-talet ledare och föräldrar trotsade
snögloppet och slöt upp för en heldag på skjutbanan.
Ledare för dagen var Jan-Erik
Fäldt från Storfors och tävlingsskyttarna Andrea Franzén och
Eric Wallberg tävlande för Arvika
SKG, som var glatt överraskade
över den stora tillströmningen
ivriga skyttar. Intresset var till

och med så stort att alla som
önskade delta inte fick plats.
Dagen började med lite teori
och en uppdelning i två grupper
eftersom de 20 banorna inte
räckte till alla på en och samma
gång. Medan de lite äldre
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nordisK
trap
text och foto SARA LUNDSTRÖM

skyttarna fortsatte teoribiten inomhus så var det de yngre skyttarna som först gav sig ut i kylan.
För att inte bli allt för kalla och
även för att få en bra träning på
att hitta skjutställningen så kördes ett antal kortare övningar.
Ledarna passade även på att
kolla på alla skyttar och ge lite
tips både till de som sköt men
även till deras föräldrar och ledare, så att de kunde få med sig
lite tips hem om vad som kan
vara bra att ha på träningarna
hemma.
Efter någon timme kom ställningsskyttarna ut på banan och
löste av de yngre som började
likna isbitar mer och mer så de
fick gå in och värma sig, äta
lunch samt även där få lite teori.
När även ställningsskyttarna
hunnit blivit kalla, ätit lunch och
hunnit blivit varma igen så fortsatte dagen ute på banan där
det blev mer fokus på tävlingar
både i lag och individuellt. Sam11

tidigt passade Jan-Erik på att
hålla lite extra ledarutbildning
för de ledare och föräldrar som
var på plats. Fokus där låg både
på vad som är viktigt att tänka
på som ledare på tävling och
träning, men även en genomgång av tävlingsprogrammet för
säsongen och vad de olika inbjudningarna innebär. Detta för
att passa på att ge mervärde åt
alla som var på plats och inte
bara skyttarna.
Efter en heldag på skjutbanan
var förhoppningsvis både skyttar
och ledare ett par erfarenheter
rikare, bland annat att man alltid ska ha med sig mössa, vantar och filt när man tävlar i
skytte i Sverige… Men trots det
bistra vädret så var det idel
glada miner hela dagen och en
otrolig entusiasm och träningsvilja. Detta bådar gott för sommarsäsongen i skytte-Värmland
både i år och i framtiden. ■

Många ivriga skyttar ville
träna inför helgens bravader på fredagen inför
landslagstest 1 i nordisk
trap som gick i Örkelljunga sista helgen i april.
Träningen stod öppen
mellan kl. 14-20, folk droppade in allt eftersom och
banorna var igång i stort
sett hela tiden, det var nog
bara stopp vid laddning
av duvor. Ömsom vin och
ömsom vatten gick det,
precis som det brukar
inom denna sport!
Humöret verkade på topp hos de
flesta, och alla var vi glada att säsongen var igång på allvar. Startlistan uppvisade 70 startande

skyttar, vilket är mycket bra! Så
ska det se ut. Dock en lite besvikelse på junior- och damsidan, där
det var fyra respektive sju deltagande. Så en uppmaning till
alla klubbar, fram och ut med era
juniorer och damer.
Lördag morgon kom och Örkelljunga JSK hälsade alla skyttar
välkomna till LLT 1, förutsättningar drogs och vår nya förbundskapten Benny Hermansson
hälsades välkommen! (Tyvärr
kunde inte vår gamla landslagscoach Bo Bergqvist vara på plats
på morgonsamlingen och överlämna till honom.) Benny tog
ordet en liten stund innan skyttet
skulle dra igång, vi höll också en
tyst minut för Gunnar Söderbäck
(gammal landslagscoach) som
lämnat oss, en stor inspirationskälla för många av oss. Klockan
slog nio och tävlingen var igång.
Det var ett riktigt aprilväder kan

man säga - mulet, sol, molnigt,
blåst. Resultaten varierade lite
under dagen och dagen blev
låååååång, sista lagen var klara
cirka 20.00. Då var kraften och
orken hos många slut för längesedan! Så där har vi nu alla lärt
oss en läxa: för att arrangera
landslagstest 1, 2, 3 framöver så
krävs minst tre banor!
Söndag morgon kom snabbare
än man hoppades på, en låååång
lördag hade satt sina spår men
det var bara att försöka fokusera
på en ny dag med nya möjligheter. Aprilvädret fortsatte – regn,
sol, mulet, blåst! Detta gjorde det
hela lite svårare och ställde till
det lite för några, men som alla
redan vet - man gör sitt bästa för
stunden! Efter grundomgången
skulle det skjutas final, för att
kora segrare och medaljörer för
detta landslagstest. Men till rankingen räknas enbart grundomgången.
Till juniorfinal gick Emil Bengtsson på 130, Erik Lundberg 133,
Emil Eriksson 135 och Marcus
Bryntesson på 137 träff. I finalen
lyckades Eriksson skjuta 22 träff
mot Bryntessons 19, så Emil gick
segrande förbi Marcus med 157
träff mot 156 träff. Trea blev Erik
Lundberg på 153 och fyra Emil
Bengtsson 152. En tät strid i juniorklassen, precis som det ska
vara!
I damklassen gick Heidi Andersen på 111, Mia Gustafsson 112,
Helene Larsson 117, Johanna
Karlsson 126, Sara Lundström
på 129 träff till final. Spänningen
var olidlig in till sista skottet. Sara
drog långa stickan och klarade att
hålla undan för Johanna, med ett
slutresultat på 148 träff mot 147.
Trea blev Helene på 137.

Till seniorfinal gick Emil Sjöstrand
134 (efter särskjutning om sista
finalplatsen), Kent Stensson 137,
Patrik Wahlberg 138, Christopher
Nilsson Lindqvist 139 samt
Anders Jonasson med 139 träff.
Anders sköt fina 24 träff i finalen och tog hem segern på 163
träff. Tvåa blev Patrik Wahlberg på
161och trea blev Kent Stensson
på 159.
I klassen 50+ gick Ove Lundström med 129, Leif Ernstsson
131, Jörgen Ohlsson 132, Bertil
Nilsson 133 och Per-Ola Persson
med 138 träff till final. Per-Ola
hade ”stort” försprång och orkade
hålla sina konkurrenter bakom sig
och slutade på 158 träff. Jörgen
klättrade upp ett steg och blev
tvåa på 156 och trea blev Bertil
på 155 träff.
In till final i 60+ gick Claes Olsson på 127 träff, Christer Morberg 128, Lars-Eric Gunnarsson
129, Benny Pettersson 130 och
Lennart Andersson 136. Lennart
segrade med 158 träff, mot tvåan
Lars-Eric på 154 och trean Benny 150, efter särskjutning med
Christer.
Sammanfattningsvis kan man
väl se att resultaten är lite lägre
än vanligt, men alla har vi gjort vårt
bästa och det är huvudsaken och
alla har haft lika förhållanden. Förr
var ju testen uppdelade på flera
platser i Sverige samma dagar,
men där fick vi aldrig lika
förhållanden även om man försökte göra det så rättvist som
möjligt! Jag som många andra
hoppas på att vi ses snart igen.
Tack till Örkelljunga JSK för bra
genomför arrangemang med
de förutsättningarna ni hade!
”Vi hade i alla fall tur… att inget
krånglade!” ■
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skytteGyMnasIet PÅ
täVlInG I HannoVer
International Shooting Competition of Hannover, eller ISCH som det också kallas, är en stor internationell tävling. I år samlades
skyttar från 35 olika länder från USA till Nya Zeeland som tillsammans gjorde 1300 starter. Det hela avslutades med en bankett
på lördagskvällen. Så klart var skytteeleverna från skyttegymnasiet i Sävsjö på plats för att slåss om medaljerna.
Klockan 08.00 på en tisdag i
maj rullade två minibussar fullpackade med både det ena och
det andra från Sävsjö skyttecenter, målet var Hannover. Totalt var
vi 11 skyttar + två ledare som
gick ombord på färjan till Tyskland. Där mötte vi sedan upp
några fler från Sverige. Tillsammans var vi ca 30-40 stycken
från Sverige. Man har ju hört att
det ska gå snabbt att åka på
autobahn i Tyskland men tänk så
fel vi hade. Totalt tog det 11,5
timme att åka de 78 milen från
Sävsjö till Tyskland. Från början
hade vi räknat att det skulle ta
cirka 8 timmar. Alla förseningar
berodde bland annat på vägarbete och en brinnande buss.
Klockan 19.30 var vi äntligen
framme, incheckade och uppackade på hotellet med ett humör
på topp.
DAG 2 började tidigt för vår pistolskytt, Johan Roslund, som var
först ut för dagen. Som nybörjare
på grenen fripistol var han rätt
nöjd med sitt resultat 495p. För
oss gevärsskyttar var det träning
som gällde. Även dag 3 var några
skyttar uppe med tuppen då två
av våra herrjuniorer, Andreas
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Christensson och Marcus Madsen, skulle skjuta 3x40. De fick
ihop 1079 respektive 1142. Laget efter var det Johanna Klemmedsson som sköt 3x20 och fick
535 och Tom Axelsson på 3x40
som fick 1101. Sist men inte
minst var det Jenny Andersson
och Sarah Nilsson på 3x20 som
fick 553 och 535. Även i dag
sköt Johan en match, den här
gången var det luftpistol och han
slutade på 540. Vår tränare
Jonas Fyrpihl sköt även han
luftpistol och han fick ihop 556.
Senare på kvällen var det fri träning för alla luftgevärsskyttar.
DAG 4 var det luftgevär som gällde
för hela gevärsgänget. Först ut
var alla damjuniorer. Annie Andersson och Michaela Arvidsson
sköt båda 391 och missade därmed finalen med en poäng. Tillsammans med Susanna Olsson,
som sköt 388, tog de dock lagbrons. De andra tjejerna var
mindre nöjda med sina resultat.
Efter det var det dags för herrjuniorerna. Bäst gick det för Marcus som sköt 589p och gick till
final som femma. I finalen gick
det lite si så där och han slutade
på en åttonde plats. Kvällen av-

Marcus och Andreas i väntan på att
korsa tysklandsgränsen.

Annie Andersson 10 m.

Lite väl många timmar i bussen…

Andreas 50 m.

Jennys pers resulterade i brons på 60 ligg.

slutades med en kina-”ät så
mycket du vill”-buffé. Jag tror alla
var så mätta så vi knappt kunde
gå där ifrån, men gott var det.
DAG 5 kunde knappast börja
bättre än med ett personligt
rekord, det var Sarah Nilsson
som sköt pers på 60 ligg med 5
poäng vilket resulterade i 591p.
Dagen bara fortsatte att bli bättre
och bättre. I ett senare lag sköt
Jenny Andersson också pers
med 5 poäng och slutade på
594p. Totalt slutade Sarah på
en 10:e plats och Jenny slutade
trea. Sverige vann även lagguld

i 60 ligg, laget bestod av Jenny
Andersson, Malin Bengtsson och
Linn Larsson. Även Johanna
Klemmedsson sköt 60 ligg och
efter mycket krångel med banan
så fick hon tillslut ihop 562.
På eftermiddagen var det killarnas tur att skjuta 60 ligg. De fick
skjuta utomhus till skillnad från
tjejerna. Det var väldigt blåsigt
och det gick inte så bra för någon av dem. Marcus Madsen fick
ihop 583, Andreas Christensson
559 och Tom Axelsson 563.
Under helgen var det inte bara
tävlingen ISCH utan det var även

Europa cup för pistolskyttar och
i den deltog Jonas Fyrpihl. Där
sköt han grovpistol och fick 574
och även standardpistol och fick
559.
Efter prisutdelningen var det
bara raka vägen till hotellet för
att fixa sig, banketten väntade.
På banketten serverades det
en god buffé. Under hela dagen
hade det gått något rykte om
att vi i årskurs 1 skulle upp på
scenen och dansa inför alla. Så
på kvällen efter maten var vi en
grupp svenskar som gick upp på
scenen och körde fågeldansen

inför alla som var på banketten.
Vi får väl se hur länge det dröjer
innan det hamnar på youtube!
SISTA DAGEN fick vi äntligen sovmorgon, eller ja nästan alla. Jonas
skulle upp tidigt och skjuta sista
tävlingen. Han fick ihop 559 och
var ganska nöjd över det resultatet. Tyvärr gick han inte vidare i
cupen. Så vid 12-tiden rullade
bussarna hemåt igen! Vi tackar för
en mycket rolig och upplevelserik
resa! Till sist vill vi tacka Ungdomssektionen för deras stöd och
bidrag till resan. På återseende! ■
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TOBIAS JOHANSSON
korpmästare I rommehed 2012
text och foto SVEN OLSSON,
www.skytteplanket.se

Så var årets bansäsong, på 300 meter med 6,5 mm, inledd och bäst började det
för hemmaskytten Tobias Johansson. Detta genom att bli korpmästare 2012 i
Rommehed.
free pistol mania 2012: från vänster: Marcus Jonsson, A4 PsK, Jan-Olov
Danielsson, Champion från Älvdalens PK, Tomas Backlund, Vännäs PK.
text WELTH ANDERSSON ❙ foto TOR KANGAS

FrEE PISTol MANIA

ett KraFtproV!
Tävlingen Free Pistol
Mania genomfördes under
sista helgen i april på
Älgsjöns Skyttecenter
i Gävle. 21 skyttar från
Stockholm i söder till
Sollefteå i norr hade mött
upp. Vi tror oss veta att
spänningen var lika stor
i arrangörsstaben som
bland skyttarna, om än av
olika anledningar.
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Banan som genomgått en upprustning skulle nu sättas på prov med
trettio år gammal elektronik. Resultatet blev lite sådär men alla skyttar
kunde skjuta färdigt sina matcher. Att spänningen var lite hög hos
skyttarna vittnar kanske resultaten om. Först i sista matchomgången
fick Jan-Olov Danielsson, Älvdalens PK, till det med ett resultat över
550. De relativt låga resultaten får vi tillskriva den tidiga säsongen och
den snåla och ibland lite friska vinden.
Hur som helst så kunde allt komma till ett slut på söndag eftermiddag. Jan-Olov Danielsson korades till Champion of Free Pistol Mania
2012 efter en allt igenom gedigen skjutning med toppresultatet 551.
Jan-Olov kammade även hem priset för högsta resultat i H3. Priset
för högsta resultat i H1 respektive H2 gick till Marcus Jonsson, A4
PSK, och Tomas Backlund, Vännäs PK. Vi gratulerar vinnarna till väl
genomförda insatser.
Totalt sett fanns flera vinnare i kretsen av skyttar där personliga
resultat sattes och deltagande för första gången på 20 år stimulerade
till efterföljd för landets fripistolskyttar. Väl mött igen tillönskar vi från
Gävle PK nu när vi ”Going for gold again”. ■

Tobias Johansson.

Johansson var ensam om att
skjuta 100 poäng i grundomgången, samt med en av finalens högsta resultat (98p) var
segern ett faktum. Tvåa, med
tre poäng mindre, kom Olle
Gabrielsson, Rommehed, och
trea kom Sven Olsson, Falun,
ytterligare två poäng bakom
Gabrielsson.
Lagtävlingen var det YIT/
Colorprint som vann. Laget
bestod av: Magnus Johansson,

Patrik Johansson, Kjell Sjunnesson, alla från Rommehed samt
Sven Olsson, Falun.
Om den individuella tävlingen är
prestigefull så är det inget mot
vad lagtävlingen är. Att gå omkring och lyssna på allt taktiksnack mellan grundomgången
och lagfinalerna är riktigt kul då
vissa lag med alla medel försöker
komma på vilken skytt som skall
börja skjuta. Men det som oftast
har visat sig vara bästa taktiken

är att värva skyttar från Falun till
laget då det oftast är en Faluskytt
i det vinnande laget!
Tyvärr var det få nya skyttar som
dök upp till dagens tävling och
det gråa vädret med inslag av
regn var kanske en orsak. För
egen del var det kul att åter vara
med i vinnarlaget men minst lika
kul var det att ha Tom på banan
intill och få lite glada kommentarer under finalen. ■
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Årets tVÅ Första
landslaGstest I

sKeet

text och foto CHRISTER SVENSSON

Nathalie Larsson krossar 4:ans dubblé.

Christer isaksson, Nathalie Larsson, Edvin Moberg.

Johan Björn, Henrik Jansson, fredrik Larsson.
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Två landslagstest har genomförts i grenen skeet. Den första i Gnosjö och den andra hos
Oppunda JSK strax utanför Katrineholm.
Test 1
Gnosjö Jvf bjöd på alldeles utmärkt väder när årets första testtävling skulle avgöras på skjutbanorna i Gullstensmo. Helgens
högsta resultat fick vi hämta i
damklassen där Nathalie Larsson,
Dannemora, landade på 142 duvor efter en perfekt finalserie med
25 träffar. Maria Olofsson, Karlstad, kom på 2:a plats och Rebecka Johansson, Saxtorp blev
3:a.
Juniorernas nerver var säkert
på helspänn under deltagarnas
skyttevästar när juniortävlingen
drog igång. Efter en något trev
ande start så ryckte dock Edvin
Moberg, Oppunda, upp sig genom att avsluta första dagen med
två stycken fullpoängare. Inför
finalen ledde Edvin på 115 träffar
efter den egendomliga serien:
20,25,25,20,25. Med en 22:a i
finalen så vann han klassen före
Anton Jönsson, Saxtorp och
klubbkompisen Gustav
Pettersson.
Christer Isaksson, Oskarshamn,
var i ledning i seniorklassen med
118 duvor när det var dags för
seniorfinal. Närmast efter följde
tre skyttar med 116 träffar, det
var Per Swensson, Kristianstad,

Joakim Pettersson, Oppunda och
David Lundqvist, Karlstad.
Helgens enda regnväder dök
upp lagom till seniorfinalen och
det gjorde säkert att finalresultaten blev något lägre. Christers
21:a här räckte dock precis för
att hålla undan för Per som kom
tvåa och trean, Saxtorps Henrik
Roslund som sköt den högsta
finalserien.
Gladast i bilen hem var säkert
Edvin Moberg som efter tävlingen
blev uttagen till EM på Cypern.
Test 2
Till skillnad från i Gnosjö så var
det riktigt ”busväder” under första dagen när årets andra landslagstest hölls. Tävlingen var
mycket jämn och avgörandet i
seniorklassen kom först efter
finalskjutningen. Johan Björn,
Torsby, ledde inför finalen på
118 träffar, en duva före Henrik
Jansson. Övriga till final var Oskarshamsskyttarna Christer Isaksson och Jan Pettersson samt
Fredrik Larsson, Karlstad, och Per
Fogelberg, Fagersta.
Finalen blev riktigt spännande
och placeringen på skyttarna
kastades om flera gånger innan
slutstationen var avverkad. När

krutröken lagt sig kunde vi dock
konstatera att Henrik, med 24 i
finalen, precis klarat av att gå om
sin klubbkompis och därmed tagit
hem segern. Fredrik Larsson, som
prickade ned samtliga 25 duvor i
finalen kom ifatt Johan men fick
till slut ge sig i särskjutningen och
fick nöja sig med tredjeplatsen.
Damklassen vanns av gästande
Barbro Breivik från Norge med
103+22 duvor. Bäst bland de
svenska deltagarna var Maria
Olofsson, Karlstad, som därmed
vann Test 2 före Frida Säldegård,
Karlskrona, och hemmaskytten
Helena Lundberg.
Juniorklassen såg en hemmaskytt överst på podiet genom
Gustav Pettersson. Andraplatsen
gick till unge Oskar Nilsson, Trelleborg, just före Forshagas Martin
Rogne.
Jag vill avslutningsvis tacka Gnosjö Jvf och Oppunda JSK för
värdskapet på dessa tävlingar.
Det är en ynnest att kunna komma till så fina banor där arrangörsklubben lagt ned mycket jobb
för att vi alla skall trivas. Allt ifrån
resultatrapportering, servering
och prisbord har varit till största
belåtenhet. ■

Damsegrarinnan Barbro Breivik tillsammans med Veine Hellgren från
arrangörsklubben.

Henrik Jansson blir gratulerad till
segern av Johan Björn
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FöreVisning För
VAPENHANDLÄGGARE
text och foto BERTIL OCH KRISTINA NILSSON, SJÖORMENS PK

Sista helgen i april samlades Svenska Skyttesportförbundets styrelse, distrikt
och kansli i Bromma för konferens och 2012 års förbundsmöte. Flitens låga
under lördagens konferens värmde likt vårsolen utanför fönstren och bland annat
genomfördes workshops kring distriktens framtida arbete och förberedande
arbete, diskussioner och presentationer inför söndagens förbundsmöte.

sjöormen bjöd in polisens vapenhandläggare till skjutbanan.

sammanfattninG från
FörBUndsMötet 2012
text MIKAEL JANSSON, GENERALSEKRETERARE ❙ foto SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET

Vi har under en längre tid försökt hitta en dag för att visa Skånes vapenhandläggare hur vi i Sjöormens Pk bedriver vårt pistolskytte. Nu lyckades
det slutligen en dag i slutet av april, och under cirka fem timmar i strålande
vårväder fick vi möjligheten att beskriva vår sport.
Vi började med en teoretisk genomgång av sportskyttegrenarna,
de nationella pistolskyttegrenarna,
PPC samt magnumfält. Vi hade
lånat in Johan Ahlbäck från Torna
Hällestads Psk för att ta hand om
PPC samt Arne Larsson från
Skurups Psf att prata om Magnumfält.
Vi hade alla tagit med ett representativt utbud av våra vapen som
deltagarna fick sig förevisade
och beskrivna. Efter genomgången delade vi ut ett par Skjuthandböcker med PPC-bilagan som
SPSF genom Mats Stoltz hade
haft vänligheten att skicka. Sport15

ec sponsrade dagen med lite ammunition.
Polismyndigheten bjöd därefter
på fika så att vi kunde påbörja
”prova på pistolskytte” utan att
vara hungriga. Alla ville inte prova
alla grenar men många provade
mycket och det hördes många
glada utrop av förvåning och förtjusning. (Kanske någon börjar i
vår klubb.)
Syftet med det här mötet, som
vi alla var överens om vid dagens
början, var att handläggarna skulle
åka därifrån med en större kunskap och förståelse för vår sport
samt lättare kunna förstå varför vi

söker våra tillstånd. Samt naturligtvis att känna på hur det är att
hantera de olika vapnen.
När dagen var slut fick vi alla
en liten minnesgåva av myndigheten och som vår vän Arne utryckte det ”nu är man känd av
polisen”.
Gruppen verkade uppskatta
dagen väldigt mycket och bad
att få återkomma, kanske årligen och då ha en liten inbördes
tävling. Tydligen läser de våra
resultatlistor och inbjudningar för
det omedelbara förslaget på
tävlingsnamn var ”Handläggarsmällen”. ■

Då lördagens förberedande arbete uppfattades positivt fanns
det inte behov av särskilt mycket diskussioner under förbundsmötet på söndagen, och mötet
förflöt utan några egentliga meningsskiljaktigheter. Detta till trots
så fattades en del beslut.
Två propositioner från förbundsstyrelsen var inlämnade. Den
första gällde införandet av att
ordförande ska väljas på två
istället för nuvarande ett år. En
majoritet av distrikten var för förslaget, men efter rösträkning visade det sig inte vara två tredjedelar för, vilket krävs vid stadgeändringar och således avslogs
förslaget. Den andra propositionen föreslog att motioner inför
förbundsmötet ska vara insända
35 dagar före mötet, mot idag
på ett fast datum. Denna motion
bifölls av mötet.

Fem motioner hade lämnats in.
Den första att behandlas var
inlämnad av ungdomssektionen
och gällde upplösandet av deras
egen sektion för att istället formera sig som ett kommitté. Denna

motion bifölls och från och med
årsmötet 2013 kommer ungdomssektionen istället att fungera som ett ungdomsråd.
Motion nummer två gällde en
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förändrad avgiftsmodell och var
inlämnad av Uppland. Denna motion avslogs och frågan remiteras
till styrelsen för vidare utredning.
Motion tre, fyra och fem var
alla inlämnade av Stockholm.
Den första gällde tydligare tävlingskalender inom respektive
sektion och denna motion bifölls
av mötet. Den andra motionen
rörde skapandet av en separat
sektion för det nationella skyttet
på gevärssidan. Motionen avslogs
då det redan finns en sektion för
gevär och det är upp till denna
sektion att formera sig så att alla
grenars olika intressen tillvaratas. Den sista motionen från
Stockholm om tydligare ekonomisk detaljredovisning avslogs
enligt styrelsens motivering att
denna redovisning redan idag
finns tillgänglig inom respektive
sektion om så önskas.
Samtliga distrikt fick efter mötet
med sig ett USB-minne med allt

Varje distrikt fick vid årsmötet välja två områden att
fokusera på under året som
kommer. Vilka områden
kommer ni i ert distrikt att
jobba lite extra med?
material från den gångna helgen.
De fick även med sig två fokusområden, som de själva valde,
att jobba med det kommande
året. Förhoppningen är därför att
denna helg på något sätt kommer
att märkas i just ditt distrikt och
att det ska avspegla sig när vi
senare gör uppföljning. ■

Skyttesportförbundets
förtroendevalda 2012/2013
Vid förbundsmötet den 29 april röstades styrelsen för 2012/2013
fram. Jimmy Persson valdes om till ordförande på ett år. Gevärsskytten
Jonas Edman röstades in som ny ledamot i styrelsen, och ersatte Erik
Lakomaa. I övrigt blev styrelsen oförändrad.
Det innebär att styrelsen 2012/2013 ser ut som följer:
Jimmy Persson, ordförande
Bo Ohlsson, vice ordförande (omvald för en tvåårsperiod)
Christina Åhlstedt, ledamot (omvald för en tvåårsperiod)
Jonas Edman, ledamot (nyvald för en tvåårsperiod)
Lars Lennartsson, ledamot
Rose-Marie Thorin, ledamot
Mikael Svensson, gevärsektionen
Lars Palmgren, pistolsektionen
Michael Strindholm, lerduvesektionen
Lisbeth Lindgren, viltmålssektionen
Christina Rönngren, ungdomssektionen
Mikael Jansson, generalsekreterare, innehar rollen som sekreterare
Valberedningens ordförande respektive vice ordförande är fortsatt
Kerstin Bodin och Bertil Hagström. Till sin hjälp har de en person från
vardera sektions valberedning.
Auktoriserade revisorerna Lars Lundqvist samt Bo Eliasson
valdes om för ett år till revisor respektive revisorssuppleant. Till
lekmannarevisor för ett år valdes Ulla Samuelsson om, med Marie
Franzon som suppleant till lekmannarevisorn.
Kontaktuppgifter till alla i styrelsen samt valberedningen hittas på
www.skyttesport.se.
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Mattias Nilsson, Blekinge
Vi ska utbilda ledare och tränare,
samt använda interaktiva verktyg i
styrelsen och tipsa föreningar om
detsamma.

Kaj Nord, Gotland
Mest ta kontakt med föreningar
som inte gör det de ska göra – exempelvis inte meddelar in antal
medlemmar osv för kontrollera
hur de klarar av IdrottOnline, för
att kunna erbjuda hjälp. Och även
informera dem om att de kan
arrangera tävlingar.

Mathias Jönsson, Östergötland
Exempelvis tränarfrågan. Vi har redan
det i vår verksamhetsplan så vi fortsätter helt enkelt jobba utifrån den. Vi
började redan i höstas att ha klubbtränarutbildningar, och ska fortsätta
jobba med det i höst. Vi försöker
skapa en återkommande struktur.

Christer Claesson, Småland
Det mest angelägna är att vi ska
försöka hålla en tränarutbildning
av något slag. Vi har inte haft
sådana varianter av utbildningar
på flera år och jag tror att alla
grenar skulle behöva det, att det
är jättenödvändigt.

Bo Jönsson, Örebro
Det ena var att börja använda interaktiva verktyg som Dropbox, delade
mappar för att alla ska kunna få
information. Det andra vi ska jobba
lite mer med var ledarutbildning. Vi
behöver gå ut i föreningar att erbjuda
oss att komma ut till dem och utbilda
ledare på plats.
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UnGdoMsrÅd? Javisst!
text CHRISTINA RÖNNGREN, ORDFÖRANDE I UNGDOMSSEKTIONEN

Snart är ungdomssektionen inte längre en sektion, utan ett ungdomsråd. Idéerna kring
ett ungdomsråd föddes fram vid ett möte med ungdomssektionen och kanslipersonalen Inger Mortensen, Michael Normann och Cecilia Augustsson Edstam. Vi började
diskutera vilket omfattande arbete ungdomssektionen hade och att det inte kändes
som att vi jobbade på ett effektivt och roligt sätt.
I samma veva så bestämde vi att
Sofia Åkesson, undertecknad
(Christina Rönngren) och Cecilia
Augustsson Edstam skulle delta
i SISU idrottsutbildarnas projekt
”Ungdomsintegrering i de styrande rummen”. Detta är ett pro-

jekt som SISU leder på uppdrag
av Riksidrottsförbundets ungdomsråd. Vi fick många bra idéer
från såväl Fryshuset i Stockholm
som Ridsportförbundets ungdomsarbete. Mycket inspirerande!
Nu var det bara för ungdoms-

sektionen att diskutera och bestämma sig för hur vi ville göra.
Naturligtvis skapades det diskussion, en väldigt bra sådan. Många
viktiga frågor uppdagades, men
efter att ha vägt alla för och nackdelar mot varandra så var vi ense

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

Ungdomssektionen 2012-2013. från vänster Tom Axelsson, Jessie svensson, Christina Rönngren, Therese Lundqvist, sofia Åkesson och Johan Christensson. saknas på bild gör Rickard Johansson,
Elin Åhlin och Tobias Persson.
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om att vi ville gå från sektionsformation till att organisera oss som ett
råd. Detta förslag har sedan gått
genom varje instans och gillats av
samtliga. På SvSF:s årsmöte i
Bromma så röstades förslaget
igenom med enhällig majoritet.
Men vad är då ett råd? Hur kommer det att påverka förbundet och
övriga sektioner? Ja, naturligtvis så
finns inte alla svaren här och nu,
men vi skalar av vårt administrativa
arbete och fokuserar mer på det
praktiska. Vi ska formera oss på så
vis att vi på ett bra sätt kan delta i
varje sektions ungdomsarbete
och därmed komma ungdomarna
närmre och skapa ett bra kontaktnät. Vi vill även försöka arbeta
i projekt, eftersom att det byts
mycket folk i sektionen så vill vi
kunna se slutet i ett arbete.
Det finns inga exakta ramar än
så länge på hur det ska se ut, men
vi har idéer och hjälp ifrån projektet
hos SISU. Naturligtvis så har vi ett
stort stöd och kunnande från förbundet också. Stadgeförslag, bestämmelser för inval och övriga reglementen kring rådet kommer att
presenteras på årets skytteforum i
höst. Själva omvandlingen kommer
inte att ske förrän SvSF:s årsmöte
2013. Så det som återstår nu är ett
roligt och spännande, men samtidigt ganska omfattande arbete i att
forma detta råd.
Har ni mera frågor kring detta, ni
kanske har förslag eller bara vill
ha kontakt med oss i ungdomssektionen. Skicka gärna ett mail! Vi
gillar mail! ■
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