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STIPENDIUM TILL

LOK-stöd att söka för er barnoch ungdomsverksamhet

ENQVIST
BW-REPORTAGE

stipendium
för 2011 går till gevärsskytten
Marie Enqvist från Eskilstuna.
Detta sedan hon suveränt
vunnit EM-guld i grenen 60
skott liggande på distansen 50
meter. Därmed försvarade Marie
guldet från 2009 vilket är synnerligen starkt. Undertecknad
lyfter på hatten för Eskilstunatjejen som utöver diplom erhåller
BW-reportages stipendium om
1 000 kronor. Notabelt är att
Marie även erhöll BW-reportage
stipendium 2004. Q

TIDIGARE STIPENDIATER
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Jonas Fyrpihl, Lindesberg
Bertil Olsson, Uppsala
Conny Pettersson, Hofors
Roger Hansson och Mönsterås
skytteförening
Bälgvikens skytteförening och
Mats Persson, Eslöv
Thomas Karlsson, Edsbro
Karl Olsson, Torsås och Christian
Lilleng, Strömsund
Jonas Edman, Jönköping och
Olle Gabrielsson, Rommehed
Johan Gustafsson, Solna och
Strömsunds Skyttegymnasium

2001 Christian Lejon, Umeå, och
Kubikenborgs Sportskytteklubb
2002 Arvika Skyttegille
2003 Per Sandberg, Gimo
2004 Marie Enqvist. Eskilstuna
2005 Patrik Sartz Stora Sundby
2006 Janne Hempel, Arvika
2007 Nathalie Larsson, Lövstabruk
2008 Stefan Alesved, Karlstad
2009 Familjen Åhlin, Bälgviken
2010 Therese Lundqvist, Uppsala
2011 Marie Enqvist, Eskilstuna

MATTI KIRILOV
NY GRENLEDARE FÖR PISTOL 50/10 METER
i pistolsektionens
arbete att utveckla svenskt 50och 10-metersskytte för herrar till
internationell nivå, har Matti Kirilov
utsetts till ny grenledare. Matti har
under många år arbetat som trän-

SOM ETT LED

HUR GÖR MAN?

Ansökan görs via IdrottOnline och där måste
ni uppge ert bank-/plusgiro samt ert organisationsnummer. Utse
sedan en LOK-ansvarig i er förening och skriv in detta i systemet.
Sedan är det bara att söka detta bidrag.

Familj

MER INFO om det lokala aktivitetsstödet, dess utformning och hur
ni arbetar med detta i IdrottOnline kan ni läsa på www.skyttesport.
se eller på www.rf.se.

Idrottslig bakgrund

SISTA ANSÖKNINGSDAG

Bakgrund yrkesskola 2 år som symaskinsreparatör. Militär sedan 1973.

fru och tre barn.
Utövat/tävlat i följande idrotter i kronologisk ordning:
Som junior, judo och tyngdlyftning.
Som vuxen, gevär 6,5 mm bana/fält, motocross, enduro, schack, pistolskytte bana/fält, magnumfält, sportskytte alla grenar utomsnabbpistol.
Förutom tränare i pistol har jag också varit detta i motocross och
enduro, samt mekaniker i enduro.
Tankar om sin roll som grenledare ”Jag kan bara ge skyttarna verktygen
och visa hur de skall användas, men arbetet och viljan måste de stå
för själva.” Q

för höstens aktiviteter är den 15 febr.
Glöm inte att söka kommunalt aktivitetsstöd samtidigt! Q

Skytteinstruktörskurs SI på

REVINGEHED I DECEMBER
text LARS TOFFTÉN \ foto JONAS BJÖRK & FABRICIO SVEDAR

ALE SKYTTEFÖRENING
FIRADE 100-ÅRS-JUBILEUM

VÄRLDSCUPTÄVLINGEN I KINA
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are i pistol med polis, militär och
svenska damlandslaget. Under
åren har han även varit personlig
tränare åt flera toppskyttar. Matti
innehar internationell C-tränarutbildning.

KORT OM MATTI

Världscuptävling i Kina INSTÄLLD
som var planerad i juni 2012 för
gevär, pistol och lerduva är inställd. Världscuptävlingen visade sig vara
samtidigt som en nationell kongress i landet, men skärpta nya säkerhetsregler i samband med denna kongress gör att skyttetävlingen är
omöjlig att hålla. ISSF och Kinesiska Skyttefederationen tittade på
alternativ för att flytta fram världscuptävlingen, men konstaterade att
den då skulle ske för nära i tid till OS. Därför ställs tävlingen in helt. Q

av att söka bidrag för er barn- och ungdomsverksamhet? Är svaret ja på den frågan är det bara att läsa
vidare!
Alla föreningar som är medlemmar i Svenska Skyttesportförbundet har möjlighet att söka lokalt aktivitetsstöd, LOK, för sin
barn- och ungdomsverksamhet. Just nu är det den verksamhet
som ni hade mellan den 1 juli och den 31 december 2011 som ni
kan söka för.

ÄR NI INTRESSERADE

text BOSSE WIQVIST

Förbundsordförande J-O Lampinen
(till vänster) gratulerar föreningen
med gåva från förbundet och standar
från S 3 Skf, F 21 Skf och Piteå Skf
uppvaktade med blomma.

FYRTIO INBJUDNA gäster samlades i Sjulsmarks Folkets Hus
den 17 december 2011, för att
fira Ale Skytteförenings 100åriga tillvaro. Stadgar antogs 15
maj 1911.
Trubaduren Sigurd Granström,
Piteå, svarade för kvällens underhållning. Han sjöng visor och berättade historier på pitemål, vilka
lockade till många goda skratt. Q

HÄLSNINGAR UTTERSTRÖMS

elever
från Boden i norr till Skåne i söder kom till Revingehed i december för att lära sig att vara skytteinstruktör vid GUF-utbildningar
runtom i Sverige. Behovet av instruktörer är stort då det 2012
skall genomföras 25 GUFutbildningar i Sverige, med 25

TIO FÖRVÄNTANSFULLA

elever vid varje utbildningstillfälle.
Eleverna på skytteinstruktörskursen på Revingehed fick gå
igenom skjutställningar och pedagogik i skytte, säkerhetsbestämmelser och ordning och reda på
skjutbanan. Instruktörer på kursen
var LarsTofftén, Göran Besedes
och Jan Hjortzberg. Q
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Svenska segrar på hemmaplan

KALLELSE TILL
ÅRSMÖTEN
Svenska Skyttesportförbundet
29 april, kl 9.30, Best Western Plus
Stockholm Bromma

ttext DELTAGANDE SVENSKA GEVÄRSSKYTTAR \ foto PATRIK HJORTSKULL

Sista fredagen i januari samlades alla deltagande skyttar i Marks Skyttecenter, Kinna, för att delta i falling targetlandskamp. Någon hade förberett sig extra noga genom att åka tåg tur och retur till Kinna redan veckan före, efter
att tagit fel på datum.

Gevärsektionen
17 mars, Linköping
Lerduvesektionen
11 mars, Trosa
Ungdomssektionen
11 februari, kl 13.00, Sävsjö
Skyttecenter
Viltmålssektionen
17 mars, kl 16.00, Munktellarenan,
Eskilstuna
Blekinge Skyttesportförbund
14 mars, kl 19.00, Ronneby Brunn,
Ronneby
Gotlands Skyttesportförbund
15 mars, kl 19.00, Visby Skyttehall,
Hallands Skyttesportförbund
7 mars, kl 19.00, Motell Björkäng
Norrbottens Skyttesportförbund
17 mars, kl 12.00, Frivillighuset,
Boden
Skånes Skyttesportförbund
14 mars, kl 19.00, Jägersbo
konferensanläggning utanför Höör
Stockholms Skyttesportförbund
22 mars, tid och plats meddelas
senare.
Upplands Skyttesportförbund
12 mars, kl 18.30, Ekebyboda
Skyttecentrum, Uppsala
Värmlands Skyttesportförbund
21 mars, kl 19.00, Hemvärnsgården by 51, Karlstad
Dokument på http://varmland.
skyttesport.se
Västerbottens Skyttesportförbund
11 mars, kl 11.00, Umeå Skyttehall
Fler kallelser på www.skyttesport.se
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På kvällen fanns det möjlighet
att träna för första gången tillsammans, men även att hälsa
på och bekanta sig med alla
skyttar från de deltagande länderna, över en kvällsmacka. Deltagande länder var Sverige, Danmark och Finland. Samtliga skyttar och ledare checkade in på
Kinna Stadshotell där svenskarna
spenderade större delen av kvällen i kärleksrummet.
På lördag morgon gick minibussen bort till skyttecentret där
frivillig träning genomfördes fram
till klockan 14.00 då invigningen
av landskampen tog vid. Invigningen gick direkt över till ombyte
och förberedelse inför dagens individuella tävling. Efter grundomgången var Mikael Johansson
första svenska junior att ta sig till
kvartsfinalen. Tim Petterson,
Sandra Petterson och Malin
Bengtsson var tvungna att skjuta
åttondelsfinal, där Sandra tyvärr
inte lyckades slå sin finske motståndare. Nästa steg var kvartsfinalen dit samtliga seniorer redan
hade kvalat. Josefin Nilsson tog
ledning mot lagkamraten Emma
Göransson, som sedan kom tillbaka och slog ut Josefin med
8-6 av 10 träffar. Malin Bengtsson var första junior att lämna finalen efter 7-7, plus tre särskjutningsskott.

Nästa steg var semifinal där Tim
och Mikael båda åkte ut efter en
spännande och tät kamp. Emma
fick återigen svenskt motstånd
när Louise Nilsson fick se sig besegrad efter en hård kamp då
ställningen efter 10 skott var 8-8.
Men Emma klarade av särskjut-

ningen och avancerade till final.
Dennis Trouin klarade av sitt motstånd, i form av två danskar, utan
större problem med 9 samt 10
träff och gick till final.
Juniorkampen gjordes upp mellan Danmark och Finland, medan
seniorfinalen blev en intern kamp

i det svenska laget. Tim och Mikael fick dela på juniorbronset, medan Emma och Dennis fick skjuta
isär om seniorguldet. Båda hade
åtta träff efter ordinarie tävlingsskott. Emma drog det längsta
strået och klarade av att vinna på
ett enda särskjutningsskott.

Dagen avslutades med en suverän trerätters middag på stadshotellet i Kinna, tillsammans med
samtliga deltagare och arrangörer. Efter middagen fick danskarna
visa deras skicklighet i kortspel.
Efter en grötig kamp kunde de
danska skyttarna ta hem segern.
Men det gjorde våra svenska
skyttar mer taggade att ta ytterligare medaljer i lagkampen på
söndagen.
I juniormatchen var det fram och
tillbaka mellan de svenska och
de danska lagen. Sverige hade
ett stabilt övertag och ledde som
mest med sju träffar. Med endast
ett skott kvar så var ledningen
knapp med 1 träff. Tyvärr höll inte
skyttet på den svåraste pricken
och danska juniorlandslaget gick
om vårt sven-ska och vann med
två träff. Det finska laget låg strax
bakom hela tiden, men lyckades
inte till 100 %.
Seniorlaget tog en stabil ledning efter 10 skott med tre träff
före danskarna. Med bra skytte
hela vägen så var matchen redan
klar med två skott kvar att skjuta
och guldet togs av Sverige.
Hela arrangemanget var bra
genomfört, av både deltagare
och arrangörer. Vi svenska gevärsskyttar vill tacka våra ledare
för bra planering och bra stöd
genom hela helgen! Q
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Åttonde upplagan av Swedish Cup i Sävsjö

HANNA ETULA

svarade för årets prestation
text MIKAEL SVENSSON \ foto MIKAEL SVENSSON OCH JOSEFIN WARG

S
Swedish
Cup har mer eller mindre blivit en institution
inom det nordiska skyttet. Det omtalar inte minst de
goda vitsorden från våra grannländer, som därigenom
go
får en rivstart in i den internationella säsongen.

Hanna Etula.
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Vendela Sörensson och Carl Sandberg.

Jörgen Persson.

Glada pistolveteraner.

GEVÄR
En trogen deltagare som nu också tilläts ha en formidabel uppvisning är finska luftgevärsskytten
Hanna Etula. Vad annat kan
sägas om serien 397-400-398 i
grundserien över tre dagar, samt
finalserien 500,3/500,4/500,7.
Enda felande skottet var 8,1 i
sista finalskottet dag två.
– Ursäkta, men jag är ingen
maskin, sa Hanna, vars glädje
över triumfen i Sävsjö inte gick att
ta miste på.
Trettonhelgens största jubel och
flest spontana applåder fick nästan taket att lyfta i den stora Bhallen, då Hanna i fredagstävlingen dunkade in sin 40:e raka tia
och 400 poäng.
– Det är många härliga känslor.
Så många år som jag har tränat
och tränat. Har skjutit 399 poäng
två gånger, så detta var verkligen
skönt, sa Hanna, som trivs i Sävsjö skyttecenter.
– Jag känner banan och brukar
skjuta bra här i Sävsjö. Problemet
är att varje gång jag skjuter bra,
sätter jag högre press på mig

själv senare. Jag siktar nu på
kvotplats inför EM, även om jag
hade hoppats på att ta en sådan
tidigare.
Bland de svenska damskyttarna
visade Kvibergs Maria Johansson
den bästa formen, med stigande
resultat. Maria noterades för 394395-397 över tre dagar.
Om Hanna hade uppvisning på
damsidan, skulle norrmannen Ole
Magnus Bakken haft det bland
herrarna. Med 597-594-595
hade han kommandot i herrtävlingen varje dag, för att i finalerna
tappa iväg segern till svenska
landslagsduon Karl-Johan Jönsson (dag ett+två) och Mikael
Svensson (dag tre).
Kalle summerades för 1785,
men får framöver se upp för Fältjägarnas Jörgen Persson. Med
593-594-594 och därpå finaltriumfer i juniortävlingen alla tre
dagarna, var han den svenska
gevärskytt som hade största uppvisningen över tre dagar.
– Det är egentligen inte så oväntat, det är den resultatnivå jag
legat på senaste tiden. Kan jag

bara göra samma jobb på EM, så
skulle en finalplats kunna vara
inom räckhåll, sa en nöjd Jörgen.
Bland damjuniorerna saknas
det sista lilla extra sedan Hanna
Säker tog steget upp i seniornivå.
Sandra Pettersson, Krokek, följde
dock upp sitt fantastiska 2011
– med JSM-segrar på såväl tavla
som falling target – med att inleda skytteåret 2012 genom
serien 395-391-390. Hon blev
därmed trea i damjuniorklassen
bakom norskorna Christina
Langeland och Stina Busk.
PISTOL
Bland pistolskyttarna kom Veera
Rumjantseva från Estland till Sävsjö, sågs dundra in serien 378377-381 över tre dagar, och
åkte hem för tidigt. För tidigt för
att få fullfölja finaltriumfen tredje
dagen. För tidigt för att få med
sig hederspriset i form av en luftpistol, såsom bästa pistolskytt
såväl totalt som på damsidan.
Bland herrarna blev det som
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vanligt uppvisning a la Kai Jahnsson. De blågula, och i år även de
annars så duktiga danskarna,
hade besvärande svårt att hänga
på Kai i herrtävlingen. Jahnsson
summerades till 1737 poäng
över tre dagar, mot 1715 dito för
Kristian Sjöberg, Torna-Hällestad,
på andraplatsen.
För den svenska pistolglädjen
svarade istället juniorerna i allmänhet och Öckerögänget i synnerhet. Skärgårdsklubben kammade hem inte mindre än nio
medaljer över de tre tävlingsdagarna.
Bland killarna drog Carl Sandberg från Öckerö längsta strået
över tre dagar med 1676, mot
1675 och 1674 för dansken
Frederik Larsen och Härrydas
Oskar Ekblad.
– Det var bra konkurrens med
spännande och jämna finaler. Jag
är väldigt nöjd med resultaten och
återhämtningen efter en dålig
start, sa en inspirerad Carl, som
ser framtiden an med tillförsikt.
– Framtidsplanen är att höja
resultaten så bra det går.
Bland tjejerna var Öckerötjejen

Vendela Sörensson stabiliteten
själv. Med serien 376-373-373
fick hon ihop 1122 poäng och 18
dito i marginal till klubbkompisen
Mikaela Wennerlöf på andraplatsen.
– Jag tycker att det har varit
bra, har haft bra fokus på skyttet
under hela veckoslutet. Utifrån
mitt läge var resultaten över förväntan, lite synd att det inte blev
bättre konkurrens, sa en glad
Vendela, som sedermera belönades för de fina resultaten.
– Målet är att komma till EM
och där få till ett bra resultat, sa
hon innan det var dags att packa
ned pistolen för nya uppdrag.
RUNNING TARGET
Hyggliga 576 poäng första och
sista dagen samt doppet 568
däremellan gav Delarysonen Emil
Martinsson, tävlande för Osby och
boende i Strömsund, totalsegern i
running target med 1720 poäng
och tio dito i marginal till landslagskompisen Niklas Bergström,
Glaskogen.
Första dagen släppte han i gengäld finalsegern till norrmannen

Ole Magnus Bakken och Karl-Johan Jönsson möts i final.
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Många gevärsskyttar deltog.

Espen Krogstad (3-6), för att de
resterande dagarna knyta ihop
säcken till segrar mot TomiPekka Heikkilä (6-5) och Niklas
Bergström (6-3).
– Resultaten är i underkant,
men godkända med tanke på att
det har varit lite semester över
helgerna. Ärligt talat en värdelös

Hej från pallen.

uppladdning ur skyttesynpunkt,
sa Emil, som ändå hann bli uppvärmd under tävlingshelgen.
– I dag kändes det ändå hyggligt. Alltid skönt att ha de här
guldmedaljerna i fickan. Då har
man det mentala övertaget på
de här gubbarna när man möts
nästa gång, tillägger Martinsson
som förklarar det viktiga i medaljmatcherna i running target.
– Det gäller verkligen att vara
med på alla skott, inte stå på hälarna. Är man på tårna och fokuserar, då tar skotten.
En GP-tävling i Plzen och test
i Eskilstuna ligger i planen som
uppladdning till EM-tävlingen i
Vierumäki, där Emil inte tvekar på
de blågulas målsättning.
– Det är inget att hymla med.
Som det känns i dag går vi för
medalj.
Notabelt i övrigt från RT-tävlingen var den fantastiska framfart som de finska juniorerna

hade. Om talangerna orkar fullfölja, kommer vårt grannland hävda sig väl framöver.
SWEDISH CUP OCH
FRAMTIDEN
För att knyta ihop säcken konstateras att tävlingen blivit en
institution för nordiska luftskyttar, med ett stabilt och
tryggt arrangemang som undan
för undan utvecklats i numerär
(nytt deltagarrekord i år) och
teknik.
Därför vilar ansvaret tungt på
Svenska Skyttesportförbundet
att säkra tävlingens fortlevnad
när slitvargarna Leif Fasth
(tävlingsledare) och Christer
Claesson (tävlingssekreterare)
nu definitivt tackade för sig.
Erbjudanden duggade tätt från
grannländerna om att hjälpa till,
nu gäller att vi blågula också står
upp för det som blivit vårt stora
internationella evenemang. Q

Helsvensk gevärspall: Mikael
Svensson, Karl-Johan Jönsson och
Björn Bergström.
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PREMIÄR för SH2-klass
PÅ SWEDISH CUP
text och foto JOSEFIN WARG

För första gången var i år SH2-klass med på Swedish
Cup. Det var med stora leenden som deltagarna klev
upp på prispallen på torsdagkvällen.
– Det är jättekul att få vara här och att få synas, säger
Sophie Källhus.
SH2 är en klass för de med funktionshinder i armarna, och deltagarna skjuter gevär sittande med

Joel Jansson tar emot
ett av sina tre guld som
det blev under helgens
tävlingar.
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stöd. På Swedish Cup tog SH2skyttarna plats i var dags sista
skjutlag och det var fullt fokus på

målet när de stod på banan. Vid
sidan av stod assisterande
förbundskapten för handikappskyttelandslaget, Torbjörn Svensson.
– Vi är väldigt tacksamma för
att vi fick ha en klass här och för
att vi var välkomna hit. Vi har inte
så många tävlingar där vi kan vara
med, säger han och ser ut över
skyttarna.
Fyra svenska skyttar fanns på
plats under trettonhelgen för att
göra upp om vardera dagens
klasseger. Urban Stridh, Kolmården Skf, är riktigt nöjd över att
SH2-klassen där han deltar har
välkomnats på Swedish Cup.
– Det är skitkul! Nu får de andra
se att en som är handikappad
också kan skjuta. Och de får se
att vi är ganska duktiga, vi också!
Enda tjejen i gänget, Sophie
Källhus, går till vardags skyttegymnasiet i Sävsjö och är därför van vid hallen. Hon skjuter i
föreningen Mariefreds Kärnbo
och brukar följa med och träningstävla när hennes klubbkompisar och skolkamrater tävlar. Hon tycker att det är bra att
även handikappskyttarna får
synas och vara med på ”vanliga”
skyttetävlingar.
– Vi får vara med här och jag
tycker att det är positivt. Det är så

man får framgång. Att vara ute
och tävla gör att man vill fortsätta,
säger hon.
Sophie och hennes landslagskollega Joel Jansson berättar att
de ofta möts av skepsis av skyttar
utan funktionsnedsättning, där
många tror att de är okunniga
och där andra anklagar dem för
fusk då de skjuter med stöd.
– Men vi kan ju inte rå för att vi
är handikappade. Och sportskytte
är till för alla, säger Jansson.
Handikappskyttarna har få tävlingar varje år, bara 4-5 stycken i
Sverige. Swedish Cup är definitivt
en av de större de varit på, och
Sophie och Joel gillar det.
– Så här ska det vara när man
tävlar, lite muller i bakgrunden. Då
får man fram tävlingsinstinkten.
Och man vill ju vara bäst. Man gör
sitt bästa, men när det är massa
folk runtom vill man slå även dem,
säger Sophie.
– Att det håller på i flera lokaler är lite häftigt. Men det känns
som att alla alltid är på väg någonstans. Sedan blev jag överraskad av att det var prisutdelning
varje dag, säger Joel glatt.
Joel fick också kliva högst upp
på pallen alla tre dagar. Bland
annat efter fredagens tävling där
han lyckades med bedriften att
ha skjutit fullt – 600 poäng! Q

Joel Jansson och Sophie Källhus på Swedish Cup i Sävsjö.

Sophie Källhus tog andra platsen, Joel Jansson segrade och trea blev
Urban Stridh i första Swedish Cup-dagens tävling.
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Efter 18 år som skytt slog Hanna
Etula till med att skjuta fullt, 400
poäng, i luftgevär på Swedish
Cup i januari i år. I februari vill hon
slå till igen, för att nå sitt mål just
nu – att ta en kvotplats till OS.
Svensk Skyttesport fick tillfälle att
ställa frågor till finska Etula.
När och varför började du med skytte?
– Jag började när jag var 12,
när min vän bad mig följa till en
skytteskola eftersom det inte
fanns andra tjejer där.
Hur ser din skyttebakgrund ut?
– Jag gick på ett idrottsgymnasium, fick min första riktiga tränare där och började träna regelbundet. 1998 kom jag med i
det finska juniorlandslaget och
1999 var jag med på mitt första
Europamästerskap. Det var då
vi tog vår första lagmedalj för
damjuniorer. Min första individuella EM-medalj tog jag 2000 när
jag vann guld i damjuniorernas
liggande skytte. Jag tog en kvotplats redan till OS i Aten 2004,
men fick inte åka på OS förrän
vid Peking-OS 2008.

Namn: Hanna Etula
Ålder: 30 år
Nation: Finland
Gren: Gevär, luft och korthåll
Meriter: EM-silver 2001 50 m
liggande, EM-silver 2007 luftgevär, EM-silver 2003 luftgevär,
JEM-guld 2001 50 m liggande,
Finalplats i 3 världscuptävlingar
åren 2009-2011, 21:a (luftgevär)
och 24:a (halvmatch) på OS i
Peking 2008
Motto: Uppskatta det du gör och
gör det så gott du kan.
8

Vilken är höjdpunkten hittills i din
skyttekarriär?
– Det mest betydande för mig
har troligen varit min första EMmedalj för damer och efter det
OS i Peking.
Vilka mål har du i dagsläget med ditt
skytte?
– Mina mål nu är att ta en
kvotplats till London och att göra
bra ifrån mig där.
Hur ser dina träningsvanor ut?
– Vi har ett träningsläger varje
månad och jag tränar också för
mig själv flera gånger i veckan.
Jag använder regelbundet en
Scatt som ett komplement som

hjälper till att analysera mitt
skytte.
I min träning fokuserar jag på
balans, muskelkontroll och att
ha kort sikttid. Mina ögon blir
nämligen snabbt trötta och då ser
jag inte ordentligt.
Vilka är dina bra kvalitéer som skytt?
– Jag har inte nödvändigtvis
just en bra kvalitet, eftersom jag
har försökt utveckla alla mina
skytteegenskaper till en bra nivå.

JJULSKJUTNING I SALA, Olle Gabrielsson, Sune Påhls och Bo Wiqvist.

Och sämre kvalitéer?
– Ibland håller jag inte fokus hela
vägen på träning.

SUNE PÅHLS
llyckades bäst med att träffa innerringen i Sala

Vad har fört dig dit du är i dag?
– Långsiktig ihållande träning
och att jag inte gett upp vid
motgångar.
Vad har inspirerat dig?
– Att se mig själv utvecklas och
den goda lagkänslan i vårt finska
lag.
Vilket är ditt råd för att bli en bra skytt?
– En god början är att träna hårt
och därefter träna lite till. Att ha
en bra tränare hjälper mycket för
att finna sina svagheter. Och när
du väl tränar mycket är det viktigt
att också komma ihåg att vila.
Vad gör du när du inte skjuter?
– Jag är sjukgymnast och
jobbade senast med opererade
patienter på centralsjukhuset
i Helsingfors. Men för tillfället
fokuserar jag bara på skytte,
åtminstone till och med nästa
EM.
Vad har du för intressen förutom skytte?
– Tillsammans med min fästmö
har jag en nästan ett år gammal
korthårig worsteh som vi tränar
för jakt. När jag reser läser jag
böcker, joggar och, självklart,
shoppar.

SEGRADE I NYÅRSPOKALEN
S
ttext och foto SVEN OLSSON, www.skytteplanket.se

Rättviksskytten Sune Påhls visade åter igen att han kan vinna tävlingar där vinden är
lite knepig. Påhls som trivs bäst när det blåser var en av två som sköt full pott på 30
träff i Julskjutningen i Sala, fältskytte med 6,5 mm.
Den annars segervane Rommeskytten Olle Gabrielsson fick se
sig slagen med tre innerträff av
Påhls i dag. Även tredje och
fjärdeplatsen vanns av dalaskyttarna. Trea blev Bo Wiqvist, Rommehed, och fyra Stefan Sjöberg,
Rättvik. Vilket får ses som en
riktig bedrift i den hårda konkurransen från övriga skyttar. Precis
som tidigare år var det i klassen
med två knästationer som dagens
högsta poäng sköts.
I klassen med en knästation
vann Peter Fahlman, Västerfärnebo, på 29 träff och 19 innerträff. Enda bommen kom på den
sneda 1/6-delen i knäställningen. Imponerande var Fahlmans
träffantal på första stationens
L2:a där han sköt sex träff och
fem innerträff.

Liggandeklassen vanns av Roland Bergstrand, Virsbo, på 29
träff och 18 innerträff. Bergstrand tappade sin träff på andra
stationens C20.
Noterbart var att dagens sista
patrull där jag själv gick i, hade
haft 29 i medelträff om inte jag
varit del av den.
Nu blev det bara 28, vilket i och
för sig är ganska högt, så att gå
i den patrullen och bara fylla två
av fem stationer var väl inte något
positivt för självförtroendet. Men
det var bra mental träning på att
ta en förlust i alla fall!
Dagens bana med en L2:a i
knä för högre klassarna på 400
m var nog dagens svåraste mål
och den kan man antingen gilla
rejält eller ogilla, beroende på
hur man lyckas med den. Fyller

man den så har man goda
chanser att hamna högt i resultatlistan då övriga mål stod på
300 och 200 m plus att man
fått koll på vinden efter den
stationen.
Traditionsenligt bjöd Sala på
fika och utlottning av bingolotter
efter dagens skjutning. Även här
höll sig sista patrullen framme då
fyra av fem vann varsin lott. Och
vi hoppas att traditionen med
Salas julskjutning fortsätter nästa
år, för då är vi många som vill ha
revansch på Påhls vinnande av
klassen samt vinst i utlottningen
av bingolotter.
35 skyttar hade tagit sig till
Sala i det mulna och nästan nollgradiga vädret. Vinden var ganska
varierande i styrka och jag tror
den var uppe på 4m/s idag. Q
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MARIE
ENQVIST
text och foto JOSEFIN WARG

Gevärsskytten Marie Enqvist från Eskilstuna blev Årets Skytt 2011! Detta för sin bedrift att försvara
sitt guld på 50 meter 60 skott liggande på EM i Serbien och för sitt Europacupfinalguld på 300 meter.
Med sitt EM-resultat ledde hon också det svenska laget till ett lagguld. På Swedish Cup i Sävsjö,
där hon var ledare för Eskilstuna SKF, fick hon ta emot blommor och diplom för utnämningen.

Grattis Marie, du är Årets
Skytt 2011!
Jaha, tack ska du ha! Det var kul,
det tycker jag. Alltid kul att bli
uppmärksammad när man har
haft ett bra år, och jag tycker själv
att jag haft ett väldigt bra år. Men
det är kul att ens resultat betyder
något för andra än mig.
Hur sammanfattar du ditt
skytteår 2011?
Som skytteår har det gått väldigt
bra hela året för mig. Jag har
också arbetat mycket med skytte
och nu är jag glad att det är i
hamn, och att året avlöpt så bra
som det gjort.
Det allra bästa under året?
EM och Europacupfinalen var
självklart höjdpunkterna då det
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var det jag siktade på. Visst, jag
fick en plump på 300 m på EM,
men jag har vunnit på innertior
förut, nu var det min tur att förlora. Sluta fyra är ändå helt okej
och det gjorde mig mer taggad
till Europacupfinalen.
– Jag gjorde också comeback
på 3x20 på 50 m på SM, för att
kunna fylla ett lag för Eskilstuna. Jag tränade tre gånger,
gick in som tredjeman och vi
lyckades vinna lagtävlingen. Det
var också kul. Många blev förvånade när jag klev in på arenan
på halvmatch. Jag fick många
kommentarer om att jag till
exempel stod och log när jag
sköt stående och det var lite kul.
Roligt också att lyckas skjuta bra
trots att vi själva var arrangörer.
– Det blir en rolig verksam-

hetsberättelse att skriva för
Eskilstuna, vi har i år tagit många
medaljer och arrangerat många
tävlingar. Har varit ett bra och
jättekul år.
Hur ser planen ut för 2012?
Det är väldigt osäkert. Jag opererade vänster handled i oktober
och på läkarens order får jag
inte använda en bössa förrän
tidigast i slutet av mars. 2012 är
ju egentligen ett stort mellanår,
det är egentligen inga stora tävlingar så jag har tid på mig att
rehabilitera. Och den här gången
ska jag försöka sköta mig. Men
det är osäkert om jag kan fortsätta skjuta. Jag har förlikat mig
med tanken att jag kanske
måste sluta, sätter hälsan stopp
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är det helt okej, men jag hoppas
verkligen att jag har några år
kvar!
Vilken är din favoritgren
och varför?
60 skott liggande, på både 300
och 50 m. Det kräver lite mer
och jag gillar det, det är roligast.
Kanske är det latmasken i mig
som gillar det, för att man ligger
still.
Din bästa och sämsta
skjutställning?
I liggande har jag alltid varit bäst.
Sämsta är stående. Jag har aldrig
tyckt att det har varit roligt och
det har bara varit krångligt att få
till det. Balansen har aldrig varit
riktigt bra, så det har varit min
akilleshäl.
Vilken är favoritskjutbanan?
Förutom hemmabanorna gillar
jag 300-metersbanorna i Thun,
Schweiz. Det är en trevåningsbana med 50 m i källaren och
300 m på de andra två. Jag gillar
banan och det har kommit flera
medaljer där.
Bästa egenskap som skytt?
Envis.
Sämsta egenskap
som skytt?
Envis.
Bästa med skytte?
Att man träffar mycket folk. Har
så många vänner i Sverige och
utomlands från skyttet. Man
träffar folk, tävlar, har trevligt och
umgås.
Personliga rekord i olika
grenar? Något svenskt?
50 m ligg: 600 poäng. 300 m
60 ligg: 599 poäng. 589 poäng
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på halvmatch 50 m och 588 på
halvmatch 300 m.
Skjuter med?
På 50 m med en Anschutz med
Grynigstock och matchsystem.
På 300 m har jag en Grynigstock i alla fall, men är inte helt
hundra på om hela geväret är
Grynig. Har bytt pipa många
gånger… På 50 m använder jag
Lapuas ammunition och på 300
m självklart Normas. Jag är en
av få kvinnor som skjuter med
6XC, som är grövre än 6 mm och
mindre än 6,5 mm. Ett mellanting
alltså.
Hur ofta tränar du och hur
tränar du?
På grund av handen har jag tränat mindre och mindre skjutmässigt sista åren, men när jag skjuter
är det mest 50 m liggande. Förut
tränade jag jättemycket, runt
800 timmar om året, men nu
(innan operationen) är det mer
normalt med två-tre skyttepass
i veckan. I dag lever jag mycket
på det jag gjorde förr, jag har det
i ryggmärgen. Förutom skyttet
så vardagsmotionerar jag med
cykling och långa promenader.
Hur många skott blir det på
ett år?
Tidigare på 300 m var det 34000 skott om året. Och på 50
m var det kanske… Gud, jag vet
inte!
Hur mycket träning anser du
att man måste lägga ner för
att nå eliten i en gren?
Det är så individuellt från person
till person. Man måste träna
mycket, men det beror också
på hur mycket skytte man har i
kroppen.

Vad har du för tips till de
som vill satsa på sitt skytte?
Förlora inte det roliga i det du
gör. Om du tappar bort det roliga
blir det inte bra. Så tappa inte
glädjen i det du håller på med!
Hur förbereder du dig för
tävling?
Jag ser till att äta bra frukost
och må bra. Vill gärna prata och
umgås med folk innan tävling, för
att koppla bort det jag kopplar på
när jag lägger mig på skjutbanan.

Ibland kanske jag pratar igenom
något jag behöver tänka på i
skjutningen.
Och efter tävling så…
Det beror på hur det har gått. Har
det gått dåligt är det inte lätt att
prata med mig, då ber jag att få
vara i fred. Men om det har gått
bra vill jag bara prata.
Bästa skytteminne i livet?
Första EM-guldet, med nytt
världsrekord, 1994. Jag kan

nästan beskriva varenda skott
jag sköt och allt omkring
tävlingen, och jag blev vald till
mästerskapets kvinnliga skytt.
Men alla EM-guld och Europacupfinalsegrar minns jag, hur jag
sköt och hur det kändes.
Och hur känns det när man
precis har vunnit EM-guld?
Det är en så skön känsla i kroppen, alldeles varmt och skönt i
magen. Man är ett enda stort
leende! Samtidigt som man bara

vill sätta sig ner och storböla
när anspänningen släpper. Så
jag har nog grinat lika mycket
som jag har skrattat efter mina
guld.
Om du inte hållit på med
skytte, vad hade du gjort
då?
Ingen aning. Herregud, jag är
född på skjutbanan, det finns
ingen chans att svara på den
frågan. Jag har aldrig funderat i
de banorna! Q

Göran Andersson
SEGRADE I NYÅRSPOKALEN
text och foto BÖRJE FRITZ

Landskrona Skyttegille
arrangerade den 16:e upplagan av Nyårspokalen
på Kpist. Tävlingen, som
skjuts med en huvudskjutning, vanns av Svalövs Göran Andersson på
177 poäng.
SVALÖVS LAG NYÅRSPOKAL, från vänster Jonas Roslund, Olle Nilsson och Göran Andersson.

Göran sköt fina 96 poäng i liggande, 44 i knä och 37 i ståskotten. Hela 6 poäng skilde till tvåan
som var Jonas Roslund, också
han från Svalöv, som sköt 171
poäng. Anders Olandersson, Vittsjö, och Allan Laursen, Tågarp,
sköt båda 166 poäng. Detta i
klass Högre. Olle Nilsson, Sva-

löv, segrade i veteran-klassen
(55+65) på 163 poäng.
Som man kan se på resultaten
så var vädret inte det bästa och
då särskilt för det andra laget
som fick skjuta i regn. Hugo Ahlberg, Tågarp, blev här tvåa på
160 poäng. Hemmaskytten
Börje Fritz och Helsingborgs

Kjell Falk sköt båda 155.
Lägre klassen vanns av Bengt
Elmberg, Landskrona, på 154
poäng före klubbkamraten Ola
Nilsson som sköt 145. Svalöv
tog en överlägsen seger i
lagtävlingen med 511 poäng,
före Vittsjö/Tågarp som fick
478 poäng. Q
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IDROTT- LUFTGEVÄRSONLINE? SKYTTET
text CECILIA AUGUSTSSON EDSTAM,
PROJEKTLEDARE IOL-PROJEKTET

Har din förening inte kommit igång i
IdrottOnline ännu eller känner du att ni skulle kunna
behöva lite hjälp för att komma vidare? I så fall är
IdrottOnline-Projektet något för er!
SvSF:s styrelse har beslutat att organisationen skall prioritera föreningarnas arbete i IdrottOnline och därför startades i höstas
Idrott-Online-Projektet. Projektet har som mål att öka och förbättra
föreningarnas användande av systemet. Detta görs genom att
erbjuda hjälp till er som är föreningsaktiva användare i IdrottOnline.
Ni kommer inom kort att erbjudas ett eller flera kurstillfällen genom
ert skyttesportdistrikt. Varje distrikt har en person som är ansvarig
för att driva projektet och han eller hon kommer att kontakta dig.
Kurserna genomförs tillsammans med SISU Idrottsutbildarna
och kommer att hållas någon gång under perioden februari-maj.
Grundtanken är att ni ska kunna delta på utbildningen med era
egna datorer och börja lägga in era egna uppgifter i systemet.
Kursen kommer främst att inrikta sig på medlemshantering,
årsrapportering och rapportering av LOK-stöd.
Om ni inte redan har kontaktats av ert distrikt kommer
ni snart att bli det. Mer information om detta kommer ni
även inom kort att hitta på hemsidan skyttesport.se Q
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Skjuta luftgevär i liggande och knästående ställning, kan det vara något? Ja, det tycker
gevärssektionen som satsar på luftgevärsskytte ställningar. I ett pilotprojekt får några
föreningar börja omfatta såväl liggande som knästående och stående luftgevärsskytte.
Projektet är starten på en långsiktig satsning för framtidens gevärsskytte i Sverige.
Det är förbundskaptenen för gevär, Klavs Christensen, som
initierat projektet. Enligt honom har Sverige välfungerande
klubbar i hela landet, bra skytteanläggningar, engagerade
ledare och tränare och många unga skyttar som brinner för
sin idrott. Men detta önskar han ska utnyttjas bättre, genom
att låta barnen snabbare komma igång med de ”riktiga” skjutställningarna. I exempelvis Tyskland och USA börjar unga skyttar att skjuta ställningar med luftgevär redan vid tolv års ålder.
– Om vi börjar med detta i Sverige kommer vi att ha en talangskola som överstiger många andra länders. Jag tror också att
det blir lättare att hålla kvar unga i skyttesporten när det finns
fler utvecklingsmöjligheter och saker att jobba med i sitt skytte,
säger Christensen.
Pilotprojektet som startats involverar några föreningar med
ungdomsverksamhet, och som har möjlighet att anpassa
skjutbanorna till ställningsskytte. Träning i de olika skjutställningarna har redan påbörjats för vissa, för andra väntar viss

ombyggnation först. Målet är i ett första läge att alla ska ha
kommit igång till hösten, för att hemmabanetävlingar ska kunna
genomföras för de som vill, huvudsakligen de i projektgruppen.
Gevärssektionens ordförande Leif Fasth tror mycket på att införa
ställningsskytte i luftgevär.
– Jag tycker själv att det låter väldigt spännande. För en sittandeskytt blir det inte så utmanande att sitta och skjuta år efter år. Även
stående luftgevärsskytte kan bli ganska enahanda. Med ställningar
blir det mer att se fram emot och mer att bygga på, det kan bli mer
intressant, säger han.
Hittills har responsen också varit god.
– Jag har träffat mycket folk och pratat om detta och flertalet är
jätteintresserade.
Den 16-18 mars är det luftgevärs-SM i Linköping. Där har
gevärsektionen som målsättning att presentera projektet och
ställningsskytte i luftgevär lite närmare för alla på plats. Q
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OOlle Gabrielsson

BERNT
ÅHLUND GÖRAN ÅHLIN
SKINKSKYTTEMÄSTARE
I SANDVIKEN
text och foto SVEN OLSSON,
www.skytteplanket.se
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SÄRSKJUTNING
text och foto SVEN OLSSON,
www.skytteplanket.se

text och foto SVEN OLSSON, www.skytteplanket.se
l k t

prestigefyllda tävling brukar den kallas,
Romme-heds klubbmästerskap i
fältskytte med 6,5 mm. Att vinna
brukar vara riktigt tufft och så blev
det i år igen.
Efter de sex första stationerna
på mellan 200 och 500 m var det

ÅRETS KANSKE MEST

visade Sandviks-skytten Bernt Åhlund att han
fortfarande kan vinna en tävling.
Detta då han vann Skinkskyttet i
Sandviken, fältskytte med 6,5 mm.
I Sandviken har man ett handikappsystem där skyttar i lägre
klasser får någon extraträff. Men
även utan denna hjälp hade Ålund
vunnit på sina 35 träff och sju
innerträff. Även på andraplatsen
kom en annan veteran, Jarl Hellbom, Järbo. Först på tredjeplats
kom en av förhandsfavoriterna,
Sten Olov Åberg, Sandviken,
som tappade sin enda träff på
1/3-delen i knä på 460 m. Den
traditionsenliga fikan före och
efter tävlingen, som Sandviken
med Lars-Erik Björk i spetsen
bjöd på, smakade fint i det gråkalla vädret denna dag. Lätt snöfall med svag vind och temperatur
runt nollan var dagens väder. Q
MED NY BÖSSA

2012 ÅRS UPPLAGA av fältskyttetävlingen Frykdalsträffen i
Mallbacken (Lysvik, Hagfors) var en träffvänlig tävling då många sköt
ihop höga resultat. Bland ställningsskyttarna var det två stycken som
sköt full pott idag och Göran Åhlin, Bälgviken, var den som sköt flest
innertior. 21 stycken och han vann därmed ställningsmästerskapet.
Göran berättar att han tyckte att det flöt på bra idag och att ingen
station var speciellt svår. Möjligen att sista stationen var lite knepig då
man sköt uppför och då kunde det vara svårt att få till skjutställningen.
- Jag har även börjat få lite problem i knä då det börjat vingla lite där.
Men i dag gick även knästationen bra, avslutar en glad segerskytt.
Tvåan Sune Påhls, Rättvik, hade också han 36 träff, men med 15
innerträffar. Trean Henry Håkansson, Eda, hade 35 träff med 20 st
innerträff.
Liggande mästerskapet vanns av klass 15-skytten David Johansson,
Arvika, på 36 träff och 20 innerträff. Tvåan Tom Olsson, Rommehed,
samlade ihop 33 träffar och trean Bo Jönsson, Ramsberg, sköt ihop 30
träff. Klass 2-vinnaren Fredrik Thyberg, Edsbjörke, med 34 träff har nu
börjat skjuta fält och det visar sig att det gör han riktigt bra.
Dagens väder var några få minusgrader lite mulet med vindar som
låg på 1-2 m/s. Många plus till de lugna skjutledarna som inte stressade utan såg till att alla hann med. Även fina skjutplatser med vältrampad snö gjorde att man gärna återvänder. Kul också var att ungdomsklasserna hade skyttar från fyra olika föreningar.
Dagens bana
1: 1/4 – 335 M
2: B45 – 425 M

3: C35 – 355 M
4: S20V – 280 M i Knä

5: C20 – 235 M
6: 1/3 – 410 M

För egen del så var det roligt att vara tillbaka över 30-strecket trots lite
dåligt skytte i början. Och med tanke på det så hade det ju varit kul om
Hoforsrovdjuret varit med och delat ut korv! Q
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Olle Gabrielsson, Bo Wiqvist och
Patrik Johansson som skjutit fullt.
Så man fick ta till särskjutning
och figurerna 1/7 del i liggande
och S25 i knä på 300 m dukades
upp. Här tappar Johansson en
träff på S25:an och Gabrielsson
och Wiqvist, som träffar med alla
skotten, får fortsätta särskjuta
på 1/7 delen, nu i knä. Även här
träffar Gabrielsson med alla sex
skotten och han vinner då Wiqvist
bommar med ett skott. Men det
var väldigt nära att Gabrielsson
bommat i första särskjutningen
på S25:an då ett skott var hälften
inne i figuren och hälften utanför
i det vita.

I liggande vann Tom Olsson med
en träff över Robin Johansson,
trots att Olsson på fjärde stationen
glömde ställa siktet på 300 m och
därmed sköt noll träff. Men med
lite hjälp från någon okänd hade
Olsson, då Robin hade problem
med dioptern och inte kunde
skruva upp den på rätt avstånd på
500 m. Han tappade
säkert några träff då. Q

KALIXSKYTTEN LEIF SANDBERG
VANN JANUARITRÄFFEN
text och foto SVEN OLSSON,
www.skytteplanket.se
LEIF SANDBERG, som var på
släktbesök ända från Kalix, passade på att skjuta fältskyttetävlingen
Januariträffen i Haraker, och som
han gjorde det.
– Ensam med full pott, 36 träff,
var väldigt roligt, sa Sandberg efter
dagens tävling.
– Sista stationen var svårast
och det på grund av att när man
har fullt fram dit kommer lätt en
massa tankar och då är det lätt
att missa. Jag hade även två lite
dåliga skott där, men då alla satt
i innerringen hade jag ju lyckats
göra allt rätt, sa han.
Efter Sandberg var det fyra
skyttar i ställningsmästerskapet
som hade 35 träff och Rättviksskytten Sune Påhls var den som
hade flest innerträff, 20st. Efter
honom hade Olle Gabrielsson,

Rommehed, 16 innerträff, Magnus Thoreson, Glanshammar, 14
stycken och Kilaskytten Andreas
Wistrand fick 12 innerträff.
I liggande mästerskapet vann
Bengt Myrberg, Skogstibble med
35 träff, och det med dagens
mesta innerträffar, 25 st. Myrberg tappade sin enda träff på
dagens första station en B65:a
stående på 560 m. Närmast
efter Myrberg var på 34 träff
Sölve Pihl, Finspång, Hans Lindström, Litslena-Grillby, Börje
Forsberg, Östham-mar och
Göran Myhrberg, ÖregrundGräsö.
Kikarklassen vanns på 26 träff
av Lars Ekström, Rosersberg.
Dagens enda ungdomsskytt,
F15 skytten, Kalle Åberg från
Sandviken sköt bättre än resul-

tatet visar då faddern, pappa
Sten-Olov, efter tävlingen berättade att han bommade avståndsbedömningen och att Kalles
träffbilder var täta men tyvärr tog
utanför figurerna idag.
Lagtävlingen vanns av Dalaskyttarna från Rommehed, Olle Gabrielsson och Bo Wiqvist. Tvåa var
Litslena-Grillby med fyra träff
mindre.
Noterbart var att trots att det
fanns kikarskyttar och att ställningsskyttarna hade två knämål
idag, så hittade man dagens
högsta resultat bland ställningsskyttarna.
Dagens väder var ett par minusgrader med lite snöfall tidigt
som övergick i klart väder. Vinden var uppe på 4m/s och vände
i byarna. Q
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LINDA
OLOFSSON
NY I SOK-GRUPP
text och foto JOSEFIN WARG

Före jul fick gevärsskytten Linda Olofsson det glada beskedet att hon blivit antagen
i Sveriges Olympiska Kommittés (SOK) topp- och talanggrupp. Det här innebär att
halvmatchspecialisten Olofsson kan utöka sin satsning mot OS i Rio de Janeiro 2016.
– Det känns som ett steg i rätt
riktning. Det är skönt att de tror
på mig för framtiden, säger Linda
Olofsson direkt från skyttehallen,
där hon precis skulle trycka av
dagens första luftgevärsskott.
Förra året tog Olofsson, som
skjuter för Kinneved, ett stort
steg framåt i sin utveckling. Det
visade sig i världs-cupen där hon i
damernas halvmatch slutade åtta
i två tävlingar och tia i en.
Linda tillhör också vårt militära
landslag och har många försvarsmästerskapsmedaljer i bagaget.
Drömmen om det största av alla
mästerskap, OS, har hon haft
sedan några år.
– Jag har inte drömt om OS
jättelänge, utan det har kommit i
takt med att jag har skjutit bättre.
OS 2012 var bara en liten dröm,
vilket först förra året började vara
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lite realistiskt, om än inte troligt.
Men 2016 har varit målet.
Redan i dagsläget har Linda
Olofsson stöd för sitt skytte från
sin arbetsgivare Försvarsmakten,
både ekonomiskt och genom att
hon får tid att träna. Att nu också
få stöd från SOK är en skjuts för
självförtroendet bland annat.
– Ännu känns det väldigt nytt,
jag vet knappt vad det innebär.
Men det är bra exempelvis att
kunna få stöd på Bosön där det
finns bra fysiska tränare, mental
hjälp att hämta och läkare
exempelvis. Men framför allt är
det tryggt att de tror på en, det
ger en bättre självförtroende.
Jag har bra stöd från början, från
Försvarsmakten, men nu ger
det här möjlighet att lägga till
detaljer.
Linda jobbar drygt halvtid och

skjuter resten av tiden, även om
det blir mer skytte under världscupsäsongen. I år kommer hon
att åka på de tre världscuptävlingarna som är och under hösten blir det förmodligen något
extra träningsläger för att förlänga utomhussäsongen. Halvmatchen är hennes gren och det
som hon tycker är roligast. Under
vintern är det dock luftskytte som
gäller då hon vill bli bättre även i
det och då det är bra träning för
50-metersskyttet. I Lindas träning
ligger fokus på olika bitar.
– Många bitar behöver förbättras. Förra året sköt jag bra knästående på träning, men jag fick
inte ut det på tävling. Så det här
året blir nog ett knäår.
Första världscuptävlingen 2012
väntar i London i april.
– Det känns jättebra. Det känns

som att det är ganska nära, så
det är motiverande. Men ändå är
det långt bort, så jag har väldigt,
väldigt många träningspass till
dess. Men det kommer bli bra.
Att satsa på att överträffa sina

världscupplaceringar från förra
året är dock inget hon tänker på.
– Nej, jag ska göra så gott jag
kan, men jag kan inte säga att jag
har som mål att överträffa förra
årets resultat. Jag tog ett så stort

steg förra året, så jag vågar inte
hoppas att tar ännu ett stort steg
i år. Klart att jag skulle vilja det,
men det är inget jag vågar kräva
av mig själv. Men det vore förstås
roligt! Q

FAKTA
SKYTTAR I SVERIGES OLYMPISKA
KOMMITTÉS
TOPP- OCH TALANGGRUPP
]THERESE LUNDQVIST Lerduva
]HÅKAN DAHLBY Lerduva
]MARCUS SVENSSON Lerduva
]NIKLAS RINGBORG Lerduva

]STEFAN NILSSON Lerduva
]JONAS JACOBSSON Gevär
]LINDA OLOFSSON Gevär
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TRE SM- OCH
O
TVÅ RM-KLASSER NÄR

EGGVENA-BRÅTTENSBY SKF
TOPPAR MED FÄLTSKYTTE-SM I VÅRGÅRDA I APRIL
text och foto JONNY KARLSSON

Eggvena-Bråttensby skytteförening toppar sin historia med att arrangera fältskytte-SM med tre SM- och
två RM-klasser i Vårgårda i april. Föreningen bildades 1966 genom sammanslagning av Eggvena och
Bråttensby skytteföreningar. Samtidigt startades ”Novemberträffen”. Denna tävling genomfördes 13 gånger
varefter den bytte namn till EB-Träffen. Deltagarrekordet är från 10-årsjubileet som samlade 611 skyttar.
Under förra året firade föreningen sina 45 år med att arrangera
EB-Träffen/Västra Götalandsmästerskap med 100-talet deltagare på Remmene skjutfält.
1995 var Eggvena-Bråttensby
skytteförening delaktig i Västgöta-Dals skytteförbunds arrangemang av öppet fältskytteSM, med Alingsås som centralort. Den gången deltog 473
skyttar. Svensk mästare blev
Roger André, Vadstena. Östergötland och Stenungsund segrade i förbunds, respektive föreningslagtävlingen.
Jan Carlsson hade tillsammans med Assar Bengtsson ansvaret för banläggningen. Till
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årets SM återkommer Jan som
tävlingsledare och tillsammans
med Lars-Åke Andersson även
som ansvarig för banan. Vid
förra SM:et fick banläggarna
mycket beröm för följande
disposition:
1. B45 425 m
2. 1/6 315 m
3. C50 374 m
4. B65 Knä 528 m
5. 1/3 455 m
6. S20 H Knä 264 m
7. B100 606 m
8. C40 405 m
Eggvena-Bråttensby är en
förening med knappa 50-talet

medlemmar från såväl Herrljunga som Vårgårda kommun.
Fältskyttet har en stark tradition i bygden och flera gånger
tidigare har vi till större tävlingar
fått mobilisera 100-talet frivilliga säger ordförande Lars Eckstrand.
Tävlingscentrum för fältskytteSM 2012 blir Tångahallen i Vårgårda. Bansträckningen kommer huvudsakligen att ligga i
Herrljunga kommun. Det kommer att tävlas i tre SM-klasser i
liggande/ställning: Öppen SMklass, Veteran- och Juniorklass
samt i de två nyetablerade RMklasserna i liggande: Veteranoch Ungdomsklass. Dessutom

blir det förbunds- och föreningslagtävlingar i SM-klasserna. Nytt
för årets tävling är att p s s som
veteranskyttarna delas upp i
ställnings- respektive liggandeklass görs detsamma för ungdomar upp till 20 år. Därmed
skall fler ungdomar ges möjlighet att få känna på SM/RMkrutröken.
Eggvena-Bråttensby skytteförening ser fram emot att som
minsta arrangör någonsin få
genomföra det mest ambitiösa
SM/RM-programmet genom
alla år.
Mer information finns på
www.faltskyttesm2012.se Q
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Att anordna
skytte på lov

Sofie Holm och Oscar Eriksson närmast på bilden.

text MIMMI STEEN

att få nya ungdomar till föreningen är att hålla öppet
i skjuthallen då skolorna har lov. Många kommuner i Sverige kommer
vid sport- och höstlov ut med aktivitetsprogram där föreningar på ett
enkelt sätt kan nå ut till barn och ungdomar.
Att visa sitt intresse för att hålla öppet i träningslokalen under loven
gör att ungdomar och föräldrar får upp ögonen för sporten. Att kontakta ansvariga inom kommunen för att medverka i aktivitetsprogram
eller liknande är enkelt. I de flesta stora kommuner i Sverige finns det
tydlig information på respektive hemsida kring hur föreningen ska gå
till väga. Det går även bra att kontakta ansvariga via telefon. Bor ni i en
kommun där det inte går att marknadsföra sport- eller höstlovsaktiviteten via kommunen så är skolorna många gånger positivt inställda till att
låta föreningarna sätta upp eller dela ut lappar till eleverna.
Oftast kan man själv besluta vilka tider som det ska vara öppet för
ungdomarna att komma till lokalen och skjuta. De barn och ungdomar
som går på aktiviteterna är beredda på att det kostar en liten slant.
Hur stor eller liten den summan ska vara är även den oftast upp till
föreningen i fråga att besluta om. Vanliga frågor bland föräldrar och
skolpersonal är kring minimiåldern för ungdomarna. Då vi har många
grenar inom skyttesporten varierar detta ju en hel del. Se därför till att
även skriva med hur gamla ungdomarna måste vara för att få skjuta.
Något som man bör vara beredd på är att det kan komma många
personer som vill prova på att skjuta och man bör därför välja en eller
flera dagar, och tider då det kan finnas flera ansvariga ledare på plats.
Har ni ont om plats i träningslokalen kan det även vara bra att i förväg
meddela hur många deltagare som kan prova på samtidigt. Q

ETT BRA SÄTT
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Vad planerar
ert SDF för
verksamhet
för 2012?

ALF LINDQVIST, Örebro
Att få igång Örebro Skyttecenter.
Vi har inte fått skjuta där på sex
år, men vi räknar med att få vara
igång till sommaren.

PETER EKSTRÖM, Södermanland

CILLA WIKSTRÖM, Västerbotten

Att få med alla föreningar i verksamheten. Det kräver mycket
tid då vissa finns men inte syns.
Någon gång i juni ska vi ha en
aktivitetsdag som inte är skytte.
Det ska bli spännande att se hur
det faller ut. Huvudsyftet är att det
ska bli en rolig dag, med chans till
diskussion om skyttet i distriktet.

Ungdomssektionen har börjat
komma igång och jag hoppas att
det ska fortsätta utvecklas. De
startade en träningsgrupp i höst
och vi hoppas på ökning. Och så
ska vi ut och träffa föreningar och
prata om IdrottOnline.

INGEMAR JONSSON, Västsvenska

HÅKAN PETTERSSON, Gotland

Det är egentligen att behålla de
aktiviteter som redan finns i dag,
så att vi inte tappar mer aktivitet i
SDF:et. Vi ska göra det genom att
se till att vi alltid har engagerade
grenledare som driver på. Och
så ska vi sprida vidare IOLkunskaper.

Normal tävlingsverksamhet, men
inget större projekt eller evenemang på G. Vi hoppas på att Visby Skyttegille får ny elektronisk
utrustning till 10 banor för gevär
50 m. Och en annan förening
jobbar på ett nytt projekt med helt
ny pistolskyttebana.

TRADITIONELLT JULLOVSLÄGER

PÅ GOTLAND
text JEHNNY GARDELIN, SOFIA GULLIN och SOFIE HOLM, VISBY SKG UNGDOMAR.
foto JOHN ERIKSSON

”SKRATTA, FOKUSERA och tävla mot dig själv”. Det var vad de
erfarna skyttarna sa till nybörjarna,
när de fick i uppgift att komma på
de tre huvudsakerna som man bör
tänka på som skytt.
I mellandagarna genomfördes
ett ståläger i luftgevär på Gotland.
Tommy Olsson, tränare för skyttegymnasiet på Gotland, var tränare
på lägret och allt från nyblivna ståskyttar till mer erfarna skyttar var
välkomna. Sammanlagt deltog 15
skyttar från sex olika skytteföreningar runtom på Gotland.
Lägret inleddes med en liten
presentation då vi fick berätta vart
vi kom ifrån och våra förväntningar. Sedan började vi direkt med att
skjuta tre så bra tavlor vi bara kunde. Det gav både oss och Tommy
en inblick i vilken nivå vi låg på och
hur vi kunde utvecklas. Vi fortsatte
dagen i grundprincipernas anda,
både genom korta teoripass och
längre skytteövningar. Klockan
fem avslutade vi skyttet och det
var dags för mat på restaurangen
Lilla Elefant.
När vi kom tillbaka var det dags
att prova på luftpistolsskytte. Olof
Viding och Petter Gullin fick en
tuff uppgift att lära oss grunderna!
Alla deltog och efter mycket om

och men lyckades även alla träffa
tavlan! Det var mycket uppskattat
och kanske fick vi några framtida
pistolskyttar på köpet?
Mycket skratt stod sedan på
schemat när det var dags för lekar.
Tiden flög iväg och när vi insåg
vad klockan egentligen var så blev
det dags att bege sig till sängs.
När vi vaknade upp tidigt nästa
morgon fick vi färska frallor till
frukost. När man väl hade vaknat
till var det inte dags att ta det
lugnt utan vi fick ta på oss våra
ytterkläder och gå ut i blåsten
och ha uppvärmning. När vi kom
in igen, varma och glada, sköt vi
lite olika lekar som poängjakten,
stegen och ett golfmästerskap
för att träna på att varje skott är
viktigt. Vi avslutade skyttet med
att skjuta tre så bra tavlor vi kunde
igen, för att se vad som hade hänt
efter två dagars skytte. Nästan alla
förbättrade sina resultat!
Hela dagen avslutades på eftermiddagen med en pratstund och
fredagsfika. Vi tackade alla föräldrar och ledare för deras hjälp med
skyttet, maten och städningen.
Vi ungdomar på Gotland ser
fram emot nästa luftgevärsläger
och ett stort tack till alla som gör
detta möjligt! Q
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SKYTTEPRESTATIONER
FRAMHÄVDES PÅ IDROTTSGALA
text och foto JOSEFIN WARG

100 år efter att Oscar Swahn vunnit OS-medaljer på hemmaplan, framhävdes hans prestation
på den svenska idrottsgalan 2012. På idrottsgalan var det annars ridsporten som tog hem den
finaste skalpen, detta genom ryttaren Rolf-Göran Bengtsson som vann Jerringpriset.
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Ryttaren Rolf-Göran Bengtsson tackar för Jerringpriset.

FAKTA
VINNARE PÅ IDROTTSGALAN 2012
] ÅRETS NYKOMLING Moa Hjelmer, friidrott
] ÅRETS PRESTATION Therese Alshammar, simning
] ÅRETS LAG Charlotte Kalla och Ida Ingemarsdotter, längdskidor
] ÅRETS LEDARE Per Johansson, handboll
] ÅRETS KVINNLIGA IDROTTARE Therese Alshammar, simning
] ÅRETS MANLIGE IDROTTARE Marcus Hellner, längdskidor
] JERRINGPRISVINNARE Rolf-Göran Bengtsson, ridsport
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Elitidrottsmän, sportjournalister,
prins Carl Philip och andra
kändisar fyllde Globen en måndagkväll i januari. Det var den
årliga idrottsgalan där priser
skulle delas ut till idrottare för
deras prestationer under år
2011. Ridsportens Rolf-Göran
Bengtsson vann det som många
anser vara den finaste idrottsutmärkelsen att få, Jerringpriset,
för sitt EM-guld förra året. Simmerskan Therese Alshammar
var inte på plats men blev likafullt galans drottning. Hon fick
priset för årets prestation och
årets kvinnliga idrottare, samt
mottog Svenska Dagbladets
bragdguld via video från Australien.
Under galan varvades prisutdelningar med musikuppträdanden, inslag av komisk karaktär och videor med idrottsliga
teman. Bland annat visades ett
inslag om OS 1912, som i år
firar 100-års-jubileum. Här fick
publiken höra om mästerskytten
Oscar Swahn som vann flera
medaljer och än i dag är den
äldsta OS-medaljören genom
tiderna.
Idrottspriserna är dock i fokus
under kvällen. Fyra nominerade
i varje kategori, men tyvärr ingen
skytt. Varje specialidrottsförbund (såsom Svenska Skyttesportförbundet) får föreslå sina
egna kandidater till idrottspriserna. En jury, som består av tidigare aktiva idrottsmän samt
sportjournalister, utser sedan
de nominerade i varje kategori.
Därefter får Idrottsakademiens
knappa 200 medlemmar rösta

1 Dubbeltrapskytten Håkan Dahlby, inbjuden av organisationen Ren Idrott, för vilka han är ambassadör. 2 Kerstin och
Rolf Bodin. 3 Lerduveskytten Niklas Ringborg på plats för att motta ett stipendium för att kunna kombinera sitt skytte
med universitetsstudier. 4 Pia Hansen med dottern Vicky.

på sina favoriter, för att få fram
respektive vinnare. Vid mitten
av bord 77 på Globengolvet
under galan hittades en av
Idrottsakademiens ledamöter,
Ragnar Skanåker.
– Hur många gånger har galan hållits? Tretton nu? Ja då har
jag varit på galan tretton gånger,
kommer han fram till som svar
på min fråga.
På sin högra sida har Ragnar
sonen Herman som för första
gången besöker galan. Han har
inte blivit skytt som sin far, utan
han har annat för sig berättar
han.
– Jag dansar i stället. Mest
locking och Michael Jacksonstyle.
Och hur är det att gå
på idrottsgala?
– Jag tycker att det är bra, kul.
Eller festligt som pappa skulle
säga!
Innan prisutdelningarna äger
rum gissar Ragnar Skanåker på
kvällens vinnare. Therese Alshammar tippar han för både

Jerringpriset, årets kvinnliga
idrottare och prestation. Två av
tre rätt just där.
– Personligen tycker jag att
simning är större global idrott
än skidor, det är hårdare konkurrens där. Just nu är hon
bäst i allt, förklarar Skanåker
varför han både tror och tycker
att Alshammar ska ha ovan
nämnda priser.
Även lerduveskytten Pia Hansen och Kerstin Bodin, som
skjutit pistol, fanns på galan som
de Idrottsakademiledamöter de
båda är.
– Det har varit en jättebra
kväll. Jag är glad att Rolf-Göran
Bengtsson fick Jerringpriset.
Ridsporten får inte vansinnigt
mycket uppmärksamhet i
Sverige, men det är väldigt stort
i världen. Och de har en tuff
tillvaro och får kämpa på med
sina hästar som helt plötsligt
kan bli sålda, säger Kerstin Bodin när galan är slut.
Tre gånger har bragdguldet
gått till skyttar: Torsten Ullman
1937, Kurt Johansson 1966

och senast 2008 till Jonas
Jacobsson. Och 2001 gick
priset som årets nykomling till
gevärsskytten Jonas Edman
som året tidigare överraskat de
flesta genom att vinna OS-guld
på 50 m liggande. På frågan
vad som krävs för att någon
skytt återigen ska vinna pris,
eller ens bli nominerad, är Pia
Hansen säker:
– Det enda som räcker för
nominering är OS-guld. Sedan
för att vinna vet jag inte. VMguld gör att man omnämns i
diskussionerna, men det räcker
inte för nominering. Det är svårt.
Skytte har för lite tv-tid, säger
hon. Kerstin Bodin håller med.
– Jag tror att det måste till ett
OS-guld för att en skytt ska nomineras i någon av kategorierna.
Såvida ingen idrottare tar något
guld, då kanske det räcker med
silver, säger hon. Så har skyttet
vinstchans på nästa års gala då
kanske?
– Ja, nästa år hoppas jag att
vi har någon skytt nominerad,
säger Bodin. Q
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TIO ÅR

– en viktig åldersgräns
för luft- och kolsyretuber

text JOSEFIN WARG

NÄR LUFT- ELLER KOLSYRE-TUBEN

på ditt gevär eller
pistol är 10 år gammal får den inte användas längre. Detta
säger skyttets regelböcker. Och det är en åldersgräns som
är viktig att följa. Slitage av tuberna kombinerat med ett
högt tryck gör att de kan vara farliga att använda.
När en tub har fyllt tio år är den inte längre tillåten inom
skyttet. Tillverkarna av trycktuber för luftvapen garanterar
bara säkerheten på tuberna i 10 år. ISSF har tagit det på
all-var och skriver i reglementet att skyttar ska delta med
tuber
som inte är äldre än 10 år. Det beror på förslitning som
kan uppstå i tuben, till exempel på grund av stötar eller av
fukt inne i tuben.
Om man exempelvis fyller lufttuben med kompressor
utan filter eller pumpar med handpump kan tuben bli
väldigt varm emellanåt, vilket kan leda till att fukt kommer
in i den. Fukten gör att godset blir försvagat inifrån, precis
som rost angriper bilen utifrån. Svaga punkter kan uppstå
som till slut inte står
emot det höga trycket. Svaga punkter och sprickor kan
ock-så uppstå om tuben får en smäll eller stötar.
När det gäller driftsäkerheten och prestandan på
vapnen så har kvaliteten på luften stor betydelse. Och
felbehandling av en lufttub kan också göra att den
försvagas redan innan åldersgränsen. Därför är det viktigt
att sköta dem rätt.
– Om man använder handpump ska man pumpa lite
och ofta, gärna direkt efter att man har skjutit. Om
man använder en kompressor ska man använda en bra
kompressor med bra filter, säger en återförsäljare.
Det allra bästa för tuben är att man pumpar den med bra
och ren tryckluft, helst via en kompressor med bra filter. Q

18

Svensk Skyttesport
Skytt
ttesport är alla s
skyttars tidning. Du kan själv bidra med ett referat eller reportage till tidningen,
om du har något särskilt att dela med dig av. Det är bara till att skriva och skicka in texten med tillhörande
bild! Att skriva för en tidning kan vara utmanande, svårt och tråkigt. Men det kan också vara alldeles
underbart roligt och inspirerande.

Att skriva för tidning
text JOSEFIN WARG

ATT KOMMA IGÅNG

kan vara svårt ibland. Därför ska vi här gå igenom
några frågeord som är bra att ha i medvetandet i skrivprocessen.
Frågorna du ska ställa dig är: Vad? Vem? Var? När? Hur? Varför?

När? När var det du skriver om? Inte alltid relevant, men det är
informativt. Var det en särskild månad? I gryningen eller sena
eftermiddagen? I årets höststorm? Eller en helt vanlig lördag?

Vad?
Den allra viktigaste frågan när du skriver. Är det en tävling, ett läger,
en konferens eller kanske en skjutbana du ska skriva om? Vilken gren
handlade det om? Och vad är intressant? På en tävling är det kanske
den som sköt allra bäst som är intressant. Eller den som gjorde sin
första tävling någonsin? På lägret, vad ni gjorde och vad du lärde dig.
På konferensen kanske det är besluten som togs, och i fråga om
skjutbanan är kanske vad som är speciellt med den.

Hur? Hur gick det? Och hur gick det till? Hur var banan? Hur var
ljuset? Hur var humöret hos deltagarna?

Vem? Vem tävlade? Vem gjorde bra resultat? Vem hade roligast?
Vem deltog på tävlingen/lägret/konferensen?
Vem brukar skjuta på skjutbanan?
Var? Var ligger detta som du skriver om? En text blir lättare att ta till
sig om läsaren vet var det hela utspelar sig.

Varför? Varför gick det som det gick? Varför sköt en person så bra i
dag, och en annan sämre?
Det finns hur många som helst frågor att ställa sig kring det du ska
skriva om. Blanda svar på vad-frågor, med hur-frågor och varförfrågor. Lägg till svaret på någon när-fråga, vem-fråga och var-fråga.
Därefter så ska du se att skrivandet går som en dans. Lycka till! Q

Vill du bidra till Svensk Skyttesport med ett referat,
reportage, insändare, krönika eller liknande?
Skicka ditt bidrag till redaktionen@skyttesport.se
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