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Missa inte
årets
skol-SM

Ni har väl inte missat
IdrottOnline
PROJEKTET

snart är det dags för årets
skol-SM i skytte som i år arrangeras av Upplands Skyttesportförbund 22-23 september 2012.
Tävlingsplatser är Enköping
(banskytte) och Kungsängen
(fältskytte). Anmälan ska vara
arrangören tillhanda senast 24
augusti. ■

erbjuder genom projektet samtliga föreningar hjälp att komma igång i datasystemet
Idrott-Online. I första hand erbjuds kostnadsfria kurser som
distrikten genomför tillsammans med SISU Idrottsutbildarna. På
dessa utbildningar arbetas det främst med medlemshantering,
årsrapportering och registrering av tävlingslicenser. Distrikten
kan även erbjuda er support och utbildning utöver ovanstående
kurs.

svenska skyttesportförbundet

Hemmahopp i

Har ni ännu inte gått en utbildning och är intresserad? Eller har
du några andra funderingar kring ert användande av IdrottOnline? Kontakta i så fall ansvarig person i ditt distrikt. Kontaktuppgifter till dessa hittar du på www.skyttesport.se. Bara klicka på
IdrottOnline-projekt-loggan till vänster så kommer du rätt. ■

European Cup
14-16 september går finalen i pistoltävlingen European Cup
i Uppsala. Sverige får ställa sitt hopp till fem skyttar, som tillsammans
gör sex starter. Det är Jan-Olof Danielsson i standardpistol och grovpistol, Mikael Andersson standard, Arnold Broberg standard, Mikael
Nilsson standard och Tobias Vikberg i grov. Vid sista deltävlingen, som
gick i Finland i juli såg J-O Danielsson till att genom en tredjeplats i
standardpistol ta en sista finalplats för Sverige. ■

den

Två svenskar
i världscupfinalen
sin seger i
världscupen i London blev
skeetskytten Stefan Nilsson
klar för höstens världscupfinal. Efter OS står det klart att
han där får svenskt sällskap
av dubbel-trapskytten Håkan
Dahlby. Silverplatsen på OS
gav Dahlby nämligen en
direktplats i världscupfinalen
som går i Maribor i slutet av
september. ■

i och med
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Klubbtränarutbildning
Pistol
pistolsektion bjuder in till Klubbtränarutbildning Pistol den
14-16 september 2012 på Öckerö Skyttecenter. Ta chansen att
bli en bättre tränare genom denna kurs som bland annat tar upp
ledarskap, skjutteknik, prestationspsykologi och mental träning.
Läs mer på Pistols sida på www.skyttesport.se ■

Premieresultat för

Oskar
vid dm för Västsvenska Skyttesportförbundet, pistol 25 och
50 meter, sköt Oskar Ekblad fina
556p i standardpistol för juniorer,
vilket innebar premieresultat
och dessutom årsbästa. Oskar
sköt också en mycket fin match
i fripistol med 540 p, det skedde
dock under match två vilket inte
medför premieresultat. Oskar
visar dock att han har poängen i
kroppen, så det kommer säkerligen att bli fler premieresultat för
honom. ■
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DAHLBYS SKÖNA OS-TRIUMF
text JOSEFIN WARG

foto JONAS EDMAN

Han tog sig till dubbletrapﬁnalen med en hårsmån. Men
väl i ﬁnal var Håkan Dahlby bäst när det gällde. 49 av 50
träffade duvor i ﬁnalen gjorde att han avancerade från
femte till andra plats. En hett efterlängtad OS-medalj var
därmed bärgad!

på
OS i London sin tredje OS-start.
Med en femte- och en elfteplats
tidigare var målet nu, medalj.
Dubbeltraptävlingen började
dock med ett relativt lågt resultat
för Dahlby i första serien. ”Bara”
45 träff av 50 och redan där var
det säkert många som såg finalchanserna som körda. Men i det
knepiga blåsiga vädret var det
ändå ett helt okej resultat och
Dahlby låg sexa inför följande
rundor.
I såväl andra som tredje serien
träffade han 46 av 50 duvor,
totalt 137 träff. För svensk i final
skulle krävas ett antal bommar
från några skyttar i de två sista
skjutlagen. Och om marginalerna
varit emot de svenska skyttarna
tidigare, var marginalerna med
Dahlby här – för det blev final.
– Håkan har lite tur. Två ärrade kämpar, indiern Sohdi och
italienaren D’Aniello, skjuter bort

hÅkan dahlby Gjorde

Stefan Nilsson skjuter.
Kikarklass var en nyhet på SM.
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sig i sista serien. Så det är bara
att tacka och ta emot. Men vi
har haft stolpe ut tidigare och nu
hade vi stolpe in, säger förbundskapten Claes Johansson.
När finalen kom såg Håkan
lugn och säker ut och hans
skytte var likadant. Han fick träff
på träff, utom i trettonde dubblén
där han missade andra duvan.
Men sedan träffade han igen.
Vid ett tillfälle stod han skjutklar,
men tog om.
– I dubblén mot slutet var det
på grund av vinden. Richard
bommade sin andraduva på
grund av vinden och då tänkte
jag att ”det där ska inte jag göra”.
Så jag lät vinden mojna och sköt
sen.
Och medan Dahlby träffade det
mesta, darrade konkurrenterna
något. Vasily Mosin och Fehaid
Aldeehani som delade andraplatsen inför final missade här och

där. Till och med Storbritanniens
Peter Robert Russel Wilson, som
var i stor ledning inför finalen,
missade duvor. Med bara några
dubbléer kvar hade Dahlby avancerat upp på medaljplats som till
slut var silverplats. I sista dubblén kunde Dahlby säkra silvret
vid två träff, och han gjorde det
klockrent. När Wilson träffade
sina två hade han säkrat sitt guld
och medaljjubel utbröt från dem
båda. Även om det tog ett tag för
Håkan att förstå vad han lyckats
med.
– När jag skjutit sista duvan
såg jag på resultattavlan där det
stod en etta på mig. Men det
var fyra skyttar kvar och när det
bara var Wilson kvar stod det
fortfarande 1 på mig. Då tänkte
jag ”Vad i helvete är detta?”. Och
så sköt Wilson och jag vände
mig om och såg på Claes som
sträckte upp händerna. Då insåg
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Tack

från sektionen

Olympiska Spelen 2012 är nu slut och då kan
vi summera våra lerduveskyttars framgångar i
London.

Linda Olofsson fick sin
bästa världscupplacering i karriären.

Till att börja med så kan vi konstatera att Sverige är ett av
väldigt få länder som kan presentera fler än en lerduveskytt på
ett OS. Att då ha tre skeetskyttar och en dubbeltrapskytt med
är unikt och det lämnar ett stort eko i skyttevärden.
Att bara ta sig till ett OS är en stor prestation och att sedan
göra så pass bra ifrån sig är en ännu större prestation. Vi kan
summera två sjundeplatser och en femtondeplats (på samma
poäng som tian) i skeet och så naturligtvis Håkans silver i dubbeltrap, och det är fantastiskt bra.
Vi från lerduvesektionens sida vill på detta enkla sätt tacka
våra skyttar för denna prestation och vi vill också tacka de
personer som tillsammans med skyttarna har kämpat för att
nå detta mål. Jag tänker då på familjer, tränare och så vidare.
Vi tackar även de klubbar som ställt upp för våra skyttar och
sist men inte minst, ett stort tack till vår förbundskapten Claes
Johansson.

jag att jag tagit en OS-medalj,
inte förr.
Alla i finalen hade skjutit 45
träff utom Dahlby, som satt fina
49.
– Jag brukar skjuta bra i finaler
faktiskt. Under de senaste åren
har jag skjutit väldigt stabilt. Men
sedan är det ju från dag till dag,
5

och idag så fungerade allting.
Det kvittade vart duvorna gick, så
var jag där, sa en glad Dahlby till
Radiosporten direkt efter finalen.
Det var en jublande glad Dahlby som hoppade och studsade
och log när han förstått vad
han gjort, och lyckan gick heller
inte att missta sig på när han

fick kliva upp på den olympiska
prispallen.
– Jag har ju gått för guld, men
silver är helt okej. Det var skönt
att stå på pallen med grabbarna,
då var jag stolt. Väldigt stolt!
Bronset gick till ryske Vasily
Mosin efter särskjutning mot
Fehaid Aldeehani från Kuwait. ■

Vi skänker naturligtvis en speciell tanke och ett STORT GRATTIS till Håkan Dahlby som bjöd på ett fantastiskt skytte och en
stunds otrolig spänning i finalen på dubbeltrap.
Tack Håkan, Tessan, Stefan & Marcus - nu ser vi framåt mot
nya mål!
Michael Strindholm
Ordförande lerduvesektionen
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Therese
LUNDQVIST

OS-SJUA EFTER
SÄRSKJUTNING

text JOSEFIN WARG
foto JIMMY PERSSON

Therese Lundqvist var ytterst nära att nå ﬁnal i damernas
skeet på OS 2012 i London. Hon ﬁck skjuta särskjutning
om ﬁnalplats, med missade där. Men hon slutade på en ﬁn
sjunde plats i sin OS-debut.
– Det känns jättebra. Det här bevisade att jag har det inom
mig. Jag har mött jätteduktiga skyttar, men ändå kunnat
tampas med dem. Det känns bra att ha det i ryggen för
framtiden, säger Lundqvist.

Therese Lundqvist inledde strålande i första rundan i damernas
skeet på OS. Någonstans i mitten
av rundan kom dock en bom följt
av ytterligare två, innan hon satte
resterande duvor. 22 träff av 25
alltså, vilket gav henne en plats i
mitten av resultatlistan så långt.
– Första serien var jag toknervös. Det blev bättre till de andra.
I sista serien var jag bara kolugn
och hade jättekul, säger hon
efter tävlingen.
Det blev ytterligare tre bom för
Therese i andra rundan. Med 44
träff på de första 50 duvorna
låg hon på en delad sjundeplats
inför avslutande serien.

– Therese missade de enkla,
men tog de svåra, dubbelduvorna. Tredje omgången sköt hon
riktigt bra. Hon blev starkare och
starkare i psyket tror jag. Mycket
bra gjort faktiskt, sa Jimmy
Persson, Svenska Skyttesportförbundets ordförande, som satt
i publiken.
Det blev 23 svenska träffar i
tredje rundan och totalt 67 poäng.
– Det har rent generellt känts
bra. Platta fem har strulat lite, jag
misstänker att jag har gått lite för
snabbt på den och fegat på den.
Så det får jag förbättra, säger
svenskan.
När alla skjutlag var färdiga stod
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det klart att 67 poäng räckte till
särskjutning om en finalplats. I
särskjutningen ställdes Lundqvist
mot italienska Chiara Cainero
som vann OS-guldet 2008. Särskjutningen fick dock ett snabbt
och oturligt slut sett med svenska
ögon, då Lundqvist missade
första duvan i första dubblén.
– Det känns ändå helt okej
att åka ut mot den dåvarande
OS-mästarinnan. Jag gjorde lite
taskig anläggning i det första
skottet, så jag hade bara tur som
träffade det andra.
Men en fin sjundeplats för
Therese Lundqvist som nu fått
en ordentlig portion erfarenhet

med sig i satsningen mot hennes
stora mål - OS i Rio 2016.
– Det känns ganska bra faktiskt, superkul, säger hon.
Vann gjorde USA:s Kimberly

Rhode som sköt olympiskt rekord i grundomgången med 74
träff, sköt fullt i finalen och därmed tangerade världsrekordet
och som dessutom sällade sig till

den lilla grupp olympier genom
tiderna som vunnit medalj i fem
OS i följd. Silver till Kinas Ning
Wei och brons till slovakiska
Danka Bartekova. ■
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FINA OS-DEBUTER AV

SVENSSON och NILSSON
text JOSEFIN WARG foto JIMMY PERSSON

De svenska skeetherrarna gjorde en ﬁn prestation i OS-skeeten. Det räckte inte hela
vägen till ﬁnal, men ack så nära det var. Marcus Svensson slutade bara en duva ifrån
ﬁnal och Stefan Nilsson ytterligare en efter. Återigen har de svenska skeetskyttarna
alltså visat att Sverige är en skeetnation att räkna med.

Herrarnas skeet sköts över två
dagar, med tre serier dag 1 och
två + final dag 2. Både Marcus
och Stefan inledde med varsin
22-serie, ett högst normalt resultat i denna OS-tävling. Stefan
följde därefter upp med två raka
25-serier. Totalt 72 av 75 träff
för honom och med det låg han
på andra plats inför den andra
dagen.
Marcus Svensson följde upp
sin första runda med två serier
7

om 24 träff vardera. Med sina 70
träff låg han på delad elfteplats
inför avslutningsdagen.
– Under de här förhållandena
har de skjutit bra, grabbarna. Det
är lite besvärligt, vinden i första
hand. Det är byvind och när det
kommer en körare så dyker duvorna och det här var inte alla med
på i morse, sa förbundskapten
Claes Johansson efter dagen.
Den andra dagen var Svensson
först att skjuta av de två svensk-

arna och han inledde med sin
tredje 24-serie på fyra serier. Stefan Nilsson följde och halvvägs
in i serien såg det bra ut, men så
hände något på fjärde plattan och
han fick två bom.
– Jag tyckte att duvan gick fel,
den kom 1,5 meter närmare mig
än dess normala bana. Jag ansåg
att den var sönder, men domaren
ansåg att den var regelrätt, säger
han.
En till bom följde tätt därpå,
kanske på grund av viss obalans
efter protesten, innan han satte
återstående duvor. Tre bom ändå
som gjorde att han rasade i resultatlistan.
25 träffar av 25 möjliga var ett
krav i den sista rundan för att de
två skulle ha chans på final. Marcus Svensson gjorde då sin poängmässigt bästa serie i tävlingen
och sköt de 25 som krävdes. Nilsson höll sånär på att göra som sin
landsman, men en bom blev det
och han slutade på 24 träff. 118
poäng totalt och utan chans att nå
final. Det blev för honom plats 15
i resultatlistan, på samma resultat

som tian. För Svensson levde
finaldrömmen ett litet tag till, men
när danskar, italienare och tjecker
skjutit klart var finalfältet fullt med
skyttar som skjutit 120 träff eller
fler. En duva mer än Svenssons
119, och han fick nöja sig med en
sjundeplats.
– Visst är det tråkigt att inte gå
till final eftersom det var mitt mål,
men det var bara en duva ifrån så
jag är inte missnöjd. Man vill ju ha
så många träff som möjligt, sedan
hur långt det räcker får man se.
Så det är roligare att vara en duva
ifrån och sluta sjua än två och
sluta tolva, säger Svensson efter
tävlingen.
– Jag var nervös i första serien,
så det straffade sig rätt så hårt.
Skyttet fungerade inte. Men sedan
hade jag egentligen en träff till där
som varken jag eller domarna såg,
men alla andra såg, så jag skulle
egentligen haft 23 där, fortsätter
han.
De resterande fyra serierna är
han nöjd med.
– De andra fyra var precis som
i vilken annan tävling som helst.

Och jag är nöjd, jag sköt ändå 97
av 100 på dem.
Även Stefan Nilsson är i stort
sett nöjd med sin insats.
– Jag gjorde en bra tävling
tycker jag. Jag var spänd i går
morse, men följde upp bra med
två 25:or. Första serien i dag hade
jag en duva som jag tyckte gick
fel, men 24 i sista var bra, sa han
just efter avslutad tävling.
Och om än han tycker att det var
synd med den duvan han ansåg
var felaktig var det inte den som
var avgörande tycker han.
– Absolut tråkigt, men ändå, det
var inte bara den duvan som påverkat det. Man har två dagar på
fyra år på sig då allt ska stämma
och det är svårt. Men det är klart,
det hade känts bra om jag fått
igenom min åsikt.
Tävlingen vanns av den regerande OS-mästaren Vincent Hancock från USA som sköt 148
träff (123+25). Danske Anders
Golding knep silvret på 146
(122+24) och bronset, efter
särskjutning, gick till Nasser AlAttiyah från Qatar på 144 träff. ■

eXtra!
Mer om de olympiska spelen 2012 i
london kommer du att kunna läsa i nästa
tryckta nummer av svensk skyttesport
som kommer ut i september.
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eriC
WallBerG
taggade uPP från silVer till guld
text och foto MIKAEL SVENSSON

När Eric Wallberg från Arvika summerade SM i korthåll
liggande med tre silver blev det lite värmländska tråkningar om ”bara silver”. Dagen efter svarade Eric i korthåll ställningar – med tre guld på SM-banan i Sandskogen, Ystad.
– Jag hade bra lagkamrater också, annars blir det inte lagmedaljer, inflikar Eric, och framhåller
laget framför jaget.
Jämväl var han motorn till att de
individuella medaljerna kompletterades med silver och guld för
såväl Arvika som Värmlands
distriktslag.
I ställningsfinalen intog Wallberg
den tredje finalbanan med 190
poäng, lika med tvåan Viktor
Webeklint, Furulund, och en pinne
efter Caroline Törnvall, Ultuna.
När de 15 finalskotten avverkats
hade Wallberg och Törnvall bytt
plats, sedan Eric summerats till
330 poäng mot 329 dito för
såväl Viktor som Caroline.
– Det har gått klart över förväntan, tre silver igår och tre guld
idag. Skyttet har funkat bra, lite
rörigt i grundomgångarna men
sen har jag klättrat i finalerna,
konstaterade Eric, som i liggandefinalen klättrade från 17:e till
andra placering.
Liggandefinalen blev en riktigt
8

jämn historia, där Niklas Henriksson, Heby, och Dan Jonsson,
Kviberg, ledde med 198 poäng,
för att i slutsammandraget landa
som sjua och åtta.
Skuggade dem med 197
poäng gjorde fjolårets mästare
Henrik Bengtsson, SvedalaBörringe, som till slut försvarade
titeln med 49-50-49 i finalserierna och 345 poäng totalt. En
lika stark finalserie hade enbart
Eric Wallberg, tvåa med 343.
Samma poäng hade även bronsmedaljören Sam Andersson,
Dagstorp-Lilla Harrie.
– Jag hittade en bra ställning
från start i finalen och kunde
skjuta ganska avslappnat trots
pulsen. Det är just den delen,
att hitta in i rätt ställning, som
jag förbättrat mest i år, förklarar
liggandespecialisten Henrik,
som även kan tänka sig längre
program framöver.
– Funderar på att satsa lite mer
på 60 skott liggande i framtiden,
säger han.

Eric Wallberg rönte stora framgångar.

Bland veteranerna turades kämparna Donald Johansson, Ale, och
Michael Normann, I16/Lv6, om i
toppen. Michael inkasserade guld
i liggande och silver i ställningar,
medan Donald gjorde det omvända.
– Jag tappade tre poäng på

de två första skotten, men det är
bara på det igen. När man sedan
skjuter bra är det svårt att förstå,
det flyter bara på. De dagar man
lyckas stänga ut störande moment, då går det riktigt bra, analyserade Michael efteråt.
– Femte guldet på 50 meter.

Det är kul att skjuta och jag tränar i huvudsak på den distansen.
Grundomgångarna funkade bra,
men jag hade svårt att få med
poängen i finalen. Idag klickade
knä och stå var kass, men man
får vara nöjd ändå, sa Donald.
I liggande summerades Michael
för 337 poäng mot 336 för Donald och 332 för trean Bo Högberg, Höör. I ställningar summerades Donald för 320 poäng mot
314 för Michael och 313 för trean
Berndt Andersson, Götlunda.
I riksmästerskapen för yngre utövare gick segrarna till Småland.
Fanny Börjesson vann 13-årsklassen med 193 poäng, medan
Mattias Forsberg från Gullabo
vann 15-årsklassen med 197
poäng.
SM-veckan inleddes med fältskyttet, där starka vindar sållade
ordentligt i resultatlistorna. Därför
var det ingen slump att en riktig
fältskyttespecialist i form av
Christer Berntsson, StamnaredSällstorp, avgick med segern på
36 träffar av 42 möjliga. God fältrutin gäller även för tvåan Ingemar Månsson, Helsingborg och
trean Anders Magnusson, Ålem,
med 35 respektive 32 träffar.
Veterantiteln klippte Arne Bergström, Härnösand, med 35 träffar
och närmast före Bo Dahlén, Finspång, samt Arnes klubbkompis
Gösta Hermansson. Elise Johansson från Roasjö vann 13årsklassen, medan John Gränsbo,
Falsterbo-Vellinge, triumferade i
15-årsklassen.
Arrangörsmässigt var det riktigt
trevligt för alla som tagit sig till
Skåne för att skjuta, oavsett om
huvudmålet var Margarethakedjan, SM med korta program eller
SM i långa program. En anledning

kan vara att tävlingarna avgjordes
samtidigt som OS i London tog sin
början. Just från dessa sammanhang hade tävlingsledare Jan-Ola
Olsson tagit Skytteveckans värdeord ”Best game ever”, och det var
något som de skånska klubbarna
med Ystad i spetsen verkligen jobbade efter.
– Jag pratade med en av parkeringsvakterna och möts man med
ett leende redan där är man på
banan. Tänk på att parkeringsvakten är den första du möter, sa
Margareta Ekberg-Emilsson, ansvarig för korthållsskyttet i SvSF:s
gevärssektion.
Hon tillägger:
– Man ser att folk ler och att det
är trivsamt, vi har bjudits på det
skånska gemytet. Anläggningen är
kompakt och vi möts av kunniga
och engagerade funktionärer.
För att Maggan inte skulle stå
oemotsagd tog undertecknad
pulsen på tre garvade skyttar:
– Trevliga arrangemang och fina
banor både här och på Margarethakedjan. Det är lite Norrland över
grillplatsen, sa Anders Brol-und,
Arvika Skyttegille.
– Det är en bra organisation.
Råkade ut för lite problem med
vapnet igår men det ordnades på
ett bra sätt. Sedan är det ett plus
att få möta solen i Skåne, sa Christian Erlandsson, Sjuhäradsbygdens
Sportskytteklubb.
– Den här banan är klokt byggd,
med bra solskydd både framåt
och bakåt. De är tänkt på alla
detaljer, det är bra arrangemang,
sa Michael Normann, I16/Lv6
Skytteförening.
Mottot ”best game ever” höll
bra – kanske ett motto att skicka
vidare till alla SM-arrangörer, ungefär som inom OS-familjen? ■
skyttesport webb nr 4 2012

sm-VeCkan geVär 50 Meter, sM internationella PrograMMen

malin oCH tHerese

i Härliga återkoMster På täVlingsbanan
text och foto MIKAEL SVENSSON

Det mästerskap i seniorernas SM som satt lite extra på näthinnan efteråt blev damernas halvmatch 3x20 skott. Där svarade först Therese Hermansson och sedan
Malin Gustafsson för härliga återkomster till tävlingsbanan.

Malin Gustavsson med Ellie.

Malin Gustavsson.

Sam Andersson.

Therese från Eringsboda/
Backaryd, men numera verksam
på Öland, hade dammat av bösssan efter ett par års uppehåll.
Juniortiden med tre raka JSMguld satt i. Inför finalen ledde
hon med 581 poäng mot 580
för Anna Normann, I16/Lv6, och
fjolårsmästarinnan Hanna Säker,
Skoga-Ekshärad, med 579.
Väl i finalen var det dock fjärde
banans spurtande Malin Gustafsson, Kviberg, som tog kommandot. Mäktiga 103,5 poäng i
finalen gav 681,5 mot 679,6 för
Hanna på andraplatsen och 677,3
för Therese på tredjeplatsen.
– Det var en bra final, trots att
det skakade en del. Förväntningar hade jag inga, men man vill
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väldigt gärna försöka nå guldet.
I grundomgången hade jag velat
ha mer, främst när det gäller knä,
sa en glad Malin efter triumfen.
Damernas liggandefinal
handlade mer om stabilitet än
dramatik. Anna Normann hade
kommandot med 593 poäng och
två dito i marginal till Gullabos
Gabriella Johansson, som i sin
tur hade en pinne ned till Ystads
Sarah Nilsson. Placeringarna i
mål blev detsamma, med Anna
som vinnare med 695,1 poäng
mot 693,0 respektive 691,7 för
de hungriga juniorerna.
– Hjärtat ligger på luften, men
talangen tydligen på 50 meter.
Kändes egentligen inte alls bra,
men det gick ju bra i alla fall.

Tryckte på rätt vind och att ta
ned mellan skotten, vilket jag
aldrig brukar göra normalt sett,
var medicinen, analyserade en
nöjd Anna efteråt.
I herrarnas helmatch intog Jonas Jacobsson, Krokek, ledarbanan med 1160 poäng och tre
i marginal. En position från vilken han inte släppte konkurrenterna inpå sig. En final med
oförändrade medaljpositioner
gav guldet till Jonas med 1257,9
mot 1254,3 för Karl Olsson, Eskilstuna, och 1253,8 för Anders
Wiemo, I16/Lv6, på bronspallen.
– Resultatet var inte bra. Det jag
är nöjd med är stående, eftersom
det varit risigt innan. Nu måste
jag fortsätta med att få ordning

på knäskyttet inför Paralympics,
sa Jonas efteråt.
Hela SM-veckan avslutades med
herrarnas 60 skott liggande, där
liggandespecialisten Sam Andersson, Dagstorp-Lilla Harrie,
äntligen kunde kvittera ut guldet
på 50 meter.
– Har legat på topp, men aldrig
vunnit SM. Målet var att skjuta
över 700 totalt, och det lyckades.
Var inne i den sköna bubblan
under finalen, och hade inte en
aning om hur det gick i övrigt, sa
en lättad och glad Sam när guldet
i favoritdisciplinen var i hamn.
Sam summerades till 700,1
poäng mot 699,5 för tvåan Per
Sandberg, Gimo, och 697,5 för
trean Sebastian Myhr, Kviberg. ■
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sm-VeCkan geVär 50 Meter, JsM internationella PrograMMen

marCus madsen
kliPPte dubbla guld bland killarna
text och foto MIKAEL SVENSSON

Marcus Madsen, tävlande för Falsterbo-Vellinge och till vardags studerande vid Skyttegymnasiet i Sävsjö, hade strålande dagar och kunde kvittera ut dubbla guldmedaljer då
JSM på 50 meter avgjordes på 50-metersbanan i Ystads Sandskog.
Marcus Madsen.

I helmatchen äntrade Madsen
finalbanan som tvåa efter EMkollegan Henrik Wilander, Össjö.
Väl där visade han att ståendeskyttet är hans signum fram till
totaltresultatet 1237,8 mot
1237,3 för Henrik. Trea blev
Niklas Henriksson, Heby, med
1222,3 poäng.
– Jag är nöjd. Inte hundra i knä
men resten var bra. Finalen kändes lugn, inte nervös. Jag vet att
jag har styrka i ståendeskyttet, sa
Marcus efter den första triumfen.
I liggande hade Madsen kommandot från början och summerades till slut för 688,5 mot 685,9
för Wilander. Överraskande trea
blev Tobias Rosell, Algutsrum,
efter särskjutning med Niklas
Henriksson om bronsmedaljen,
sedan båda slutat på 684,4 poäng. I skilje drog Tobias längsta
strået med 10,2 mot 9,6.
– Det känns väldigt bra med
två segrar. Inte förväntat, men
hoppas kan man ju alltid. Skyttet funkade, det var lite jobbigt
med vinden men jag tyckte att
jag jobbade bra även med den,
summerade 50-metersskytten
Marcus Madsen.
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– Jag har ingen speciell favoritgren, men 50 meter går alltid före
luften, avslutar Marcus.
Landslagsskyttar från JEM i
Bologna blev det även bland
damjuniorerna, om än i något omvänd ordning mot förhandstipsen.
Duktiga ställningsskytten Lotten
Johansson, Heby, slog nämligen
till i 60 skott liggande, där hon
via en stark final spurtade till sig
segern i en mycket jämn och
rafflande final. Lotten fick till slut
ihop 683,8 mot Ystads hemmahopp Sarah Nilsson på 683,6 och
Gullabotjejen Gabriella Johansson på 683,0.
– Finalen kändes bra, det blåste
en hel del och jag försökte att
vänta in vinden. Blev lite stressad
på något skott, men det kändes
ändå bättre att vänta in, förklarade Lotten.
Liggandespecialisten Malin
Bengtsson, Gullabo, hade ingen
bra dag i liggande. Revanschen
kom dagen efter, då hon krossade motståndet i damjuniorernas
halvmatch 3x20 skott. Malin fick
sammantaget ihop 664,8 poäng,
att jämföra med 653,4 respektive
653,1 för pallkompisarna Emma

Marcus Madsen.

Persson, Hyllstoftatjejen nu tävlande för Kristianstad, och Lotten
Johansson.
– De här tävlingarna blev helt
fel. Pallplats fanns väl i tankarna,
men inte att vinna halvmatchen.
Det har varit upp och ned i
liggande. Sedan var jag ju så taggad efter gårdagen. Kände mig
lugn i finalen, det är skönt när
nerverna funkar också, konstaterade Malin.
Arrangörsmässigt var det
Falsterbo-Vellinge som hade
huvudkommandot för ”sportgrenarna”, de fullföljde på samma
fina sätt som de tidigare delarrangörerna. ■

Lotten Johansson.

Malin Bengtsson.

Håkan Christensson vann Öppna
Skånska i minigolf.
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Medaljörerna i helmatchen - tvåan Johan Gustafsson,
segraren Stefan Ahlesved och trean Anders Brolund.

Damernas 60 ligg vanns av Marie Enqvist med Elin Åhlin
på silverplats och Berit Olsson på bronsplasts.

Mästerskapet tog sin början vid
lunchtid på lördagen med mästerskapen i 60 skott liggande. Per
Sandberg från Gimo svarade för
de jämnaste serierna och med två
fullpoängare i fjärde och femte
serien kunde han kosta på sig en
98-serie i avslutningen. Johan
Gustafsson, Solna, och Stefan
Ahlesved, Karlstad-Ulvsby, spurtade med var sin 100-serie, men
fick finna sig i silver respektive
brons. Per summerades till 595
poäng mot 594:33 för Johan och
594:30 för Stefan, som i sin tur
hade tre pinnar ned till skyttarna
närmast utanför pallen.
Bland damerna tog arrangörsklubbens Marie Enqvist en stabil
seger med 594 poäng, vilket
också innebar hennes 23:e SMguld. Hon följdes närmast av Elin
Åhlin, Bälgviken, med 587 poäng,
och Berit Olsson, Öved-Östraby,
med 586 poäng.

FEM GULD OCH ETT BRONS
Värmlänningen Stefan
Ahlesved blev mästerskapens kung då SM i de
internationella grenarna
på 300 meter avgjordes i
Eskilstuna 4-5 augusti. Vad
kan annat sägas med två
individuella guld, ett brons
och tre lagguld?
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steFan
aHlesVed
SM-KUNG I ESKILSTUNA
text MIKAEL SVENSSON

Lagmässigt såg trion Stefan
Ahlesved, Anders Brolund och
Björn Bergström till att ge Karlstad-Ulvsby segern med 1762
poäng, närmast följda av Gimo
med 1753 och Bälgviken med
1714 poäng.
Standardgevär 3x20 skott
Stefan Ahlesved gick på lördagskvällen segrande ur herrarnas
3x20 skott med standardbössan. Värmlänningen presterade
en jämnstark serie och var rakt
igenom någon poäng före medtävlarna. Med delserierna 199
i liggande, 186 i stående samt
196 i knästående fick han ihop
totalt 581 poäng mot 576 dito för
tvåan Johan Gustafsson, Solna.
Trea blev Jonas Sjöberg från
Tibro med 573 poäng.
– Ligg och knä funkar riktigt bra
och standard har fungerat riktigt
bra denna säsong. Det står och
faller med ståendeskyttet. Jag
sköt okej, även om det finns mer
att ge där och det ska vi utveckla
framöver, sa Stefan efteråt.
I lagkampen ryckte Stefan
med sig lagkompisarna Anders
Brolund och Björn Bergström till
ytterligare en lagseger. KarlstadUlvsby summerades till 1698
poäng mot 1654 för Solna och
1597 för Bälgviken på de övriga
medaljplatserna.
3x40 för herrar och
3x20 för damer
SM gick på söndagen i mål med
helmatchen för herrarna och halvmatchen för damerna. I förstnämnda blev det till stor del en
klubbkamp mellan Stefan Ahlesved och Anders Brolund i Karlstad-Ulvsby. Vilka som gick seg-

rande ur lagkampen var tämligen
enkelt att lista ut... Individuellt
ledde Anders med 399-398
efter liggande, i stå sköt Anders
369 mot 367 för Stefan, innan
Stefan senare spurtade sig förbi
ordentligt med 389 i knä, mot
Anders 378. Ahlesved summerades till 1154 poäng mot
1150 för helgens ”ständige tvåa”
Johan Gustafsson, Solna, och till
slut 1146 för Anders Brolund på
bronsplatsen.
– Helmatchen var mest oväntad.
Det blåste mycket under helgen
och i knä var det riktigt knivigt,
men jag skärpte till mig. Sköt
100 i sista serien, och det blev
avgörande, förklarar Stefan.
På damsidan kan vi konstatera
gevärssektionens nytillskott Elin
Åhlin, Bälgviken, behärskar det
mesta. Oavsett om det är nationellt eller internationellt, om det är
50 meter som i Ystad eller 300
meter i Eskilstuna. Elin grundlade
inte helt oväntat segern i halvmatchen genom stabilt ståendeskytte.
Underläge efter liggande vändes
via 188 poäng upp till överläge
matchen ut. Elin summerades till
571 poäng mot 561 dito för Berit
Olsson, Öved-Östraby, och 557
för Marie Enqvist, Eskilstuna, på
de båda övriga pallplatserna.
För skyttarna på 300 meter
kvarstår i huvudsak Europacupfinalen i Zagreb – de blågula
hoppar över deltävlingen i Plzen –
men samtidigt bjuder ju hösten på
hel del nationella begivenheter.
– Det blir mycket nationellt nu
i augusti. Vi har förbundsmästerskap här i Värmland, sedan är det
SM i Skövde och Brommastafetten, så det blir en hel del skytte,
avslutar SM-kungen Ahlesved. ■
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sm viltmål 50 och 80m

MÅNGA GULD TILL
EMIL OCH MATTIAS
text och foto LARS BJÖRK

En dryg månad efter VM i Running Target i Västerås och Stockholm var det dags för SM på 50 och 80m i Running Target, även det i Västerås. De
svenska skyttarna som var med på VM var de som tog de allra ﬂesta topplaceringarna nu på SM. I Öppen klass var det Emil Martinsson som tog
hem 4 av de 6 guldmedaljer som delades ut och i juniorklassen var det Mattias Björk som tog 5 av 6 guldmedaljer.
Tävlingarna inleddes med enkeloch dubbelkulkombination på
fredagen där de tre VM-skyttarna
Emil Martinsson, Niklas Bergström och Rickard Johansson
tog hand om medaljerna. I enkel
kulkombination var det Emil som
vann med Niklas på andra och
Rickard på tredje plats. Det blev
lite annan ordning på dubbel kulkombination där Niklas vann och
Emil blev tvåa och Richard trea.
I juniorklassen var det Mattias
Björk som tog bägge gulden med
Jonas Samuelsson på silverplats
och Ludvig Nilsson som trea i
både enkel- och dubbelkulkombination. Banorna vid Stockumla
är i mycket fint skick efter VM.
Då fick man mycket beröm, bland
annat sa Sokolov, Rysslands
coach, att det var de bästa banor
han sett och han har varit med
sedan 1980 i Running Tagetsammanhang.
Den andra dagen var 50m regelbundet på vildsvinet och 80m
på älgbanan som skulle skjutas.
På älgen var det Niklas som vann
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De fyra juniorer som fick medaljer. Från vänster Louise, Ludvig, Jonas och Mattias.

på fina 392 poäng med Emil
på andra plats, 5 poäng bakom
följde Rickard på tredjeplats. I
VM-grenen 50m regelbundet
vann Emil på 591p, vilket var nio
före Rickard och 11 före Niklas.
I juniorklassen var det var det
samma pristagare och samma
valörer som dagen innan på 50
regelbundet, det vill säga guld till
Mattias, silver till Jonas och brons
till Ludvig. På 80m enkelskott för

juniorer var det återigen Mattias
som vann med Jonas på andra
plats med systern Louise Samuelsson på bronsplats.
På söndagen avslutades tävlingarna med 80m dubbelskott på
älgen och blandlopp på 50m. På
50m blev det seger till Emil återigen, men med en yngre förmåga,
Pontus Thuresson, på andra plats.
Niklas fick nöja sig med brons. På

Seniormedaljörer i öppen klass: Emil, Niklas och Rickard.

älgen var det återigen Emil som
segrade med Niklas på andra och
Rickard på tredje plats.
Juniorerna fördelade också
placeringarna som vanligt, som
man nästan får säga, på 50m
med Mattias som segrare och
Jonas på andra och Ludvig på
tredjeplats. Det blev en annan fördelning på älgen där Ludvig vann,
Jonas blev tvåa och Mattias fick
nöja sig med en tredje plats. ■

Man blir trött av alla smällar tyckte
en trött vorsteh som var med under
hela SM.

En hungrig Emil Martinsson i väntan
på att grillen ska bli varm en kväll mellan tävlingarna.
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Brons till
malmstrÖm

PÅ FITASC SPORTING-EM
text JOSEFIN WARG foto DEREK MARTIN

Fredrik Malmström tog brons i juniorklassen på ﬁtasc sporting-EM, som under midsommarhelgen avgjordes i Portugal. Malmström, som till vardags skjuter för föreningen
Hässleholms JSK, träffade ﬁna 187 av 200 duvor i tävlingen.

Franske Guillaume Gay blev bäste junior med 188 duvor. Endast en
duva bakom slutade Malmström och Phil Gray från Storbritannien,
svensken bland annat genom att skjuta fullt (25 duvor) i den sjätte och
sjunde serien. Särskjutning följde mellan Malmström och Gray, där Gray
kunde knipa silvret med sina 21 träffar jämfört med svenskens 20.
Första internationella fitasc-medaljen dock till Malmström.
– Det var jättekul. Det kändes riktigt bra och jag kände att jag hade
stort stöd från andra svenskar. Det kändes bra på träningen innan tävlingen. Så visst hade man förhoppningar, men inga förväntningar, säger
han.
De sista tre dagarnas skytte säger han kändes jättebra, och att det
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skulle bli medalj förstod han under den sista dagens skytte. Till slut var
bronset hans och han fick kliva upp på pallen och ta emot medaljen.
– Det var riktigt kul. Det var många som kollade så det var roligt att
kliva upp och höra så många applåder.
Fredrik blev tidigare i år sponsrad med en ny bössa, vilket har lett till
att han gjort en stor satsning på sitt skytte i år.
– Ja, jag har skjutit väldigt mycket i år och det har gett utdelning rätt
så bra!
Med sina 187 träff (bara två träff efter världskände Ben Husthwaite) stod Fredrik Malmström för det bästa svenska resultatet i
detta EM. I seniorernas tävling sköt Johan Mårtensson 186 och blev

26:a. Bland damerna kunde noteras en 13:e respektive 14:e plats
för Rebecka Bergkvist och Anna Jarnald. De träffade 165 samt 163
duvor vardera. Conny Petters slutade åtta i veteranklassen, med 182
träff, och bland superveteranerna blev Birger Hall bäste svensk med
sina 163 träff och plats 21. Två svenska lag slutade på en fjärdeplats.
– De svenska resultaten visar att vi håller en hög internationell nivå
bland den enorma konkurrensen i världseliten. En sak som är säker
är att ett nytt namn, Fredrik Malmström, nu hamnat bland de absolut
bästa skyttarna i Europa. Vi ska vara mycket stolta över Fredriks
enorma prestation, säger Derek Martin, fitasc sportings grenledare i
Sverige. ■
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LYCKAT TRÄNINGSLÄGER HOS

trelleborgs Jsk
text och foto PETRA NILSSON

Tisdagen den 10 juli anlände gevärstruppen bestående av Malin Bengtsson, Jenny
Andersson, Lotten Johansson, Marcus Madsen och Henrik Wilander till Bologna, i norra
Italien, och den tryckande värmen. Här väntade junior-EM. Med på resan som ledare
var Carina Jansson och Klavs Christensen.

Junior-em

I ITALIENSKA BOLOGNA
text och foto LOTTEN JOHANSSON OCH MARCUS MADSEN

När vi bestämde oss för att ha ett ungdomsläger på Trelleborg JSK:s lerduvebana var
vi alla överens om att om fem stycken dök upp och ville testa på sporten skulle vi bli
nöjda. Om vi däremot fångade minst en som ville fortsätta, ja då hade vi lyckats.
Vi ordnade med ett stort antal
instruktörer: Anders Lindqvist,
Sune och Stefan Nilsson, Christian Hansson, Bertil Nilsson och
Tim Thorstensson. Köket skulle
självklart vara öppet och matlagningen skulle Pia Bergqvist
och Petra Nilsson stå för. Saken
var klar, datum bestämdes och
sen började vi ragga ungdomar.
Vi lyckades få ihop 15 stycken!
Jätteroligt!
Vi samlades till frukost på utsatt
söndagsmorgon. Under tiden som
frukosten avnjöts informerades
alla om dagens övningar. En ordentlig genomgång av säker vapenhantering genomfördes, vilket
alla med all säkerhet håller med
om är den viktigaste delen på en
skjutbana. Ungdomarna delades
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in i tre grupper. Första gruppen
bestod av de som aldrig skjutit
förut, i andra gruppen fanns de
som någon gång tidigare testat
på skyttet och den sista gruppen
bestod av de som varit aktiva och
skjutit i cirka 1 år. Under förmiddagen instruerades ungdomarna
i skyttets grunder, en kort paus
togs för fotografering till den
lokala tidningen Trelleborgs Allehanda.
Innan vi gick in till en gemensam lunch visade Stefan Nilsson
och Christian Hansson hur skeetskyttet är upplagt, genom att
skjuta en runda. Stefan visade
även lite trickskytte till ungdomarnas och även föräldrarnas
förtjusning.
Efter lunch var det återigen

dags för skytteträning. Några
hade dock lite ömma axlar, men
det hindrade ingen. Alla fortsatte
med skyttet med glada miner.
När vi slutade att skjuta för
dagen hade alla lyckats träffa
flertalet duvor och var nöjda och
glada.
Dagen avslutades med fika
och en liten sammanfattning av
dagens skytteträning. Glädjande
nog var det många nybörjare som
verkligen blivit intresserade. Så,
vi bestämde oss med en gång
för att starta upp träning med
instruktörer en gång i veckan. Ett
löfte vi upprätthåller! Redan lördagen efter lägret började träningen
för de inbitna ungdomarna.
Ett stort tack till alla som ställde
upp och genomförde lägret! ■

Vi från regniga Sverige blev lite
halvt chockerade av den 40-gradiga värmen och höll oss i skuggan under hela resan. Hotellet vi
bodde på var väldigt fint med en
utsikt över större del av staden
och endast 10 minuters bussresa
till skjutbanan.
Onsdagen spenderades till större delen på skjutbanan för träning
och vapen- och klädkontroll.
Torsdagen följdes av pet-träning
och acklimatisering av värmen.
Fredag morgon och tävlingsdag
som startade med damjuniorernas halvmatch. I tävlingen hade
Jenny Andersson högst poäng av
svenskorna på 559p, men utan
nöjda miner från skyttarna. Eftermiddagen bjöd på herrjuniorernas
liggmatch där Marcus Madsen
sköt bra och kvalificerade sig för
final. En final där han behöll sin
placering på sjätte plats efter ett
resultat på 689,9p.
Efter tävlingsdagens slut tog vi
en promenad för att se hur det
såg ut i staden. Lördagen bestod
av pet-träning på eftermiddagen,
vilket gjorde att vi hade ledig
förmiddag som spenderades med
en promenad upp på ett berg för
att kolla på ett kloster som låg
där. Sista tävlingsdagen började

med helmatch för herrjuniorena där ingen av killarna nådde
upp till sina förväntningar. För
damjuniorerna var det liggmatch
som stod på schemat. Lotten sköt
bäst av svenskorna på 584p och
slutade på 15:e plats, de andra
hade velat ha några poäng mer.
Lagmässigt slutade svenskorna
på sjätte plats i liggen. Denna
sista dag avslutades med bankett
och bad i poolen. Morgonen efter
packade vi ihop och återvände till
regniga och lite svalare Sverige.
En rolig resa som har gett mersmak för mer! ■
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SKÅNSKT MÄSTERSKAP
AVGJORDES PÅ MARIEBERG

fraMgångsrika daMer

VID NORDISKA MÄSTERSKAPEN
GEVÄR FÖR VETERANER
text och foto PÄR LINDÉN

text och foto BÖRJE FRITZ

Vid de nordiska mästerskapen som genomfördes i Lahtis Finland
hade de svenska damerna
Marina Wahlstedt och Hilde
Borg ﬁna framgångar.

Landskrona Skyttegille stod som arrangör då det Skånska
Mästerskapet i liggande gevär avgjordes på de nya Mega
Link-tavlorna (självmarkerande,) 10 lag och tre ﬁnaler var
avgjorda till 13.45. Detta är ett omtyckt sätt att ta sig an
tävlingar numera. Alltid roligt att se glada skyttar även då
det kanske inte riktigt gått som man velat.
Eda Skyttegilles sjuåringar Oliver Thyberg,
Oskar Morfeldt och Carl Bergman gjorde
tävlingsdebut på korthållsskytte.

Gränsfejden Hedersprisvinnare:
Emil Jonsson, Hagfors, och
David Johansson, Arvika, fick
priser som dagens bästa skyttar
i Gränsfejden.

ÖKAT DELTAGARANTAL I EDA

text och foto ANNA HÅKANSSON

Den sjunkande trenden har vänt och i årets Gränsfejd har
deltagarantalet ökat sedan ifjol.
– Vi ser mycket positivt på det här, säger Eda Skyttegilles ordförande Andrée Brask.

Från vänster Marina Wahlstedt och Hilde Borg.

Marina som skjuter i Dam55 vann luftgevär, gevär 50m, 60 skott
liggande och gevär 50m 3x20 skott ställningar. Malmöskytten
Hilde Borg blev tvåa i klass Dam65 och grenen luftgevär.
Tävlingarna genomfördes i perfekt väder, även sett med skytteögon. Luftgevär och 300m genomfördes med elektronisk markering
medan gevär 50m sköts på papptavlor. I den senare tävlingen var
nog de flesta skyttarna missnöjda med resultatrapporteringen, som
tog alldeles för lång tid. ■
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Här i föreningen har vi fått igång tre entusiastiska sjuåringar som
i denna tävling på nationaldagen gjorde sin första tävling ute på
50-metersbanan. Vädret bäddade för många höga resultat och så blev
det också. Dagens högsta resultat sköt David Johansson från Arvika
med 294 poäng. Han vann därmed klass K15 och tog då också hem
Westra Wermlands Sparbanks pris till bästa skytt ur klasserna K15K17. Normas pris till bästa skytt ur klasserna K9-K11-K13 vann Emil
Jonsson från Hagfors med 291 poäng. Emil vann även klass K13.
I Elitklassen blev det stenhårt mellan Hagforsskyttarna Jan Moss
och Emelie Larsson, när båda hamnade på 271 poäng. Vann gjorde
Jan Moss då han hade bäst resultat i sista serien. Lagtävlingen vanns
av Eda Lag 1 genom Samuel Magnor, Elin Brask och David Lindqvist,
med 848 poäng, före Eda Lag 2 genom bröderna David och Marcus
Augustsson och Oliver Thyberg som tillsammans hade 785 poäng.
Prisutdelningsceremonin avslutade dagen med flaggor till samtliga
klassegrare så att nationaldagen verkligen kunde firas ordentligt vid
Kullebergets skjutbana i Charlottenberg. ■

Efter en riktigt rafflande seniorfinal mellan Berit Olsson och Helsingborgs Johny Vadebo stod
Öved-Östrabys Berit Olsson
(regerande svensk mästare i just
liggande) som segrare med 341
p mot 340 för Johny som avslutade med en nia. Bronset togs av
Skurups Jane Jönsson på 338
p. I omgång 1i mästerskapet var
det Berit och Johny som sköt
det högsta resultatet med 147 p,
samma som Eslövs Åke Widén
fick. Kågeröds Jennie Hantoft
fick ihop 146 p. I omgång 2 var
det Skurups Hans-Oskar Jonasson som sköt det högsta resultatet med 99 p följt av Berit samt
Jane Jönsson som sköt 98 p.
Hela nio 50-poängare sköts i
tävlingen, sju i huvudskjutningen
och två i enkelserien.
Veteranfinalen såg ut att bli
lika jämn som seniorernas då
Hans-Oskar och Åke Widen låg i
topp med vardera 241 p, Eslövs
Östen Tarland som trea med 240
p. Men med två 49:or så blev det
Åke som tog hem segern med
339 p mot Hans-Oskar som fick
335 p. Med två 48:or gick P 2:s

Alf Rosenqvist upp på bronsplatsen med 334 p. Juniorfinalen
blev en uppgörelse främst mellan bröderna Oscar och Viktor
Klemmedsson från Christianstad.
Oscar ledde med 242 p mot
Lotta Svensson, som hade 239,
och Viktor 236. Men med två
49:or var där inget att göra åt
Oscar denna dag utan han vann
på 340 p. Viktor tvåa på 331 och
Lotta bronsmedaljör på 330 p.
Lagtävlingen vanns av Skurup på
721 p mot tvåans Christianstad
som fick 717 p. ■

Från vänster stående Berit OlssonJohny Vadebo-Jane Jönsson. Sittande
från vänster Lotta Svensson-Viktor
Klemmedsson-Oscar Klemmedsson.
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Tobias Skelander,
Helena Jansson och
Örjan Bergström.

Vann gränsfeJden

text och foto ANNA HÅKANSSON

En lördag i juli arrangerade Eda Skyttegille sin årliga tävling
Gränsfejden på 300-metersbanan vid Kulleberget. I näst
sista skjutlaget slog norrmannen Olaf Svennebye Aaneru
till då han öppnade mycket starkt med 247 poäng av 250
möjliga. Den sista avslutande snabbserien med 10 skott på
75 sek och ett resultat på 99 poäng gav Olaf segern.

HELENA JANSSON

Karlstad-Ulvsby Skytteförening arrangerade
Dubbeltävling med
norskt skjutprogram
under en helg i juli.

SANDVIKSLIGGEN

fantastiskt
skYtte aV
erik i ulVsbY

TOG SIN ANDRA
INTECKNING I
text SVEN OLSSON, www.skytteplanket.se

Kalle Åberg och Filip Jansson.

Söderalaskytten Helena Jansson vann Sandvikens Liggmästerskap, bana 300 meter
med 6,5mm, på 343p. Med 245p i grundomgången och 98p i ﬁnalen var det ingen som
kunde rå på Helena idag och hon har nu två inteckningar, lika många som dagens
bronsmedaljör Örjan Bergström, Delsbo/Bjuråker 339p.

Silvermedaljen vanns av Tobias
Skelander, Delsbo/Bjuråker på
341p. Förra årets vinnare Bengt
Jansson, Söderala hade det betydligt tyngre då han i grundom16

gången sköt ihop 237p och hade
bana elva vid finalstart. I finalen
klättrade han ända till femteplatsen med 98p.
Gävleborg hade också sitt
DM idag och seniormästerskapet hade samma vinnare som
Sandviksliggens medaljörer. På
seniorsidan krävdes det särskjutning mellan Bengt Johansson
och Clas Gustavsson där Bengt
vann guldet. Bronset vanns av
Henry Glad. I ungdomsklassen
var det en spännande final då
Kalle Åberg, Sandviken, och

Filip Jansson, Söderala, hade
lika mycket poäng inför sista
finalskottet. Båda hade 310p och
segrande med en tia i sista blev
Sandvikslöftet Kalle Åberg.
Och som Sandvikens starke
man sa så finns fortfarande chansen att ta en inteckning i vandringspriset som vinns för alltid
av den som får tre inteckningar.
Sedan har ”rovdjuret” fått veta
att han måste måla om bössan
då den nu inte skrämmer gamla
tanter, barn och näringskedjan
längre. ■

text och foto ANNA HÅKANSSON

Junioren Erik Bengtsson
från Hagfors briljerade med
utmärkta 497 poäng av 500
möjliga och vann därmed juniorklassen före Niklas Larsson från Storfors som hade
492. I seniorklassen vann
Elin Åhlin, Bälgviken, före
Roger Strand, Mariestad, då
båda stannat på 580 poäng.
Bäste värmlänning i seniorklassen blev Stefan Ahlesved
från Karlstad-Ulvsby med
571. I ligg/knäklassen vann
hemmaskytten Bo Knoblauch med 579 poäng. ■

Olaf skjuter för Blaker och hade hustrun Kari-Anne med sig vid sin sida
uppe på skjutvallen, hon fick en fin tredje plats i klass G3 med 229
poäng. Tvåa i finalen för seniorer blev Marius Mellombacken, Löten, 345
och trea Eline Vatne, Nord-Odal, 343. I finalen för ligg/knäskyttar vann
Henry Ottosson, Lekvattnet/Torsby, med 340 poäng. Tvåa blev Rune
Herje från Urskog med 334 poäng. I liggandefinalen vann Johan-Martin
Syversen från Eidsberg med 344 poäng. Bästa värmlänning i liggfinalen
blev Kenneth Bogelid från Bogen med en femteplats.
På ungdomssidan blev det svenska västskyttar i topp. David Johansson
från Arvika slog återigen till och sköt maximala 250 poäng i klass G15.
– Jag hade bara en enda nia och den sköt jag i första provskottet,
sa David som mös riktigt efter sitt suveräna skytte.
David vann Arvika Gjuteris Pris till bästa ungdom och Normas Hederspris till bästa skytt i klass G15. I klass G17 blev det seger till David
Lindqvist från Eda som stannade på 241 poäng och hade bättre i särskiljningen då även Edas Elin Brask stannat på samma slutpoäng. David
vann Westra Wermlands Hederspris till bästa skytt i klass 17. Henry Ottosson, Lekvattnet/Torsby, vann klass G55 med 242 poäng och i klass
G1 segrade Edas Patrik Andersson med 238 poäng. Tävlingen lockade
70-talet skyttar från Sverige och Norge och i Eidskog arrangerades
också Grensestevnet samtidigt för att skyttarna skulle få ytterligare en
tävlingsmöjlighet. ■

David Johansson. Patrik Andersson. Olaf Svennebye med hustrun Kari-Anne.
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text ULRIKA ANDERSSON

Fr v: David Lindkvist, Elin Brask,
Samuel Magnor ( Eda ) Emelie
Larsson, Emil Jonsson och Jan Moss
(Hagfors Skyttegille).
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Lördagen den 19:e maj avgjordes korthållstävlingen
Ununge Open på Ununges skjutbana i Roslagen.
Tävlingen lockade hela 57 skyttar och det var nytt deltagarrekord för denna tävling. Vädret visade sin bästa
sida med sol och värme men vinden ställde dock till
med problem för skyttarna.

Fr v: Emelie Larsson, Emil Jonsson
och Jan Moss (Hagfors Skyttegille
som vann laguttagningen till regionsfinalen i Korthållscupen). T h alla lag.

Lördagen den 19/5 anordnade Edsbjörke sin årliga korthållstävling som på sätt och
vis alltid inleder tävlingssäsongen för Värmlandsskyttarna. Det var en dag som bjöd på
både sol och värme och regn och rusk. Bäst gick dagen för Hagforsskyttarna som hade
en riktig medvind under hela dagen med tre klassegrar, fyra ﬁnalmedaljer, ett personligt rekord samt en seger i korthållscupen.
I minsta klassen K-9 vann Tilda
Johansson, Arvika och i K-11
vann Matilda Larsson från Hagfors. I finalen för minstingarna
hade Matilda Larsson ledningen
före Alexander Skau, Arvika. Skau
knappade in på Larsson och efter
finalens 15 skott kunde man konstatera att skyttarna hade samma
poäng och därmed fick skjuta isär
sig om guldmedaljen. Två skott
krävdes det innan Alexander
stod som segrare och Matilda
Larsson fick därmed nöja sig med
ett silver. Tredje plats tog Jesper
Nilsson, Arvika. I K-13 segrade
Emil Jonsson, Hagfors och i K-15
Erik Bengtsson, Hagfors. I finalen
så la Emil in en högre växel och
spurtade förbi fältet till en seger

text JOAKIM BJÖRK foto SARA BORG

efter en väldigt bra final. Tvåa blev
Erik Bengtsson och tredjeplatsen
knep Tobias Didriksson, KarlstadUlvsby.
Klasseger blev det även för
Erik Johansson från Lekvattnet
i K-17 som sköt dagens högsta
poäng och som även knep guldet
i finalen. Tvåa blev klubbkompisen
Benjamin Gustafsson och trea
Markus Carlsson, Karlstad-Ulvsby.
I Ställningsfinalen blev det seger
för hemmaskytten Johanna Nilsson, silver till Jan Moss, Hagfors,
och tredjeplatsen till Madeleine
Bergfeldt, Malung.
Under dagen sköts även den
berömda ungdomscupen som
numera kallas för korthållscupen
och fyra tappra lag i de djupa

Värmlandsskogarna var redo att
göra upp om vilka två lag som
skulle skjuta sig vidare till det
regionala kvalet.
Efter grundomgångens skjutningar kunde man konstatera
att Hagfors och Karlstad-Ulvsby
hade samma poäng vilket satte
spänning på såväl publik som
skyttarna själva. Under finalen så
utökade Hagfors sin ledning och
drog iväg med sina poäng. Med
ett skott kvar i finalen kunde man
konstatera att segern var klar,
Hagfors stannade på 988 poäng
och i laget fanns skyttarna Emil
Jonsson, Emelie Larsson och Jan
Moss.
En mer nervkittlande och rafflande final blev det mellan Karl-

stad-Ulvsby och Eda. Eda, som
olyckligt nog hade råkat skjuta
ett skott på en annan tävlandes
tavla och trodde att hela galejet
var avgjort redan efter huvudskjutningen, knappade in på KarlstadUlvsby-skyttarna skott för skott,
ingenting var klart förrän sista
kulan satt i tavlan där Eda gled
förbi och stannade på poängen
972, en ynka poäng före KarlstadUlvsby. I Edas lag fanns skyttarna
Samuel Magnor, David Lindqvist
och Elin Brask. Individuella segrar
blev det för Samuel Magnor i
kudde, Emelie Larsson i rem samt
Elin Brask i ställning.
Glädjen var total i de båda lagen
och med den stämningen som var
så kunde man lika gärna ha trott
att skyttarna stod i OS-finalen i
London än på den lilla skjutbanan
i Edsbjörke. Stort grattis till alla
skyttar och viktigt att komma ihåg
för alla de som ibland tappar hoppet – det är aldrig avgjort förrän
sista skottet är skjutet! ■

Ununge Skytteförening fyller i år 110 år och för att uppmärksamma
detta delade arrangörsföreningen ut Jubileumsmedaljer till de tre
främsta liggandeskyttarna och ställningskyttarna. Bästa liggandeskytt
blev Peter U Larsson från Vaksala SKF på 340 poäng. Han vann
före Åke Arbrink, Rosersbergs SKF. Rasmus Berglind från Djurö
Skyttesportförening på bronsplats. Åke och Rasmus noterade båda
335 poäng.
Linda Bergman från Ununge SKF tog hand om guldmedaljen bland
ställningsskyttarna. Silver till Christoffer Johansson från BrommaSolna SKF och bronsmedaljen till Margareta Ottosson som också
tävlar för Bromma-Solna SKF. Linda sköt mycket goda 321 poäng.
Christoffer 311 poäng och Margareta 310 poäng.
Klassvinster till följande. K9 vann Axel Fredriksson från ÖssebyGarn. Philip Lundqvist från Vaksala vann K11. Bälinge-Jumkils Johan
Stenborg tog hem segern i K13. Henning Andersson som tävlar
för Bälinge-Jumkil vann klass K15. K17 vann Rasmus Berglind
från Djurö Skyttesport förening. K3 som hade tio deltagare vanns
av Christoffer Johansson från Bromma-Solna. Segern i K4 till
arrangörsföreningens Roger Hjälström. Linda Bergman, Ununge,
vann K Elit. Ytterligare en klassvinst till Ununge genom Lars-Göran
Lundqvist som vann K55. K65 vann Göran Myhrberg från ÖregrundGräsö. Urban Fjällström från Rosersberg vann K75 och K ligg vann
Peter U Larsson från Vaksala. ■

Liggmästerskapet: fr v. Rasmus Berglind Djurö, Peter U Larsson Vaksala,
Åke Arbrink Rosersberg.
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olle

sköt HeM MargaretHakedJan
text BÖRJE FRITZ foto BÖRJE FRITZ, KONNY FRITZ OCH HÅKAN ANDERSSON

Olle Gabrielsson.

Årets upplaga av Margarethakedjan sköts i år på Landskrona Skyttegilles nya anläggning, då skjutbanan i ÖvedÖstraby bara har 5 tavlor på 300 m och Landskronas
bana har 10 nya Mega Link-tavlor. Öveds Berit Olsson
vann fjorårets tävling som då gick i Skurup och som
statuterna säger så skall den förening vinnaren representerar arrangera nästa års tävling. Men då gick frågan
till Landskrona som så klart tackade ja.

Efter mycket arbete från Landskronas - Öved-Östrabys och
Helsingborgs (Helsingborg är
ansvarig för den Svenska Kedjan)
sida så var det så klart för tävling.
Det enda man var bekymrad för
var vädret som länge varit ett
riktigt ”höstväder” med blåst och
regn. Men redan på fredagen
började det klarna upp och så var
den saken klar.
Lördagen började med de 15
liggande skotten och när de båda
Helsingborgsskyttarna Ingemar
Månsson och Inge Lundberg båda
sköt 149 poäng så kom tankarna
om ännu en Kedja i Landskrona.
När samtliga 79 skyttar var färdiga med sina serier så var dessa
båda i topp. Ingemar började med
en 9,9 men sköt sedan bara tior
och tioettor, 10 blinkare. Men
efter följde fyra skyttar med 148
poäng, däribland Olle Gabrielsson,
Rommehed, och Ultunas Caroline
Törnvall men även Mikael Persson,
Saleby, och Therese Danielsson,
Ununge. Elin och Göran Åhlin,

Bälgviken, och Fredrik Thyberg,
Edsbjörke, sköt 147 p och så
fortsatte det, så visst skulle det bli
spännande med söndagens 3x5.
Välkände Aleskytten Donald
Johansson toppade veteran
med 146 p följt av Bo Allansson,
Stenungsund, på 145 och Ove
Gustavsson, Solberga, som fick
144 p. Av fyra 143:or var Eslövs
Östen Tarland bäst. Ella Carlsson, Ramsberga, var bäst i klass
liggande (15-17-1) med 145 p
och i juniorklassen togs segern av
Markus Andersson från BälingeJumkil på 144 p, samma som
tvåan Sara Borg fick.
Efter prisutdelningen för liggande, som förrättades av Gunlög
Stenfeldt från kommunalfullmäktige i Landskrona, följde Extratävlingen. Detta visade sig bli en
både kul och spännande tävling.
Lagen bestod av tre skyttar
som lottades ihop och de mest
skiftande lagnamn som man kan
tänkas. En skytt skjuter liggande,
en skjuter i knä och slutligen en
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skjuter i stå. Det blev laget med
det passande namnet Tokstollarna som vann på 142 p. Christer
Tygelmark, Louise Olofsson och
Jennie Hantoft ingick i detta
lag. Lag Götaland med Gustaf
Söderlind, Michael Norrman och
Kjell Eriksson kom på andra plats
med 140 p och bronset togs av
Lag Nord o Syd, Mikael Nilsson,
Petra Andersson och Donald
Johansson, på 136 p. Samma
poäng fick lag Sökaro med Patrik
Johansson, Stefan Ahlesved och
Bengt Jansson.
Söndagen kom och det fina
vädret höll i sig, om än ännu
finare. Och precis som med vädret
så höll de fina poängen i sig, nu
med Stefan Ahlesved och Olle
Gabrielsson på de två översta
platserna med vardera 143 p.
Stefan sköt 49+49+45 och Olle
50+48+45 p. Roger Strandh,
Mariestad, och Helena Jansson,
Söderala, sköt båda 142 p (båda
hade 146 p i ligg). Skurups Jane
Jönsson (som vann Kedjan 2010)

och som misslyckades i lördagens liggande där hon bara fick
143 p, sköt nu 49+48+44=141
p. Till 140 poängs-strecket
kom även Bengt Jansson och
Caroline Törnvall med jämt 140
p. Bälgvikens Elin Åhlin och de
två tidigare kedjevinnare Anders
Brolund, Arvika (2001 och 2004),
och Berit Olsson, Öved-Östraby
(2011), sköt 139 p.
Donald Johansson (som vann
Kedjan 2006) toppade även veteranernas 3x5 med 137 p, samma
som Sture Allansson från Stenungsund sköt. Hans Sundén,
Bälgviken, (segrare i Kedjan både
1986 och 87) blev trea med sina
134 p. Juniorklassen vanns av
Markus Andersson på 135 p före
Sara Borg som sköt 134 p.
Till finalen gick 20 skyttar med
Olle Gabrielsson på plats ett med
291 p. Fyra skyttar (Stefan Ahlesved, Roger Strandh, Helena Jansson, Caroline Törnvall) med 288
p kom närmast och formstarka
Elin Åhlin med 286 p låg precis
efter dessa. Så med 3x5 i finalen
kunde mycket hända. Med 50 p
i sina liggande skott var Caroline
Törnvall bara 1 p efter ledande
Olle som här sköt 48 p. 48 p av
Stefan samt Helena, 49 p för
Roger. Olle skärpte till sig omgående med fina 49 p i knäskotten
vilket gjorde att han nu var 2 p
före Caroline som sköt 48 p. 49
i knä sköt också Donald Johansson och Ingemar Månsson. Inför
ståskotten ledde Olle på 388 p
mot 386 p för Caroline och 384
p för Stefan Ahlesved, Helena
Jansson och Roger Strand. Olle
började med två 10:or och ledde
nu före Caroline som hade 405
p mot Olles 408 p. Nu började
man ana att slutstriden skulle stå

mellan Olle och Caroline framförallt. Båda sköt var sin 8:a i sitt
3:e ståskott. I sitt fjärde ståskott
spelade nerverna ett litet spratt
för Olle som fick iväg en 6:a mot
Carolines 9:a och vips så var det
lika dem emellan, 422 p. Farligt
nära var Stefan med sina 420 p.
Nu skulle det avgöras. Puh så
nervöst det blev både för skyttarna och för publiken i skjuthallen först och främst, men även för
alla de som följde skott för skott i
skyttepaviljongen på storskärmen
och eventuellt hemma i soffan.
Men med en nia mot Carolines
8:a så segrade Olle på 431 p,
endast 1 p före Caroline på 430 p
och Stefan som sköt en åtta och
som fick 428 p. Therese Danielsson blev fyra på 426 p, samma
som Elin Åhlin sköt efter att båda
hade den högsta ståserien på 47
p. Bäste skåning blev Helsingborgs Inge Lundberg på 7:e plats
med 423 p. Inge vann Kedjan
2003.
Nu kom ett lämmeltåg av
gratulanter fram till den glade Olle
som mycket välförtjänt vann årets
Margarethakedja. Sällan har man
sett en gladare vinnare. Olle var
ett enda stort leende långt efter
prisutdelningen och allt fotograferande. Känns skönt när man
ser hur en skytt uppskattar en
seger. Prisutdelare var den förre
storskytten från Öved-Östraby,
Bo Johansson, som vann kedjan
1979. Nästa år skjuts denna
tävling i Rommehed i Dalarna,
lycka till.
Lagtävlingen vanns av Söderala
på 573 p, före Rommehed på 570
p och fjolårsvinnarna Helsingborg
som fick 567 p.
Arrangemanget fick högsta
betyg av skyttarna, däribland

Stefan Jakobsson från Göteborg
som är grenledare för gevärssektionen. Arrangörerna själva
var också mycket nöjda efter allt
förarbete som försiggår en sådan
stor tävling. Man hade också lagt
ut det på nätet så man kunde sitta
hemma och följa tävlingen direkt,
bara en sådan sak. ■

De vinnande lagen på prispallen.

Bild från lördagens prisutdelning.

Bo Johansson med de tre medaljörerna
och Stefan Jakobsson i bakgrunden.

Extratävlingens vinnare.
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OLDENBURG/SUHL-RESAN 2012
text SANDRA, LOTTEN, MARCUS OCH ANDREAS

En solig torsdagskväll
samlades truppen, bestående av Sandra Pettersson, Lotten Johansson,
Andreas Christensson,
Marcus Madsen och Paul
Larm i Sävsjö, för en tidig
avresa fredagmorgon mot
Oldenburg där en tävling
väntade. Väl framme möttes vi av glada miner och
ﬁnt väder. Boendet för oss
tävlande var på polisakademin, i olika celler.
Först tävlingsdagen i Oldenburg började med liggande för killarna
som Markus slutligen vann på 692,6. Denna dag var det ställning för
Lotten där hon vann på 677,1. Tävlingens nästföljande dag avgjordes
i lufthallen med killarna först ut. Efter en tight final klättrade Marcus
till en andraplats och puttade ner sydafrikanen till tredjeplatsen. Efter
tjejernas grundomgång var förstaplatsen delad mellan tre skyttar vilket
resulterade i en väldigt spännande final. Efter sista finalskottet segrade Lotten, och nästan en poäng efter kom Sandra som slutade på en
tredjeplacering. Sista tävligsdagen i Oldenburg bjöd på ställningsskytte
för killarna där Markus segrade efter strålande finalskytte, Andreas
slutade på en femteplats denna dag. I liggande för tjejerna slutade
Lotten på förstaplatsen med 692,4. Denna dag var det även Grand
Prix för luftskyttarna, där slutade Sandra på en andraplats. Tävlingarna
avslutades med en trevlig middag och lekar tillsammans.
Resan mot Suhl börjades med en tidig bilresa dagen efter. Efter
många timmar i bilen och en godkänd kläd- och vapenkontroll så slocknade vi rätt omgående på hotellet. Första dagen i Suhl bestod endast av
träning och lokalisering av skjutbanan. Följande dag började med halvmatchen för tjejerna där Lotten kännde sig nöjd men missade finalen
med några poäng. Marcus och Andreas sköt liggande, där Marcus gick
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till final och slutade på en femteplats med 695,4 poäng. Dagen därpå
var det luftmatch för alla svenskar, det var en tyngre dag på skjutbanan
denna dag och ingen av oss var riktigt nöjda, förutom Paul som fick sin
tjugonde tyska korv.
Sista tävlingsdagen började med killarnas helmatch där Andreas
hade det lite jobbigt med att bara skjuta ett skott per tavla. Marcus sköt
skapligt och var halvnöjd. Liggande för tjejerna avslutade tävlingarna,
där Lotten var ganska nöjd. Efter tävlingarnas slut var det dags för
bankett där det bjöds på god mat och prisutdelning av Paul för de goda
prestationerna i Tyskland, i form av kinderägg. Det enda som återstod
av resan var den långa bilfärden hem. ■
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