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Tävlingslicens 2013
en endaste tävling nästa år – sök tävlingslicens för 2013 redan nu! Precis som i år kostar tävlingslicensen 300
kronor för seniorer och 150 kronor för juniorer, och med din tävlingslicens får du möjlighet att tävla i din grens tävlingar inom Svenska
Skyttesportförbundet under nästa år. Hur du ansöker kan du läsa på
www.skyttesport.se. Frågor? Ring kansliet på 08-699 63 70 eller maila
till office@skyttesport.se. ■

se till att inte missa

Skytte i

Lilla
Sportspegeln
8 oktober var det skyttespecial i Lilla
Sportspegeln i Barnkanalen. Där fick vi följa Hanna Heydorn,
12 år, på skyttetävling och det visades också ett kollage med
det bästa från skyttesporten. Du kan se hela programmet igen
på www.svt.se/barnkanalen/lilla-sportspegeln. ■

måndagen den

Skyttiaden

nu finns en inbjudan till Skyttiaden ute på gevärssektionens hemsida! Välkommen att delta i årets Skyttiad,
du unga gevärsskytt! ■
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Nya internationella
regler från och med
årsskiftet
internationella skyttesportförbundet (issf) har
presenterat ett förslag på regeländringar som ska gälla de
olympiska grenarna internationellt från 1 januari. Trots att beslut
inte är fattat har ISSF valt att presentera de aktuella regelförändringarna, för att skyttar ska få lite extra tid att förbereda sig
för vad de innebär. Bland annat handlar det om stora förändringar vad gäller finaler i de flesta grenar. Andra regeländringar
rör kläder, skor och vapen. Slutgiltigt beslut om reglerna tas av
ISSF i november. De presenterade förslagen kan dock komma
att justeras.

– Man får se förslagen som en inriktning, men exakt hur förslaget lyder efter beslut får vi vänta med att se till efter deras möte.
Att det blir förändringar i reglerna jämfört med nu är säkert,
men detaljer i förslagen kommer att kunna ändras. Sedan kan
reglerna säkert komma att ändras under nästa år också, efter
att man testat dem, säger Christina Åhlstedt, SvSF:s ansvariga
för internationella kontakter och kommunikation. ■

Svenska Ungdomscupen

Luftpistol
svenska ungdomscupenluftpistol, ett samarrangemang
mellan SvSF och SPSF, drar nu igång och en liten påminnelse till
distrikt och klubbar att se till att anordna upp till tre kvaltävlingar under
säsongen, som denna gång avslutas 2013-02-18. Det är naturligtvis roligast för skyttarna att samlas på större tävlingar, men i mindre
distrikt kan ett kval enkelt arrangeras en vardagskväll, se bara till att
inbjudan finns ute på sektionens tävlingsprogram i god tid.

Alla skyttar från och med 15 års ålder skall ha pistolskyttekort, lämpligt
att genomföra utbildningar nu under höstupptakten. De bästa skyttarna i varje klass kallas sedvanligt till finalen som går i Töreboda den
10:e mars 2013, och ambitionen är att vi skall få skjuta på akustiska
tavlor. Läs mer på pistols sida på ww.skyttesport.se.
Jan-Olof Olsson, tävlingsledare för
Svenska Ungdomscupen Luftpistol. ■

Hjälp ditt
distrikt vinna!

IdrottOnline
PROJEKTE
T

pågår det just nu en tävling mellan distriktet. Vinner
gör till slut det distrikt som vid årsskiftet fått in flest medlemmar (procentuell ökning) i IdrottOnline.
Vinstpengar går till de fem första distrikten, pengar som kan ge mer verksamhet just i ditt område.
Hjälp ditt distrikt att vinna. Läs hur på www.skyttesport.se. ■

i och med årets idrottonlineprojekt
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Sm BanSkytte 6,5 mm

sitter de där de ska, och det är
extra viktigt i sådana lägen.

DONALD KLIPPTE

DUBBLA GULD

i JÄmna och dramatiska sm-tÄVlingar
text och foto MIKAEL SVENSSON

Donald Johansson från Ale i Norrbotten blev den
stora SM-kungen då banskytte-SM med 6.5:an
avgjordes på Lövsjötorps skyttecenter utanför
Skövde i mitten av augusti.

Donald Johansson.
donald har haft en helt
otrolig skyttesommar, bland
annat innehållande guld och
silver vid korthållsveckan i ystad.
Denna gång smög han in på
fjärde finalbanan i veteranernas
ställningsfinal, med 183 poäng
och fyra dito i marginal upp till
ledande Lars Lindgren, Fagersta.
Efter 50 i liggande och 49 i knä
var Donald både ikapp och förbi
på 282 poäng. Även om han bjöd
in medtävlarna i något skott, summerades Donald Johansson för
323 poäng mot 320 dito för Lars
Lindgren. Trea till slut en från
nionde finalbanan, vilt spurtande
Sture Tibblin från Stockholms
central, med 318 poäng.
– Nog gick det bra. Stå kändes
lite svajigt, men det var nog
anspänningen, konstaterade
Donald, som därmed avslöjar att
även han kan bli nervös.
– Oj, oj, ojdå. Jag känner av det.
De gånger jag kramar av skotten
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elfte och tolfte guldet
för donald
Än större blev dramatiken i liggandefinalen för veteraner, då en
mikrofon gick sönder på Donald
Johansson bana. Finalen sköts
klart och därefter fick Donald
skjuta om finalen. Han gjorde det
så pass bra att resultatet 340 gav
särskjutning mot Sture Tibblin,
Stockholm Central, som nervöst
fick följa Aleskyttens framfart i
omskjutningen. Väl i särskjutning
levererade båda skyttarna två
tior vardera, innan norrlänningen
avgjorde med 10-8 i tredje
skiljeskottet.
Fredrik smått chockad
efter Sm-guldet
Förstaårssenioren Fredrik Thyberg från värmländska Edsbjörke
kunde kvittera ut guldmedaljen i
seniorernas ställningsskytte på
lördagen. Fredrik är inte helt ovan
vid guldsmaken, med tanke på att
han har inte mindre än fem JSMguld på sitt samvete. Nu gick han

Fredrik Thyberg.

in till seniorernas ställningsfinal
som ledare med 193 poäng från
grundomgången, en pinne före
skåningarna Berit Olsson, övedöstraby, och Helsingborgs Inge
Lundberg.
Värmlänningen fick känna sig
jagad i finalen, inte minst av
Lundberg, som delade ledarpositionen med tre skott kvar.
Trots att tävlingsnerverna gjorde
sig påminda kämpade Thyberg
på fram till slutresultatet 334
poäng, mot 331 för Lundberg på
silverplatsen samt 328 poäng för
spurtande Elin Åhlin, Bälgviken,
på bronspallen.
– Helt otroligt att jag kunde
hålla i det på slutet, jag var så
nervös. Jag är skitnöjd med helt
underbart skytte, allt satt där
det skulle, förklarade en smått
överväldigad Fredrik.
Suverän finalspurt
av Bengt Jansson
Om Fredrik Thyberg tillhör den
nya generationen i banskyttet
på 300 meter, tillhör söndagens
liggandemästare Bengt Jansson
från Söderala den något mer meriterade och garvade skaran. Från
tionde finalbanan jagade Bengt
toppskyttarna, ändå blev B-finalens toppman Olle Gabrielsson,
Rommehed, det största hotet i
kampen om SM-guldet. Den från
början ledande Fredrik Thyberg
med 199 poäng höll distansen de

Olle Gabrielsson, Bengt
Jansson och Carolina Hallén.
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fem första finalskotten. Därefter
var det arrangörsrepresentanten
Roger Strandh (med många järn i
elden denna helg) från Mariestad
som intog täten till tolfte skottet,
innan Bengt Jansson tog över
kommandot in i mål.
Bengt Jansson summerades
till 345 poäng mot 344 för Olle
Gabrielsson (0,1 poäng från
skilje i finalen) och slutliga trean
Carolina Hallén, Järna, som även
hon jobbade sig upp i finalfältet
till bronspallen med 343 poäng.
– Jag såg så jävla bra idag,
utbrast Bengt spontant när
gratulationerna haglade, och
förklarade vidare:
– Det var perfekt ljus, såväl när
det var mulet på förmiddagen
som nu när det var soligt i eftermiddag. Jag klarade pulsen och
fick till bra avfyringar. Det är inte
alltid jag klarar det, sa en helnöjd
Bengt Jansson.
Lag – ställningar
Lagmässigt kunde Skåne ta hem
den öppna seniortävlingen i ställ-

Ban-SM dag 1.

ningar, fem pinnar före Värmland,
som å andra sidan tog en inteckning i det klassiska vandringspriset Göteborgspokalen. Bland
veteranerna toppade Västsvenska,
medan Bälgvikens förstakonstellation – Elin Åhlin, Hans Sundén
och Göran Åhlin – gick segrande
ur föreningslagtävlingen.

Seniorpallen ställningar.
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Donald skjuter om.

Lag – liggande
I söndagens liggandeskytte
stod Värmland pall för favorittrycket. Med 978 poäng totalt
vann distriktet tre pinnar före
Stockholm och ytterligare två före
hemmaförbundet Västergötland.
Bland veteranerna drog Västmanland längsta strået med 960

Distriktslag.

poäng, mot 954 för såväl tvåan
Stockholm som trean Västsvenska. I föreningslagkampen såg
trion Therese Danielsson, Stefan
Lundqvist och Lars-Göran Lundqvist till att Ununges förstakonstellation klippte guldet med 582
poäng mot 579 för Dals Ed och
578 för Skultuna.

Bra förhållanden
Vädermässigt omgärdades evenemanget av relativt bra väder
och arrangörsmässigt klarade
duon Skövde och Mariestads
Skyttegillen ut uppdraget på ett
bra sätt. Inte minst banketten
i klubbstugan på lördagskvällen var ett välkommet inslag

bland många. Synpunkter fanns
förvisso, bland annat att det alternativa programmet användes,
men ibland kan sådana lokala
anpassningar krävas för att över
tiden ha tillräckligt många SMarrangörer att tillgå. ■

Föreningslag.
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veteran-Sm gevär

Conny Axberg och Berndt Andersson blev
supermästare och trippelvinnare
Kristinehamns skytteförening stod som arrangör för årets
svenska veteranmästerskap i sportskytte gevär. Tävlingarna genomfördes på ett utmärkt sätt och bara lovord till
arrangörerna från deltagande skyttar. Men med trion Britt
Svensson, Donald Juhl och Sven-Erik Palm i tävlingsstaben var ju tävlingarna kvalitetssäkrade. Att sedan Kristinehamn bjöd på strålande väder gjorde ju inte upplevelsen
text och foto PÄR LINDÉN

på lördagskvällen samla-

skyttar och anhöriga till en
trevlig bankett på en strandnära
restaurang.
Innan prisutdelningen höll
Kristinehamns kommunalråd
Anne-Marie Wallouch ett tacktal
till arrangören och till deltagande skyttar och hoppades
att vistelsen i Kristinehamn gav
mersmak till fler besök. Prisutdelningen hölls med bravur av
Kristinehamns skytteförenings
ordförande Donald Juhl.

des

Luftgevär 10 m
Tävlingarna startade på fredagen med luftgevärsmästerskapet. Martin Sahlbring, Uddevalla,
stod här i en klass för sig och
vann klass V45 på suveräna
387p. Tvåa blev Göran Eriksson, Linköping, med 380p. I
klass V55 vann Ludvikaskytten
6

sämre.

Lennart André på goda 375,
endast en poäng före regerande
mästaren i klassen, Björkstas
Håkan Persson. I klass V65
segrade Pär Lindén, Kalmar/
Läckeby, före Hilde Borg, Malmöskyttarna. Bland de lite äldre
gentlemännen vann Johnny
Modig, Götlunda, klass V70 före
Arne Ekstam, Bromma/Solna.
Glad damsegrarinna blev Lisbeth Johansson, Veddinge med
367p, före Marina Wahlstedt
från Sjuhäradsbygden. Lagtävlingen vanns av Uddevalla.
60 skott liggande
Lördagens tävlingar omfattade gevär 50 m och grenarna
60 skott liggande och 3x20
skott ställningar. En debutant
i veteranmästerskapen, Göran
Carlsson, Södermalm/Liljeholmen, vann 60 skott liggande

med 586p. God tvåa blev Gällivares Anders Jonsson och
trea de senaste årens mästare
Mikael Johansson, Jönköping.
En av dessa mästerskaps suverän, Conny Axberg, tog sitt första
guld av tre i och med segern i
klass V55 med 583p. Tvåa här
blev Åke Arbrink, Bromma/
Solna. En annan suverän skytt
i dessa mästerskap, Berndt
Andersson från Götlunda, vann
klass V65 i utklassningsstil.
Berndt tog också han sitt första
guld av tre. Den rutinerade Arne
Ekstam vann klass V70 före
nestorn Erik Ivarsson från Uppsala. Klar segrare i damklassen
blev Margaretha Ottosson med
goda 378p. Tvåa blev luftgevärssegrarinnan Lisbeth Johansson. Bromma/Solna segrade i
lagtävlingen.

Tävlingarnas suveräne supermästare
för klasser V45/V55 samt vinnare av
tre guld, Conny Axberg, Linköping.

Segraren i luftgevär klass V45: Martin
Sahlbring, Uddevalla, grattas av
sambon Anna.

Berndt Andersson, Götlunda. Förste
supermästaren för klasser V65/V70
plus tre guld.

Suveräne liggskytten Göran Jansson
396p, tangerade veteranrekordet i
gevär 300m 40 skott liggande.

Margaretha Ottosson, tävlingarnas
bästa dam med guld i 60 skott liggande och 3x20 gevär 50m.

Anders Jonsson, Gällivare, klass V45
vann guld i gevär 50m 3x20 och
silver i 60 skott liggande.

3x20 ställningar
Ännu en debutant, Gällivares Anders Jonsson tog hem guldet i
klass V45 på mycket goda 562p.
Tvåa respektive trea blev Göte
Corneliusson, Svedala/Börringe,
och Martin Sahlbring, Uddevalla.
Här kom guld nummer två för
Conny Axberg, Linköping, med
549 p. Tvåa Krister Thorsson,
Götlunda, på 544 p. Detta i klass

V55. I klass V65 fick Pär Lindén,
Kalmar/Läckeby, revansch på
Götlundas Berndt Andersson
och vann klart ställningsskyttet
på 537p. Den mycket meriterande hemmaskytten Sven-Erik
Palm segrade välförtjänt i klass
V70 före en annan välmeriterad
skytt, Lennart Högenberg, Sjuhäradsbygden.
Margaretha Ottosson tog i och

med segern i damklassen sitt
andra guld i överlägsen stil med
544p.
Bromma/Solna vann sitt andra
guld i lag.
40 skott liggande
Söndagens avslutande grenar
40 skott liggande och 3x20
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Sm kpiSt
skott ställningar höll mycket
hög kvalitet med många höga
resultat. Den internationellt
meriterade liggskytten Göran
Jansson från Gimo visade upp
ett fantastiskt skytte och vann
klass V45 med toppresultatet
396p. Ett resultat som ofta
räcker till seger sköt Hans Karlsson, Götlunda, med sina 392p.
Men här fick Hans nöja sig med
en silvermedalj. Trea respektive
fyra blev Jan Halling, Södermalm/Liljeholmen, och Ingemar
Karlsson, Götlunda, båda med
390p. Regerande mästaren i
klass V55, Christer Andersson
från Norrköping, försvarade sin
titel och vann på utmärkta 393p,
vilket också är nytt svenskt
veteranrekord för klassen. Conny
Axberg blev tvåa på goda 391p.
Utmärkt skytte också av Berndt
Andersson i klass V65. Berndt
vann med 386p före veteranernas ordförande Kent Westman,
Botkyrka, med 381p. Klass V70
vanns av Lennart Högenberg,
Sjuhäradsbygden, på 379p. Fyra
poäng före Håkan Engman,
Götlunda.
Lagtävlingen vanns av Götlunda.
3x20 skott ställningar
I tävlingarnas sista gren segrade
den detroniserade supermästaren Ingemar Karlsson, Götlunda,
sin vana trogen i denna gren
och på dagens högsta resultat,
557p. Tvåa blev liggspecialisten
och klubbkompisen Hans Karlsson med 551p. Sitt tredje guld
tog Conny Axberg, Linköping,
i och med segern i klass V55,
på utmärkta 556p. Detsamma
7

gjorde Berndt Andersson, som
tog sitt tredje guld i och med
vinsten i klass V65. Sitt andra
guld i dessa mästerskap vann
Lennart Högenberg i klass V70.
Lennart var här fem poäng före
Sven-Erik Palm, Kristinehamn.
ytterligare ett guld till Götlunda
i ställningsskyttets lagtävling.
För första gången tävlade
man i år om två supermästerskap. Ett supermästerskap för
klasserna V45 och V55 och ett
för klasserna V65 och V70.
Supermästerskapet för klasserna V45/V55 vanns i suverän
stil av Conny Axberg Linköping
före de senaste årens supermästare Ingemar Karlsson, Götlunda. Trea blev Hans Karlsson,
också från Götlunda. Conny
vann nu sitt sjätte supermästerskap.
Det nyinstiftade supermästerskapet för klasserna V65/V70
vanns minst lika överlägset av
Berndt Andersson, Götlunda,
före Kjell Frid Skyllberg och
Lars Kock, Bromma/Solna.
Ett hederspris, skänkt av
Johnny Modig, till den bäste
skytt över 75 år vanns av Götlundas Sigvard Pettersson. ■

naturuppLeveLSe

under sensommardagar
text och foto LARS LENNARTSSON

Det var många skånska kpist-skyttar som nu kände att tiden var inne för oss
att arrangera Kpist-SM. Så blev det och de 160 deltagarna kunde avnjuta några
sköna sensommardagar, inte minst under fältskyttet på Ravlunda skjutfält. Det
var nu fjärde gången sedan 1973, då Kpist-SM såg dagens ljus på Kungsängen,
som tävlingen arrangerades i den södra provinsen.
1976
i Malmö, därefter Kristianstad
1980 och senast 1987 i Malmö.
Den här gången erbjöds deltagarna se stora delar av Skåne,
med fältskytte på Ravlunda
skjutfält på Skånes ostkust och
med banskyttet 8 mil längre
västerut, på Spillepengens
skjutbanor i Malmö. En hel del
utnyttjade också möjligheten att
besöka olika platser på bland
annat österlen och i ”Wallanderland” i anslutning till tävlingsdagarna, eller kombinerat med
förflyttningen till Malmö.

första gången var

Fredagens fältskytte en
naturupplevelse
Fältskyttet blev nog för många en
naturupplevelse denna sensommardag, med blommande ljung,

Station 8, naturskönast 2012?
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skjutna poäng. Bengt G fortsatte
inom samma familj! Makarna Eva
särskjutningen i samma stil och
och Jan-Åke Pettersson, Ale,
med 10, 10 mot 10, 9 blev han
ordnade nämligen till ett rent
därmed Svensk Veteranmästare
familjemästerskap, med minst
och Lars fick sitt andra silver unfyra poängs marginal till övriga
der de här dagarna. Bronsmedalunder hela finalen. När sista
jör blev Bengt Andersson, P2, på
finalskottet markerats hade Jan420, fyra Helge Pettersson, Orust
Åke hämtat in de två poäng Eva
ledde med inför finalen, resultatet östra, 419 och femma Lennart
SM fält: silver Lars-Åke Ingemarsson, guld
Veteteran-SM fält: silver Kjell Stömberg, guld
SM ställning: silver Eva Pettersson, guld LarsDan Andersson, brons Daniel Lindblad
Helge Pettersson, brons Ulf Ragnesten
Olof Gerhardsson, brons Dan Andersson
Wettergren, Södertelge, 418.
blev 429 poäng och därmed fick
särskjutning tillgripas. Här blev
skyttar med 53 träff och främst
spänning och återigen är Degertare förbundslag blir Gotland på
dock processen kort och med 10
Förbunds- och
det öppna landskapet, i fonden
av dessa kom Anders Bergström,
fors Kjell Strömberg inblandad,
1542 poäng. Silvret erövras av
mot 9 blev Eva svensk bästare i
föreningslag liggande
det blå havet och i nordost
Stenkumla.
den här gången tillsammans
Skåne på 1536 och bronset till
liggande för tredje gången och
Med 1396 poäng var det ännu
Blekingekusten. Några hör av
med Lars Tofftén, Stenkumla,
östergötland med 1509 poäng.
maken Jan-Åke fick nöja sig
en gång Ale med en Piteåskytt
sig i efterhand och tackar för en
båda med 409 poäng. Därmed
Föga överraskande blir Ale med
Förbunds- och
med en silvermedalj. Bronset gick som blev svenska mästare i förfin dag, det känns bra. Tack vare
måste särskjutning tillgripas.
936 poäng svenska mästare
föreningslag fält
till Dan Andersson, Orust östra,
bundslag för Norrbotten. Silvret
Kpist-SM fältskytte fick alla vi
Kjell får 9, 9, 10 mot 9, 5, 5 för
föreningslag, dock endast med
Svenska mästare i förbundslag
som med placeringarna etta, trea
gick till Västergötland 1377 och
som var där ta del av denna dag.
Lars. Därmed är det avgjort och
tre poäng tillgodo på silverlaget
blev Halland med klara 269 träff.
och trea tog sin tredje ”pallplats”
brons till Halland på 1358 poäng.
Resultatmässigt blev det nära
Kjell är svensk veteranmästare i
Löderup. Bronsmedaljen erövras
Silvret gick till Skåne på 263 och
under detta SM! På fjärde plats
Svenska veteranmästare föridealet, det vill säga en skytt som
ställningsskytte för fjärde gången. av P 2 som har 920 poäng.
brons till Västsvenska på 251
kom Lars-Olof Gerhardsson, Löf- bundslag blev Gotland på 1372
skjuter fullt. Nu blev det 59 träff,
Silvret går följaktligen till Lars
träff. Svenska veteranmästare
tadalen, på 422 och femma blev
som därmed tog sin andra seger
endast en bortskjuten för Dan
och bronsmedaljör blir Birger
i förbundslag blev Västsvenska
Söndagens liggandeskytte
Per-Anders Axelsson, Karlsborg,
under detta SM. Med samma
Andersson, Orust östra, som
Johansson, Stenkumla, på 406.
på 254 träff, Skåne på 252 tog
med ”familjemästerskap”
på 419 poäng. Sista finalen och
poäng erövrade skåningarna sitt
därmed blev svensk mästare för
Samma poäng har fyran Jonny
silvret och brons till Gotland
Så har vi kommit till avslutningsåter dags med särskjutning så att tredje silver under de här dagarna
tredje gången. Silvermedaljen
Olsson, P2, och femma blev Jan
på 246 träff. Svenska mästare
dagens liggandeskytte och här
en svensk veteranmästare kunde
och bronset gick till östergötland
gick till Lars-Åke Ingemarsson,
Tegnemo, Ålem, 401 poäng.
föreningslag blev Orust östra på
tillämpades det
koras. Återigen låg Lars
som hade 1353 poäng. SM i förF 14, på 58 träff och bronset till
157 träff, silver till Skällinge och
alternativa programTofftén, Stenkumla, i deeningslag gick naturligtvis ännu
Skällinges Daniel Lindblad på 57.
slutligen brons till Gullberg, båda
met för att minska
Förbunds- och
lad ledning efter ordinaen gång till Ale och poängen var
Därefter följde Jari Hokkanen,
på 155 träff.
tidsåtgången och därföreningslag ställningar
rie finalskjutning, den här 858, en marginal med 25 poäng
Turinge, och Inge Johansson,
med kunde deltagarMed nära nog rent föreningsgången tillsammans med till silverlaget Stenkumla och 26
Skällinge, båda med 56 träff.
na påbörja hemresan
Lördag med ställningsskytte lag från Ale blir Norrbotten
Bengt G Nilsson, Tågarp, poäng till bronslaget Orust östra.
I veteran-SM blev det lite mer
i rimlig tid. Ännu en
Svenska mästare förbundslag
En ny SM-dag och nu har vi flytpå 423 poäng. Bengt
Så var årets tävlingar till ända,
dramatik. Med 55 i topp för
dag där det krävdes
på 1545 poäng, tre poäng före
tat till Spillepengens skjutbanor i
G avancerade från
sista prisutdelningen genomförd
Helge Pettersson, Orust östra,
särskjutning, nu i
Skåne på silverplatsen och
Malmö för ställningsskytte. Med
sjunde plats tack vare en och flertalet deltagare på väg
Eva och Jan-Åke
och Kjell Strömberg, Degerfors,
båda mästerskapen
19 före Småland som erövrar
411 poäng erövrar här Larsfenomenal finalskjutning
hem, och då slutade sensommafick särskjutning ordnas. Sista
och dessutom i ett fall efter ”familjefinalen” med endast fyra bortbronset. Svenska veteranmäsOlof Gerhardsson, Löftadalen,
ren med ett häftigt regn. ■
och mest natursköna stationen
sitt andra svenska mästerskap i
byggdes om till trippel, med fem
ställningsskytte. Silvermedaljen
skott i vardera skjutställning.
går till Eva Pettersson, Ale, på
Särskjutningen slutade med
408 och bronsmedaljen till Dan
1+3+5 mot 2+2+3 till Helges
Andersson, Orust östra, med
fördel, Helge som därmed blev
403 poäng. På fjärde plats kom
Svensk Veteranmästare för andra Göran Andersson, Svalöv, med
gången. Bronsmedaljör blev Ulf
402 och femma blir Per AndersRagnesten, örgryte, 54. Samma
son, Gullberg, med 401 poäng.
Veteran-SM ställning: silver Lars Tofftén, guld Kjell
SM liggande: silver Jan-Åke Pettersson, guld Eva
Veteran-SM liggande: silver Lars Tofftén, guld
träffantal fick Jonny Olsson, P2,
Svenskt veteranmästerskap
Strömberg, brons Birger Johansson
Pettersson, brons Dan Andersson
Bengt G Nilsson, brons Bengt Andersson
på fjärde plats. Därefter följde sex innebär ännu en gång lite mer
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Sm ak4

nordLig dominanS

i välplanerad tävling
text och foto LARS LENNARTSSON

Samverkan Hemvärnet
En förutsättning för skytte med
Ak4 och deltagande i SM är
att tillhöra Hemvärnet och där
inneha behörighetsbevis för Ak4.
Verksamheten bygger helt på
nära samverkan mellan SvSF
och Hemvärnet på lokal, regional
och riksnivå. Rikshemvärnschefen, som besökte tävlingarna,
framhöll också betydelsen av
denna samverkan och vikten av
att personalen i Hemvärnet sporras till träning, för att bli bättre
skyttar.
nytt svenskt rekord
i banskytte
Lapplandsjägargruppen, Norrbottensgruppen och kompanier
från Boden, övertorneå och
Luleå dominerade tävlingarna
med ett undantag, finalen i banskytte. Här blev Roger Buder
392.Hvkomp från Skaraborgs9

Årets Ak4-SM, den 18-19 augusti i Boden, samlade 215
deltagare och innebar som förväntat mycket välarrangerade tävlingar. Det var ett sammansvetsat team med erfarenhet och en vilja att erbjuda något extra från arrangören Norrbottens skyttesportförbund, med stödjande
Norrbottensgruppen, som bjöd på detta. Tävlingscentrum
och förläggningsplats var I 19:s regemente. Banskytte
genomfördes på förnämliga Rödbergets skyttecentrum
och fältskytte på Bodens södra skjutfält. Resultatmässigt
domineras tävlingarna av våra nordliga provinser, säkert
ett resultat av värdefull samverkan mellan SvSF och
Hemvärn på regional och lokal nivå!
gruppen svensk mästare efter
en mycket stark finalserie på
145 poäng och därmed totalt
333 poäng. Detta innebar nytt
prydligt svenskt rekord, hela sex
poäng över Conny Pettersons
rekord från 2003, som av många
ansågs vara svårslaget. Näst
bästa finalserie, 140 poäng, och
totalt 327 resulterade i att Anita
Nilsson 112.komp överkalix blev
silvermedaljör. Tommy Hansen
121:a Luleå behöll sin tredjeplacering från grundomgången
och tog därmed brons på 326
poäng. På fjärde plats, med 325
poäng, kom Magnus Noppa
114:e övertorneå. Han låg i ledning efter grundomgången med
190 poäng, men en lite oturlig
finalinledning räckte för att tappa
placeringar. Thomas Sestan,
305:e östergötland, avancerade
tre placeringar i finalen och slutade femma på 324 poäng.

Lapplands dag i lagtävlingar
SM-guldet i tävling mellan utbildningsgrupper gick till Lapplandsjägargruppen som segrade på
915 poäng. Silvermedaljör blev
Norrbottensgruppen på 910 och
bronset erövrades av Livgardesgruppen på 899 poäng. Lappland
representerades även i kompanilag genom 114.Hvkomp övertorneå som blev svenska mästare på
556 poäng. Silver till 121.komp
Luleå på 542 och brons 122.
komp Boden på 539 poäng. Dagen avslutades med en mycket
uppskattad gemensam måltid och
prisutdelning på Western farm,
där Rikshemvärnschefen Roland
Ekenberg medverkade. Från hans
sida framhölls återigen betydelsen av skytteträning för Hemvärnets personal.
Utslagsgivande fältskytte
Avslutade dagens fältskytte

gjorde en välkomponerad varierad fältskyttestig, där det bland
annat på två stationer ingick ställningsbyte från knä till liggande i
skjuttiden. Att fältskjutningen var
utslagsgivande och ger banläggaren ett bra betyg framgår av
resultaten som var förvånansvärt
jämt fördelade, från maximala 48
ner till sju träff. Tommy Hansen
från 121.Hvkomp Luleå var dock
i en klass för sig, genom att
pricka in fenomenala 48 träff och
därmed blev han svensk mästare,
tre träff före närmsta konkurrent.
Silvermedaljör blev Fredrik Kaarie,
114.komp övertorneå, med 45
träff. Därefter var det jämnare
med tre skyttar på 44 träff. Av
dessa blev Lennart Johansson,
122.komp Boden, bronsmedaljör tack vare fina 15 innerträff,
fyra Jan-Erik Saxevall, 114.
komp övertorneå, med 11 inner
och femma undertecknad Lars
Lennartsson, 463.komp Skånska
gruppen, med åtta innerträff.
norrbottens dag i lag
I fältskyttets lagtävlingar var det
Norrbottens dag med seger för
utbildningsgruppen och dubbelseger för kompanilag. Svenska
mästare blev således Norbottensgruppen med 212 träffar. Silvret
gick till Lapplandsjägargruppen
på 205 träff och bronsmedaljör
blev Västerbottengruppen med
198 träffar. Svenska mästare
kompanilag blev 124.komp Luleå,
128 träff, silver 121.komp Luleå,
124, och bronsmedaljör 114.

SM bana: silver Anita Nilsson, guld Roger Buder, brons Tommy Hansen.

SM fält: brons Lennart Johansson, guld Tommy Hansen, silver Fredrik Kaarie.

komp övertorneå, 121. Så
avslutades årets SM-tävlingar
under högtidliga former med
prisutdelning på tävlingscentrum I
19. Med nya erfarenheter kunde
vi deltagare återvända till våra
hemtrakter utspridda över hela
landet, längst ner till Skånska
sydkusten. Tack för välplanerade
och bra arrangemang! ■

Gäst på
tävlingscentrum.
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jSm/rm nationeLLt gevär

tjejerna kLippte guLdmedaLjerna
text och foto MIKAEL SVENSSON

En av de stora fördelarna med våra nationella gevärstävlingar är den fullständiga jämställdhet som råder.
Snarare kan man, som vid JSM/RM på Hugelsta utanför
Eskilstuna, få för sig att tjejerna laddar lite extra?
visade vägen gjorde inte
helt oväntat Gevärssektionens
ungdomsrepresentant Elin Åhlin
från Bälgviken. I fredagens inledande ställningstävlingar klippte
hon dubbla guld. På 50 meter
i första hand utmanad av Filip
Andersson, Västerås, och på 300
meter i första hand utmanad av
Therese Danielsson, Ununge. Två
skyttar som skulle få egna guld
senare under helgen.
På korthållsbanan ryckte Åhlin
till sig segern med 329 poäng i
sista skälvande skottet och på
300-banan hade hon greppet
fram till stående, där Therese
dunkade tia på tia. I det avgörande skottet bröt Åhlin dock tillbaka
till 333 mot 332.
– Jätteroligt, tror det är lite mer
avslappnat i RM. Juniorerna tar
det mer på allvar, men för oss är
denna tävling mer en rolig grej.
När man väl står i finalen tar
tävlingsinstinkten tag i en, och
visst blev det nervöst när Therese
började dunka tior, sa Elin sedan
hon kvitterat ut dubbla RM-guld.
JSM-finalen i korthåll ställningar blev en riktigt rafflande
historia, där Jenny Andersson
från Bromölla och Erik Sundqvist,
Berga, företrädesvis kämpade om
guldet. Svaret på kampen blev
Ida Andersson, Roasjö, sedan
hon lagt in en tia i skott för skott
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samtidigt som kombattanterna
dragit var sin åtta. Med 326-326
var särskjutningen mellan Ida och
Erik ett faktum, en kamp över
två omgångar där 25-25 följdes
av 26-25 över tre skott till Idas
fördel.
– Det var väldigt nervöst i särskjutningen, innan dess var det
lugnt. Hyfsat nöjd med dagen
och riktigt nöjd med finalen. Jag
kan bättre, men det kan gå sämre
också, noterade Ida efteråt.
Fredagens tjejdominans bröts
av Christianstads 15-åriga talang
Oscar Klemmedsson. Med 187
poäng i grundomgången ledde
han ställningsfinalen på 300
meter med fyra pinnar redan inför
finalen. Han kunde komfortabelt
defilera hem finalen med 322
poäng totalt.
– Jag är nöjd, det är ju första
året jag skjuter i ställningar. Finalen kändes bra, även om jag var
nervös innan, förklarar Oscar, som
veckan efter JSM debuterade i
nordiska landskampen.
– Åker med till Norge nästa
vecka, ska bli jätteroligt. Det har
varit mitt mål hela säsongen.
Även lördagens liggandeskytte
dominerades av tjejerna, med
ett lysande undantag. Elin Åhlins
lillebror Marcus Åhlin klippte
nämligen i arla morgonstund
titeln i kvartsmatchen i 3x10

Elin Åhlin

skott, sedan grenen fått flyttas
från fredag till lördag på grund av
elektronikstrul.
– Det var inga problem för min
del, vind och ljus var perfekt på
morgonen, förklarade Marcus,
som försvarade titeln från mästerskapet i Alvesta ifjol.
Med 282 poäng hade han fem
respektive sex pinnar ned till
pallkollegorna Tom Axelsson, Göteborg, och Emelie Hallén, Järna.
I lördagens första JSM-final,
liggande på korthållsbanan, skuggade Sara Borg från Ununge
bakom Daniel Wallberg, Hogdal,
sedan båda fått ihop 197 poäng
i grundomgången. Väl i finalen
dunkade Sara in tia på tia fram
till 297 poäng och tre i marginal
inför skott för skott. Nior i skott
13 och 15 gjorde att hon släppte
Daniel närmare, innan summeringen gav 344-342 i Saras favör.
– Jag fyller 18 idag, så det var
en fin present. Härligt när det
bara flyter på, man lägger sig
ned, trycker av och vet att det
blir en tia, säger Sara, som gillar
korthållsbössan.
– Korthållet är det jag satsar på,
det är fart och fläkt på 6.5, men
detta är koncentration.
I den parallella RM-finalen tog

Louise Olofsson och
Therese Danielsson

Louise Olofsson kommandot inför
skott för skott. Hon skuggades
i första hand av Henrik Bengtsson från Svedala/Börringe och
Johanna Nilsson, Edsbjörke, men
344 totalt gav segern mot 342
för Henrik och 341 för Johanna.
– Kul att ta guld, extra kul eftersom det var med pappas bössa,
sa Louise, som annars satsar
mest på 300 meter.
Det var en distans där juniorcoachen Therese Danielsson,
Ununge, äntligen bröt en räcka av
andraplatser. Från tredje finalbanan på samma poäng som tvåan
Mattias Andersson, Skultuna,
och två dito efter ledande Henrik
Bengtsson, Lomma, tog hon
kommandot i finalen. I det sista
avgörande skottet var hon starkare än killarna med en tia mot
två nior. Segerpoängen blev 341
poäng och marginalen en dito.
– Det är roligt när man vinner,
känns som att jag har kommit
tvåa hur många gånger som helst,
sa en glad Therese, som också
kunde glädjas åt att ”hennes”
juniorer gladde inför nordiska.
I JSM-finalen tog Emelie Hallén,
Järna, kommandot efter finalens
inledande tio skott. Underläge
hade vänts till överläge (291 mot

RM-mästarinnorna Elin Åhlin och
Therese Danielsson in action

289) före Daniel Wallberg, Hogal,
och Fredrik Sandberg, Storfors.
Wallberg kom ikapp inför sista
skottet, men väl där drog Daniel
en åtta mot en tia för Emelie. Hallén summerades till 339 poäng
mot 337 för killarna.
– Jag utgick från att det skulle
bli särskjutning när vi skjutit klart.
Jag är ju egentligen luftskytt och
ställningsskytt, tror att det finns
ord som jag kommer att få äta
upp efter den här segern. Jag
lade mycket fokus på lugna och
kontrollerade avfyringar, förklarade en glad Emelie.
Killarnas sista chans var söndagen och fältskyttet, en chans de
tog. Daniel Wallberg, i tätstriden
flera gånger om, kunde kvittera ut
titeln som supermästare, medan
Filip Andersson från Västerås
triumferade i RM-klassen med
36 träffar, sex dito i marginal till
pallkollegorna.
Bland juniorerna triumferade
Andreas Christensson från Falsterbo-Vellinge med 38 träffar mot
35 dito för sina pallkompisar.
Maxantalet träffar var 42, men
den till synes oskyldiga banan
runt Hugelsta var mer krävande
än vad man kunde tro.
– Det kändes inte så svårt när

Ida Andersson

Emelie Hallén

Sara Borg

man gick runt, men det var en del
luriga avstånd. Räknade inte med
att vinna även om skyttet kändes
riktigt bra, förklarade Andreas,
som i normala fall satsar på
sportprogrammen i första hand
och i vardagen återfinns på Skyttegym i Sävsjö.
JSM-tävlingarna byter sida om
Mälaren till nästa år och avgörs
2013 på Stockumla utanför
Västerås. ■
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SkoL-Sm
inte
vädret det bästa tänkbara för
skyttet, det regnade från tidiga
morgonen fram till sent på kvällen. 34 mm uppmättes nederbörden till under dagen. Inte ens
det dåliga vädret kunde sätta
stopp på ungdomarnas topprestationer. På korthållet så sköts
det mängder med 50-poängare.
Inte mindre än sju skyttar i klass
KL15 fick skjuta isär, samtliga
med 295 poäng på de första 30
skotten. Efter två särskjutningar
var det klart att segern gick till
Mattias Forsberg från Torsskolan. I klass KL17 öppnade Erik
Johansson från Stjärneskolan
grundomgången på otroliga 199
poäng och efter det så var han
ohotad i finalen. Hans slutresultat
blev 295 poäng.
I lagtävlingen klass KL15
segrade Norrevångskolan med
Mattias och Niklas Jogmark.
Klass KL17 vanns av Mjölnergymnasiet med Tobias Rosell
och Maia Telen i laget.
I bana 6,5 klass GL15 segrade
Tobias Wexell från Loos skola.
Han avancerade från tionde
plats till första genom att i finalen panga in 100 poäng. I klassen BL17 segrade Tobias Rosell
från Mjölnergymnasiet med 292
poäng.
Lagtävlingen på 6,5 mm bana
i klass GL15 vann Loos skola
lag 1 med Rasmus Barrsten och
Tobias Wexell på 390 poäng,
tätt följda av Loos lag 2 med
Fanny Storm och Viktor Isaksson
med 389 p. I GL17 segrade
Christopher Polhemsgymnasiet
genom Pontus Olofsson och
Filiph Holm med 345 p.
Söndagens fältskjutningar på
livgardets skjutfält i Kungsängen
under lördagen var

Lag KL17 1-a Mjölnergymnasiet

Oscar Wässman, segraren i korthåll
fält KF15

Skol-SM i skytte genomfördes den 22-23 september av Upplands
skyttesportförbunds
gevärssektion. Plats för
banskjutning 50 och 300
meter var Snedens skyttecentrum i Enköping och
fältskytte korthåll och 6,5
mm hölls på livgardets
övningsfält i Kungsängen.
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Lag KL15 Norrevångskolan

Segrare i GF15, Anna Eklöf, Vargbroskolan

MÅNGA BRA RESULTAT NÄR

SkoL-Sm
avgjordeS
text LARS GRÅBERG foto BO HöGBERG

inleddes med korthållsfält. Vädret för dagen var mycket blåsigt
med 4-6 sekundmeter, men
skyttarna klarade sig från regn
under dagen.
I klass KF15 segrade Oscar
Wässman från Fryxellskolan,
efter särskjutning med Viktor
Isaksson från Loos skola. Båda
hade 28 träffar efter sex stationer. Klass KF17 vanns av Erik
Sundqvist från Sunnerbogymnasiet på 27 träffar.
Lagtävlingen i KF 15 vanns
av Loos skola på 52 träffar. I
laget ingick Viktor Isaksson och
Evelina Isaksson. I KF17 vann
Sunnerbogymnasiet på 49 träffar genom Erik Sundqvist och
Herman Lemeksson.
I gevär fält 6,5 mm noterades två fullpoängare. I klass
GF15 segrade Anna Eklöf från
Vargbroskolan på maximala 36
träffar. I GF17 så gick segern till
Daniel Wallberg som även han
sköt maximala 36 träff. Lagtävlingen för GF15 vanns av Vargbroskolan lag 1 med Anna Eklöf
och Emma Hansson i laget. I
GF17 blev det inget mästerskap
då endast ett lag var anmält. ■
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Sm Skeet

janSSon ocH LarSSon

ÅRETS SVENSKA
SKEETMÄSTARE
text och foto JOSEFIN WARG

Torsbyskytten Henrik Jansson och Nathalie Larsson,
Dannemora, blev årets svenska mästare i skeet. Det efter
spännande tävlingar i Uppsala i augusti.
avgjordes under
fina förhållanden på Uppsala
Jaktskytteklubbs hemmabana
Ekebyboda i augusti. Och många
ville åt de ädla SM-medaljerna.
I herrarnas tävling sköt exempelvis OS-deltagarna Marcus
Svensson, Landskrona-Saxtorp,
och Trelleborgs Stefan Nilsson
liksom regerande trefaldige
svenska mästaren Niklas Ringborg från Valdemarsvik. Men det
var Henrik Jansson, Torsby JSK,
som efter första dagen hade
tagit ledningen med sina 73 träff
av 75. Och det var en ledning
han inte tänkte släppa. Efter
grundomgångens slut hade han
träffat 121 av 125 duvor och
han gick till final med två duvors
ledning. Där var han sedan
omutlig. Med fint skytte träffade
han alla 25 duvor och säkrade
årets SM-guld, sitt första sedan
2005.
– Det kändes väldigt bra faktiskt. Jag har skjutit lite vingligt
och ofokuserat i grundomgången men finalserien var klockren.

sm i skeet
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Jag har väntat på den här serien
hela helgen. Det är skönt att
vinna SM, det var länge sedan
sist, och det är skönt att vinna
mot så duktiga skyttar, säger
Jansson som i och med guldet
avancerade en placering jämfört
med förra årets SM.
Närmast honom, två duvor
efter, följde Marcus Svensson.
Han hade inlett knaggligt med
21 i första serien, men därefter
följt upp med två 25:or och två
24:or. Även han sköt fullt i final
och silvret var ohotat hans. Men
han var besviken.
– Jag är inte nöjd, jag vann ju
inte. Men jag började med 21
och det var ju inte så smart. Men
sedan har jag bara bommat två
på nästa 125. Så det är som
vanligt, som på OS. Men det
händer inte fler gånger, säger
han om sin inledning.
Om bronset blev det mer kamp.
Niklas Ringborg och överraskningen Stefan Nilsson från
Saxtorp, en annan Nilsson än
OS-deltagaren vill säga, slutade

Henrik Jansson (till höger) och Johan Björn i en kamratlig high five efter Henriks grundomgång.

båda på 143 träff och särskjutning krävdes för att skilja dem
åt. Nilsson höll ut längre av de
två och kunde därmed säkra sin
första SM-medalj.
– Ja, det var roligt. Rätt så
förvånande. Niklas sköt jättebra,
men för mig stämde det bra.
Det här var min första SM-final
och att gå ut och skjuta som jag
gjorde var roligt, säger Nilsson
som satte alla finalduvor.

Therese Lundqvist, Nathalie Larsson och Ulla Samuelsson blev de kvinnliga
medaljörerna.

I lagtävlingen fick Saxtorps
Svensson och Nilsson, tillsammans med Henrik Roslund, kliva
högst upp på pallen och ta emot
guldet. Silver till Oskarhamn och
brons till Torsby.
nathalie säkrade sjätte
Sm-guldet
På damsidan kunde Dannemoraskytten Nathalie Larsson ta sitt
sjätte SM-guld. Hon var i delad

Seniormästare Henrik Jansson.

Bronsmedaljör Ulla Samuelsson.
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Sm oLympiSk trap
ledning inför finalen med sina
67 träff men med 22 i finalen
kunde hon säkra guldet.
– Det är klart att det känns
bra, det är alltid kul att vinna
ett SM. Men det går inte av sig
själv, jag får slita för varje träff.
Men finalen kändes i alla fall
bättre än tidigare. Resultatet
är inget superresultat, men det
räckte i dag, säger hon.
OS-sjuan Therese Lundqvist,
Uppsala JSK, tog silver efter
särskjutning mot Bredareds
Ulla Samuelsson.
– Jag får vara nöjd den här
gången. Det har inte känts så
bra på träning innan så jag kan
inte klaga över mitt skytte, men
självklart hade jag velat att det
skulle gå lite bättre i tävlingen,
säger Lundqvist.
Nöjdast på pallen var nog bronsmedaljösen Samuelsson som här
startade i sitt 35:e dam-SM.
– Det var länge sedan jag var
så nervös, har fått känna att
blodomloppet fungerar i dag.
Jag stressade tjejerna lite, de
fick känna att de lever.
anton sköt fullt
i juniorfinalen
Inför juniorernas final ledde
Oppundas Edvin Moberg på 113
träff. Han följdes närmast av
Anton Jönsson, Saxtorp, på 111.
Jönsson hade dock sparat bästa
serien till sist. Han sköt fullt i
finalen och kunde med en duvas
marginal ta sig förbi Moberg
som fick nöja sig med silver.
Bronset gick till Gustav Pettersson, Oppunda, på 121 träff.
I veteranklasserna fick vi se
nöjda segrare för dagen. I 50+
tog veteranklassdebutanten Per
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norLÉn SvenSk
trap-mäStare
Per Fogelberg vann klass 50+ och
fick kepsen sönderpangad.

Juniorpallen – Edvin Moberg, Anton
Jönsson och Gustav Pettersson.

Fogelberg från Fagersta hem
segern på fina 142 träff.
– Det har gått bra en längre tid
och jag var i valet och kvalet om
jag skulle skjuta i denna eller i
öppna klassen. Och jag är nöjd,
kan inte vara annat, säger han.
Rune Bengtsson, Hemmeslöv,
tvåa och Conny Gustavsson,
Torsby, trea.
I klass 60+ vann Johnny Henriksson från Karlstad på 130
träff. Silver till Bertil Johansson,
Gamleby, och Växjös Tommy
Gustavsson tog bronset.
– Det är första gången i 60+
och det blev seger, så det var
roligt. Har hållit på några år. Jag
sköt jämnt, det var väl det som
gjorde det, sa Henriksson.
Bjarne Olsén vann i överlägsen
stil klass 70+ före Vetlandas
Arne Aldén och Stig Nilsson,
Skövde, på silver- och bronsplats.
– Jag är aldrig nöjd, men jag
sköt 131 och är drygt 70 år så
det är ett rätt bra resultat, säger
Forshagaskytten Olsén. ■

FÖR TREDJE GÅNGEN
text och foto TAGE LUNDSTRöM

Johnny Henriksson vinnare 60+

Bjarne Olsén tog hem klass 70+.

Saxtorps Stefan Nilsson tog överraskande seniorbronset efter att
ha vunnit särskjutning mot Niklas
Ringborg.

SM i olympisk trap arrangerades av Södertörns
jaktskytteförening den
18-19/8 2012.
Det kom 34 skyttar till
start som sköt och hade en
trevlig helg tillsammans.

det blev tredje gången gillt för Andreas Norlén från Uppsala
JSK. Andreas ledde efter grundomgången, medan det skiftade plats
på de andra två medaljplatserna. Andreas vann med 135 träff till slut.
Tvåa blev Niklas Granqvist på 127 träff och trea blev vår silvermedaljör
från OS i London, Håkan Dahlby med sina 126 träff.
I lagtävlingen tog Skepplanda hem segern tack vare Rickard
Andersson, Tomas Pantzare och Johan Johansson. De följdes av
Hisingens JVK på silverplats och Uppsala Jaktskytteklubb på bronsplats. ■
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Sm piStoL 25/50m

Många deltagare vid
piStoL-Sm på Grimsta
text och foto PISTOLSEKTIONEN

Från fredag till söndag 24-26 augusti stod
Lövsta PSK och Stockholmspolisen som
arrangörer för ett lyckat pistol-SM 25/50m
på Grimstad.

Stina Lawner, Falu sport- och Pk,
svensk mästarinna i standardpistol.

Historiskt SM-guld i lagtävlingen till
I2 skf (familjen Palmgren) i fripistol.

SM-guld till I2 skf i damernas lagtävling i sportpistol.

fripistol och sportpistol

prestationen att ta hem guldet
i herrarnas standardpistol och
grovpistol. Jan-Olof är inte ensam om att ta hem två SM-guld,
inräknat årets alla skyttesportSM är det fyra skyttar som lyckats med denna bedrift. Tre herrar
och en dam. Vendela Sörenson,
öckerö SKF, i luftpistol och
falling target, Kristian Sjöberg,
Torna Hällestads Psk i luftpistol
och fripistol, samt Pär Hylander,
Varbergs Pk, i snabbluftpistol
och snabbpistol är alla dubbelsegrare vid årets olika pistol-SMtävlingar.

snabbmomentet. Silver till Jonas
Fyrpihl, Växjö Pk, efter spännande särskjutning mot Staffan
Oscarsson, F4 skf, som därmed
tog bronsmedaljen. Båda hade
578 poäng i grundomgången. I
lagtävlingen segrade Jönköpings
Pk på 1903 poäng, följda av
Stockholmspolisens Skf på 1695
poäng. Bronset gick till Njurunda
Ssk på 1692 poäng.
I damernas sportpistol tog Jönköpings Lisbeth Johansson
hem guldet, endast en poäng
före Veronika Ferdén, Luleå Pk,
i grundomgången. Men i finalen
drog Lisbeth ifrån och var nästan
tolv poäng före när krutröken
lagt sig. Hon slutade på 772 poäng (570 i grunden). Ferdén på
760,3 p tog hem silvermedaljen
och Sara Lindahl, Hörby Psk, tog
hem bronset med sina 756,2.

på fredagen i stället för traditionella fripistol och snabbpistol borgade troligen för fler starter både
i fripistol och snabbpistol. Nästan
400 föranmälda starter till SM,
vilket är det största sedan 2004.
Glädjande var också att antalet
fripistolstarter ökat. 79 stycken är
det största sedan 2003!
Programmet vid SM-tävlingarna
började på fredagen den 24:e
augusti med fripistol herrar och
sportpistol herrar. Följdes upp
på lördagen den 25:e augusti
med standardpistol herrar och
damer samt snabbpistol herrar.
SM-tävlingarna avslutades på
söndagen den 26:e augusti med
grovpistol herrar.
Jan-Olof Danielsson Älvdalens
PK lyckades bäst på årets SM
25/50 m på Grimstad genom
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Sportpistol
I herrarnas sportpistol tog Lennart Rehnström, Stockholmspolisens Skf, hem segern på fina
582 poäng. Han sköt 293 poäng
i precisionsmomentet och 289 i

Lagtävlingen vanns av I2 skf på
1632 poäng. Silver till Falu sport
o psk på 1624 poäng och brons
till Stockholmspolisens skf 1622
poäng.
Fripistol
Kristian Sjöberg, Torna Hällestads
Psk, vann guldet i fripistol på
641,1 poäng, efter 546 i grundomgången och 95,1 i finalen.
Peter Fredriksson, östhammars
pk, tog silver på 635,6 poäng
med 546 poäng i grundomgången och 89,6 poäng i finalen.
Mattias Andersson, Njurunda ssk
tog hem bronsmedaljen efter
547 poäng i grundomgången och
87,8 poäng i finalen. Med mycket
stor glädje kan vi konstatera att
fripistolen med 79 startande är
det största sedan 2003.
I2-laget bestående av mamma
Ingeborg, pappa Lars och sonen
Magnus Palmgren skrällde
genom att vinna SM-guld i
lagtävlingen för klubblag. Bäst i
laget och i familjen, var 17-årige
sonen Magnus med 538 poäng.
Det har troligen aldrig hänt tidigare att en familj vunnit lagtävlingen. Jönköpings pk på 1580
poäng tog silver och Njurunda
ssk bronset på 1565 poäng.
Standardpistol
Stina Lawner, Falu sport och pk,
blev svensk mästarinna i standardpistol på 552 poäng. Silver
till Lisbeth Johansson, Jönköpings pk, endast en poäng efter
Stina. Bronset gick till Liselott
Såmark, Stockholmspolisen Skf,
på 548 poäng.
I2 skf segrade i lagtävlingen
med 1510 poäng, tvåa blev Falu
sport o psk på 1087 och trea
Stockholmspolisens Skf 1037.

I herrklassen segrade Älvdalens Jan-Olof Danielsson på
566 poäng. Silver till Mattias
Andersson, Njurunda ssk, på
562 poäng och brons till Patrik
Carlsson, Sjöormens pk, på 560
poäng.
Lagtävlingen vanns av Atlas
Copco pk 1 på 1653 poäng,
närmast efter blev Njurunda ssk
på 1643 poäng.
Snabbpistol
Det blev ett nytt svensk finalrekord på 20 träff av max 40
träff och SM-guld till Varbergs
Pär Hylander (med 561 poäng i
grundomgången). Klubbkamraten Jonas Andersson tog efter
särskjutning hem silvret efter 15
träff i finalen (grundomgång 545)
och Johan Backe, Atlas Copco
pk, blev bronsmedaljör på 14
träff (grundomgång 545 poäng).
Snabbpistolsfinalen sköts enligt
det nya publikfriande finalreglementet där träff räknas inom 9,7
poäng och allt utanför räknas
som bom.
Varbergs pk vann lagtävlingen
på 1621 poäng, silver till Falu
sport och psk på 1550 poäng
och brons till Lövsta skf på 1529
poäng.
grovpistol
Standardpistolvinnaren Jan-Olof
Danielsson, Älvdalens pk, blev
SM:s okrönte kung efter att på
söndagen, SM-helgens sista dag,
också ta hem segern i grovpistol
på 579 poäng. Jonas Fyrpihl,
Växjö pk, tog silver efter stabilt
skytte med 576 poäng. Dagens
uppstickare var Marcus Jonsson,
A4 skf, som tog brons på 572 poäng. Telegrafverkets Psf vann lagtävlingen på 1671 poäng. Silver

Jan-Olof Danielsson Älvdalens Pk
SM guld i grov- o standardpistol

Bästa dam vid årets SM tävlingar på
Grimstad blev Lisbeth Johansson
Jönköping PK med ett guld i sportpistol och ett silver i standardpistol.

SM-guld till Jönköpings Pk i herrarnas lagtävling i sportpistol.

till Stockholmspolisens Skf, 1667
poäng, och Frövi-Lindesberg Ps
tog bronset på 1665 poäng. ■
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jSm piStoL

sPÄNNANDe
tÄVLiNGAr
PÅ JSM I PISTOL
Göteborgs PSSK och Öckerö SF samarrangerade pistolSM 25/50 m för juniorer den 17-19 augusti 2012. Tävlingarna gick på Göteborgs bana i Högsbo, Göteborg.
Oscar Nilsson, Lönsboda SSK, årets
juniorskytt 2012.

text och foto PISTOLSEKTIONEN

Sportpistol
På programmet den första dagen
fanns grenen sportpistol, 25 m. I
herrjuniorklassen segrade Tobias
Persson, öckerö SF, med 561p,
tre poäng före Oskar Ekblad
som erövrade silver genom sina
558p. Bronset gick till Magnus
Palmgren, I2 Skf med 553p.
Den gladaste segraren hittar vi
i damjuniorklassen genom Lisa
Enocsson som fick utdelning för
den hårda träning som hon gjort
inför årets JSM. Lisa ledde efter
grundomgången och genom en
riktigt fin avslutning på finalen
med 50,7 (totalt 731,0) grejade
hon sitt första guld (troligen
inte det sista). På silverplatsen
fann vi Cecilia Pohl, Luleå PK
med 728,4p och på bronsplats
Vendela Sörensson, öckerö SF
med 723,6p.
Lagtävlingen vanns av öckerö
SF, 1111p, med Tobias Persson
och Carl Sandberg i laget. Tvåa
blev Härryda PSS med 1105p
och vinnare av bronset Lönsboda
SSK som sköt 1084p.
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Fripistol
Den andra JSM-dagen inleddes
med fripistol där tre skyttar var
över 534p, vilket bäddade för en
rafflande final som avgjordes först
i sista skottet. Marginalerna var
stundvis små, men Lönsbodas
Oscar Nilsson höll undan trots att
både Carl Sandberg, öckerö, och
Oskar Ekblad, Härryda Sf, jagade
bakifrån. Oscar Nilsson sköt 89,0
i finalen, Carl hade 85,4, Oskar E
hade 86,5. Till slut hade Oscar
(625,0) 3,6 poäng tillgodo på
Carl (621,4) som i sin tur hade
0,9p mer än Oskar (620,5). Den
bästa finalen av alla hade Tobias
Persson med 91,2 och Magnus
Palmgren som sköt 90,8p.
Det var många år sedan vi
hade tre skyttar som i grundomgången sköt 534p och högre,
och faktum är att det fanns
ytterligare skyttar som kunde
gjort det i dag. Det är en trevlig
resultatutveckling på juniorsidan
på fripistol, så snart får seniorerna se upp.
Lagmedaljerna togs av öckerö

Lag 1 (Carl Sandberg, Tobias
Persson) med 1036 poäng,
följda av Lönsboda SSk på 965
öckerö lag 2 på 936 poäng.
Snabbpistol
Den andra SM-dagen innehöll
även snabbpistol och glädjande
blev det nio starter. I grundomgången var Oskar Ekblad bäst
med 534p, tvåa Pontus Schmidt,
örebro PSSK, 524p, trea Tobias
Persson, öckerö SF, 520p och
David Svensson var fyra med
518p. Finalen genomfördes enligt det nya finalprogrammet och
det blev oerhört spännande. Finalen innehöll för alla sex finalisterna fyra serier och efter denna
samt en särskjutningsserie blev
det klart att Tobias Persson blev
sexa. Efter ytterligare en serie
blev det klart att Pontus Schmidt
blev femma, efter nästa serie
och ytterligare särskjutning blev
det klart att Robin Thuresson,
Lönsboda SSK, blev fyra. Efter
sjunde serien blev Oscar Nilsson
vinnare av bronset och utslagen.

David Svensson, svensk juniormästare i snabbpistol

Oscar Nilsson, svensk juniormästare
på fripistol.

Kvar i finalen var klubbkamraterna som efter grundomgången
blivit svenska juniormästare i
lag, Oskar Ekblad och David
Svensson. En ren Härrydafinal,
men det räckte inte med en
serie till för att avgöra om vem
som skulle erövra guldet, det
blev ytterligare en särskjutning.
Ekblad fick här ett i finalen andra
funktionsfel och det öppnade
upp för David som behövde
sätta en träff för att vinna guldet.
David spikade in träffen redan i
den första tavlan så guldet vanns
av David och Oskar fick silver.
Silvret i lagtävlingen togs av
öckerö SF och bronset av Lönsboda SSK.

av JSM innehöll standardpistol.
Det blev en rafflande tävling där
det var flera som under matchen
var och nosade på de tre valörerna av SM-tecken. Oskar Nilsson
från Lönsboda visade ånyo upp
en mycket stark skjutning, endast
en serie på 10 sekunder som han
tappade poäng på men i övrigt
jämna och starka serier. Hans
545 poäng gav seger och det
syntes på den nyblivna svenska
juniormästaren att han var riktigt
nöjd med sin prestation, vilket
även motiverar till vidaresatsning
från Oscars sida. Silver till Härrydas Oskar Ekblad på 533 och
brons till öckerös Carl Sandberg
på 529 poäng. Lagtävlingen
vann öckerö SF lag 1 med 1057
poäng, följda av Härryda Pss och
Lönsboda SSK.

Standardpistol
Den tredje och avslutande dagen

Efter årets alla SM-tävlingar
kunde vi urskilja årets juniorskytt.
Det är Oscar Nilsson som vunnit
luftpistol, fripistol och standardpistol samt silver i sportpistol och
brons i snabbpistol. ■
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Årets världscupﬁnaler i lerduvegrenarna avgjordes i slutet av september i slovenska
Maribor. I år hade glädjande nog två svenskar kvaliﬁcerat sig, Håkan Dahlby i dubbeltrap och Stefan Nilsson i skeet. Det blev inga medaljer, men det var ändå två
ganska nöjda skyttar efter tävlingens slut.

text JOSEFIN WARG foto CLAES JOHANSSON
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första
grenen med svenskintresse att
avgöras. Håkan Dahlby inledde
med en 45-serie och med fem
tappade duvor redan där krävdes
mer i efterföljande serier.
– Jag är lite missnöjd över min
förstaserie. Det var svårskjutet,
väldigt byig vind så duvorna gick
upp och ner, upp och ner. Det
återspeglade sig på resultatet
och det straffade sig hela dagen.
Dahlby följde upp med 47 och
48 träff och totala 140 duvor
räckte till särskjutning om final
som han vann. I final hade han
tre poäng upp till bronsplats,
fem till guldet - ett alltför stort
avstånd att ta in denna dag.
Dahlby satte 46 av 50 duvor och
fick nöja sig med femte plats.
Vinsten gick till Joshua Richmond från USA, med totalt 192
träff. Tvåa indiern Ronjan Sodhi

dubbletrapen var den

och Kuwaits Fehaiid Aldeehani
blev trea.
– Finalen sköts på en ny bana,
där duvorna gick väldigt högt.
Jag bommade i början och det
straffade sig även här.
Dahlby är ändå rätt nöjd med
sin insats, med tanke på känslan
i tävlingen.
– Det har inte stämt i dag.
Kroppen ville skjuta, men hjärnan
startade inte. Jag hade inte kraft
att fokusera hundraprocentigt.
Men det är ändå en världscupfinal och jag blir femma, så det är
rätt bra facit ändå. Ska inte hänga
läpp över det här, säger han.
en sjundeplats för
Stefan nilsson
Dansken Anders Golding sköt
riktigt bra och tog hem herrarnas
skeet med 149 av 150 träff.
Silvret gick till Vincent Hancock

från USA och bronset blev ryskt
genom Valeriy Shomin. Stefan
Nilsson slutade på sjunde plats.
Efter första dagens skytte låg
han tia, efter bland annat efter en
20-serie i tredje rundan. Genom
att skjuta fullt i den andra dagens
två serier hämtade Nilsson upp
några placeringar och fick se sig
sluta just utanför finalplats. Med
117 totalt skilde bara två duvor
honom från en finalplats.
– I dag sköt jag riktigt bra. Jag
gick in med inställningen att
skjuta fullt i dag. Hade jag haft
flyt hade det kunnat räcka till
final, nu blev det ändå bara två
träff ifrån final.
Härmed tog en lång, men bra,
säsong slut för Nilsson.
– Den har varit bra. Jag har
skjutit många höga resultat
och det var jätteroligt att vinna
världscupen i London och att
delta på OS. Så överlag är jag
nöjd. Det kan alltid bli bättre när
man inte vinner allt, men jag har
fått många erfarenheter och
det bådar gott för kommande
säsonger, säger han.
Just skeetskyttet pausar Stefan
Nilsson nu ett tag, och i stället blir
det annat skytte på schemat.
– Ja, det kan man säga. Blir lite
jakt, sisådär tre-fyra gånger per
dag. Änder, drevjakt, gäss… Allt
som är lovligt! ■
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Skyttesporten
hotad i Stockholm
text Wilhelm Magnusson Wigart, Stockholms Idrottsförbund foto Pontus Gyllensten

Viljan att använda mark till bostäder och få bort störande buller gör
att många skyttebanor i Stockholmsregionen läggs ner.
– Det bidrar till att det blir färre skyttar. När det gäller lerduvebanor
blir de drastiskt färre, säger Håkan Dahlby, flerfaldig europamästare
och OS-tvåa i dubbeltrap.

trots skyttesportens

som en av världens
största sporter sett till antalet
utövare har flera skjutbanor i
Stockholmsområdet under det
senaste decenniet lagts ner.
– Centralt är det knepigt att ha
skyttebanor. Det bullrar en del
och folk vill inte ha det i närheten, samtidigt vill man använda
marken till bostäder, säger Ulf
Pantzar, ordförande i Stockholms Skyttesportsförbund, och
fortsätter:
– Skytteklubbarna får det
sämre i takt med att det finns
färre banor och att det blir längre
avstånd till dem. Klubbarna försöker driva sina verksamheter på
de banor som finns, men det är
svårt att få folk att åka de långa
sträckorna.
Nästa förening på tur att få
ställning
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en skjutbana nerlagd kan bli
Lövsta skytteförening, i nordvästa Stockholm, vars skjuthall
är hotad.
– Kommunen vill att skjuthallen
ska rivas senast sista juli 2014.
Om den läggs ner tappar över
200 medlemmar en skjutbana,
säger Ingvar Elstig, ordförande i
Lövsta skytteförening.
Enligt Håkan Dahlby, som
tävlar för Haninge Jaktskytteklubb, påverkar det minskande
antalet skjutbanor den svenska
skyttesporten negativt.
– De läggs ner på grund av
att folk flyttar dit och vet att det
finns banor, och så läggs de ner
efter ett tag när folk börjar klaga
på ljud och öppettider, så blir
det inskränkningar på det, säger
han.
– Det bidrar till att det blir färre

skyttar. När det gäller lerduvebanor blir de drastiskt färre och vi
behöver en kvalitetshöjning. Det
finns alldeles för få banor norr,
väst och söder om Stockholm.
En lösning på ekvationen skyttesport i storstadsmiljö kan vara
att satsa mer på luftskytte.
– Att rekrytera för gevär och
pistol går att göra med banor
för luftgevär och luftpistol, även
om det förstås blir svårt för
dem som får ett intresse och vill
satsa vidare på skytte i andra
former. Framtiden blir inomhus
och med luftvapen, det är det
som kan finnas centralt, säger
Ulf Pantzar.
– Det tror jag är döden för
skyttet faktiskt, det är ändå krutskyttet som är det största, det är
80 procent av vår verksamhet,
säger Ingvar Elstig. ■
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nm 6,5 mm

norSk dominanS pÅ nm
i nationellt skytte 6,5 mm

text och foto INGEMAR GUSTAVSSON, LANDSLAGSLEDARE 6,5 MM

Årets Nordiska Mästerskap i nationellt skytte 6,5 mm
avgjordes i Norge och med skytteklubben Gjesdal som
arrangör. Vår målsättning var att ta silver i alla lagtävlingar och det lyckades nästan.

Fredrik Thyberg.

Marcus Åhlin och Martin Gustavsson.

Liggande mästerskap
Nytt för i år var att ett liggande
mästerskap införts, med ingen
klassindelning utan junior som
senior i samma klass. Nytt var
också att decimalen skulle
räknas. Först ut var juniorerna
och där överraskade Oscar
Klemmedsson med att lägga sig
som tvåa i sitt skjutlag, med ett
resultat som skulle räcka till final.
Sex svenskar, sju norrmän och två
danskar tog sig till final. I finalen
dominerade norrmännen och

tog de första fem platserna, på
sjätte plats slutade bäste svensk
Olle Gabrielsson. I sin debut i
NM-laget tog 15-årige Oscar
Klemmedsson en hedrande
tionde plats i liggandemästerskapet. Vann gjorde överraskande
Roger Ottesson, Norge. Roger
har i 18 år varit med i det norska
laget och jag tror att det var hans
första individuella titel, en populär
och omtyckt skytt. Lagtiteln till
Norge, Sverige tvåa.
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Inför fältfinalen.

Ställningsmästerskapet
Ställningsmästerskapet startade
med juniorlaget och redan i första omgången visade de norska
skyttarna sin klass, alla sköt 140
och bättre. Svenskarna sköt från
135 till 138 poäng. Efter kort
vila fortsatte juniorerna med
norsk grunnlag, 10 skott på fem
minuter. Här lyckades en svensk
bryta den norska dominansen.
Oscar Klemmedsson kom in i
vårt omklädningsrum med världens smil efter skjutningen, han

hade drämt till med 96 poäng.
Hans tidigare personliga rekord
var 85 poäng. Ja hör och häpna
- ett nytt personligt rekord på 11
poäng i sin NM-debut. Det skulle
räcka till en fjärdeplats i finalen,
vilket till sist blev en sjätteplats.
I finalen var det en kamp mellan
Eileen Torp och Martine Minge.
Martine såg ut att ha avgjort
finalen med en 50-poängare i
knä, men hon darrade betänkligt
i ståskyttet. Förra årets juniormästare Eileen Torp kunde

vända på det hela och vinna på
fina 336 poäng. Fem norrmän i
topp och därefter fem svenskar.
På det hela en bra tävling av
våra juniorer, faktiskt den bästa
på flera år.
I seniorklassen stod tre
svenskar, Fredrik Thyberg, Martin
Gustavsson och Bengt Jansson upp bra. Martin som åtta in i
finalen, Bengt som trettonde och
Fredrik sjuttonde. Men det var en
norrman som stal hela showen,
Kim Andreé Lund! Vilken skjut-

ning, vilken form. 148 poäng i
3x5, 100 poäng i grunnlagen
och avslutningsvis 100 poäng i
en svensk final. 15 poäng före
tvåan, 348 poäng totalt och nytt
nordiskt rekord med fem poäng.
Jag vill påstå att det är världsrekord. Med de skjuttider som
använts så är det nog ingen som
presterat så bra. Fredrik Thyberg
sköt en bra final 94 poäng och
klättrade till nionde plats, faktiskt
den bästa placeringen på lång
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tid i en banfinal. Bengt på 15:e
plats och Martin på 18:e plats.
Fältmästerskapet
Lördagens fälttävling blev en
blöt tillställning. Regnet strilade
ned hela dagen och med en vind
på 4–6 sekundmeter så har ni
förutsättningarna. Patrullstigen
gick genom ett skönt landskap
som gav banläggarna möjligheter
att variera. Det sköts uppåt, nedåt
och i alla riktningar och med
balanserade tider. Det längsta
målet var en B45 på 460 meter.
I och med att det blåste så blev
knämålen svåra. Även i fältskyttet har det skett förändringar.
De tio bästa seniorerna och fem
bästa juniorerna gick till en final
som bestod av två stationer, en
liggande och en knästående
skjutning.
Bland juniorerna så gjorde Sara
Borg en fantastisk skjutning.
Fem stationer med sex träff, knämålen fyra träff. Totalt 34 träff
och en andra plats inför finalen.
Finalen blev dramatisk med stora
omkastningar. Borg började med
en trea och i fortsatt ledning
med sina 37 träff. Men bakom
henne hade det tätnat. Håkon
Tveitan sköt sex träff och danske
Dennis Kristoffersson fem träff.
Svenskt i ledning alltså, med ett
knämål kvar. Debutant, skjuta
höga knä i svårbemästrad vind
och vara i ledning. Det blev en
tuff uppgift för Sara men hon
kom ut ur detta med högsta
beröm, om än det blev två träff
och tyvärr en fjärdeplats. Norske
Håkon Tveitan som låg sist i
finalen sköt fullt och avancerade
till första plats, tvåa blev Katrine
Idland och trea Dennis Kristof19

fersson med samma antal träff
men med tre innerträff mer än
Sara.
Till seniorfinalen kvalificerade sig Olle Gabrielsson som
tvåa med 40 träff och Christer
Berndtsson som sexa med 38
träff. I täten låg förra årets mästare Tor Harald Lund. På första
målet fick Olle tre och Christer 5
träff medan konkurrenterna runt
omkring dem sköt fullt. Knämålet
innebar en förbättring för Olle då
han fick i fem träff och Christer
fyra. Tyvärr sköt konkurrenterna
lika bra i knä som på första finalmålet, alltså idel sexor. Norrmannen Tor Harald Lund försvarade
därmed sin titel från i fjol. Olle
blev sexa och Christer åtta.
Felthurtig var den sista tävlingen för dagen. Sextio skyttar
där de tio som skjuter ner tre
mål på snabbaste tiden går

Sara Borg tummen upp för helgens
prestationer.

vidare till omgång två. Martin
Gustavsson, tredje snabbast,
och Marcus Åhlin var de som
gick vidare av svenskarna. I
andra omgången missade både
Martin och Marcus mål ett och
fick skjuta extra skott. Martin var
närmast med placering sex, men
det var de fem bäst som gick
vidare till den slutgiltiga finalen.
Det blev en helnorsk final där
dagens snabbaste tid kom. 7,41
sek och då startar man stående,
med geväret säkrat vid sidan.
Tore Veie svarade för bedriften.
avslutningsvis
Vår målsättning var att ta silver i
alla lagtävlingar och det lyckades
nästan, Danmark var tre poäng
före oss i banskjutning senior. Ett
stort lyft mot förra året.
Juniorerna överraskade stort
med flera personliga rekord och
en optimism som lovar gott inför
framtiden. På seniorsidan blev
det en stor uppryckning mot
fjolåret. Tyvärr ser det inte riktigt
lika lovande ut här, det är för få
som vill skjuta nordiska och för
få tävlingar med hård konkurrens
som utvecklar skyttarna.
Några ord om anläggningen vi var
på. Ett tvåvåningshus med källare.
På första etage ett samlingsrum
som tog ca 120-150 personer
och ett stort välutrustat kök, utanför detta 15 banor på 200 meter
och 15 banor på 100 meter och
som avslutning en skjuthall för
15-meters korthållsskytte. På
andra våningen kontor, samlingsrum med mera och i källaren
förråd och toaletter. Allt detta i
ett hus. Gjesdal var klubben som
huserar här och de har cirka 600
medlemmar. ■

jnm piStoL

MEDALJREGN
till svenska pistoljuniorer vid Jnm i oslo
text och foto LARS ERIK BJUHR

Pistolsektionen hade till juniornordiska mästerskapen
(JNM) 2012 tagit ut fyra damjuniorer och fyra herrjuniorer.
Truppen för pistol bestod av Cecilia Pohl, Luleå, Mikaela
Wennerlöf, Öckerö, Soﬁa Löwendahl, Mjölby, Vendela
Sörensson, Öckerö, Carl Sandberg, Öckerö, David Svensson, Härryda, Oskar Ekblad, Härryda och Tobias Persson,
Öckerö, landslagsledare var Lars Erik Bjuhr.

Den svenska pistoltruppen vid JNM 2012, från vänster Tobias Persson, Oskar Ekblad, Sofia Löwendahl, Mikaela
Wennerlöf, Vendela Sörensson, Cecilia Pohl, Carl Sandberg och David Svensson.
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två
arenor i området runt Oslo och
inför mästerskapet genomfördes
ett träningsläger under ett veckoslut för att finslipa på detaljer
samt skapa en gemenskap i truppen inför tävlingarna.

jnm arrangerades på

Målet var bästa
pistolnation vid JNM
Under lägret arbetade vi fram
en affirmation inför JNM:et, affirmationen skulle vara en stark
ledstjärna inför det som skulle
utföras i Oslo. Affirmationen
blev GULD, där G skulle stå för
Gemenskap, U för Uppgift att
göra sitt bästa, L för Ledarskap
som betydde ”en för alla och alla
för en” och slutligen D som skulle
stå för Disciplin, vilket betydde
att alla skulle utföra arbetet med
full disciplin och hög kvalitet.
GULD fick under tävlingarna
ytterligare ett ansikte då det blev
en fantastiskt bra utdelning när
det gäller medaljskörden. Den
svenska truppen erövrade totalt
12 medaljer fördelat på sju guld,
tre silver och två brons.
Styrelsen för pistolsektionen
hade satt upp målet att vi skulle
bli den bästa pistolnationen vid
årets JNM. Detta mål uppfylldes

med råge då 8 av de 15 individuella medaljerna blev svenska och
den svenska truppen erövrade
fyra av de fem laggulden.
Oskar Ekblad dubbel
JNM-mästare
Oskar Ekblad blev årets kung vid
JNM med två guld individuellt
och i lag. Oskar vann luftpistol
herrjuniorer med 562p i grundomgången och en mycket stark
final. I samma klass blev det silver
till norske Lars Saele (fyra inför
finalen med 553p) och brons till
Carl Sandberg (557p), men det
var klart först efter det tionde
och sista finalskottet. Carl hade
en tuff kamp med finnen Joonas
Kuusela och med stark avslutning
med 10,3p i sista skottet så var
bronset bärgat. Oskars kommentar efter matchen och finalen
var ”jag har aldrig varit så nervös”.
Men det går att skjuta bra vid
nervositet om man jobbar med
tekniken. Oskar och Carl tillsammans med Tobias Persson (550p)
bärgade guldet i lagtävlingen,
hela 90p före tvåan Norge.
Vid fripistolstävlingen sköt
Oskar en mycket stark match
som slutade på 539p och en
förstaplats inför finalen. Carl
Sandberg sköt 525p och var

Prisutdelning fripistol herrjuniorer. Silver till Carl
Sandberg, guld till Oskar Ekblad och brons till
Joonas Kuusela.
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endast en poäng efter tvåan
Joonas Kuusela, Finland. Det
blev än en gång en spännande
final, där Oskar defilerade hela
finalen igenom och tog en
stor seger. Carl kämpade med
Joonas och till slut drog Carl åter
det längsta strået och vann silver
endast 0,6p före Kuusela. Även
i denna gren blev det lagguld
tillsammans med Tobias Persson
(494p).
Guld till Vendela Sörensson
och silver till Mikaela
Wennerlöf
I damjuniorernas individuella
luftpistolstävling blev det dubbelt
i topp genom Vendela Sörensson
och Mikaela Wennerlöf. De hade
båda 376p i grundomgången och
hade ett försprång med 5 poäng
före trean Carlo Kennerly från
Storbritannien som hade 371p.
I finalen sköt Vendela 96,0 och
drog ifrån och segrade till slut
med 2,6p före klubbkamraten
Mikaela. Det blev lagguld med
resultatet 1107p för dessa två
tillsammans med Sofia Löwendahl (355p).
Silver till Cecilia Pohl i
damjuniorernas sportpistol
I sportpistol för damjuniorer

Från vänster Mikaela Wennerlöf, silver, Vendela
Sörensson, guld, Carol Kennerly GBR brons. Tre
nöjda tjejer efter finalen på luftpistol damjuniorer.

hade vi alla tre skyttarna till final,
på förstaplatsen fanns finskan
Theres Lindberg med 558p, tvåa
Mikaela Wennerlöf, 549p, trea
Cecilia Pohl 547 och fyra Vendela
Sörensson med 543p. Pohl sköt
en mycket fin final och passerade
därför Mikaela och erövrade
silvret medan Mikaela erövrade
bronsmedaljen och Vendela
behöll den retliga fjärdeplatsen
utanför pallen. Ännu en vinst i
lagtävlingen för den svenska
truppen. Nu med 1639p och stor
marginal före tvåan Norge och
treorna från Finland.
I herrjuniorernas sportpistol
blev det norskt guld individuellt och i lag, Sverige hade sex
poäng upp till det norska laget. I
den individuella matchen skrällde
Kristian Engen från Norge med
566p och ett personligt rekord
för hans del. Oskar blev fyra
med 556p, Carl femma med
555p och sexa blev David
Svensson med 553p. Det var
inte svenskarnas match, med
tappat fokus och med inslag av
besvikelser över sina prestationer, en del som följd av uppskruvade förväntningar efter de
tidigare framgångarna under
detta JNM.

Från vänster norske Lars Saele, silver, Oskar
Ekblad guld och Carl Sandberg brons. Tre riktigt
nöjda killar direkt efter finalen i luftpistol.

Final i fripistol, på bana 1 Oskar Ekblad, bana 2 finske Joonas Kuusela och
bana tre Carl Sandberg.

Summering
Truppen utförde ett arbete fullt
med gemenskap, uppoffring inför
uppgiften, starkt ledarskap och
med hög disciplin, det vill säga
att GULD arbetades genom hela
evenemanget. Delar av truppen
har möjlighet till att medverka vid
nästa JNM som blir i Danmark
2014 och visst finns det goda
möjligheter att vi åter blir bästa
pistolnation, och rentav kan vissa
mål även ställas något högre. Det
är två års arbete som nu ligger
fram till nästa JNM, två år med
mycket hårt arbete. Alla i den
svenska truppen har skött sina

uppgifter helt i enlighet med ett
mycket högt sportmannaskap
och de har haft en mycket god
gemenskap inte bara inom truppen utan även med skyttar från
de andra deltagande länderna.
Ett mycket stort tack för ett fint
arbete och en god gemenskap.
Den svenska nationalsången
spelades så ofta att jag tror att
hela truppen numera går och
nynnar på den. Ja flera av skyttarna försökte sig på att sjunga
med när den spelades, ledarens
markerade läpprörelser hjälpte
till så att texterna föll på rätt
ställe. ■

Tobias Persson, Oskar Ekblad och Carl Sandberg, Från vänster i sportpistol damjuniorer, Cecilia Pohl,
lagvinnare i luftpistol, lyssnar till nationalsången
silver, finske Theres Lindberg, guld, och Mikaela
och ser en datorstödd flagghissning.
Wennerlöf, brons.
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jnm Lerduva

FINA PRESTATIONER
PÅ JnM i leRDUvA
text och foto CHRISTER SVENSSON

Från vänster Gustav, Edvin, Anton.

Sex svenska skyttar ﬁck i slutet av augusti bege sig till
Oslo och Nordiska Mästerskapet för juniorer.
Representanter för nordisk trap var Emil Bengtsson,
Strövelstorp, Marcus Bryntesson från Grums samt Emil
Eriksson, Eskilstuna. Skeetlaget bestod av Edvin Moberg
och Gustav Pettersson från Oppunda tillsammans med
Anton Jönsson, Saxtorp.

Från vänster Sindre Skoglund
(NOR), Emil Eriksson (SWE),
Martin Larsen (NOR).

Från vänster Marcus, Anton, Emil E,
Edvin, Gustav, Emil B.

Från v. Emil Bengtsson, Marcus Bryntesson, Emil Eriksson, Edvin Moberg,
Gustav Pettersson, Anton Jönsson.

dag 1
Tävlingen var från början oerhört
jämn i toppen av resultatlistan
på den nordiska trapen. Emil
Eriksson och norrmannen Martin
Larsen var i en klass för sig och
ryckte tidigt ifrån övriga startfältet, genom skytte i världsklass.
Efter första dagen var Emil i
ledning med 99 träffar tätt följd
av Larsen som prickat ned 98
duvor. Både Marcus Bryntesson
och Emil Bengtsson började
något trevande och låg en bit ned
i resultatlistan efter första dagen.
Skyttarna i skeettävlingen levererade på hög nivå redan från början. Efter första dagens 75 duvor
låg Anton trea med fina 72 träff,
inte långt efter hittade vi Gustav
och Edvin som båda landat på 69.
I mästerlig ledning sågs Norges
Ivan Nyborg, som inte bommat en
duva på hela dagen.

Hansen och fick skjuta isär om
femte och sista finalplatsen.
Tyvärr så kom en olycksalig
bom redan på fjärde duvan för
Grumsskytten, så han fick nöja
sig med sjätte plats.
Finalen blev oerhört välskjuten.
Det svenska lägret satt med
andan i halsgropen då Emil bommade en duva halvvägs in i finalen, men sedan levererade han
endast träffar mitt i och därmed
var saken klar! Segern skrevs
till 172 träffade duvor. Tvåa kom
Martin Larsen på 171, följd av
landsmannen Sindre Skoglund
med 166.
I lagtävlingen placerade sig
pojkarna på andra plats med
411 poäng, efter suveränerna
från Norge men klart före danskarna.
Skeetskyttarna fortsatte att
skjuta på sin yttersta förmåga

under finaldagen vilket innebar
att guldmedaljen i lagtävlingen
säkrades på det förträffliga
resultatet 347 duvor. Edvin och
Anton kvalificerade sig direkt till
final medan Gustav fick göra upp
om de två sista platserna mot
finländarna Pekka Heinonen och
Henri Sorvo. Detta gick alldeles
utmärkt, med svenska ögon sett,
då Henri bommade en duva
redan i första dubblén medan
Pekka och Gustav träffade.
Samtliga svenska skyttar tog
sig alltså till skeetfinalen vilket
måste sägas vara mycket bra
gjort. Åt slutsegraren, hemmaskytten Ivan Nyborg var det inget
att göra åt. Den unge norrmannen sköt helt fantastiskt och tog
hem segern med rekordresultatet 149 duvor efter att ha skjutit
124 i grundomgången. Edvin
försvarade sin tredje plats inför

finalen och erövrade välförtjänt
bronsmedaljen. Anton och
Gustav lade beslag på plats fyra
och fem.
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Efter första dagens tävlingar
bjöds ungdomarna på en kulturchock i form av ett besök i den
fantastiska Vigelandsparken. Där
strosade vi runt en stund och
beundrade stenskulpturerna som
visas här.
Finaldagen
Emil fortsatte med sitt framgångsrika skytte i nordisk trap
under finaldagen. Han spädde
på med ytterligare 49 träffar och
landade på det nya fenomenala
nordiska och svenska juniorrekordet 148/150. Segern i tävlingen
var dock på intet sätt klar då
finalen återstod och den norska
kombattanten endast var två
duvor efter.
Marcus och Emil B. ryckte upp
sig och sköt betydligt bättre
denna andra dag. Marcus kom
ifatt den danske skytten Nicolai

Sammanfattning
Norrmännen var verkligen
gästfria, hjälpsamma och trevliga
och bjöd på ett i stort sett perfekt
arrangemang. Tyvärr så sköts
finalerna inte på flashduvor som
reglerna föreskriver, ett beslut
som tagits av tekniska delegaten
över huvudet på tävlingsjuryn. Det
är viktigt att dessa unga idrottsmän får erfarenhet att skjuta
stora finaler på riktiga finalduvor
inför kommande stordåd.
Avslutningsvis vill jag tacka
de svenska deltagarna för en
trevlig resa. Skytteprestationerna
har varit på högsta nivå. Edvin
Moberg sköt sitt årsbästaresultat

vid absolut bästa tillfälle, därtill
personliga rekord av både Gustav,
Anton och naturligtvis också Emil
Eriksson. Dessutom kniper det
nordiska trap-laget andraplatsen,
mer kan man inte begära. De
har uppträtt på ett föredömligt
sätt med gott humör och positiv
inställning både på och utanför
skjutbanorna och jag ser med tillförsikt fram emot vad dessa unga
idrottsmän kommer att prestera
på skjutbanorna framöver. ■

Anders Dahl (DEN), Ivan Nyborg
(NOR), Edvin Moberg (SWE)
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SVENSK TREDJEPLATS PÅ
EUROPEAN CUP FINAL
25M PISTOL I UPPSALA
text LARS PALMGREN foto JOSEFIN WARG

Den 14-16 september avgjordes Europacupﬁnalen i Uppsala.
19 grovpistolskyttar och 17 standardpistolskyttar kom till start i
denna ﬁnal som samlade skyttar från hela Europa. Flest från
Sverige, och en av dem ﬁck också kliva upp på pallen.
pistolsektionens mål var

Svenska truppen på VM i fitasc sporting 2012.

Mårtensson bäste svensk på
fitAsC sPOrtiNG-VM
text och foto DEREK MARTIN, GRENLEDARE FITASC SPORTING

Vi var nio deltagare som, helt på egen bekostnad, representerade
Sverige när ﬁtasc sporting-VM avgjordes i USA i mitten av augusti.
VM gick över fyra dagar, med 50 duvor om dagen, två layouts med
25 duvor vardera.
medaljer den
här gången för den mycket
begränsade svenska deltagandet.
Vi kan notera några framskjutna
placeringar med Johan Mårtensson som bäste svensk med 177
träff och tätt efter honom, Fredrik
Malmström med 175 träff. Detta
gav Fredrik en delad 13-placering
i juniorklassen. Bästa svenska
dam blev Rebecka Bergqvist som
slutade på delad åttonde plats i
damklassen. Johan Mårtensson
blev ensam om att fylla en av de
svåraste ”layouterna”, 25 av 25
möjliga. Med 960 av världens

det blev inga
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elitskyttar på plats var detta en
fantastisk bedrift.
Det fanns flera deltävlingar
innan och under själva VM:et.
Roger Jarnald vann den ena tävlingen, ”English Sporting Kolar
Trap”, och kom tvåa i deltävlingen
”English Sporting Exchange”.
Mycket bra prestationer av alla
skyttar.
Kan nämnas att, enligt de
flesta bedömare, var det den
tuffaste VM-tävlingen någonsin
med många duvor på extremt
långa håll. En stor nackdel för
de svenska deltagarna då det

är omöjligt för oss att träna på
sådana duvor med stålammunition. De utländska uppdrag där
vi får möjlighet att använda och
träna med bly är alldeles för begränsade för att vi skulle kunna
tillgodose oss alla fördelarna
som blyammunition ger vid långhållsduvor eller som i Chicago
extremt långt håll.
Sammanfattningsvis så var
USA-resan en fantastisk upplevelse för alla. Ett arrangemang
som bara amerikaner kan åstadkomma, storslaget på alla sätt
och vis. ■

inför tävlingen att bli största
nationen vid finalen och det
uppfylldes då Sverige med totalt
fem skyttar och sex starter blev
just detta vid finalen. Totalt vid
finalen i Uppsala noterades 36
startande, 19 i grovpistol och 17 i
standardpistol.
Finalen inleddes med grovpistol och där blev det svensk
medalj i den tuffa konkurrensen.
Jan-Olof Danielsson tog bronset
på fina 582 poäng (291+291).
Vann gjorde norrmannen Paul
Hembre på nytt europacuprekord 586 poäng (290+296).
Finnen Marko Räsänen på silverplats på 584 poäng (292+292).
Trots tredjeplatsen var Jan-Olof
Danielsson inte nöjd.
– Det är ju fel valör. Nej, det
hade kunnat gå bättre och jag
önskade att det hade gått bättre.
Det gick tungt hela vägen, sa
han efteråt.
Tobias Vikberg som annars
brukar vara säkerheten själv
i precisionen fick det inte att
stämma men återhämtade sig
fint i snabbmomentet och slutade på godkända 569 poäng
(279+290).
Portugisen Joao Costa stod

som klar segrare i
standardpistol efter en
mycket stabil skjutning
som slutade på 576
poäng (150sek=194
p, 20 sek=191 och 10
sek =191). Paul Hembre
blev tvåa efter särskjutning mot Pierre Michel
från Tyskland. Båda hade
inför särskjutningen 570
poäng. Hembre gick
ur särskjutningen som
segrare av silver genom
att skjuta 48 poäng, Michel blev
trea på 43 poäng. Av de svenska
skyttarna lyckades Mikael Nilsson bäst med en 12:e plats på
godkända 559 poäng och JanOlof Danielsson på en 13:e plats
med 555 poäng. Mikael Andersson fick det inte att stämma med
en för dagen lånad pistol. Arnold
Broberg hade vissa problem
med glasögonen men hade
tillsammans med Joao den enda
50 poängaren i 20 sekundersskyttet. Arnold slutade på 17:e
plats.
Lagledare för de svenska
skyttarna var Jonas Fyrpihl. Han
säger att skyttarna gjorde ett
godkänt genomförande och att
även om poängen inte kom upp

Paul Hembre vann grovpistoltävlingen och flankeras av silvermedaljören
Marko Räsänen från Finland och
trean Jan-Olof Danielsson.

på en riktig toppennivå så var
skyttet helt okej. Han ser med
tillförsikt på nästa års EM samt
Europacupen. En deltävling i
Europacupen kommer att gå i
Göteborg, troligen andra helgen i
september.
Efter tävlingarna riktade ESC
tekniska delegat Manfred Woelke i sin rapport ett stort tack till
Svenska Skyttesportförbundet,
föreningen, domare, funktionärer
och inte minst till Bertil Olsson
hos Upsala Sportskytteklubb för
bra förberedelser och perfekt
genomförande. Vilket vi som var
på plats också kan intyga. ■
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BÄLGVIKEN

kom, SÅgS ocH Segrade
I BROMMASTAFETTEN
text LASSE OPPEGAARD foto BENGT LINDBLAD

Årets Brommastafett avklarades som vanligt i augusti.
Ett utomordentligt arrangemang av Bromma-Solna skf
med Klas Gustafsson i spetsen. Tävlingsdagens enda
nackdel var vädret, regnskurar och ibland lite sol. Regnet
gjorde att någon tavla strejkade, men annars så gick det
som tåget.

Favoritlag
Till en början var Moälven-Modo,
Lidingö, Ununge och Bälgviken i
topp och krigade. Bälgviken tog
därefter sakta men säkert över
taktpinnen. Att det blev så beror
till stor del på att alla fem skyttar i
laget någon gång har representerat det nationella landslaget, vilket
i sig är fantastiskt!
Karlstad-Ulvsby var en liten
skuffelse, mycket beroende
på att Linda Strand saknades i
laget. Annars var det de favorittippade lagen som nämnts plus
Mönsterås som var med och
kämpade i toppen. Ett stort steg
framåt tog Bromma-Solna som
hamnade på en fin femte plats.
I det segrande laget sköt
4xÅhlin (Eva, Göran, Elin och
Marcus) plus Niklas Halling.
Den i dagsläget bästa skytten i
Bälgviken hade lägsta poängen.
övertränad?
I bottenstriden blev det ingen
spänning då hela fyra lag lämnat
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W.O. Inget lag kunde därmed åka
ur stafetten i år.
Återvändare
Extra roligt var det att några
återvändare kom tillbaka. Niklas
Halling och Roger Andreé som

inte skjutit på några år visade
ingen ringrost då Niklas sköt 147
poäng i grundomgången och
Roger 236 i sitt liggandeskytte.
det individuella skyttet
Familjen Jansson från Söderala,
Helen och Bengt, intog de första
två platserna i den individuella
finalen, före en annan landslagsskytt, Stefan Ahlesved. Stafettens
final liknar inget annat. Lagtävlingen är grym i nervhänseende
och den individuella finalen är
inget undantag. Finalen skjuts
som utslagstävling och inför det
sista skottet var Bengt Jansson

Segrande lag Bälgviken: Från vänster Niklas Halling, Elin Åhlin, Göran Åhlin, Eva Åhlin och Marcus Åhlin.

Mästerskyttar: Från vänster liggandesegraren Göran Åhlin, Bälgviken samt
Bengt Jansson, Söderala, som vann ställningsskyttet.

och Stefan Ahlesved kvar i ställningsfinalen samt det äkta paret
Eva och Göran Åhlin i liggande.
I ställningsfinalen drog Bengt
det längsta strået med 10 mot 8.
Göran vann liggande efter att han
skjutit en tia, Eva mäktade bara

med en nia. Gentleman? Nej!
Familjefrid? Ja!
mönsterås vpr
I lagtävlingen Mönsterås vandringspris skjuter tre skyttar fem
skott på samma tavla samtidigt,

en i ligg, en i knä och en i stå.
Den tävlingen vann Lidingö på
143 poäng, tvåa Ålem med 141
och trea Söderala med 140.
Distriktslagtävlingen vanns av
Gävleborg före Stockholm och
Småland. ■
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pÅ HÖga HÖjder
MED SKyTTEGyM
text JOHANNA KLEMMEDSSON foto ELEVER VID SKyTTEGyMNASIET

Skolan har börjat på skyttegymnasiet i Sävsjö och de nya ettorna har
kommit. Vi kommer från mellan Tomelilla i söder till Gällivare i norr och
för att vi skulle komma lite närmre varandra åkte vi på teambuilding till
KFUM:s kursgård Vidablick utanför Bankeryd.
vi lämnade regniga Sävsjö
på morgonen och åkte mot
Bankeryd. Dagen började med
några lekar där det gällde att ha
fantasin med sig, vi skulle segla
hela vägen från Skåne till Mongoliet på ett skepp och trillade man
överbord blev man uppäten av
hajarna. Efter det fortsatte vi med
samarbetsövningar. Vi gjorde
bland annat olika övningar där
man skulle lita på sin kompis
genom att falla bakåt och så
skulle kompisen ta emot, vi gjorde
olika problemlösningar där det
var superviktigt att lyssna på varandra och vi gick en balansbana.
Man kan ju tro att vi borde ha bra

Ett försök till pyramiden.
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balans eftersom vi är skyttar, men
när det kom till balansbanan var
det upp till bevis. Till en början
hade vi lite problem eftersom vi
var tvungna att hålla i varandra
hela tiden. Lite svårt eftersom om
en trillar, trillar alla. Men skam den
som ger sig.
När det var klarvinglat på balansbanan stod lunch på schemat.
Maten var fixad av eleverna som
går på livsmedelsprogrammet på
Aleholm, och den var toppengod.
Efter maten fick vi en liten paus,
då vi passade på att beundra den
fina utsikten över Vättern.
Efter lunchen ”höjde” vi svårighetsgraden en del, det var dags

för höghöjdsbanan. Vi startade
med en hinderbana 11 meter upp
i luften. Uppe på höghöjdsbanan
gick vi bland annat balansgång,
klättrade i spindelnät och hoppade mellan stubbar. Men vi är
nog alla överens om att hoppet

Marcus och Lotta
vinglar 11 meter upp.

Hela gänget framför Vättern.

Linnea Y 9 meter upp i luften.

mellan två platåer där uppe i
luften var det läskigaste. Nästa
utmaning var att klättra upp i ett
träd nio meter upp i luften och
gå på en trästock över till andra
sidan. När du väl var över skulle
du luta dig tillbaka och ”falla
bakåt”. Vi satt dock fast i en lina
men det var ändå en skön känsla
att falla bakåt.
Sista aktivitet för dagen var höghöjdsbanan ”smashen”. Den gick
ut på att man skulle klättra upp på
en stolpe som var nio meter hög,
när man var längst upp skulle man
ställa sig upp på stolpen, ta sats
och ”smasha” till en säck. Säcken
som man skulle slå till hängde
en liten bit framför stolpen så det
gällde att ta i ända från tårna när
det var dags att hoppa. De som
inte klättrade stod nedanför och
filmade, det var minst lika kul det.
Efter en superrolig dag lämnade
vi Vidablick med blicken framåt.
Smutsiga, trötta, skakiga men
nöjda. ■
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SVENSKA DAGBLADETS
RIKSSKyTTETÄVLING 2012
text BO OHLSSON

Svenska Dagbladets riksskyttetävling genomfördes i år för
90:e gången. Tävlingen samlade 970 deltagare på korthåll 50
m och 779 på 6,5 mm 300 m. Tävlingen omfattar 25 skott liggande på hemmabana och gick av stapeln i början på juni.
inbjudan
genom anmälan, resultatrapportering, prisfördelning och publicering av sökfunktioner och bilder
sker på internet (svdskytte.se).
Programmen som hanterar allt
detta har utvecklats av Per Lindehoff i Krokeks skytteförening.
Till exempel kan man live följa
uppdateringen av resultatlistan
när föreningarna själva rapporterar in resultat och samtidigt se
vilka som ännu inte rapporterat.
Allt skall vara rapporterat klockan
17 dagen efter sista tävlingsdag
vilket fungerar bättre och bättre
år från år. I år var första gången
ingen använde fax för att rapportera resultat och bara ett fåtal
använde telefon.

Här följer bilder och lite
text om några av de duktiga
deltagarna.

Hans Karlsson vann klass 3 på
Dagbladet korthåll. Han gjorde även
ett bra resultat på 300 m med 245
poäng. Hans Karlsson kom till Skyllberg år 2011 efter att tidigare tävlat
för Närkes Kil.

Victoria Wilhelmsson, Nässjö Skyttegille, var ensam om att skjuta fullt,
det vill säga 250 poäng, i korthåll.
Victoria är nyutbildad optiker som
därför på senare år endast skjutit
Svenska Dagbladet, då hon tycker
det är en rolig tävling.

hela tävlingen från
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Össjö Skytteförening korthåll
lag vinnare i div. 2, 2012.
Marie Jannesson, 24 år. Skjutit
i föreningen sedan 1991. Flerfaldig JSM- och SM-mästare
på både mauser, korthåll samt
luftgevär. Med i sportskyttelandslaget på 50m. Marie dammade
av standardgeväret för att vara
ryggraden i laget. Ställer upp som
tränare för föreningens övriga
skyttar.
Philip Knutsson, 15 år. Har
skjutit luftgevär i föreningen i
sex säsonger men detta är första
säsongen som korthållskytt. Har

ett annat stort intresse i tåg och
modelljärnväg.
Hampus Jensen, 13 år. Har
endast skjutit två säsonger efter
att tidigare ha spelat fotboll. Även
duktig på luftgevär.
Hampus Bokelund, 12 år.
Har skjutit i föreningen i fem
säsonger. Elitserievinnare i K11
2010. Lika duktig på luftgevär.
Spelar även innebandy i FC
Helsingborg.
Fredrik Thulinsson, 32 år. Har
skjutit i föreningen sedan 1991,
dock utan att satsa på allvar. Gör
i år comeback efter 10 års uppehåll (eftersom föreningen har
satsat på hemvändarskytte, som
fått en del gamla skyttar att ta
upp sitt skytte igen).

Berndt Andersson, Götlunda
sportskytteklubb, vann klass 65
på korthåll. Han sköt 244 poäng i
år och han är dessutom ett troget
Leksandsfan!

Från vänster: Hampus Bokelund, Philip Knutsson, Hampus Jensen, Fredrik Thulinsson och Marie Jannesson.

össjö Skytteförening fyller 110
år, och har firat med öppet hus
i luftgevärshallen med cirka 80
besökande och öppet hus med
cirka 40 besökande på korthållsbanan. Vi skjuter korthåll två kväl-

lar i veckan. Luftgevär tre kvällar
i veckan på vinterhalvåret. Föreningen har kört igång med hemvändarskytte en gång i månaden,
då man bjuder in gamla skyttar till
skytte och prat och man hoppas

att det skall återuppta skyttet.
Man har även kört företagskytte,
där man bjuder in firmor som har
tävlat mot varandra i tremannalag,
och man har haft som mest sex
företag samma säsong. ■

Henry Lindström, I19/A9 Skf, vann
klass 55 på korthåll med 246 p.

Magnus Sträng, Arboga skyttegille,
vann klass Elit i korthåll med 249
poäng.

Alexandra Klåvus, Skultuna, sköt 244
poäng i klass G17 och blev med det
tvåa i klassen.
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DM STANDARDPISTOL
I VÄRMLAND
text och foto JAN-OLOF OLSSON

Olle Gabrielsson och Sjö Rolf Larsson
guldskyttar i Rommehed
text och foto SVEN OLSSON, WWW.SKyTTEPLANKET.SE

Arvika PK
arrangerade
Värmlands-DM i
standardpistol, ett lika
välarrangerat som välbesökt
arrangemang.

Dalarna avgjorde sitt DM i liggande och
ställning på 300 m med 6,5mm i Rommehed.
Som väntat var det svårt att besegra de bägge
guldskyttarna. I seniorklassen var det hemmaskytten
Olle Gabrielsson som vann guldet i både liggande och
ställning. Fina 345p var det som krävdes för guldet i liggande.
klubbkompisen patrik johans-

Medaljörer DM standardpistol i Arvika. Från vänster:
Katarina Carlsson, Mats Gustavsson, Tobias Vikberg,
Johanna Carlsson, Bengt Olofsson, Hans-Peter Sörensson, Lennart Carlsson och Linus Olsson.

sig att träna visade sig då Tobias
Vikberg klart vann genom att ha högst resultat
i samtliga moment, även om en nationell precisionsskytt som Hans-Peter Sörensson bjöd upp
till kamp i precisionsmomentet men tappade i
snabbserierna. Tobias vann på 559 poäng. Tvåa
Lennart Carlsson på 551p och Jan-Olof Olsson
på bronsplats. På damsidan var det syskonkamp
mellan Fryksdalingarna från Västerås, nu tävlandes
för I2, Johanna och Katarina Carlsson. En kamp
där Johanna vann. I juniorklassen defilerade Linus
Olsson till seger. I lagtävlingen visade Arvika att
man har en bredd på sin elitverksamhet genom
att säkra guldet på 1532 poäng tack vare Bengt
Olofsson, Hans-Peter Sörensson och Mats Gustavsson. De segrade före Karlstads PSK och I2
Skf. ■

att det lönar
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son var den som stretade emot bäst
och tog silvret, slagen med endast
fyra poäng, Bronset tog Rättviksskytten Stefan Sjöberg. I ställningsskyttet
var det 330p som var segersiffran för
Gabrielsson och Patrik Johansson
tog åter silvret. Bronset togs ännu
en gång av en Rommeskytt, Magnus
Johansson.
I vetranklassen visade Sjö Rolf
Larsson återigen att skyttetakterna
sitter i, genom att vinna liggande på
331p och ställningsmästerskapet på
307p. Bertil Antonsson tog silvret i
både liggande och ställning medan
bronset i liggande togs av Tom Olsson, som för dagen sköt alla skotten
på rätt tavla. I ställning tog Göran
Andersson bronset.
I den mest prestigefulla tävlingen
för dagen, Mixlagtävlingen där man
lottade hur lagen skulle se ut, var det
ett lyckokast att ha en Faluskytt med
i laget. I laget ingår tre skyttar där
en skjuter liggande, en knä och en
skjuter stående. Det vinnande laget
med Sjö Thomas Larsson (stå), Sven
Olsson (knä) och Lars Olov Hedlund
(ligg) vann på 138p. Nämnas skall
också att en Faluskytt återfanns i
mixlaget som kom på andra plats.

Glada Hylltoftaskyttar efter att ha konstaterat att de vunnit lagtävlingen.

Skånskt mästerskap
i korthållsfält

text JAN STRAND foto MICKE RÅÅ

Sjö Rolf Larsson och Olle Gabrielsson.

Tråkigast var nog det magra deltagarantalet och det totala uteblivande av
ungdomsskyttar. Jag håller med Sjö
Thomas avslutande ord om att vi som
fortfarande skjuter måste prata ihop
oss för att se vad vi kan göra för att
öka deltagarantalet. Personligen tror
jag liksom Sjö Thomas sa vid prisutdelningen att vi nog måste blicka
lite mot Norge och då hoppa över
finalskyttet. Man åker alltså på en
förbokad tid och skjuter sitt program
för att sedan göra något annat den
dagen. Med detta tankesätt kan man
ju faktiskt åka på två tävlingar samma
dag om inte avståndet är för långt.
Då spelar det ju heller ingen roll om
två föreningar nära varandra vill ha
tävling samma dag.
Och som tur var så höll sig rovdjuret
borta efter förlusten föregående helg,
för annars hade han nog fått bjuda
på korv igen! ■

Össjö Skytteförening stod i år
värd för den andra och avgörande
delen av Skånskt Mästerskap i Korthållsfältskytte. Mästerskapet avgörs över två
deltävlingar med fem skjutstationer i varje tävling.
delen. Lennart Albinsson och
Anders Carlsson var banläggare för den andra tävlingen, som gick i de
vackra skogstrakterna runt össjös skjutbana, med en promenadväg på
cirka 4 km. Tyvärr kom endast 40 skyttar till start i denna trevliga form
av skytte. Flest deltagare hade Hyllstofta med 10 startande och de
vann också lagtävlingen, helt enligt planerna, genom Robin Ljungkvist, Ronja Ljungkvist och Marcus Lindén. Tvåa kom össjö och trea
Billesholm-Bjuv.
Mästerskapet för de lägre klasserna vanns av Robin Ljungkvist,
Hyllstofta på 56 träff. Tvåa kom hemmaskytten Hampus Jensen
och trea Linnea Malmborg, Hyllstofta, båda på 53 träff. Veteranmästerskapet vanns av Thomas Åkesson, Lomma, på 53 träff, före
Furulunds Hans yngvard på 48 och Stig Olsson, Billesholm-Bjuv, på
42 träff. I seniormästerskapet fick särskjutning tillgripas för att sära
syskonen och hemmaskyttarna Johnny och Jan Strand åt. Storebror
Johnny drog det längsta strået och vann. De båda fick 48 träff. Trea
kom Marcus Lindén, Hyllstofta, på 47 träff.
Nordvästra Skånes Skyttekrets avgjorde samtidigt sitt kretsmästerskap. Lasse Åkesson, össjö, blev mästerskytt bland ställningsskyttarna före klubbkompisarna Johnny Strand och Jan Strand. Bland
liggandeskyttarna vann Hampus Billqvist, Hyllstofta, före klubbkompisen Robin Ljungkvist och Göran Carlsson, össjö. ■

furulund arrangerade första
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k-PisteNs DAG
LANDsDeLskAMP
blev även HUGOs DAG i nordisk trap mellan NorrbottenVästerbotten och Nordland

text JAN RENSFELDT foto VALTER ANDERSSON

Tågarps Hugo Ahlberg, som i år blir 86 år, visade
många av de betydligt yngre skyttarna att förmågan
att hantera kpisten – den behärskar han. Detta när
kpistens dag hölls i juni.
tävlingen arrangeras se-

2005 av Skövde garnison
skf. A1 skf, som varit arrangör
i 40 år, tvingades upphöra när
Linköpings skyttecenter avvecklades 2004. Deltagarna är en
trogen skara skyttar som årligen
återkommer. Årets deltagare
blev drygt 60. De mest långväga
kommer från Södertälje i norr och
Tågarp i söder.
Tävlingen inleddes med fältskjutning på Skövde skjutfält, där
vindbyar oftast utgör den största
svårigheten. Här hade Hugo
Ahlberg dagens högsta resultat,
58 träffar. Även om Hugo skjuter
i liggande så är det en bedrift.
Även tvåan i äldsta klassen
(75L), snart 83-årige Arne
Andersson, Oxelösund, gjorde
med sina 55 träff en berömvärd
prestation.
Bland de som tävlade i ställningar var det även starkt av
Kjell Strömberg, Degerfors, att
vinna med 55 träff. Kjell har börjat återfå krafterna efter sjukdom
och föredrar bilfältskjutning där
det erbjuds.
Även i lagtävlingen för 2-mannalag ingick Hugo Ahlberg i
Tågarps vinnarlag, här tillsammans med Bengt G Nilsson. Tvåa
blev Forshälla/Torp.

dan
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Hugo Ahlberg

Banskyttet tog vid efter matuppehåll och nytt för året var att
på försök övergå från akustisk markering till manuell, på
papperstavla. Programmet var
ordinarie mästerskapsprogram
med grund- och mellanomgång.
De flesta skyttarna föredrar
detta upplägg och hjälper gärna
till med markeringen. Klasserna
75L och 65L sköt i liggande.
Här tog Hugo Ahlberg sin tredje
seger för dagen i 75L med 306
poäng. Lars-Göran Stenberg,
Oxelösund, vann 65L med 314
poäng. I liggandeskyttet skjuts
inget mästerskap.
Inför veteranernas finalskytte
ledde Arvid Wägroth, Forshälla/
Torp, på 311 poäng, följd av Tågarps Bengt G Nilsson på 307

text yNGVE KARLSSON foto DAVID CARPENTER

och Seppo Raatikainen, Laxå, på
306. Arvid var inte nöjd med sin
serie i knästående som blev 38.
Både Bengt och Seppo sköt 46
och det blev skifte i ledningen.
När sedan Seppo sköt en fin
ståendeserie på 43 poäng var
veteransegern bärgad. Tvåa blev
Bengt och trea Britt Bohlström,
Västerfärnebo.
I seniorgruppen hade Olle
Eriksson, Forshälla/Torp, en klar
ledning inför final på 319 poäng.
Tvåa Daniel Lindblad, Skällinge, 314 och trea Lars-Olof
Gerhardsson, Löftadalen, 313.
De två sistnämnda bytte plats
efter serien i knästående men
efter sista ståendeskottet stod
det klart att placeringarna från
finalens början var oförändrad.
Lagtävlingen vanns klart av
Forshälla/Torp, bestående av
Olle Eriksson och Arvid Wägroth.
Karlsborg blev här tvåa.
Samtliga resultat finns på:
Skytteportalen, Värmlands Skyttesportförbund.
Efter avslutade tävlingar
fanns ett välfyllt prisbord som
fördelades till större delen av
deltagarna.
Nästa år kommer tävlingen
tillbaka, på det preliminära tävlingsdatumet 1 juni. ■

Den 4 och 5 augusti sköts Landsdelskampen i Nordisk Trap
mellan Norr-Västerbotten och Nordland för sjätte gången. Kampen
skjuts varje år och växlar mellan att gå i Norge och Sverige. I år gick
tävlingen i Hammaröy uppe i nordnorska Lofotenåmrådet.
tjugotvå skyttar från norra
Sverige åkte upp till kampen med
mellan 30 och 90 mils resväg.
Några av oss åkte redan den 1
augusti för att ta några dagars
havsfiske i det vackra Nordnorge
som uppladdning. Största fisken,
en torsk på 10 kg drog Bo
Andersson.
Hammaröy JFF:s skytteanläggning låg vackert belägen inne
bland sluttningarna och bestod
av två trapbanor och en sportingbana med 10 skjutstationer.
Sammanlagt fanns ett 20-tal
kastmaskiner som drevs av tre
olika elverk. En nybyggd klubbstuga på cirka 80m² förgyllde
anläggningen.
Tävlingen slutade med svensk
seger för tredje gången i rad, nu
med 2498 träff mot 2476, vilket
innebär att det nu står tre lika i
kamper. I damklassen segrade
Gunn Tönder, Rana JFF, efter
särskjutning med Anna Persson, Dokkas SF. Juniorklassen
vanns av Harald Hansen, Rana
JFF, 50+ av Karl-Erik Lampa

Klassegrare fr v Harald Hindrumsen, 60+, Gunn Tönder (dam), Karl-Erik
Lampa (50+), Harald Hansen (junior). På knä Jörgen Eliasson (senior).

från Dokkas SF, 60+ av Ranas
Harald Hindrumsen och seniorklassen av Jörgen Eliasson,
Umeå JSK, som också stod för
totalt bästa skjutresultat med
162 träff.
Landsdelskampen bygger
på att möjliggöra ett mål och
motivera alla vi som inte är goda
nog för skytte i landskamper och
stora tävlingar. Som kvalificering

gäller bäst av tre SM-kval. Detta
ger också en volym av tävlingar
som håller uppe skytteverksamheten här i norr.
Ett 50-tal skyttar skjuter mer
än tre SM-kval och ett 40-tal
upp till 10 kvaltävlingar för
att om möjligt komma med till
kampen. Nästa år hoppas vi
att tävlingen kan genomföras i
Umeå. ■
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Kampen i Wienerbrödets hemland
text och foto PATRIK JOHANSSON, UPPHÄRADS SG

Sommaren 2012 gick en dröm man haft ända sen barnsben
äntligen in. Att få representera Sverige och tävla för sitt lands
färger i korthållslandskampen mot Danmark. De största som
hänt under mina 25 år som skytt. Att sedan under resans gång
få i bonus det ärofyllda uppdraget att fatta ”pennan”, eller med
dagens teknik låta ﬁngrarna smeka tangenterna, och försöka
skapa en melodi som speglar en resa på tre dagar i Danmark.
Om man får citera Maggan Ekberg-Emilsson, så är det inget
annat än ”helt gaaalet”.

Vingsted Hotel och Konferenscenter. Skjutbanan syns svagt i vänsterkanten.

årets skyttar startade resan mot Danmark redan torsdagen den 16 augusti, med en mellanlandning på Kvibergs vandrarhem, i Göteborg. För dessa började
skytteträningen redan under kvällen,
inne på Liseberg. Med öppna riktmedel blev det ingen större framgång. Visst fanns tanken att klaga
hos kontrollanten, att det var något
fel på banans tryckvärde, men lät
detta bero. Efter en intensiv kvällspackning ringde min klocka strax
före 6 på fredagen. Man kände på
sig att något stort var på gång, vilket
medförde att snooze-knappen blev
orörd denna morgon. En sista koll på
att det viktigaste är med: Slutstycke,
skott, plånbok, tandborste, tullpapper
och licens, innan nyckeln vrids om
till lägenheten. Lat som man är går
man inte två gånger, så med tunga
steg tar man sig nerför trapporna
och ut i den friska luften. Lägger in
allt i bilen och precis när man ska

för några av

En av broarna till Danmark.
28

sätta sig, sveper en vindpust förbi,
oset av nybakt bröd från det närliggande konditoriet, fyller mina lungor.
”Danmark, jag är redo”.
nu börjar skyttar vakna runt
om i södra Sverige. En bil startar i
Jönköping, en annan är på gång i
Malmö, och vi rullar från Göteborg
vid 8-tiden. Samtalen är igång och
förväntningar byggs upp, för att en
stund senare tystna och ögon som
sluts. Efter att plockat upp Ingemar
Månsson i Helsingborg, samlas två
av bilarna för en matbit på IKEA i
Malmö. Ute på parkeringen så påpekade vi för Magnus, att en
minibuss inte behöver två parkeringsrutor. Med en dålig bortförklaring fortsatte vi mot den väntande
sista minibussen. Väl samlade där,
dröjde de inte länge förrän Sveriges
landslag och supportrar var uppe
på öresundsbron, och kunde blicka
ut över Danmark, som visade sig

från sin bästa sida med strålande
solsken.
28 mil in i Danmark ligger
Vingsted Hotel & Konferencecenter
som har gångavstånd till skjutbanor
i alla dess slag: 50m, 300m, lerduvor, pistol etcetera. Ett skyttemecka
med andra ord. Den i särklass finaste bana jag skjutit på. När vi kom
fram körde vi igång träningen direkt.
De märktes att alla var taggade
och ville igång. Sällan har man sett
ett så snabbt ombyte på så många
skyttar. Efter träningen var det dags
för välkomsttal. Det jag misstänkte
skulle bli svåraste nöten att knäcka
var just det, danskar kan ju ingen
svenska. Förstod att talaren hälsade
oss välkomna och att vi skulle få
mat. Tyvärr tog det stopp där. Han
verkade snäll ändå. På menyn var de
för dagen bl.a. potatissallad och grillat av lite olika slag, smakade utsökt.
Efter maten kom första ”tävlingen”,

nästan

krocket. Tre spelplaner bestod av
det man i golftermer kallar ruff.
Eftersom man går samma bana, så
är de ju lika för alla spelare. Maggan, Magnus och jag, började på en
plan. Dessa två rävar hade spelat
förut, och de visade sig mot slutet
av rundan att gammal är äldst. Maggan vann före Magnus. Under tiden
påbörjades en match där Fredrik
Karlsson och Ingemar Månsson,
ställdes mot Danmarks Johnny Olsen och Morten Petermann. Ingemar
kunde gå ifrån, runda pinnen, och
komma tillbaka till kronan. Sedan
tog han över och uppehöll danskarna. Segern var aldrig hotad. Dock
fick utrustningen bekänna färg.
en
underbar hotellfrukost innan det var
dags för den individuella tävlingen.
Juniorerna var först ut. Erik Sundqvist sköt grymt i första rundan, fyllde

lördagen började med
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i två av ställningarna. När de sista
15 skotten skulle avfyras, var han
i ledning. Tyvärr sköt en rödvit
bättre och tog hem segern. Helt
otroligt jämnt bakom dansken,
där sex skyttar var inom ett par
poäng. Fyra skyttar sköt isär om
andraplatsen, tre av dessa var
svenskar. Erik, Johan yngvesson
och Ida Andersson. Oddsen var
med oss, resultatet blev bra. Silver
till Erik i andra särskjutningsskottet, mot Johan som blev trea.

sommardagar vi fick bevittna,
vilket visade sig när skyttarna
hade problem att få av underställen efter sina skjutinsatser.
Kvicksilvret steg till närmare +30
grader, vinden var inte mycket
att tala om. För veteranerna, var
det liggande på agendan. Kent
Nilsson och Alf Selin var med i
toppen in i det sista. Alf var ett
par poäng efter men sköt fullt i
finalen, vilket förde upp honom
i delad ledning. Denna särskjutning tog Danmark hem. Vi fick
alltså ännu ett silver och brons.
Känns som om det var stolpe ut
för Sverige när det var samma
resultat bland liggande seniorer.
Henrik Bengtsson var länge
med, tätt följd av Johan Liljedahl.
kvällen började med en bankett inne i en av hotellets lokaler.
Sverige ställde upp med en modern och fri klädstil, medans hela
Danmarks trupp visade en enhetlig kreation bestående av en vit
skjorta, med ”De Danske” Skytteföreningsmärket på bröstet, och
herrarna i matchande blå slips.
Den danske ledaren ställde sig

upp och talade om att de alldeles
strax skulle bli prisutdelning, även
en bit mat. Han tyckte att vi hade
presterat bra resultat allihop, och
att söndagens lagtävling skulle bli
en riktigt spännande kamp. Helt
plötsligt gick det upp ett ljus för
mig. Jag har börjat förstå danska!
Vi bjöds därefter på en mycket
välsmakande meny. Lördagen avrundades med lite relax i form att
sällskapsspel, fotbollsspel, biljard
och småprat om gamla minnen
som t.ex. några nätter med väldigt
smala sängar. Sedan blev min
säng/bäddsoffa väldigt skön.
Vid den sista frukosten på Danmarksresan syntes det tydligt att
hela gruppen var riktigt taggade
att ta sig an uppgiften som hade
diskuterats under kvällen. Varje
ställningsskytt skulle försöka öka
med 5p, och liggskyttet skulle
vara stabilt, för att komma ikapp
Danmark. Absolut ingen övermäktig uppgift. Vädret hade inte
ändrat sig de minsta. Skyttarna
skötte sig kanon. I de flesta fall
var det en uppryckning. Tycker
att man bör nämna liggande
seniorer med Michael Svensson

och Henrik Bengtsson, som sköt
prickfritt. Under sista skjutlaget
kom det en mäktig ”kalldusch”
när himlen öppnade sig och
åskan ville vara med på ett hörn.
Det symboliserar ganska bra
den här landskampen. Danmark
tog hem alla guldmedaljer, vilket
svider. Lika snabbt som regnet
kom, lika snabbt försvann det
igen. Prisutdelningen var under
tak, och efter lite strul med
tekniken blev det a cappella
med skönsjungande danskar.
En liten matbit till, innan resan
hem var ett faktum. Det blev ett
sista stopp på danska sidan av
öresundsbron, där vi tackade
varandra för en bra insats. Det
fanns ändå en stolthet i blicken.
Och en känsla fanns av att några
av oss kommer att finnas med
i nästa års gäng som kommer att sätta stopp för danska
framgångar, när de ska besöka
Sverige. Väl i Sverige väntade en
lång hemfärd. Den här debutanten kramade snart kudden, och
somnade riktigt gott. Drömmandes om en melodi med ett bättre
slut. ■

pistoljuniorerna

närmar sig världstoppen
text och foto LARS ERIK BJUHR, LANDSLAGSLEDARE PISTOL

European Youth League
är en tävlingsserie inom ESC
(European Shooting Confederation)
för ungdomar upp till och med 18 år.
Tävlingen genomförs först genom en
kvaliﬁcering till regionﬁnal där Europa
delats in i tre regioner, västra, östra och norra.
Från regionﬁnalerna kvaliﬁcerar sig de två bästa
nationerna till ﬁnal.

Erik Sundqvist.

Svenska skyttarna vid 2012 års final i EYL, från vänster Michaela Arvidsson
gevär, Vendela Sörensson pistol, Mikaela Alexandersson gevär, Louise Nilsson
gevär, Carl Sandberg pistol, Mikaela Wennerlöf pistol.

att Danmark som tog de fyra första platserna, dominerade seniorernas
ställningar. Fredrik Karlsson blev
bäste svensk i detta getingbo.
Om man ser överlag har Danmark
bättre ståendeskytte än oss. Det
är där de plockar poäng. Annars
är vi lika bra i liggande, och vi är
bättre i knästående.
Det var en av årets varmaste

år kvalificerat sig till finalen är
direktkvalificerade till efterföljande års regionfinal. Årets final
var den fjärde sedan starten och
Sverige har varit med alla fyra
åren.
Vid finalen delas deltagande
nationer in i två grupper efter
lottning och alla lagen inom
framlottade gruppen möter

nationer som föregående

vi kan konstatera
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Crocketmatch.

varandra. Tävlingarna genomförs
med tremannalag där skyttarna
seedas och skjuter matcher med
”man-mot-man” i fyra omgångar
med tioskottsserier. Den skytt
som får högsta resultatet på serien tillför det egna laget 2p och
vid oavgjord serie (t ex 91-91)
delas poängen och nationerna
får 1p vardera. De två bästa
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nationerna från respektive grupp
kvalificerar sig till guldmatch
respektive bronsmatch. Denna
trevliga tävlingsform ställer större
krav på den mentala styrkan än
vid vanliga matcher.
Till årets final som genomfördes i Wroclaw i Polen den första
helgen i oktober hade Sverige
lag både inom luftpistol och i
luftgevär som kvalificerat sig.
I det svenska laget på pistol
medverkade Vendela Sörensson,
Carl Sandberg och Mikaela Wennerlöf, alla tillhörande Öckerö
Skytteförening. Landslagsledare
var Lars Erik Bjuhr.
Vid lottningen den första dagen
blev det svenska laget lottat i
gruppen som innehöll Ukraina,
Tjeckien och Kroatien. I den
andra gruppen lottades Polen,
Ryssland, Frankrike och Italien.
På pappret två mycket svåra
grupper.
En vinst och två förluster
Vid den första matchen ställdes

den svenska truppen mot Tjeckien, det slutade med Tjeckisk
seger med 17-7. Den andra
matchen var desto trevligare med
en svensk seger mot Kroatien
med siffrorna 15-9. Den tredje
matchen mot Ukraina slutade
med en hedersam förlust med
siffrorna 8-16. Ukraina vann alla
tre matcherna och övriga tre lag
slog varandra vilket gjorde att
Ukraina gick till guldfinalen och
inbördes möten lagen emellan
och även summan poäng som
erövrats de tre matcherna fick
avgöra vilket lag som gick till
bronsmatchen. Det svenska laget
hade fått ihop 30p, Tjeckien
32p och 33p för Kroatien,
vilket gjorde att Kroatien gick
till bronsmatch. Vendela som får
ses som veteran i dessa sammanhang, hon har varit med alla
fyra finaler, visade upp ett starkt
skytte redan första matchen med
sina serier 91, 94, 96 och 91
(372p). Carl sköt sin bästa match
mot Ukraina med serierna 95,
96, 92 och 94 (377p) och även

Mikaela hade sin bästa match
mot Ukraina med serierna 90, 93,
94 och 88 (365p). I matchen mot
Tjeckien sköt Vendela 372, Carl
364 och Mikaela 362. I matchen
mot Kroatien sköt Vendela 371,
Carl 367 och Mikaela 361 och i
den tredje matchen mot Ukraina
sköt Carl 377, Vendela 367 och
Mikaela 365p.
Pistolsektionens mål
att nå final
För vårt svenska lag blev det en
idrottslig framgång, där vi visade
att vi närmar oss de stora länderna och med lite mera tur hade
vi mycket väl kunna matcha de
andra lagen och nått segrar mot
alla. Den Ukrainska ledaren uttryckte i mycket berömmande ord
hur fint han upplevde de svenska
skyttarnas sätt att genomföra
sina matcher mot hans skyttar
och att de fått en stor respekt
både inför och under matchen
där lagen möttes.
Alla tre skyttarna i årets trupp
har i år fyllt 18 år och det inne-

Match mot Ukraina, från västern Pavlo Korostylov UKR, Vendela Sörensson, SWE, Vladyslav Danilov UKR, Carl Sandberg, SWE, Oleksiy Sydorenko UKR och Mikaela Wennerlöf SWE.
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Mikaela Wennerlöf i mental förberedelse inför matchen mot Ukraina.

bär att de inte kan bli aktuella för
nästa års tävling, utan då får det
bli tre nya skyttar som får dela
den positiva upplevelse som det
innebär att få vara ute och skapa
gemenskap med andra skyttar
och utbyta såväl tankar som
erfarenheter med varandra. Carls
kommentar var ”synd att man
inte kan vara med nästa år” och
visst spekuleras det redan nu om
vilka som kan tänkas representera Sverige nästa år.
Inför året 2012 hade styrelsen för pistolsektionen satt upp
målet att juniorerna skulle nå
finalen vid EYL vilket uppnåddes
och överträffades dessutom med
mycket fina insatser i finalen.
Trevlig kamratskap
med gevär
Resan till Polen genomfördes
tillsammans med den svenska
gevärstruppen som bestod av
Michaela Arvidsson, Louise
Nilsson, Mikaela Alexandersson
och ledaren Patrik Hjortskull.
Det var en mycket trevlig resa
full av gemenskap, kamratskap,
stöttning och med många roliga
stunder. Glädjen bland de båda

Pistol vid EYL från vänster Carl Sandberg, Mikaela Wennerlöf och Vendela
Sörensson.

Michaela Arvidsson, Mikaela Alexandersson och Vendela Sörensson visar upp
bästa humör på banketten.

lagen var givetvis störst när lagen
hade vunnit sina matcher. Gevärslaget vann sin tredje match där
de mötte värdnationen Polen. Alla
skyttarna i båda trupperna visade

ett fint sportmannaskap i bästa
idrottslig anda, och vi som ledare
hade en angenäm uppgift att
jobba tillsammans med dem, stort
tack till dem alla. ■
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