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Emil Martinsson skjuter hem guld på EM i running target
blandade lopp. Foto: Mikael Svensson
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VM i lerduva 2013 går i Lima!
numret av Svensk Skyttesport senast stod
att VM i lerduva i år går på Cypern. Det är dock fel. Årets
lerduve-VM går i Lima, Peru, och ingenting annat. Mästerskapet avgörs andra halvan i september. ■

i det tryckta

Stipendium
för elitsatsande studenter

elitsatsande skytt som samtidigt studerar på eftergymnasial nivå? Då har du möjlighet att söka Riksidrottsförbundets och
Svenska Spels elitidrottsstipendium. Sista ansökningsdag för kommande läsår är den 1 maj 2013. Läs mer om stipendiet på www.rf.se
under Ekonomi och bidrag. ■

är du en

Skjutklart
i Boden
det här är vår förnyade skyttehall med 11 banor som blev klar i
augusti i fjol och som vi är supermegastolta över!

Sedan 2008/2009 har vi gjort en utvecklingssatsning för att få
modern och ändamålsenlig utrustning för våra ungdomsskyttar.
Tidigare hade vi manuell tolkning som sedermera blev tolkning med
maskin och hävarmsgevären blev utbytta mot pressluftsgevär och
nu är även skyttehallen ombyggd och omålad, våra tidigare hemska
mintgröna väggar är numer vita och numer är det elektroniska mål.
Vilket har underlättat avsevärt för både skyttar och ledare.

Vill du jobba som skyttesportsledare
på Stadium Sports Camp?

Vi har kunnat göra denna utveckling med stöd från Idrottslyftet,
Norrbottens Idrottsförbund och Bodens kommun samt mycket
ideellt arbete.

Erika Sjöö, sekreterare, 19 Ungdomsskytteförening
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som ledare krävs att du är
en ansvarstagande, spontan,
problemlösande ledartyp. Jobbet

Tyvärr vet vi dock att det fuskas på många håll. Skyttar tävlar
utan tävlingslicens och vissa föreningar arrangerar tävlingar
där dessa skyttar tillåts starta. Detta är inte tillåtet och
licenslösa skyttars resultat i tävlingar ska och kommer från
förbundets håll att strykas.
Varför Tävlingslicens?
Tävlingslicenserna finansierar en stor del av grensektionernas verksamhet. Tävlingslicenserna är alltså en förutsättning
för att Sverige ska kunna fortsätta att ha en levande skytteverksamhet. Om alla skyttar som faktiskt tävlar också löser
licens som de ska, kommer kostnaden att kunna hållas på
den nivå som den är idag. Det är ett kollektivt ansvar vi har
om att värna om skyttets framtid.
För att ansöka om licens
För att ansöka om licens, betala in avgiften till Svenska Skyttesportförbundets bankgiro 834-7718. I meddelandefältet
skriver du i nämnd ordning: ditt IID-nummer, gren och förening. Ditt IID-nummer motsvarar förra årets licensnummer,
samt kan fås av din förenings IdrottOnline-administratör. För
att kunna få licens måste du ha tagit skyttekort i din gren. ■
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På bilden syns ledaren och skytteföräldern David Asplund med sitt
hävarmsgevär från hans tid som ungdomsskytt. ■

du kommer väl ihåg att lösa Tävlingslicens 2013 om du
vill och ska tävla i skyttetävlingar inom Svenska Skyttesportförbundet i år? Tävlingslicensen kostar 300 kronor per år
som senior. För juniorer är summan 150 kronor. Tävlingslicensen är obligatorisk vid deltagande i tävlingar inom
Svenska Skyttesportförbundet.

t!

Nu är vi som sagt megastolta, om än lite trångbodda, men vi ser
fram mot att lösa det också…

innefattar långa, men mycket
givande och roliga dagar. Som
ledare bor och lever du med
gruppen ungdomar 24 timmar
om dygnet och det är viktigt att
alltid ha ett bra humör och en
schysst attityd, som är mottot på
campen. Ansök om att bli ledare
på www.stadiumsportscamp.
se under Anmälan, och Jobba
på Sports Camp. Har du frågor
och funderingar? Kontakta Malin
Svahn på malin.svahn@ostgotaskytt.se. ■

Kom ihåg
Tävlingslicensen
för 2013!

aste s
en

RÄTTELSE!

med s
tid

En hälsning från Boden!
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Lerduvesektionens
årsmöte har hållits

Rekordmånga
ansökningar till
Idrottslyftet
Svenska Skyttesportförbundet har
aldrig varit mer populärt än i år. När ansökningsperioden gick
ut hade SvSF 264 inkomna ansökningar och tillsammans
sökte ni föreningar om bidrag på cirka 5 miljoner kronor.

första helgen i mars hölls
lerduvesektionens årsmöte.
Bara en person utöver sektionsstyrelsen, suppleanter och
kökspersonal kom till mötet.
Lyckligtvis hade två personer giltiga fullmakter och fick
därmed vara med och ta beslut.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2012 och en ny

styrelse för 2013 valdes. Den
förändring som skedde var att
Derek Martin avgick som fitasc
sporting-grenledare. I stället
innehar nu Bengt Larsson rollen,
tillika platsen i styrelsen. Anders
Günther valdes till adjungerad till
styrelsen, och hans ansvarsområde ligger på den inom SvSF
nya grenen Field Target. Läs

mer om grenen i nr 1 2013 av
Svensk Skyttesport som kom
i slutet av februari. Förbundet
har också blivit medlemmar i
Compak Sporting och våra skyttar kan därför delta i utländska
arrangemang i grenen. Anton
Jönsson, Landskrona-Saxtorps
Jsk, beslutades bli föreslagen
som mottagare av Skyttespor-

tens vänners stipendium. Det nya
tävlingsadministrativa systemet,
IndTA, diskuterades och ifrågasattes. Det konstaterades också
att SM-arrangörer i sporting och
dubbeltrap i år ännu saknas och
att intresserade arrangörer gärna
får kontakta sektionen. ■

idrottslyftet inom

– Vi är glada över det stora intresset från er föreningar att
söka stöd från Idrottslyftet. Det visar att vi har många föreningar som vill utveckla sin ungdomsverksamhet, vilket vi
tycker är väldigt positivt, säger Cecilia Augustsson Edstam,
projektledare för Idrottslyftet inom SvSF.
Dessvärre har SvSF bara drygt 1,7 miljon kronor att fördela
i Idrottslyftsstöd, så alla kommer tyvärr inte att kunna få sina
ansökningar beviljade. Under mars månad går SvSF igenom
alla ansökningar och kommer därefter att fördela pengarna. ■
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Arvsfonden kan ge
lokal- och projektbidrag

har er förening ambitioner om att driva något nyskapande projekt? Eller vill ni bygga om, bygga nytt
eller investera i er lokal för att utveckla er verksamhet? Om ni har liknande planer och målgruppen är barn
och ungdomar under 25 år eller personer med funktionsnedsättning som målgrupp, kan ni ta chansen
att söka bidrag från Arvsfonden. Ni kan söka om antingen projektstöd eller lokalstöd. Läs mer på deras
hemsida www.arvsfonden.se ■
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Damernas ﬁnal.

kalle oCH lotten

försvarade Sm-titlarna
text och foto MIKAEL SVENSSON

att försvara ett sm-guld kan vara ganska tufft. Karl Johan Jönsson från Kviberg
klippte fjärde raka sm-guldet, medan lotten Johansson från heby tog sitt andra
raka sm-guld vid årets luftgevärsmästerskap i sävsjö skyttecenter.
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kalle gick in som tvåa till
herrfinalen bakom landslagskollegan Mikael Svensson, Aspö.
Väl där tog Jönsson kommandot
från åttonde skottet för att sedan
rycka sönder finalen skott för
skott. Kämpade emot längst
gjorde Vellinges Marcus Madsen,
som säkert ville ha revansch för
det snöpliga nederlaget i lördagens JSM-final. Till slut fick även
han ge sig med siffrorna 208,7
mot 205,1 poäng.
– Det var jättekul idag, kändes
inte som det skulle kunna gå, men
sen blev finalen jättebra, konstaterade svenske mästaren Karl
Johan och förklarar sitt knep för
att klara de alltmer tuffa finalerna.
– Jag försöker att inte tänka
på mer än att kontrollera pulsen
och kroppen. De nya finalerna
är mycket mer påfrestande och
trycket ökar för varje skott.
Det blev en jämn damfinal där

fem olika skyttar innehade ledarpositionen under finalens gång.
På slutet hade Maria Hägglund
från Ramselefors ett litet grepp,
men i sista skottet avgjorde Lotten Johansson till siffrorna 205,5
mot 205,3.
– Det känns jättebra att försvara SM-guldet. Jag tycker
denna typ av final är fruktansvärt
tuff, man laddar ur mer på något
sätt, sa en glad Lotten sedan hon
fått jobba hårt för att nå finalen.
– Jag hade en tung början, men
jobbar man hårt kan man komma
ikapp via decimalerna, förklarar
Lotten, som satsar lika hårt på 50
meter.
– Just nu går luftgeväret bra,
men jag satsar definitivt på båda.
Junior-sm
Lördagens JSM-finaler fick väldigt olika karaktär. Killarnas kamp
blev tight och överraskande,

medan tjejernas uppgörelse blev
lugn och stabil.
Herrjuniorfinalen liknade många
av finalerna vid EM, med andra
ord att toppskyttarna in till final
föll ur först medan ledarpositionen skiftade friskt. Henrik
Wilander och Tom Axelsson
innehade ledarposition innan
Marcus Madsen tog över under
finalens andra hälft, för att i sista
skottet tappa till Daniel Wallberg.
Marginalen 1,8 inför sista skottet
blev uppkäkad av Vellingeskyttens 8,2 varför Daniel från Loos
kunde dra längsta strået med
200,7 mot 200,6 poäng.
– Det gick inte som tänkt. Jag
tyckte att inte någonting stämde,
men samtidigt gäller det att
undvika de dåliga skotten och
hålla koll så att man inte åker ur,
konstaterade Daniel, som redan
innan finalen gjort sin dag.
– Grundomgången innebar
skyttesport webb nr 1 2013

Daniel Wallberg.

Louise Nilsson.
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Lotten Johansson.

pers med tre poäng, det är ganska okej på ett SM, avslöjar han
innan det är dags för nästa start,
den i seniortävlingen.
Bland damjuniorerna var det
landslagstrion Louise Nilsson
och Annie Andersson, båda
Sjuhäradsbygden, samt Susanna
Olsson, Ringamåla, som intog
de tre första finalbanorna. Det
var också dessa tre som stod
distansen ut fram till pallen. Den
jämnaste kampen stod mellan
Annie och Susanna om silver
och brons. När det gällde guldet
ryckte Louise skott för skott.
Slutsumman blev hela 207,4 för
Louise mot 204,1 för Annie.
– Häftigt! Men, det var jättenervöst trots att man leder med
några poäng, man är aldrig säker. Finalen är jag jättenöjd med,

sa mästarinnan Louise, mindre
nöjd över grundomgången.
– Där kan jag betydligt mer,
men totalt kan jag ju inte vara
annat än nöjd med dagen.
Lagtävlingarna
Bland seniorlagen ryckte Karl
Johan Jönsson med sig Eric
Wallberg och Henrik Karlsson till
en ordentlig lagseger med totalt
1840,2 poäng mot 1823,9 för
Eskilstuna och 1816,1 för Roasjö på de övriga pallplatserna.
I damkampen var det Maria
Hägglund som drog med sig
Hilde och Hanna Karlsson till
lagguldet med 1229,9 poäng,
mot 1224,3 respektive 1223,4
för Kviberg och Sjuhäradsbygden på de övriga pallplatserna.
Minsta marginal blev det i herr-

Karl-Johan Jönsson.

juniorernas lagkamp där blott
0,1 poäng (1785,2 mot 1785,1)
skiljde segrande Vellinge och
skånekollegorna Åkarp. Trea blev
Sjuhäradsbygden med 1767,2
poäng. Ankare i Vellinge inte
oväntat JEM-fyran Marcus Madsen, som drog med sig Andreas
Christensson och Kalle Eriksson.
Bland damjuniorerna var det
finalisterna Louise Nilsson,
Annie och Ida Andersson som
kvitterade ut lagguldet åt Sjuhäradsbygden. De summerades till
1227,0 poäng mot 1211,6 för
tvåan Ramselefors och 1211,4
för trean Gullabo.
Arrangörsmässigt svarade Jönköpings Skyttegille för en stabil
och trygg insats, trots att elektronik och resultatåtergivningen
emellanåt ville sätta lite spratt. ■

Damjuniorernas etta och tvåa, Louise Nilsson och Annie Andersson.
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SkYTTiaDEn
2013
text och foto REBECCA HJORTSKULL

lördagen den 8 mars var det dags för ännu en riksfinal i den stora tävlingen Skyttiaden.
De ﬂesta skyttar, inklusive mig, har just riksfinalen som mål. Att gå så långt så att man
kommer dit och få vara bland de bästa i Sverige i sin klass, det är stort.
Skyttiaden är Sveriges största
ungdomsskyttetävling. Att alla vill
gå till riksfinalen är en självklarhet, men innan man går så
långt så måste man skjuta olika
uttagningsomgångar. Först är det
föreningsomgången som gäller,
därefter går man vidare till en
krets/zon-omgång i det fall som
det finns. Annars går skytten direkt till distriktsomgången. Klarar
man att gå vidare därifrån så får
man skjuta regionsomgången vilken är det sista stoppet att ta sig
7

förbi innan den stora riksfinalen.
I år var det 215 skyttar som
kvalificerade sig till riksfinalen
som ägde rum i Eskilstuna, men
bara 210 stycken som deltog.
Av dem var 96 sittande och 114
stå-skyttar. Trots avsaknad av
skyttejacka så fanns det skyttar i
den yngsta tävlingsklassen som
sköt 400, vilket är maxpoäng.
I klass L13, vilken kanske är
den hårdaste klassen, räcker det
inte ens att skjuta 400 poäng.
Där var det hela tolv skyttar som

sköt fullt och för att skilja dem åt
fick man använda sig utav både
innertior och decimaltal. De fem
skyttarna med bäst resultat gick
vidare till final där vinnaren fick
ett slutresultat på 505,8 poäng.
Det var inte bara i L13 man
gick till final. I varje klass fick
fem nervösa skyttar skjuta och
göra upp om inte bara förstaplatsen, utan även andra, tredje,
fjärde och femte.
De personer som knep förstaplatserna är:

L11 Elsa Henriksson Eskilstuna 503,8
L13 Malin Svedberg Björksta 505,8
L15r Thea B Persson Christianstad 505,8
L15s Nina Bjärehall I16/Lv6 485,7
L17 Louise Nilsson Norra Mark 498,3
L20 Hanna Karlsson Ramselefors 493
L25 Robin Lindberg Gefle 494,5

Glädjande nog så har tävlingsledningen meddelat att man till
nästa år inför kuddklass även i
L15. Detta för att man menar att
det är så många som slutar just
vid den åldern för att man inte
vill ställa sig upp och skjuta eller
använda sig av rem. Alla blir vinnare, skytten får ett meningsfyllt
fritidsintresse och föreningen får
behålla en medlem.
Och hur gick det för mig då? Jo
vi säger såhär, att jag laddar om till
SM istället. Gör om, gör rätt. ■
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allanS minne oCH Finalen
i SVenSka unGdomSCupen
text MARITHA ANDERSSON, Töreboda PSK foto GUNILLA CARLSSON

Efter två intensiva tävlingsdagar i töreboda är nu segrarna i 2013 års
riksmästerskap och finalen i Svenska Ungdomscupen korade och hurrade för. Det var andra helgen i mars som tävlingarna avgjordes.
tävlingshelgen i töreBoda

genomfördes på elektroniska tavlor från Megalink vilket inte hör
till vanligheterna för Allans Minne
och SvUc-finalen. Just möjligheten att kunna följa sina ungdomar
skott för skott visade sig vara
mycket uppskattat av de föräldrar
och ledare som var med under
helgen. Skjutlokalen bjöd på två
läktare där det var lätt att både se
resultatet på projektor samtidigt
som man såg skyttarna nedanför.
Möjlighet att sitta i matsalen med
en fika och samtidigt se resultaten på projektorn fanns. Detta var
några av de positiva bitarna kring
arrangemanget som flertalet av
dem som var med under helgens
tävlingar framhöll.
Lördagen hade samma upplägg
som sig brukar inför SvUc-finalen,
med inbjudningstävlingen Allans

Svenska Ungdomscupen i Töreboda.
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Minne, där de yngsta ungdomarna
i klasserna LP 11, LP 13 och LP
15S också tävlar om titeln riksmästare. I klassen LP 11 blev
Jenny Andreasson, Öckerö SF,
riksmästare medan Emelie Fält
från Hässleholms PSK segrade
i LP 13. I klassen LP 15S tog
Elsa Jonsson från Hudiksvalls
PSK hem segern. Allans Minne
lockade till sig 139 ungdomar
fördelade på klasserna LP 11 till
LP25. Lördagens nivå på resultaten visade att ungdomarna var
taggade och flertalet personliga
rekord kunde ses bland skyttarna.
Ett stort grattis till er alla!
Lördagen bjöd även på ett nytt
inslag från arrangörens sida med
en så kallad Ledartävling. 34
ledare från de olika föreningarna
valde att delta. Tävlingen var utformad likt den nya finalskjutningen

med skillnaden att här nollställdes
resultaten efter varje utslagningsomgång så att alla kvarvarande
ledare skulle ha lika stor chans
att erövra hederspriset. I potten
fanns även, förutom hederspriset,
ett penningpris på 1500 kronor till
den vinnande ledarens ungdomsverksamhet. För att öka spänningen på ledartävlingen uppmuntrade
tävlingsledaren Simon Magdeburg
publiken, och framför allt ungdomarna, att väsnas och heja så
mycket de kunde på sina ledare.
Musik spelades i högtalarna och
ungdomarna hade bland annat
fått tutor för att kunna visa sitt
engagemang.
Spänningen och glädjen sprudlade inför det sista skottet då det
stod mellan Jonas Fyrpihl, Skyttegymnasiet Sävsjö, och Tord Kock,
PSKF Magnus Stenbock. Tord
klarade pressen och kunde efter
sista skottet vända sig mot publiken på läktaren och segrandes
lyfta armarna i luften för att möta
ungdomarnas glada tillrop med ett
stort leende. Ledartävlingen blev
därmed också ett sätt för arrangörerna att inviga 2013 års final av
Svenska Ungdomscupen.
På söndagen drog finalen igång
tidigt och av alla dem som kvalat
kom hela 165 stycken ungdomar

att starta under söndagen. Liksom
lördagens tävling bjöd söndagen
på en del personliga rekord och
glada miner bland ungdomarna. i
klasserna LP 11, LP 13 och LP
15S blev det samma vinnare som
i Allans Minne. I klass LP15F
segrade Josefin Johansson från
Hammars PK och motsvarande
klass för herrjuniorer vanns av Kim
Johansson från Mjölby PK. Hemmaskytten Linh Gunnarsson samt
Johan Roslund, KFIK Pistol, tog
hem LP17-klasserna och i LP20
gick segern till Öckerö genom Vendela Sörensson och Carl Sandberg.
Stina Lawner, Falu Sport och PSK,
och Niklas Engström, Strömsund,
vann i äldsta klassen LP25.
Som priser delades det bland
annat ut möjligheter att delta i
träningsläger och några av de
stående skyttarna fick även möjlighet att delta i 2014 års Swedish
Cup där förbundet sponsrar deras
startavgifter. Pris delades även ut till
de föreningar där flest ungdomar
kvalat till SvUc-finalen. Segrare blev
här Mjölby PK med 11 ungdomar,
tätt följd av arrangerande föreningen Töreboda PSK som också
lyckats kvala vidare 11 skyttar, men
där man särskilde med hjälp av
föreningarnas resultat i klass LP11.
På tredje plats fanns Lönsboda
SSK.
Töreboda PSK vill ge ett stort
TACK till alla deltagare i helgen
som bjöd på ett underhållande
skytte. ■
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ÅrsMÖte oCH UNGdoMstrÄFF
I NorrkÖpING
text MALIN SVAHN, Norrköping foto SOFIA ÅKESSON

Ännu en trevlig ungdomsträff är genomförd med ett trevligt gäng skytteungdomar. Denna gång med anledning
av ungdomssektionens årsmöte som hölls i Norrköping den 23-24 februari.
på hotellet i
Norrköping på lördagmorgonen
för att ta oss, med spårvagn givetvis, till SISU Idrottsutbildarnas
kontor där vi började med lärakänna övningar och namnlekar.
Vi var totalt 13 ungdomar, både
gevärs-, pistol- och lerduveskyttar som kom ända från Umeå till
Malmö, därav det givna samtalsämnet dialekter som löpte som
en röd tråd genom hela helgen.

vi möttes uPP

Därefter startades årsmötet och

den stora punkten var omformationen av ungdomssektionen.
Omformationen har lett till att vi
numera är ett ungdomsråd som
jobbar i sektionerna. Mötet avslutades och vi fick en snabbgenomgång hur förbundet arbetar,
vem som gör vad etcetera, något
som jag tror många uppskattade,
eftersom informationen inte alltid
anpassas till oss ungdomar så
att vi förstår vad det egentligen
handlar om. Bra gjort av ungdomssektionen!

Sedan blev vi nog alla lite nervösa när vi fick reda på att det
var tävlingsdags, trots att vi är
tävlingsmänniskor hela bunten.
Inte vilken tävling som helst
dock, utan ett quiz innehållande
frågor om förbundets uppbyggnad, kansliets uppgifter, det
högsta beslutande organet i
en förening med mera. Överlag
hade vi ganska bra kläm på saker och ting, men det uppstod en
och annan aha-upplevelse efter
rättningen.

På lördagseftermiddagen var det
dags för helgens fysiska aktivitet.
Vi tog oss till Himmelstalund (området där Stadium Sports Camp
håller till på sommaren) för att
prova på att spela curling. En kort
introduktion, utrustning på, och
sedan var vi igång. Vi körde några
provrundor så att man fick känna
på hur hårt man skulle trycka
ifrån med benet, lära sig hur man
skruvade stenen och sopa isen,
innan det var dags för match.
Vissa tog matchen på största

allvar och snackade taktik genom
hela spelet, medan andra gick på
känsla och hoppades att stenen
inte skulle glida för långt. Alla var
nog överens om att sopa var det
jobbigaste, men det var också det
som gav bra resultat. På det stora
hela var det en trevlig aktivitet
som uppskattades av de flesta.
Framåt kvällen serverades middag i hotellets restaurang och
efter det fick vi fri tid. Några
umgicks i hotellobbyn och några

på hotellets relaxavdelning, innan
det var dags att lägga sig. En
uppskattad hotellfrukost senare
var vi återigen på väg till SISU:s
lokal där vi fick i uppgift att brainstorma idéer till framtida läger,
ungdomsträffar och liknande.
Många roliga idéer uppstod innan
det var dags att åka hem, och jag
är nog inte ensam om att längta
till nästa träff i höst! ■

Fakta
Ungdomsrådet kommer att arbeta med diverse projekt, såsom
att stå på mässor, hjälpa till vid tävlingar, skriva för tidningen
med mera. Alla som är intresserade av att någon gång hjälpa
till är välkomna!
Ungdomsrådets sammankallande är Soﬁa Åkesson, med
Christina Rönngren som bollplank (vice sammankallande).
Johan Christensson och Tom Axelsson är projektledare.
Ungdomsrådet kommer också ha en representant i vardera
grensektion, men där saknas i dagsläget representanter.
Vill du ta chansen att påverka inom din gren, hör av dig till
soﬁa.akesson@skyttesport.se.
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ÄNTLIGEN

text JOSEFIN WARG foto MIKAEL SVENSSON

martinSSon!
Emil Martinsson kom till luft-EM med en seniorhistorik
på fem EM-silver och fem EM-brons, en samling som
saknade den ädlaste medaljen av dem alla. Men odense
visade sig bli platsen där det äntligen skulle ske – guldet
skulle bli hans.
– Det är märkligt. 385 brukar inte räcka, men under kan
ske, det är ingen omöjlighet tydligen, säger han.
men vi BörJar från början.
Emil Martinssons guld föregicks nämligen av ytterligare en
medalj, ett brons. I onsdagens
regelbundna lopp sköt Osbyskytten 578 poäng och tog sig
till medaljmatch som fjärde och
sista skytt. I semifinal ställdes
Martinsson mot ukrainaren Prianishnikov, som skjutit strålande i
grunden. Ukrainaren fortsatte på
den inslagna vägen och blev för
svår för svensken. Prianishnikov
vann senare tävlingen. Martinsson gick i stället till bronsmatch,
där han mötte finnen Krister
Holmberg. Då en vinstmarginal
med två numera behövs blev det
en rafflande match, där svensken gick ut som vinnare.
– Jag vann med 10-8 och jag
har aldrig varit med om att det
gått så långt. Men det var roligt
att slå finnen!
Martinsson åkte till EM med
förhoppningen om en medalj i
bagaget på hemresan. Nu fick
han det, men om han var riktigt
ärligt så:
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– Det är ju fel färg, haha. Men
roligt att få medalj. Det ger ju
respekt hos de andra varje gång
man är på prispallen. Men guldet
hägrar. Det saknas i prisskåpet.
Eller i lådan rättare sagt, sa han
efter tävlingen.
Guldet skulle dock inte dröja
så mycket längre. I de blandade
loppen på fredagen inledde han
med briljanta 195 poäng i den
första 20-skottsserien. Med det
var han i delad ledning inför omgång två. Med vetskapen om att
medalj nu fanns inom stort räckhåll blev det lite mer spänt för
Emil i andra skjutserien, med
några extra missar som följd, och
han stannade på 190 poäng där.
385 poäng totalt visade sig dock
bli ett guldresultat.
– Jag hade inte förväntat mig
det. Haha, det var lite överraskning. Innan hade jag trott att det
skulle krävas 387-388 för guld.
Det är tre skott ifrån, säger han.
Och just DET, att det blev guld
på ”bara 385 poäng” gör att
Martinsson ändå inte låter hundra procent nöjd med segern.
– Jag är nöjd med att det blev
guld, men jag är inte nöjd med
skjutningen. Visst är det roligt att
vinna, men det känns som om
man skulle ha haft någon poäng
till... Det skulle ju egentligen inte
räcka med så lite. Men när de
andra skjuter lika dåligt som en
själv så…

Guld och brons var dock ett
faktum i detta EM och han är nu
uppe i 12 seniormedaljer från
EM. Men fler ska det förhoppningsvis bli senare i år.
– Nu är det bara att sikta framåt, skotta snö på skjutbanan så
jag får börja träna inför EM på
50 meter. Det känns som att jag
är mer med på 50 meter.
Du lämnar EM med ett guld och
ett brons, du kan väl inte mena
att du tycker att du är efter på
10 meter?
– Haha, nej inte nu längre!
Vad som kan vara en förklaring
till framgångarna vid detta EM
är Martinsson inte haft ordet
”måste” med sig.
– Det ordet är lurigt, när man
MÅSTE prestera. Det gör allt
svårare. Här behövde jag inte
prestera, utan jag tänkte att jag
hade 50-meters-EM som mitt
stora mål i år. Så kan det gå…
Andre svenske viltmålsskytt på
luft-EM var Glaskogens Niklas
Bergström som i första regelbundna loppen slutade på 372
poäng och blev nia.
– Det kändes rätt bra tekniskt,
men jag fick lite mycket nior som
jag tyckte kunde varit tior. Inga
stora misstag men det räcker
inte, säger han.
Sin andra niondeplats tog
Bergström i de blandade loppen,
där han slutade på 378 poäng. ■

Emil Martinsson skjuter in under Niklas Bergströms skjutning.
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vellingeskytten marcus

sköt 619,1 poäng i
grundomgången och tog därmed
den åttonde och sista platsen i
herrjuniorernas final.
– Det kändes bra i grundomgången. Jag var lugn och samlad
inför och inte så nervös. Jag
visste vad jag skulle göra och
jag blev ju sjukt glad att få vara i
final, säger han.

madsen

Marcus Madsen.

madSen
het i juniorernas luftgevärsﬁnal
text JOSEFIN WARG foto MIKAEL SVENSSON, gevärsektionen

som åttonde man tog marcus madsen den sista ﬁnalplatsen i herrjuniorernas luftgevär. Väl där, när resultaten nollställdes och en skytt i taget slogs ut, avancerade han. en fjärdeplats till slut blev bästa svenska
gevärplacering detta em. Om det var stolpe in för madsen, var det stolpe ut för mikael svensson. i herrseniorernas gevär var han bara 0,2 poäng ifrån en ﬁnalplats.
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I och med de för året nya reglerna, där finalskyttarna börjar
om på noll och utslagning av en
skytt i taget sker, hade Marcus
stora möjligheter till en fin placering och han gick in med tanken
att han hade allt att vinna. Madsen var sedan med om att slå ut
fyra skyttar, men när nästa skytt
skulle slås ut ställde en 9,9-träff
till det för Marcus, som då tappade medaljplats och fick lämna
finalen. Men en fin fjärdeplats för
den 18-årige skåningen.
– Det känns skitkul, jag är väldigt nöjd, säger Madsen som
därmed åkte hem lite mer rutinerad än när han kom:
– Det är mycket bra att få erfarenhet av så här stora mästerskap.
Andre svenske junior, Henrik
Wilander, stannade på 608,1
poäng och plats 42. Italienaren
Lorenzo Bacci vann med finalresultatet 204,9 poäng och 0,5
poängs marginal till tvåan.
Damjuniorerna ville mer
Hos damjuniorerna saknades
några poäng för finalchans. Till
final krävdes 411,6 och närmast
var 15-åriga Louise Nilsson med
409,3 poäng, vilket räckte till
plats 27. Susanna Olsson sköt
408,3 poäng och Annie Anders-

Emma Göransson.

Karl-Johan Jönsson.

son sköt 405,9. I lagtävlingen
slutade de tia.
– Alla tre ville mer. De såg vad
som krävdes till final och det
kan alla tre skjuta, så de var lite
besvikna. Louise gjorde en godkänd insats som 15 år ung och
ute på sitt första mästerskap,
säger ledaren Carina Jansson.
Nadine Ungerank från Österrike vann efter en grundomgång

på 418,6 och final på 208,5
poäng.
Nära för svensson i
herrarnas tävling
0,2 poäng. Så lite skilde Mikael
Svensson, som sköt 623,8, från
en finalplats i herrarnas tävling.
– Det var nära. Väldigt nära.
624 var mitt mål i dag och när
jag skjutit klart insåg jag att jag
skyttesport webb nr 1 2013

Andréa Franzén.

inte nått målet och det var synd.
Och sedan fick jag reda på att
624 faktiskt hade räckt till finalplats och då blev jag lite sur. Det
var nära och det var bra, men not
good enough, säger Svensson
som ni kan läsa en lite längre
intervju med på nästa sida.
Med sin poäng slutad Aspöskytten Svensson ändå på en fin
tiondeplats. Kvibergs Karl-Johan
Jönsson sköt 621,8 poäng och
slutade på plats 17. Jörgen Persson, till vardags skytt i Fältjägarna,
sköt 610,8 poäng och slutade på
plats 57.
– Jag tycker att de har gjort en
bra prestation. Det var stolpe ut
för Mikael i dag egentligen med
0,2 från final. Så poängen finns
där, men i dag var inte marginalerna på hans sida. Karl-Johan
har också gjort en bra match.
Poängmässigt är det helt okej,
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inget att säga om. Jörgen har
inte skjutit på den nivån han
normalt är, men ibland är det så
att man har mindre bra dagar,
och han har inte riktigt fått till
det. Men det kommer, säger
förbundskapten Mats Eriksson.
I grundomgången satte italienaren Niccolo Campriani nytt
världsrekord med 631,2 poäng.
Detta hade han dock ingen nytta
av i finalen. I stället åkte han något överraskande ut redan som
tredje skytt. Segern gick i stället till israelen Sergey Richter,
efter finalresultatet 207,3, silvret
blev bulgaren Vitali Bubnovichs
och Finlands Juho Kurki knep
bronset.
Jämna svenskor sexa
i lagtävlingen
Det var tre hyfsat jämna svenskor
i dagens luftgevär. 414,7 poäng

visade sig bli lägsta poäng till
final och Emma Göransson som
var närmast med sina 413,4
slutade på plats 16, närmast följd
av Lotten Johansson med 0,1
poäng mindre. Andrea Franzén
sköt 412,2 poäng och slutade på
plats 26. För 28-åriga Göransson
var detta det första internationella mästerskapet och hon hade
målet att ”se och lära och göra
så gott jag kan”, och efteråt var
hon nöjd.
– Jag är jättenöjd. Det var kul
att vara iväg och roligt att jag
kunde göra det bra. Det var skönt
att det fick finnas lite poäng, även
om det finns mer att ta av, säger
Göransson som fått ytterligare
motivation genom mästerskapsdebuten.
– Ja, det är klart. Man blir mer
sugen på att fortsätta, helt klart,
säger hon.
Lagmässigt kom svenskorna
på sjätteplats, vilket förbundskapten Mats Eriksson tycker är
positivt.
– Jag tycker att vi har gjort ett
steg framåt jämfört med tidigare
EM. Lagmässigt är vi sexa, jättebra. Jag vet inte när vi hade placering topp 10 senast. Och poängen finns där, vi ska jobba lite mer
bara, för det är inte direkt långt till
finalplatserna. 1,3 och 1,4 poäng
för Emma och Lotten, så det finns
inom räckhåll, säger han.
Damernas individuella tävling
vanns av Lisa Ungerank från
Österrike efter en grundomgång
på 415,4 och final på 208,3
poäng. Noterbart är att det var
norr till söder,
östsom vann
LisasFrån
lillasyster
Nadine
till väst hade repredamjuniorernas
tävling. Italienskt
kommit till
silversentanter
till Martina
Pica och Ziva
Bromma för att vara
Dvorsak
från
Slovenien tog
med och utveckla
brons.
■ skytte.
svenskt

reseberÄtteLse oM
em i ODeNse
text SUSANNA OLSSON och HENRIK WILANDER foto SUSANNA OLSSON

Juniorlandslagstruppen som åkte till EM i odense i
Danmark bestod utav tre damjuniorer: louise nilsson,
Susanna olsson, Annie Andersson och två herrjuniorer:
Marcus Madsen och Henrik Wilander.

möttes
upp i Sävsjö med Carina och
Paul, måndagen den 25 februari
kl14.00. Så fort alla hade packat
in sin utrustning så bar det av
ner mot Skåne och Örkelljunga
för att hämta upp Henrik, och
därefter var det raka vägen till
Odense som gällde. En 5 timmar
lång resa som gjorde att vi blev
lite smått rastlösa i bussen…

de flesta skyttarna

Innan färjan bytte Paul bil och
Carina fick köra. Paul missade
tyvärr färjan, och fick vänta på
nästa, medan Carina och truppen
körde vidare. Det var inte några
problem med att hitta till skjutbanan som var uppbyggd i Stadium
Arenan Fyn, men att hitta hotellet
var dessvärre lite svårare då
GPS:en ville att vi skulle svänga
in på gågator.

Nästa dag åkte vi med bussen
till Stadium Arena i cirka en kvart.
Väl framme gjorde vi utrustningsoch vapenkontroll vilket tog ungefär två timmar och på grund av
detta missade vi tyvärr träningen.
I utrustningskontrollen gick alla
igenom på en gång, utom Susanna som hade lite för styv jacka.
Hon fick rulla och vika jackan för
att den skulle gå igenom, vilket
skyttesport webb nr 1 2013

den också gjorde! Louise hade
lite bekymmer med sina skor
som var precis på gränsen för att
kunna böjas, men allt löste sig
bra och vi var precis klara till dess
att damjuniorernas pet-träning
började. Träningen gick bra för
alla tre och det var skoj att känna
på banan.
Lite senare var det dags för
Annie, Marcus, Louise och Henrik att skjuta lagtävlingen AIR 50
där lagen består av en damjunior
och en herrjunior. Tävlingen gick
bra för Annie och Marcus som
kom till final och slutade med en
fjärde placering. Dagen avslutades med invigning där Susanna
hade fått äran att vara fanbärare
för den svenska flaggan.
På onsdagen var det dags för
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EM-matchen för damjuniorerna.
Susanna och Carina åkte tidigt till
banan vilket var tur då bussarna
krånglade med att komma i tid,
och dessutom hade bussrundan
utökats till ca 40 minuter. Annie
och Louise åkte lite senare, då de
förväntade sig att bussarna skulle
vara i tid, men de slutade med att
de hade 30 minuter på sig att
förbereda sig innan vi alla skulle
gå på banan.
Matchen gick inte sådär jättebra för någon utav oss. ingen av
oss sköt tillräckligt bra för att
komma till final tyvärr, trots att vi
alla har kapaciteten för att kunna
göra det. Sedan var det dags för
herrjuniorernas pet–träning som
gick bra för båda.
Senare på kvällen så skulle vi
ut och äta tillsammans med pistolskyttarna på Jensens Böfhus.
Det var lite klurigt och svårt att
beställa mat eftersom ingen av
oss riktigt förstod vad de sa. Men
alla fick sin mat tillslut och vi gick
hem mätta och belåtna.
På torsdagen var det dags för
herrjuniorernas match och för
Marcus gick det riktigt bra. Han
lyckades ta sista platsen in i finalen men Henrik var tyvärr inte
riktigt nöjd med sin skjutning. Vi
åt en snabb lunch innan Marcus
skulle skjuta finalen och sen gick
vi ner och tog bra läktarplatser.
Marcus sköt mycket bra under
provskottstiden och hade allt under kontroll även när de inledde
finalmatchen med tre skott.
Marcus hade nerver av stål och
slutade till sist på en fjärdeplats,
mycket bra skjutit!
Efter detta var det dags att
packa in alla saker i bussen igen
och åka hem vilket innebar slutet
på en givande och rolig resa. ■

Ett ögonblick
Mikael Svensson
text Josefin Warg foto Mikael Svensson, gevärsektionen

Mikael Svensson sköt alltså 623,8 i herrarnas luftgevär på luft-EM i Danmark,
och han var bara 0,2 poäng ifrån det resultat som krävdes för final. Här tar vi oss
ett snack med Aspö-skytten om finalpoäng och om de nya finalerna.

❚ Vad trodde du att det skulle behövas för att gå till final?
– Jag hade tänkt att finalpoängen skulle vara högre. Jag hade inte trott att det skulle räcka till final och
därför var 624 ett bra mål för mig, som trodde att det behövdes 626 till final. Då kunde jag gå ut där och
inte vara nervös och inte känna någon press.
❚ Tror du att det är kring dessa siffror som det kommer att ligga för
finalplats i internationella tävlingar?
– Jag vet inte. Utan decimaler har det ju alltid varit 596-597 till final. Spridningen blir ju lite större nu. Jag
hade förväntat mig högre finalpoäng, och jag tror att det kommer att det bli det också framöver. När man
lär sig hantera nya situationen, och inte står och räknar poäng, då tror jag att det kommer att gå upp. Så
fort det är något nytt tar det ju ett tag att lära sig hantera det.
❚ Har du kommit in i det nya tänket?
– Ja, det tycker jag absolut. Det har ju bara varit ett par månader med det nu och jag har inte hunnit göra
någon säsongsgranskning, men det får man ju chans till snart.
❚ Vad är skillnaden nu mot tidigare?
– Stora skillnaden är att man inte är van vid att räkna decimalpoäng. Tidigare var fokus att skjuta en tia,
men nu handlar det mer om man skjuter under eller över 10,4. Hela fokuset flyttas till höga tior. Det kan
medföra egna problem, disciplinproblem – att man kanske ska släppa ett skott i stället för att stå och
hålla det. Jag har just lärt mig att inte räkna seriepoäng med gamla systemet, utan tänka för det nya i
stället. Det är svårt, men det kommer väl och det är nytt, flashigt och kul.
❚ Vad säger du om finalutgången där till exempel grundomgångens segrare Niccolo Campriani
åkte ut som tredje man, och där Juho Kurki som var åtta in i final vann brons?
– Det var förväntat att det skulle bli lite ändringar. Börjar man på noll, så börjar man ju på noll. Jag hade
inte tippat topptrion som det blev, men det är bara kul tycker jag. Så länge det inte är jag som står i final
gör det inget om det är någon otippad som vinner.
– Det var kul att en otippad som Kurki kan ta medalj, och samtidigt se finalrävarna Sidi och Campriani
stå och ha lite problem. Samtidigt tycker man lite synd om dem, för man vill ju inte att det ska gå dåligt för
någon, men det visar att de är människor de också. Och det är motiverande, för man ser att det är klart att
man kan slå dem. Då får man lite mer eld på sin egen brasa.
❚ Så vad säger du om de nya finalerna?
– Jag gillar de nya finalerna. Det är en regeländring som fått effekt direkt. Det är mer intressant att se
finalerna, det är det. ■
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På pistolsidan representerades Sverige av två fulla lag
i juniorernas tävling. Här kunde konstateras att carl
Sandberg prickade formen rätt bra och att herrjuniorerna
lyckades knipa en god sjätteplats i lagtävlingen.

SandBerG
närMast PistoltoPPen
text JOSEFIN WARG och LARS ERIK BJUHR foto LARS ERIK BJUHR

i damJuniorernas luftPi-

sköt de svenska skyttarna
jämt, men dessvärre saknades
många poäng för att ha möjlighet till final. 374 var lägsta resultat för kvalificering och dit hade
Öckerös Michaela Wennerlöf 13
upp, med sina 361 poäng. Lisa
Enocsson, Jönköping, debuterade i mästerskapssammanhang
och höll ihop det bra med ett
resultat i hennes normala nivå,
360 poäng. Vendela Sörensson från Öckerö fick slita med
stillahållningen och tekniken och
slutade på 359 poäng. Polskan
Klaudia Bres, med 381 i grundomgången, vann tävlingen efter
198 poäng i final. I lagtävlingen
blev det en niondeplats för
svenskorna.
stol

luftpistol herrjunior
I herrjuniorernas individuella tävling visade Carl Sandberg upp
ett jämnt och fint skytte genom
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hela matchen med serierna 95,
96, 94, 94, 98, 92. 569 poäng
totalt var bara en poäng från sitt
personliga rekord, tillika en
poäng från final. En stark prestation på ett EM. Oskar Ekblad
sköt 562 och slutade på 26:e
plats, Magnus Palmgren sköt
557 p och kom på plats 37. I pistoljuniorernas lagtävling slutade
de svenska killarna sexa med
totalt 1688.
– Överlag bra presterat och
sektionens målsättning att bli
bland de åtta bästa lagen uppfyllde killarna på ett fint sätt,
skriver ledaren Lars Erik Bjuhr.
Vann gjorde Dario di Martino
från Italien, efter grundomgång
på 573 poäng + 199,5 i final.
– Hela truppen har visat gott
tåga och med ett glädjefullt
professionellt uppträdande har
de visat att det finns resurser,
sammanfattar pistolledaren Lars
Erik Bjuhr EM-deltagandet. ■
skyttesport webb nr 1 2013

laNDsKamP i

FallinG tarGet
text VI SOM VAR DÄR foto JONAS och ISABELLE EDMAN

Helgen 25-27 januari var
det dags för den årligt återkommande landskampen
i Falling target. Som värd
för 2013 års evenemang
stod Danmark och den jylländska staden Fredericia.
tävlingarna innehöll både
individuella och lagmässiga moment där skyttar
från Sverige, Danmark och
Finland gjorde upp om
titeln nordiska mästare.

Svenska truppen på
landskampen.

att försvara de
blågula färgerna fanns Isabelle
Edman, Louise Nilsson, Tim Pettersson och Mathias Sjöström i
gevärsjuniorlaget; Emma Arvidsson, Michaela Arvidsson (inhoppare), Emma Göransson och
Johan Hoff i gevärsseniorlaget;
Oskar Ekblad, Carl Sandberg,
Vendela Sörensson och Mikaela
Wennerlöf i pistoljuniorlaget. Med
på resan fanns även ledarna
Patrik Hjortskull (gevär), Sten

PÅ Plats för
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Lennartson (gevär) och Lars-Erik
Bjuhr (pistol).
DaG 1
Fredagen var den stora avresedagen och inleddes med gemensam samling hos Tim i Halmstad
för att därifrån fortsätta resan i
samlad trupp. I två minibussar
lämnade vi ett soligt och kallt
(-20°) Sverige bakom oss och
begav oss över sundet med
Fredericia i sikte. En bit in i Dan-

mark stannade vi för att fylla på
energiförrådet och maten var helt
okej. Resten av resan gick fort,
främst beroende på att de flesta
av oss sov.
Vid femtiden var vi framme
och kunde kvartera in oss på
vandrarhemmet där vi skulle bo.
Efter det gick vi upp till banan
för att kolla läget och låsa in våra
vapen. Tävlingarna skulle äga
rum i en gymnastikhall och när vi
kom dit höll de danska funktio-

närerna på att bygga upp banan
bestående av 16 mekaniska
ställ. I Sverige är dessa förbjudna sedan ett par år tillbaka
därför att säkerheten inte är
tillräckligt hög när skottrester
studsar tillbaka. Detta fick vi
själva erfara när Emma G senare
under tävlingarna träffades av
en rikoschett. Lyckligt nog var
hennes kepsskärm i vägen och
Emma klarade sig oskadd, men
det hade kunnat sluta riktigt illa.

Nu var ändå förutsättningarna
som de var och en stor del av
fredagskvällen spenderades
åt funderingar på hur tävlingarna skulle bli. Efter lite mackor
tillsammans med de finska och
danska skyttarna gick vi och la
oss för att ladda inför morgondagen.
DaG 2
Lördagen var vigd åt de individuella tävlingarna. Morgonen

var relativt lugn och vi kunde ta
sovmorgon innan vi åt frukost. Vid
tolvtiden stod träning på programmet, men en utdragen finalskjutning i den danska regionala
tävlingen som gick av stapeln
på förmiddagen gjorde att vi fick
vänta en timme. Träning blev det
dock och trots en del strul med
taveltransportörer som stannade
hade de flesta av oss en bra
känsla inför tävlingen.
Klockan 14 drog tävlingarna
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Glada juniorskyttarna Louise Nilsson och Mathias Sjöström.

igång och inleddes med inmarsch
och nationalsånger, följt av grundomgången bestående av 30 skott.
Tiden per skott var 30 sekunder
och sköts precis som i Sverige i
serier om fem skott från vänster
till höger. Först ut var gevärsjuniorerna där tjejerna gjorde
ett särskilt bra jobb. I det andra
skjutlaget gjorde sedan gevärsseniorerna och pistoljuniorerna en
klart godkänd insats. Skyttarna
var således nöjda med sina insatser, men den allmänna uppfattningen var att det var stressigt.
Kommandona gick snabbt och
tiden mellan skotten var knappt
befintlig. Dessutom gjordes en
rensning av ställen bara efter var
tredje serie, vilket de flesta tyckte
var för sällan.
Alla skyttar deltog i de följande
finalskjutningarna. Precis som i
Sverige möts man en mot en i ett
slutspel, men i stället för att räkna
totala antalet träffar på tio skott
skjuter man olika set (ett set = en
serie). Skyttarna får tre minuter på sig att skjuta fem skott i
valfri ordning, vilket gör att det är
upplagt för taktisk skjutning. Den
skytt med flest träffar vinner setet. Om det blir lika gäller i första
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hand träff på svåraste prick och
i andra hand att bli klar fortast.
Den skytt som först har vunnit två
set går vidare till nästa omgång.
Först ut var pistolfinalen.
Vendela och Oskar förlorade där
sina matcher och fick nöja sig
med att skjuta kvartsfinal medan
Mikaela och Carl kämpade vidare.
De två svenskarna möttes i den
följande semifinalen där Carl
slog ut Mikaela, som fick brons,
och fortsatte vidare till finalen.
Där mötte Carl en dansk skytt.
Dansken vann första setet och
tog ledningen med 1-0. I det
andra setet var dansken sedan
klar först och danskarna trodde
därmed att segern var bärgad.
Men Carl hade ett skott kvar och
när han satte detta fick danskarna sig en knäpp på näsan då det
innebar en svensk setseger och
ett sista avgörande set. Trots en
god insats från Carl bar publikens
rop och bankande fram dansken,
som vann sista set. Carl var trots
det nöjd med sin silvermedalj.
Juniorerna fortsatte även i den
andra finalen, men nu handlade
det om gevär. Isabelle och Tim
åkte båda ut i första omgången
medan Mathias och Louise

fortsatte. De två vann de följande
matcherna och såg till att finalen
kom att bli en helsvensk uppgörelse. Första setet slutade 5-5,
men eftersom Louise hade skjutit
snabbast så tilldelades hon setsegern. Mathias kom dock igen
och tog andra setet. Finalen gick
alltså till ett tredje och avgörande
set där Louise drog längsta strået
och tog hem guldmedaljen. Både
hon och Mathias var med all rätt
nöjda med sina insatser.
I den avslutande finalen var det
så dags för gevärsseniorerna.
Tyvärr tog det stopp tidigt när
både Emma A, Michaela och
Johan åkte ut i första omgången.
Kvar att försvara de blågula
färgerna var alltså Emma G, som
sköt stabilt och slog ut sin danska
motståndare också i semifinalen.
I finalen blev motståndet dock för
svårt och danskan vann första setet. I det andra setet sköt Emma
lika med danskan, men eftersom
danskan var klar snabbare tilldelades hon ytterligare en setseger
och vann därför hela finalen.
Svenskt silver till Emma G.
Efter avslutad prisutdelning gick
vi tillbaka till vandrarhemmet och
gjorde oss redo för kvällens bankett. God mat och trevligt sällskap
blev en bra avslutning på dagen.
DAG 3
Sista och avslutande tävlingsdagen drog igång tidigt eftersom
våra finska vänner skulle hinna
med flyget hem från Kastrup.
Efter en stadig frukost började
gevärsjuniorerna sin tävling redan
klockan 8.00. De svenska skyttarna gjorde överlag bra ifrån
sig och hämtade upp fyra poäng
mot Danmark under de fem sista
skotten. Tyvärr räckte det inte,

utan Sverige slutade tre poäng
bakom Danmark och knep silvermedaljen 14 poäng före Finland.
I andra skjutlaget följde gevärsseniorerna i samma spår. Trots
ett godkänt skytte av svenskarna
blev danskarna för svåra. Fem
poäng från segern och ytterligare
ett lagsilver till Sverige. Danskarnas segersvit bröts dock när
de svenska pistoljuniorerna sköt
riktigt bra och med 28 poängs
marginal tog hem en paradseger.
Svenskt guld till slut alltså!
En sista prisutdelning avklarades och efter det började vi
packa ihop oss. I väntan på lunch
såg vi till att ge danskarna en omgång i kortspel. Mätta och belåtna
efter mat och glass, hoppade vi
sedan in i minibussarna och påbörjade resan hemåt i snöslasket.
Summa summarum har helgen
varit väldigt rolig. Sammanhållningen i den svenska truppen har
varit toppen och många leenden
och skratt har fyllt tiden. Nästa
år avgörs landskampen i Finland
och då är det förhoppningsvis
ett lika glatt gäng som äntrar
banorna. ■

Emma Göransson var glad.

Pistoljuniorerna med sina guldmedaljer.

Gevärsjuniorerna med silver.

Gevärsseniorerna med sina silver.
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Tidigt träningsläger för

SportinGSkYttar
text och foto DEREK MARTIN

Söndagen den 10 mars hölls ett gemensamt träningsläger
för FitASc- och engelsk sporting-skyttar. Detta var på Vikbolandet där banan från en Mälarcuptävling på lördagen
fick stå kvar till på söndagen för att utnyttjas för lägret.

Andreas Möller och Jan-Åke Nilsson söker i reglementet.

Jukka Paaso och Ralf Linder söker efter svar under ett av proven.

domarutBildninG

i lUleå

Ett stort antal sportingskyttar samlade för läger på Vikbolandet.

för dels landslagsskyttar i båda grenarna och
dels för skyttar utanför landslaget som vill satsa på elitnivå. 28 deltagare inkvarterades i Sköldvikens vandrarhem i Arkösund och lördagkväll ägnades åt diverse diskussioner, utdelning av landslagsmärken
för 2013 samt information om de kommande landslagssatsningarna.
Kvällens höjdpunkt var en fantastisk middag tillagad och serverad av
den fantastiska familjen Hellström.
På söndagsmorgonen begav vi oss ut till banan, väl påklädda i det
soliga men kyliga och snålblåsiga vädret. Ute på banan delades det ut
sponsorskott till samtliga och efter uppdelning i grupper gick vi ut för
att krossa lite duvor, speciellt de som vi råkade bomma under tävlingen
på lördagen. En paus mitt på dagen med middag, återigen serverad
av familjen Hellström, och sedan ut igen för mer träning innan det var
dags för alla att börja tänka på hemfärd.
Ett jättetack till familjen Hellström/Forsberg samt alla fantastiska
Vikbolandets medlemmar som jobbat så hårt för att göra båda tävlingen och lägret till en succé. Tack också till Gyttorp, Saga, och Eley
som bidrog med sponsorskott till lägret.
Hur gick tävlingen i Mälarcupen då? Jo, grattis till Tobias Söderlund,
high gun med 90 träff. Klassvinnare: AA Markus Larsson 86, A Patrik
Nilsson 88, B Jens Hellström 79, C Anton Holmberg 69. ■

lägret var öPPet
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text och foto PATRIK JOHANSSON, Pistolsektionen

Under en intensiv helg på Universitetet i luleå genomfördes sista helgen i februari en
domarutbildning för pistol nivå c (nationell domare).

kursledare var Patrik Johansson och Jan-Olof Olsson.
Arrangör var Norrbottens skyttesportförbund och Johan Carlson
var samordnare. Han hade fått
ihop sex deltagare från Gällivare
i norr till Malå i sydväst. För den
som inte är helt bevandrad med
området är det drygt 20 mils körning från respektive ort till Luleå.
I och med det nya reglementet
som började gälla 1/1 2013 har
både prov och utbildningsmaterial
behövt göras om, med ett stort
arbete nedlagt av Jan-Olof Olsson som gjorde både powerpoint-

presentationer och en frågebank
som undertecknad kunde plocka
frågor från till de nya proven.
Denna kurs var den första som
testades med detta material och
naturligtvis mottogs feedback och
lärdomar gjordes.
Samtliga kursdeltagare fick som
en förberedelse till kursen göra
ett inledande hemarbete digitalt
via Questback. Detta hemarbete
ingick i den slutgiltiga utvärderingen av deltagarnas resultat.
Alla sex kursdeltagare genomgick
utbildningen med godkänt resultat, vissa av deltagarna var redan

etablerade domare men några var
helt nya för denna verksamhet.
De godkända domarna är: Jukka
Paaso, Luleå, Ralf Linder, Adak,
Johan Carlson, Luleå, Niklas
Klang, Jokkmokk, Andreas Möller, Jokkmokk, Jan-Åke Nilsson,
Gällivare.

Johan Carlsson i arbete.

För övrigt kan det meddelas att
vädret i Luleå under denna helg
på dagtid höll sig över nollstrecket, på söndagsförmiddagen visade faktiskt termometern på +8
grader! ■

information
Som ett led i vårt planeringsarbete håller utbildningsgruppen inom
pistolsektionen på med att lägga upp en långtidsplan för domarutbildningar (till 2020), med spridning över landet. När denna har fastslagits
kommer den att publiceras på förbundets hemsida så att befintliga
domare och intresserade kan se när nästa utbildningstillfälle kommer,
och vart det kommer att vara.
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Vårens kurs (Kurs Nr Y 19502) riktar
sig till dig som är intresserad av att
ytterligare utveckla dig och kunna
verka vid kommande Grundläggande
soldatutbildning för frivilligpersonal
(GU-F). Vid kursen kommer du att få
genomföra utbildningspaketet Skjut
RF AK samt agera som instruktör
enligt fastställd övningsplan. Du som
idag är aktiv instruktör inom Frivilligorganisationerna eller Hemvärnet är
också välkommen.
SAMLING OCH RESOR
Samling för dig som åker bil sker direkt vid P7 Revingehed. För dig som
åker tåg kommer hämtning att ske vid
Lund central, eventuella ﬂygresenärer
hämtas vid Sturups ﬂygplats. Ange i
anmälan vilket färdsätt som är lämpligast för dig. Resor med tåg och ﬂyg
beställs av kansliet, biljetter skickas
hem senare. Avslutning sker fredag
24/5 Kl. 15.00
UTRUSTNING
Då huvuddelen av utbildningen sker
utomhus på skjutbanan så krävs oöm
klädsel. Regnkläder, hörselkåpa, anteckningsmateriel skall tas med. Civil
skytteutrustning som skyttejacka,
mössa skall inte tas med.
Du som är tilldelad uniform, skall
använda dig av den.

INBJUDAN TILL

SKJUTINSTRUKTÖRS

”GU-F”

skytteinstruktörskurs, P7,
reViNGeheD 20-24 maJ
18

ANMÄLAN
Anmälningsblankett hittas på www.
skyttesport.se under rubriken Försvarsmakten. Vi har möjlighet att
bereda utbildning för maximalt 20
stycken deltagare, bindande svar på
deltagande senast 1 maj.
KURSLEDNING
Michael Normann och Bernt Andersson, Svenska Skyttesportförbundet
ÖVRIGT
Vid frågor kontakta Michael Normann, tfn 070-625 88 99.

ÅtGÄrder

vid utlån av skjutbana
text MICHAEL NORMANN, Sammanhållande SSO

Åtgärder vid förening när annan extern aktör vill låna en
förenings skjutbana för att bedriva skytte.
allt vanligare att externa aktörer vill låna en skytteförenings skjutbana för sin typ av
verksamhet vill jag göra er uppmärksamma på vilka åtgärder er förening skall vidta.
Det är den utlånande föreningen som har ansvaret att skjutbanan är godkänd och att det enbart
bedrivs den typ av verksamhet (skytte) som beskrivs i det gällande tillståndet .

dÅ det Blir

När ny aktör bedriver samma typ av verksamhet som den ordinarie föreningen.
❚ Innehavaren av skjutbanan ska skriva ett nyttjanderättsavtal med ”hyresgästen” och att det i avtalet
framgår att ”hyresgästen” ska ha ett försäkringsskydd för sin verksamhet som minst omfattar ansvar
men även olycksfall.
❚ Kommer andra tider och eller antalet skjutna skott förändras skall detta anmälas in till kommunen
(ex. miljö och hälsa) av föreningen som står för tillståndet.
Ny aktör bedriver verksamhet som ligger utanför ordinarie verksamhet,
exempelvis polis, tull, dynamiskt skytte.
❚ Innehavaren av skjutbanan ska skriva ett nyttjanderättsavtal med ”hyresgästen” och att det i avtalet
framgår att ”hyresgästen” ska ha ett försäkringsskydd för sin verksamhet som minst omfattar ansvar
men även olycksfall.
❚ Kommer andra tider och/eller antalet skjutna skott förändras skall detta anmälas in till kommunen
(ex. miljö och hälsa) av föreningen som står för tillståndet.
❚ Skytteförening skall i detalj ta reda på hur den nye aktören tänkt bedriva sitt skytte
❚ Skytteförening skall ta kontakt med polisens tillståndavdelning för att begära ändring av gällande
tillstånd så att det överensstämmer med den nya verksamheten
❚ SSO skall besiktiga skjutbanan för att ge råd om hur den nya verksamheten skall bedrivas på ett säkert sätt
❚ Ägande förening skall anmäla in till kommun att få tillstånd till utökad verksamhet.
Det är föreningen som står för tillståndet som har ansvaret för att skjutbanan är säker för allt skytte som
bedrivs på skjutbanan. Den nye aktören har ansvar för att skyttet/verksamheten bedrivs på ett säkert sätt.
Den utlånande föreningen har fortsatt miljöansvar och eventuella kostnader för sanering. ■
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Eslövsskytten Åke Widen sig genom
att gå hela rundan utan att tappa
någon träff. Åke fick 30 träff med
sju innerträffar. Om man skall
beskriva Åke så är han nog den
gevärsskytt i hela Skåne som har
hållit sig i absoluta toppen längst.
Redan 1966 sköt han bra på
banskytte-SM.
Tävlingen i sig blev en banläggares dröm då det blev en som
sköt fullt, två som sköt 29 träff
och sedan föll det med 28:or,

allra Bäst klarade

Vinterfältträffen
i gammalstorp
sköts för 43:e gången
text och foto BÖRJE FRITZ

i det finaste vinterväder man kan tänka sig,
sköts den 43:e upplagan
av Vinterfältträffen i
gammalstorp, som numera är en bilfältskjutning. tävlingen samlade
närmare 60 skyttar från
hela 27 föreningar i
Södra Sverige.

Många deltagare i
fÖrBundsfältskJutning
text och foto BÖRJE FRITZ

Håkan Fritz.

en Gåsaskjutning i slutet av 1960-talet
och har bara varit inställd vid ett par tillfällen på grund av dimma. Som
mest samlade tävlingen 400 deltagare men precis som överallt annars
så minskar deltagarantalet.
Första målet, en S20 V var förlagd på Bjäraryd skjutbana. Sedan sköt
man de fem andra målen mot Åsen, Ryssberget. Trots att målen syntes
utmärkt och avstånden var normala så stannade vinnarresultaten på
33 träff av 36 möjliga. Det var tre skyttar som mäktade med detta
och bäst av dessa blev Landskronas Håkan Fritz i klass Elit, som hade
utmärkta 11 innerträffar av 12 möjliga. Därmed blev han guldmedaljör.
Silvermedaljör blev alltid lika pålitlige Alf Rosenqvist från P2 som sköt
33 med sju innerträffar, och Kulltorps Anders Östh sköt 33 med 5 innerträffar och blev bronsmedaljör. Alf tävlar i klass 70 och Anders i Elit.
I Elit blev det jämt i toppen med tre som sköt 32 träff och två med
31. Bäst av 32:orna blev Älmhults Anders Petersson. Ingemar Söderberg, Kulltorp, segrade i klass 55 på 32 träff och Anders Carlsson,
Össjö, i klass fyra på 31 träff. Två klass-15- skyttar deltog och bäst här
blev Viktor Klemmedsson, Christianstad, med 22 träff. Lagtävlingen
vanns av Össjö på 90 träff.
JF= 32 tr. Mål o avstånd: 1/ S20V-300 m, 2/ C20-201 m, 3/ Tunna
H-425 m, 4/ L3-460 m, 5/ 1/7 knä-236 m, 6/ B100-597 m. ■

tävlingen BörJade som
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På fotot från vänster Mikael Widén, dagens segerherre Åke Widén, Bo Högberg från Höör och stationschef Håkan Fritz.

landskrona Skyttegille stod som arrangör för den andra
förbundsfältskjutningen i Skåne län i år. Hela 89 skyttar
deltog i tävlingen. tyvärr blåste det lite för mycket för en
del, men de ﬂesta klarade detta bra ändå.

27:or och så vidare. Undertecknad, banläggare Börje Fritz, var
nöjd med dagen och vill passa på
att tacka dagens alla funktionärer.
Hans Yngvard från Furulund
var en av två som sköt 29 tr.
Hans vann klass 55 medan
Lasse Åkesson från Össjö sköt
29 träff och han blev bäst i klass
4. I klass Elit blev det fyra i topp
som sköt 28 träff och dagens
mest långväga gäst, Liselott Danielsson från Värnamo, blev bäst
av dessa med 10 innerträffar.
Unge Viktor Klemmedsson
i klass 15 blev återigen klassegrare, nu med fina 26 träff.
Detta trots att han började med
en trea. Både i divisionstävlingarna och i de båda cuperna hände
inget sensationellt. Faddertävlingen vanns av Håkan Olsson
och Stellan Bondesson från
Knislinge på 43 och familjetävlingen vanns av Åke och Mikael
Widén från Eslöv på 56 träff. ■

kpistfältskjutning sköts i stark blåst
text och foto BÖRJE FRITZ

landskrona Skyttegille arrangerade den 9 mars sin andra stora fältskjutning
på 14 dagar. nu var det Skånefält på kpist som avgjordes.
tävlingen avgJordes i mycket kraftig blåst som kom snett
bakifrån vänster. 44 skyttar deltog
i det som också var HelsingborgLandskronakretsens sista Kpistfältskjutning med mästerskap.
H-L-kretsen som fyller 100 år
senare i höst läggs ner för gott till
sommaren. Även den nybildade
Kpistunionen sköt sin tävling här.
Bäst för dagen sköt Svalövs
Göran Andersson som med sina
52 träff också blev Kretsmästare.

Bengt G Nilsson från Tågarp som
sköt 51 träff blev tvåa i Kretsen
och totalt. Att resultaten inte blev
högre får man skylla på blåsten,
för samtliga mål syntes bra och
var ställda på lagom avstånd. 50
träff sköts av tre skyttar. Vinnarna i
klass 55 och 70 blev Johnny Olsson, P2, och Jan Nilsson, Tågarp,
(Jan blev trea i H-L Kretsen) var
två av dessa 50-skyttar. Den tredje var ingen mindre än ”Kpistbossen” själv, Lars Lennartsson

från Löderup. 49 träff sköts av
en skytt som inte skjutit på 20 år,
nämligen Lars G Karlsson från
Trelleborg. Detta trots att han tappade hela 7 träff på mål tre. Lars
G blev tvåa i klass 55. I samma
klass blev Charnett Lövdahl, som
för dagen var ända kvinnliga skytt,
femma med 42 träff. Klass 75
toppades av tävlingens åldermän
Hugo Ahlberg, Tågarp, och Agne
Roth från Trelleborg som båda
sköt 39 träff. ■

På bilden från vänster, Göran Andersson och Bengt G Nilsson .

JF= 50 tr Mål o avstånd. 1/1/3-L
1-115-60 m, 2/ 1/6-Tunna-knä70-98 m, 3/ B 45-S 25V-knä100-75 m, 4/ C 25-S 25H-stå50-80 m, 5/ S 20H-C 35-L 3-60100-140 m, 6/ 1/4-B 65-knä-80125 m. ■
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BenGt G nilSSon

segrade i nyårspokalen
text och foto BÖRJE FRITZ

Årets upplaga av kpisttävlingen nyårspokalen i landskrona, den 17:e i ordningen och i följd, sköts i ett riktigt
vårväder med sol och vindstilla. Ett riktigt idealiskt väder
för banskytte på vintern. 23 skyttar kom till start.

Bengt G Nilsson till vänster som blir
gratulerad av Skyttegillets ordförande
Håkan Fritz.

tÅgarPs Bengt g nilsson

segrade till slut efter en hård duell
med Svalövs Göran Andersson.
Bengt sköt 179 mot 178 poäng
för Göran. Bengt sköt 95 i ligg

mot 94 för Göran 47-45 i knä, och
trots en femma i stå så kunde
Bengt alltså ta hem segern. Hans
andra på sju år. Svalövs Jonas
Roslund tog andra platsen efter
Göran i Elitklassen på 176 poäng
med fyra rätt så jämna serier. Endast dessa tre kom över 170-gränsen. Jimmy Remnold från Svalöv
blev trea i samma klass.
I klass veteran som vanns av
Bengt G Nilsson kom Olle Nilsson
från Svalöv tvåa, hela 12 poäng
efter med 167 p men med dagens bästa ståserie på 46 poäng.
Ytterligare 10 poäng efter Olle
kom Trelleborgs Bengt Olsson
med 157. På fjärde och femte
plats kom Börje Fritz och Tågarps

Tommy Lindvall med 155 resp
154 poäng. I klass lägre blev det
jämt om segern där Trelleborgs
Ragnar Eskilsson drog det längsta
strået mot hemmaskytten Ola
Nilsson med 169 mot 168. Ola
missade i sin näst sista serie där
han bara fick 37 poäng. Svalövs
Kurt Nilsson blev här trea på 162,
Lennart Abrahamsson fyra på
161 och 160 sköt både Rolph
Svensson och Bengt Elmberg,
båda från Landskrona.
Bästa knäserie och bästa liggserie sköts av Bengt G Nilsson på
47 resp 49 poäng. Lagtävlingen
vanns överlägset av Svalöv på
507 mot 488 poäng för både
Tågarp och Landskronas lag. ■
Svalövs vinnande lag.
Från vänster Kurt Nilsson, Olle Nilsson och
Göran Andersson.

slutskjutit på anrika skjutfältet

HOVDALA P41 HÄSSLEHOLM
text och foto ALF ROSENQUIST

På denna plats har årligen arrangerats förbund, krets och
södra förbundens fältskjutningar sedan år 1970. när P2regementet lades ner år 2000 togs marken av skjutfältet
över av Hässleholms kommun, sen dess har inget gjorts
för att hålla sly och vegetation borta.
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naturen tar ut sin rätt
ganska fort. P2 skytteförening
har lagt ner mycket arbete för att
anordna fältskjutning här genom
årlig röjning av buskar i stort sett
för varje skjutstation sedan 2000.
Före 2000 höll regementet fältet
fritt från träd och buskar. Hässleholms Industribyggnads AB som
förvaltar marken har varit välvilligt
inställd och upplåtit marken samt
ställt upp med snöröjning av vägar
och skjutplatser vid behov.
Nu sätter kommunen stopp för
vidare skjutning genom att våren
2011 plantera lärk och gran på
hela området. Den 5 februari
2012 kunde den sista tävlingen
genomföras på P41 i sträng vinterkyla. Bengt Bengtsson och Alf
Rosenquist tackade för sig genom
att skjuta fullt, 30 träff vardera på
denna sista tävling. Dessa två var
ensamma om fullpoängarna.
Detta bjöds: 1 1/7 del ligg
260m. 2 S20H ligg 275m. 3 B65
ligg 510m. 4 1/4 V ligg 400m. 5
Tunna ligg/knä 390m. ■
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Breddläger i pistol på
Från vänster Martin Majvall, Carl
Sandberg, Mikaela Wennerlöf,
Oliver Jensson, Vendela Sörensson, Molly Hermansson, Oscar
Nilsson, Maria Ekerup och Magnus
Palmgren.
text BOSSE WIQVIST
i BW-Puffen

2012 syntes
många fullpoängare. Maximala
400 poäng hade Hanna Heydorn,
Vrena, och Stefan Öberg, Bogsta,
i klass 13 år. Full pott även för en
radda Nyköpingsskyttar. Emil Alakulju, för andra året på raken i
klass elva år. Alfred Lidström och
Kajsa Ulming i klass 15 år sittande samt Jan-Erik Ståhl i klass
55. Samma kanonresultat hade
Christer Tallgren, Julita, i vuxna
sittande.
Familjelagtävlingen vanns för
andra året på raken av Nyköpingsfamiljen Kajsa och Tomas
Ulming på 799 poäng, suveränt!
Nyköping vann lagtävlingarna i såväl sitt som stående. Starkt! Bästa
ståresultat, 378 poäng, hade
Amanda Andersson, Rommehed.
BW-shooters i Eskilstuna tackar alla sponsorer och andra som
stöttat 2012 års upplaga av BWPuffen som avgjordes för 15:e
året. Samtliga ungdomar i åldersklasserna 9 - 13 år erhåller var
sin BW-puff som minnespris.
BW-puffen 2013 (den 16:e i
ordningen) avgörs alltid mellan 14
november och 4 december. ■
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ÖCKERÖ

text och foto LARS ERIK BJUHR

Pistolsektionen anordnade ett breddläger för pistol på öckerö Skyttecenter. Målgruppen för lägret vara samtliga juniorer som medverkat vid någon av SM-tävlingarna
under 2012 och på programmet stod skjutteknik och mental träning med luftpistol.
lägret arrangerades av

pistolsektionen med medfinansiering från Ungdomsrådet och med
bidrag från John Hedins minnesfond. Lägret hade från början
hörsammats av ett stort antal
skyttar, men flera hoppade av
allt eftersom lägret närmade sig
och till slut genomfördes lägret
med elva deltagare. De som kom
och deltog fick desto mer med
sig och lägret inriktades mer mot
mental träning och mindre mot
skjutteknik.
Lägret inleddes med samling
och egen fri träning under fredagskvällen i mitten av december.
Lördagen varvades med skjutteknik och inslag av mental träning
och eftermiddagen avslutades
med tre omgångar finalskjutning
enligt den modell som trädde i
kraft efter årsskiftet. Vid en av
finalskjutningarna presterade
Carl Sandberg fantastiskt bra
skytte och sköt 203,1 poäng.
Efter kvällsmaten blev det mental
träning med inslag av avspänning
kopplad mot en positiv upplevd
upplevelse. På söndagen blev det
åter träning med inslag av mentala
faktorer för hur man bearbetar
mindre bra skott, fokuserar vid
nervositet och hur använda
skottplanen för att åstadkomma

ständiga förbättringar i arbetet
med sitt skytte.
Överlag presterades det bra
skytte under lägret och många
lyckades med att vända jobbiga
situationer till bra prestationer,
vilket var ett delmål som följd av
innehållet i lägret. Deltagarna
var mycket nöjda och det fanns
uttryck som att det var det bästa
lägret hittills från Oskar Ekblad
som har hunnit med ett antal läger. Den mentala träningen kommer troligen att visa sig vid kommande tävlingar. Tobias Persson
visade hur god mat tillagas, detta
till allas belåtenhet. Tack till alla
ungdomar som deltog vid lägret
för att ni jobbar hårt, kämpar och
står på samt delar med er av era
erfarenheter och mentala frågor
som dyker upp under pågående
skytte.
Följande pistolskyttar deltog
vid lägret; Lisa Enocsson
Jönköpings PK, Maria Ekerup
Ronneby/F17, Cecilia Pohl Luleå
PK, Vendela Sörensson Öckerö
SF, Mikaela Wennerlöf Öckerö
SF, Jenny Andersson Öckerö SF,
David Svensson Härryda PSS,
Oskar Ekblad Härryda PSS, Carl
Sandberg Öckerö SF och Tobias
Persson Öckerö SF. Ledare var
Lars Erik Bjuhr. ■
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BLANDADE SVENSKA
FRAMGÅNGAR PÅ SWediSH Cup
text JOSEFIN WARG, MIKAEL SVENSSON och LARS PALMGREN foto JONAS EDMAN

För nionde gången i ordningen avgjordes Swedish cup i Sävsjö skyttecenter dagarna
efter nyår. 582 deltagare från åtta länder gjorde upp i luftpistol och luftgevär.

Damernas luftgevär
I damernas luftgevär lyckades
Emma Göransson, Skoga-Ekshärad, bra genom att slå tre svenska
rekord på lika många dagar och
hon blev därmed bästa svenska i
damernas luftgevär. Det blev dock
ingen medalj för Emma, som i
stället fick fjärdeplatsen i två av
de tre tävlingarna. I tuff internationell konkurrens skulle det dröja
ända tills andra tävlingsdagen
innan en svenska hamnade på
pallen, då genom Maria Johansson, Kvibergs Skytteförening, som
tog tredje plats efter att ha varit
sjua in i finalen. Bronsplatsen
gick även sista tävlingsdagen till
Kviberg, denna gång genom
Andréa Franzén.
Bästa dam individuellt över tre
dagar blev Constanze Rotzsch
från Hannover.
Damjuniorernas luftgevär
Sjuhäradsbygdens Louise Nilsson
slog till den första tävlingsdagen
med en andraplats. Andra täv22

lingsdagen blev det dubbelt
svenskt på pallen. Sjuhäradsbygdens Annie Andersson tog silver
och Mathilda Sjöström, Vimmerby,
brons. Ringamålas Susanna Olsson var nära dubbelt upp, då hon
slutade med två fjärdeplatser
under årets Swedish Cup.
Norska Malin Westerheim stod
ut i damjuniorernas tävling då hon
tog hem segern alla tre dagar.
herrarnas luftgevär
Herrarnas luftgevärsklass var den
i särklass mest framgångsrika ur
svensk synvinkel, och tre svenska
herrar plockade åtta av de nio
medaljerna över tre dagars tävlingar. Jonas Jacobsson, Krokek,
var mest lyckosam som följde upp
den första dagens brons med två
guldmedaljer. Dag ett gick guldet
i stället till Aspös Mikael Svensson som också vann brons på
avslutande lördagen. Silvret gick i
tre dagar till Kvibergs Karl Johan
Jönsson.
– Det blir lite annorlunda när

man skjuter så här. Jag vet inte
om jag hade vunnit en vanlig final
idag. Fördelen nu är att du kan
kämpa dig in i matchen igen. Idag
låg jag illa till i grundomgången,
men via en bra avslutning sista tio
lyckades jag komma dit. Finalen
blir sen en helt ny match, sa Jonas Jacobsson, som har lite blandade känslor inför det nya upplägget, efter dag 2.
Bäste herrskytt över tre dagar
var norrmannen Ole Magnus
Bakken. Han vann samtliga tre
grundomgångar för att dock sedan åka ur först av alla i vardera
finalen.
herrjuniorernas luftgevär
I herrjuniorernas tävling visade
Marcus Madsen, Vellinge, framfötterna och blev bäste herrjunior
över tre dagar. Han inledde med
en fjärdeplats under torsdagen
och följde upp med dubbla guld
på fredagen och lördagen. Han
fick på fredagen svenskt sällskap
på pallen av Christoffer Efraims-

Annie Andersson, Malin Westerheim och Matilda Sjöström.
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son, Malung, på silverplats och
Martin Häll, Heby, på bronsplats.
Tuff kamp om geväret
Kampen om årets gevär till årets
skytt klassövergripande blev
mycket tight och fick avgöras på
sista dagens final. Blott 0,6 poäng
var marginalen till slut mellan vinnande Constanze Rotzsch till
Malin Westerheim.

Maria Prandl-Norrgård på silverplats och
Sara Lindahl på bronsplats.

Malin Westerheim och Louise Susanna Olsson.
Nilsson.

Mathilda Sjöström.

Mikaela Wennerlöf, Molly Hermansson och Lisa Enocsson.

Niklas Krabb.

Magnus Palmgren.
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Ole Magnus Bakken.

Damernas luftpistol
Det utländska moståndet i damernas luftpistol var tufft och det
blev två estländska och en norsk
seger på de tre tävlingsdagarna.
Maria Prandl-Norrgård var dock
bara 0,7 poäng ifrån estländska
Veera Rumjantsevas finalpoäng
193,8 den tredje dagen. Silver
där till Prandl-Norrgård och
svenskt också på bronsplats genom Sara Lindahl, Hörby Pistolskytteklubb. Även dag ett blev
det svenskt brons. Denna gång
genom Lisbeth Johansson, Jönköping.
Damjuniorernas luftpistol
I damjuniorernas pistoltävling

imponerade Vendela Sörensson
under fredagen genom att skjuta
premieresultatet 382 poäng, och
hon gick till final som solklar etta,
med åtta poäng ner till nästa
skytt. Men inte hjälpte det när
resultatet nollställs i final. I stället
åkte Vendela ut som tredje skytt
och slutade sexa. Helsvenskt på
pallen blev det ändå. Molly Hermansson och Mikaela Wennerlöf,
båda Öckerö, blev etta respektive
tvåa, följda av Jönköpings Lisa
Enocsson som trea. Mikaela och
Lisa upprepade därmed sina
placeringar från dag ett, när det
blev finsk seger. Tredje tävlingsdagen blev det idel Öckerö på
pallen och då fick Sörensson sin
revansch. Hon tog guld före Wennerlöf och Hermansson. Vendela
Sörensson blev avslutningsvis
tävlings främsta pistolskytt och
vann högsta vinsten i form av en
ny Morini luftpistol.
Herrarnas luftpistol
Guldmedaljerna i herrarnas luftpistol gick i år till Pål Hembre,
Norge, (dubbelt upp) och till finske Kai Jahnsson. Men det blev

en svensk på pallen i varje tävling,
och det var bronsmedaljerna som
blev blågula. På torsdagen gick
bronset till Alexander Pettersson,
Karlshamns Upsk, till Jönköpings Niklas Krabb på fredagen
och slutligen till Joakim Ekberg,
Karlstads Pistol och sportskyttar,
på lördagen.
Herrjuniorernas luftpistol
De svenska herrjuniorerna i
luftpistol sköt upp sig allt eftersom
under tävlingen, så det gick från
en svensk på pallen, till två, till
tre. Carl Sandberg, Öckerö, knep
bronset på torsdagen. Magnus
Palmgren, Kungliga Värmlands
Regemente, tog silver på fredagen, följd av Härryda Oskar Ekblad på bronsplats. Sista tävlingsdagen kunde så Palmgren ta hem
hela tävlingen, med Carl Sandberg
som tvåa och Lönsbodas Oscar
Nilsson som trea.
Övriga klasser
I veteranklassen i gevär blev det
fyra svenska medaljer. Silver till
Göran Eriksson, Linköpings Skf,
samt Rune Andersson, Gunnabo
Skf. Håkan Persson, Björksta
Uskf, tog dubbla brons.
I pistols motsvarighet fick Weith
Andersson med sig tre medaljer
från Sävsjö. Gävleskytten vann
ett guld och två brons. Silver gick
också till Bertil Nilsson, Sjöormen.
För andra året fanns en klass
SH2 för funktionshindrade. Där
var Joel Jansson från Djurö skytteförening oslagbar och tog tre
av tre guld. ■

Karl-Johan Jönsson, Jonas Jacobsson och Mikael Svensson.
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