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Fältskyttar
klara för

Chans för fler
att få SOK-stöd

NM

text curt norström
foto Lars Wiström, Sundsvalls JSK
till y-distriktets

årsmöte den 27 april letade vi
fram det gamla vandringsstandaret, som säkert inte sett
dagens ljus på 50 år. Det har förvarats på vinden hos
förbundssekreterarna i alla tider och blivit bortglömt. Vid
FSR:s avslutning i Täby skulle standaret givetvis ha varit
med. Inga av oss visste då att vi hade ett sådant. Standaret kom fram vid byte av sekreterare härom året.
Närvarande vid årsmötet var endast vi på bilden plus han
vid kameran. Från vänster Lennart Holmgren, Sundsvalls
PK, Arne Bergström, Härnösands Skf, Kjell Nilsson, I21/
T3, Curt Norström, Kubikenborgs Skf, Kjell Dahlstedt,
Sunds Skf, Robert Pettersson, Fränsta Skf, Reine Nordvall
Sundsvalls Skf, Bengt Andersson do och Bert-Åke Sjödin
do. Bara gamla gossar.
Vi hade även en fana överlämnad på Skansen, troligen
1978 eller tidigare. Den behåller vi medan standaret får
överlämnas till Föreningsarkivet i Västernorrland. ■

Uppdaterade
uppgifter?

nästa tryckta nummer av
Svensk Skyttesport 2013 kommer ut dagarna innan midsommar, fullproppad av intressant
skytteläsning! Se till att du får
hem tidningen hem till dig genom
att lösa tävlingslicens senast den
5 juni! Hur du fixar din tävlingslicens för 2013 står beskrivet på
www.skyttesport.se ■

det är från IdrottOnline som
SvSF hämtar kontaktuppgifter
när vi behöver nå er föreningar
eller skyttar med information.
Det är via de registrerade
uppgifterna i IdrottOnline som
Riksidrottsförbundet vet vem
de ska skicka information om
exempelvis LOK-stöd.

ttenyt
y
k

tävlingslicens
för pistolskytte inom Svenska
Skyttesportförbundet (SvSF)
krävs ett skyttekort ifrån SvSF
eller Svenska Pistolskytteförbundet.

vid ansökan om

SvSF accepterar således Pistolförbundets kort vid ansökan om
tävlingslicens. ■
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i dagens ljus

Missa inte Svensk
Förenkling vid
Skyttesport nr 2 2013 tävlingslicensansökan

t!

Bland de uttagna skyttarna noteras bland annat årets svenska
mästare i fältskytte, Leif Sandberg från Kalix, liksom Rommeheds Olle Gabrielsson som tog
andraplatsen på SM.
– I år har jag stora förhoppningar på de skyttar som har
kvalificerat sig. Vi ska ha en individuell medalj i år, säger landslagsledaren Ingemar Gustavsson.
I banskytte är Elin Åhlin, Bälgviken, uttagen. Övriga banskyttar
tas ut under sommaren. Första
kval är tävlingen Reveljen och
kvalet pågår fram till och med
slutet av juli. ■

Gammalt
standar

aste s
en

❚ Bo Allansson, Stenungsund
❚ Magnus Larsson, Älekulla
❚ Christer Berntsson,
Stamnared-Sällstorp
❚ Ingemar Månsson, Helsingborg
❚ Leif Sandberg, Kalix
❚ Thomas Lindblom, Kalix
❚ Olle Gabrielsson, Rommehed

har ökat sina sponsorintäkter och kommer från och med
2014 att ha fördubblat sina sponsorintäkter, från cirka 40 miljoner kronor årligen till cirka 80
miljoner kronor per år. Detta gör att SOK får möjlighet att ta in fler idrottare till sitt topp- och
talangprogram. Det i sin tur är nödvändigt, säger SOK, för att nå SOK:s vision om att Sverige
ska ta 20 medaljer på sommar-OS år 2020. Skyttesporten har i dag sju aktiva skyttar med i
topp- och talangprogrammet. ■

sveriges olympiska kommitté

med s
tid

nu är det klart vilka sju fältskyttar som ska få representera
Sverige i årets största tävling i
det klassiska 6,5 mm-skyttet.
Det handlar om 2013 års nordiska mästerskap, som i år avgörs
på svensk hemmaplan i Varberg
den 6-7 september.
Efter tävlingar under våren
har fyra skyttar kvalificerat sig
till årets NM och tre skyttar har
landslagsledaren Ingemar Gustavsson tagit ut. Fältskyttarna till
NM är därmed:

Det är också de kontaktuppgifter till en förening som står
i IdrottOnline som syns externt
när intresserade söker på vår
hemsida efter en klubb att börja
skjuta i.
Därför vill vi påminna er om
vikten av att alltid ha korrekta
och uppdaterade uppgifter till
er förening, till er förenings
personer med uppdrag samt till
era skyttar i medlemsregistret i
IdrottOnline! ■

skyttesport webb nr 2 2013

INBJUDAN TILL

UNGDOMSLÄGER

SKYTTE
SK
YTTE - GEVÄR OCH PISTOL, 10M
Härmed inbjuds ungdomar födda å
år
1998-99 till träningsläger 10m vid
Riksidrottsgymnasiet Skytte i Sävsjö.
Tid:
Plats:
Anmälan:

Fredag 4 okt kl 16.00 – söndag 6 okt kl 13.00
Sävsjö Skyttecenter
Skickas till jonas@skyttegym.se senast torsdag 19 sep., 2013. I anmälan
skall det anges om du skjuter gevär eller pistol samt om du har några
speciella behov rörande kost.
Hämtning: Vid behov av hämtning vid tåg eller buss kontaktar. paul@skyttegym.se
Kostnad: 1050kr, i priset ingår alla kostnader för boende(hotell), mat och övriga aktiviteter.
Avgiften betalas till bg 588-7062 senast 19 sep 2013. Märk betalningen
med namn och träningsläger skyttegymnasiet.
Utrustning: Skytteutrustning för 10m, fyskläder för inomhusbruk.
Vid frågor kontakta Paul Larm 0382.15371 (gevär),
Kontakt:
Gert Rosengren 0382-15370 (gevär) eller Jonas Fyrpihl 0382-15372 (pistol).
Övrigt:
Äldre deltagare är välkomna i mån av plats.

Välkomna att känna p
på miljön vid
Riksidrottsgymnasiet Skytte i Sävsjö!
4

lite mindre, mycket

bättre
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NORRBOTTNINGAR DOMINERADE
FÄlt-sM
I KUNGSÄNGEN
text MIKAEL SVENSSON
foto MIKAEL SVENSSON OCH JOSEFIN WARG

skyttarna från norrbotten bemästrade den tuffa fältrundan vid fält-sM i Kungsängen bäst. En runda som gillades såsom utmaning av yttersta eliten, men som för
de ﬂesta blev ett övermäktigt äventyr.

leif sandberg.
5

stellan jacobsson.

daniel Wallberg.

Kalix
inte bara vann sin första SM-titel
i fält med 6,5-bössan, han drog
även med sig klubbkompisen
Tomas Lindblom till seger i
föreningslagkampen och hela
Norrbotten till stor triumf bland
distriktslagen.
Till skillnad från de flesta andra
lyckades Leif ta sig igenom den
tuffa S25:an på andra stationen
utan bommar, men på L1:an i
knä på slutstationen lade även
han bort tre träffar och visade
sig med ens mänsklig. Sandberg
summerades till 44 träffar av
maximala 48. Länge ledde han
en sextett norrbottningar i toppen, innan tvåan Olle Gabrielsson, Rommehed, sprängde sig
in med 42 träffar på silverpallen,

leif sandBerg från

mot 40 dito för Peter Östling,
F21, på bronspallen.
– Nu är jag ganska nöjd, det är
rent av skitkul. Första segern och
andra gången på pallen, sa Leif
sedan guldet var bärgat, och gör
samtidigt inte någon hemlighet
av att minst pallen var målet.
– Vi åker alltid för att vinna,
kan man vinna Påskrallyt kan
man vinna här. Det viktigaste
var egentligen att vi vann över
Niemis i lagtävlingen, förklarar
fältskyttespecialisten Leif och
jämför kampen Niemis-Kalix
med ett hockeyderby mellan
Skellefteå-Luleå.
– Fält är huvudgrenen men jag
skjuter annat också, inte minst
när vi tränar med ungdomarna.
Bana funkar liggande, men inte

två meter upp, avslöjar mästaren,
som visste hur segern skulle firas.
– Flygresa hem och en kall på
Arlanda, och så kommer jag att
betala övervikten med glädje,
avslutar mäster Sandberg.
stellan satte ﬂest träff
Till skillnad från seniorerna som
sköt två knämål räckte det med
ett knämål för juniorer och veteraner, de senare dessutom med
längre skjuttid. Likväl var det en
mycket stark insats av Stellan
Jacobsson från Stenungsund att
klippta veteranguldet med 45
träffar, mot 41 respektive 40 dito
för pallkompisarna Kjell Ivarsson,
Flundre, respektive Peter Fahlman, Västerfärnebo.
– Jag är oerhört nöjd med
skyttesport webb nr 2 2013

dagen. Jag blev tvåa ifjol och
det var en placering jag lovat att
bättra på, förklarar Stellan med
glimten i ögat, och analyserade
vidare plus kontra minus:
– Vädret var kanon även om
vinden spelat en del spratt. Vi
veteraner fick gott om tid, och
då hann man skruva på vind,
noterade veteranmästaren och
fortsatte:
– Det var en väldigt tuff bana.
Målen var tuffa, det tar hårdast
på bredden och det gagnar inte
skyttet.

och Sven-Olof Mattsson, Frötuna,
med 36 respektive 34 träffar.
– Träffar man avståndet så
blir det bra. Banan var lite tuff,
men det var bra väder och god
belysning på målen. Har tävlat
sparsamt, men träffar man bara
avstånden så blir det bra, analyserade Göran efteråt.
Fjolårets nyhet kikarklassen hade fördubblats till årets
upplaga. Vann gjorde denna gång
John Johansson från Frösunda
med maximala 48 träffar. Torbjörn

Lagnebäck från I19/A9 Boden
och Tomas Skommevik, Ununge,
intog de övriga pallplatserna med
42 respektive 40 träffar.
Bland förbundslagen vann
Norrbotten i förkrossande stil
med 186 träffar. De följdes
närmast av Södermanland med
165 träffar och Stockholm med
159. På veteransidan triumferade
Västmanland med 183 träffar
mot 177 för såväl Västsvenska
som Uppland.
Leif Sandberg och Tomas Lind-

blom klippte som sagt föreningskampen åt Kalix med 81 träffar,
två mer än ständiga antagonisterna Niemis. I veteranernas föreningskamp drog Stellan Jacobsson med sig Jerry Andersson
till seger för Stenungsund med
76 träffar, mot 75 dito för såväl
Lidingö som Haraker.
Fint anordnat
Tävlingsarrangörerna från Stockholm och Uppland svarade upp
med ett mycket välordnat arran-

gemang alltifrån start till prisbord. Liggplatserna var bra och
ljus på figurerna optimalt. Den
stora ”snackisen” efteråt blev
några av avstånden, i ett par fall
kombinerat med korta skjuttider.
Svensk Skyttesport fick, liksom
övriga förbundsrepresentanter och arrangören, in en hel
del ganska starka synpunkter.
Synpunkter som samlas upp i
utvärdering och underlag i medskicket till nästa års tävlingsarrangör. ■

Avstånd
Station		
1
2
3
4
5
6
7
8

Figur
1/6
S25H
B65
1/4
1/3
C50
1/7
L1

Avstånd
258m
423m
608m
425m
378m
496m
276m
335m

Daniel slog till
bland juniorerna
Juniorerna fick kämpa hårt på
den tuffa banan. Daniel Wallberg
från Loos visade att han inte
bara behärskar luftgeväret (han
vann JSM 10 meter en månad
tidigare) genom att klippa guldet
även i fält med 25 träffar. Han
följdes närmast av 22:orna Markus Andersson, Bälinge Jumkil,
och Marcus Åhlin, Bälgviken.
– Det finns fördelar med båda
grenarna. Har skjutit skol-SM
innan, men detta var faktiskt min
första riktiga fältskjutning, sa segraren Daniel.
Han var lika generad som överraskad över triumfen, och tillade:
– Skyttet funkade bra, har ju
inte så mycket att jämföra med.
Detta var en rolig upplevelse, det
kan bli mer.
”Träffar man avståndet
blir det bra”
För veteranerna fanns som brukligt en RM-klass i liggande, där
Göran Thörnert från Eksjö Garnison triumferade i stor stil med
41 träffar. Han följdes närmast
av Birger Stridsman från Niemis
6
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TVÅ SKYTTARS ANALYS

av fältskytterundan vid sM i kungsängen
sammanställt av MIKAEL SVENSSON

Utan att på förhand veta om att mål och avstånd vid fält-SM skulle bli ”snackisen” efteråt, bad
vi två skyttar – varav en ”råkade” klippa guldet – om en analys av dagens upplevelse.
in landet valde
vi norrlänningen Leif Sandberg,
Kalix, och skåningen Mikael Nilsson, från Knislinge men numera i
Bromma-Solna.

för att täcka

❚ station 1, 1/6 (258 m)
LEIF Bra öppningsmål, där man
tror att det blir en snäll och träffvänlig tävling.
MIKAEL Nära och fint, lite lurigt
när ett sådant mål är nära. Ett bra
förstamål.
❚ station 2, s25H (423 m)
LEIF Skittufft och 40 sekunders
skjuttid, tur att jag fick träffar.
MIKAEL Lite väl långt bort och svår
att bedöma, där 50 meter fel är
ödesdigert. Det var bra sikt och
syns figurer så väl blir man inte
lika uppmärksam.
❚ station 3, B65 (608 m)
LEIF Ytterligare ett stentufft mål,
luriga vindar kom och gick.
MIKAEL Jag sköt med 560 meter,
var kort och fel i sida. Hyfsat svårt
mål.
❚ station 4, 1/4 (425 m)
LEIF Stentufft knämål med kort
skjuttid, hade stolpe in.
MIKAEL Sköt inte bra, fin station
men svår.
7

❚ station 5, 1/3 (378 m)
LEIF Gratismål hundra meter
under, vet inte om meningen var
att vi skulle blåsa över?
MIKAEL Bör vara ett bjudmål,
riktigt snäll, men jag sänkte för
mycket.
❚ station 6, C50 (496 m)
LEIF Normalavstånd, stod uppe i
skogsbrynet, lite lurigt.
MIKAEL De flesta hade skugga,
var osäker men fick träff.
❚ station 7, 1/7 (276 m)
LEIF: Tufft mål på 35 sekunder,
krävdes lite knäpp i sida.
MIKAEL Kort tid och långt avstånd
för ett litet mål. Stressigt, men
gick bra.
❚ station 8, L1 (335 m)
LEIF L1 knä på 40 sekunder är
mer än tufft, ett särskjutningsmål
möjligen.
MIKAEL Extremt svårt i knä, näst
svårast efter S-målet. Rent skjuttekniskt var det svåraste målet. ■
❚ sammanfattning
LEIF En av de tuffaste SM-tävlingar jag skjutit och det har blivit ett 15tal. Fem tuffa, ett normalt och två korta avstånd. Bilfält gjorde att man
kunde utnyttja terrängen. Roligt upplägg men tufft.
MIKAEL Kanske lite onödigt svårt, främst för JSM. Nu var det snälla
vindar. Lite mer vind och det hade blivit grymt.
skyttesport webb nr 2 2013

sM i lUFtPistOl

AVGJORDES I TÖREBODA
text MARITHA ANDERSSON, Töreboda PSK foto CARL SANDBERG OCH GuNILLA CARLSSON

Bara ett par helger efter att Svenska Ungdomscupen och Riksmästerskapet för ungdomar var avgjort, var banan åter
framplockad i Töreboda. Den här gången var siktet inställt på de lite äldre pistolskyttarna som kom för att slåss om
SM-tecknen.
Helgens tävlingar star-

Pär andreasson (guld), Magnus Palmgren (silver) och Carl sandberg (brons)
ﬁck bestiga juniorernas prispall.

Två systrar lawner på prispallen i damernas luftpistol, stina på guldplatsen och
julia på bronsplats. Maria Prandl-norrgård tog silvret.
8

tade med en otippad segrare i
snabbluftpistol i form av Joakim
Norberg från Atlas Copco PK.
Joakim visade att en skadad
vänsterarm inte är något hinder
om man är högerskytt och segrade därmed över Roger Svärd,
Eskilstuna PK, och Anders
Magnusson, Växjö PK. Fredagen
bjöd även på Falling Target där
Falu Sport & PSK startade sitt
segertåg som senare skulle
visa sig hålla i sig under stora
delar av SM-helgen. Systrarna
Stina och Julia Lawner klev
upp som segrare i var sin klass
efter riktigt bra finalomgångar.
Båda systrarna lyckades med
9 av 10 träff i den sista och
avgörande finalen! I damklassen segrade Stina Lawner följd
av Sara Manneby och Marika
Forsling medan Julia Lawner
lyckades skjuta sig förbi Vendela
Sörensen, Öckerö SF, och Josefine Johansson, Hammars PK, i
damjuniorklassen. På herrsidan
gick segern till upsala SSK genom Daniel Johansson, då han i
guldfinalen lyckades med 10 av

Finalfältet i herrjuniorernas luftpistol.

10 träff mot Robert Wälikangas
9 av 10 träff. Anders Magnusson
kunde här ta hem bronsmedaljen efter segern mot Michael
Fasth i bronsfinalen. Bland
herrjuniorerna blev guldfinalen
en match mellan Johan Roslund,
KFIK-Pistol, och Erik Olsson,
Strömsunds SSK, där Johan tog
hem segern. Tredjeplatsen gick
till Törebodas egen skytt, Tobias
Roslund.
Luftpistol herr och damjunior
under lördagen skulle luftpisto-

På herrpallen i luftpistol hamnade vinnande daniel johansson, tvåan Pontus
Olsson och trean Mathias navne.
skyttesport webb nr 2 2013

Damjuniorernas lagpall.

len i vanlig ordning avgöras för
herrar och damjuniorer. Efter
grundomgången kunde föreningen Torna Hällestads PSK se sig
som klara segrare i herrarnas lagtävling då de första tre platserna
i finalen upptogs av deras skyttar
i form av Mathias Navne, Kristian
Sjöberg och Johan Ahlbeck.
Utfallet efter finalen skulle dock
bli ett annat där Daniel Johansson från Upsala PK, likt finalen i
Falling Target, åter skulle klättra
upp till en seger följd av Pontus
Olsson, PSKF Magnus Stenbock, på silverplats och Mathias
Navne som tog hem bronset.
Bland damjuniorerna kunde Linh
Gunnarsson från Töreboda PSK
med sina 371p placera sig på
första platsen inför finalen, följd
av Julia Lawner, även hon på 371
men med tre innertior färre än
Linh. Den nya finalskjutningen
bjöd på några omplaceringar så
att segraren till slut representerade Öckerö SF i form av Molly
Hermansson. Linh Gunnarsson
tog hem silvret följd av Josefine
Johansson, Hammars PK, och
Julia Lawner slutade därmed på
9

en fjärdeplats bland damjuniorerna. Linh Gunnarsson kunde
tillsammans med klubbkamraten
Julia Rosin ta hem lagsegern till
Töreboda PSK.
Luftpistol dam och herrjunior
Söndagen avlutades med damer
och herrjuniorer. I damklassen
kunde ett bekant ansikte i form
av Julia Lawner ses inta den
ledande platsen inför finalen
då hon skjutit personligt rekord
i grundomgången med 379
poäng. Tätt efter henne, på 378
poäng, återfanns Maria PrandlNorrgård, Salems PK, och tredjeplatsen inför finalen upptogs av
Lisbet Johansson, Jönköpings
PK, på 374. Lisbet hade 10
innertior medan Anna-Karin Bonander, PK Hjorten, hade samma
poäng men fyra innertior och fick
därmed inta fjärde platsen. Det
bör även nämnas att det krävdes
366p till final i damklassen
och att merparten av damerna
presterade resultat över 370p
i grundomgången. De nya
finalreglerna skulle även i denna
final röra om placeringarna så

att segrare i slutändan skulle
bli Stina Lawner, Maria PrandlNorrgård på andra platsen och
Julia Lawner på en tredjeplats.
När sista skottet skjutits och
det stod klart att både Julia och
Stina lyckats med pallplaceringar
strålade glädjen och kramar var
ett faktum mellan systrarna! Lagtävlingen togs däremot hem av
I2 SKF genom Frida Johansson,
Ingeborg Palmgren och Johanna
Carlsson.
Sist men absolut inte minst
har vi herrjuniorernas luftpistol
där grundomgångens skjutning
gjorde att Carl Sandberg, Öckerö
SF, intog första platsen med sina
568p tätt följd av Oskar Nilsson, Lönsboda SSK, på 567p.
Omplaceringar efter finalskjutningen blev även här ett faktum
så att Pär Andreasson, KFIK
Pistol, till slut kunde titulera sig
guldmedaljör. Magnus Palmgren,
I2 SKF och Carl Sandberg tog
de efterföljande pallplatserna
bland herrjuniorerna. Magnus
lyckades även tillsammans med
klubbkamraten Pontus Schmidt
ta hem lagsegern till I2 SKF.
SM-helgen kan därmed summeras med många fina resultat
bland skyttarna och framför allt
många startande skyttar då vi
kom upp i 302 st starter! De nya
finalreglerna bjöd på spänning i
alla finalerna trots att arrangören
drabbades av vissa tekniska
problem under just finalen. Det
resulterade i att finalen blev
en något långdragen historia.
Förutom detta kan Töreboda
PSK summera ett trevligt SM
med många leenden och glada
skyttar. Ett stort tack till alla som
deltagit och därmed hjälpt till att
skapa ett lyckat SM! ■

Carl Sandberg och Ragnar Skanåker på banan.

Medaljörerna i snabbpistol.

Glada pristagare i damjuniorernas
luftpistol.

Molly Hermansson från Öckerö tog guld i damjuniorernas luftpistol.
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SVENSK FEMTEPLATS
S

HÖJDPUNKT PÅ VÄRLDSCUPEN HITTILLS I ÅR
text JOSEFIN WARG foto CLAES JOHANSSON

skyttets världscup 2013 är igång och det har så här
långt varit fyra världscuptävlingar totalt, två för lerduva och två för gevär och pistol. vi har haft svenskt
deltagande på alla tävlingar, såväl världscupdebutanter som Os-skyttar, och vi har haft anledning att
glädjas. när Linda Olofsson slutade femma i gevär
ställningar 3x20 i Changwon var det hennes bästa
placering så långt på världscupen, och ännu ett bevis
på att svenskt gevärsskytte är att räkna med.

världscuptävlingen i

var årets första i
gevär och pistol. Hit åkte för
svensk räkning Linda Olofsson
och Anna Normann. Båda deltog
i damernas ställningsskytte och
Normann även i luftgevär som
sköts först av de två grenarna.
Där blev lägsta resultat till final
415,2 poäng, högsta 419,7 vilket
innebar nytt världsrekord. Anna
Normann sköt 409,4 poäng och
slutade på 24:e plats.
I ställningsskyttet skulle det bli
större svensk lycka, när Linda
Olofsson övertygande tog sig till
sin fjärde final i grenen på tre år.
Trots att det var svårskjutet på
grund av kyla och stark vind sköt
Olofsson bra och det blev totalt
578 poäng (195 i knä, 193 i
cHangWon
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liggande och 190 i stå). Med det
var hon tredje bästa skytt efter
grundomgången. Finalen sköt
enligt det nya utslagningssättet. Alla började om på noll och
sköt tre femskottsserier i vardera
knästående och liggande, följt
av två serier i stående. Finalen
avslutades därefter med att de
då sex högst placerade skyttarna
sköt ett skott i taget, där den
skytt med lägst totalpoäng efter
ett skott åker ut. Efter fem skott
stod en segrare klar.
Linda tog sig till sista femskottsserien genom bra skytte
i framför allt knästående och
liggande. Men efter två skott fick
hon dock se sig utslagen. Men
en femteplats blev det, hennes
bästa placering någonsin på

Hela gänget på lerduvevärldscupen i al ain.

världscupen. En intervju med
Linda om femteplatsen kan ni
läsa på nästa sida.
Anna Normann fick inte till
det i de svåra förhållandena och
slutade på 558 poäng.
– En femteplacering är
riktigt bra. Att ta åtminstone en
finalplats var väl lite vad vi kom

hit för, så det är jättebra, sa
förbundskapten Mats Eriksson
efter tävlingen.
Han konstaterar också att det
är den bästa svenska gevärsplaceringen på tre år och bland de
bättre på damsidan någonsin.
– Anders Johansson var trea
för tre år sedan. På damsidan

tror jag att ingen kommit bättre
på någon världscup någonsin.
Jag tror inte det. Då får man nog
gå långt tillbaka, säger han.
världscupen i UsA
När gevär- och pistolvärldscupen
kom till uSA var det återigen
dags för Olofsson och Normann

att tävla, denna gång hade de
också sällskap av Henrik Karlsson. Målet för tjejerna var liksom
tidigare en finalplats, men denna
gång fick de dessvärre nöja sig
med placeringar utanför final.
Anna Normann kom närmast
i ställningsskyttet, där hennes
579 poäng var tre för lite för att
nå final. Poängen räckte till plats
17. Linda Olofsson slutade på
572 poäng. I damernas luftgevär
blev det 406,8 poäng för Anna
Normann. Nio poäng fattades
för att ha chans att nå final och
resultatet räckte till 32:a plats.
Henrik Karlsson gjorde sina
två första världscupstarter här
i uSA. Inledningsvis blev det
1142 poäng i ställningsskyttet
efter 376 i knä, 391 i ligg och
375 i stå. Det räckte till plats 40
i tävlingen där det krävdes minst
1169 poäng för final. Sin andra
start gjorde Kviberg-skytten i 60
skott liggande. Det blev 613,7
poäng för honom där, vilket
gav plats 46. 621,4 poäng blev
lägsta finalresultat.
världscupen i lerduva
Årets två första världscuper i lerduva har tagit plats i Mexikanska
Acapulco och i Al Ain, Förenade
Arabemiraten. Till den första
åkte en svensk världscupdeskyttesport webb nr 2 2013

Al Ain.

butant med siktet högt inställt.
Skeetskytten Fredrik Larsson
från Karlstad Jaktskytteklubb har
som mål att en dag skjuta i OS
och att skjuta världscup i år var
ett delmål för att få erfarenhet
till kommande tävlingar och år.
I världscupdebuten slutade det
med 109 träffade duvor vilket
gav plats 28. Men sannerligen
fick han erfarenhet, vilket noterades på årets andra lerduvetävling
på världscupen. Den här gången
var det i ett hett Al Ain och han
sköt utom tävlan på MQS-plats.
Han sköt då sitt näst bästa
tävlingsresultat någonsin då han
slutade på 117 träff.
Ytterligare tre svenska herrar
deltog i skeeten i Al Ain. Stefan
Nilsson och Marcus Svensson
svarade för en godkänd insats

Fredrik Larsson.
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när de sköt 119 duvor vardera,
vilket motsvarade deras genomsnittliga resultat på internationella
tävlingar i fjol. Niklas Ringborg
hade hela tävlingen igenom problem med sin för säsongen nya
bössa, och slutade på 100 duvor.
Den nya bössan kommer nu att
genomgå justeringar, medan
Ringborg återgår till sitt gamla
gevär. Noterbart i herrarnas tävling var att det var genomgående
väldigt höga resultat. Hela tio
skyttar slutade på 123 träff eller
mer, varav sju fick skjuta särskjutning om tre finalplatser!
I damernas skeet krävdes 72
träff för särskjutning om final.
Therese Lundqvist slutade på
68 träff av 75. Teknikmässigt
stämde det för ”Tessan”, men
några onödiga bommar gjorde
att finalen blev utom räckhåll.
Förbundskapten Claes Johansson sammanfattar till en godkänd svensk insats med tanke
på förutsättningarna.
– Mot bakgrund av ett långt
uppehåll efter OS, en engångsföreteelse, tillsammans med det
kalla vädret i januari så är vi en
bit efter andra nationer träningsmässigt just nu. ■

Linda

avancerar i världscupen
text Josefin Warg foto issf

2011 tog Linda Olofsson två finalplatser i världscupen och slutade båda gångerna åtta. 2012 följde hon upp med
finalplats igen och blev då sjua. I år slog hon till i första världscuptävlingen där hon tog sig till final och nu slutade
femma. Och hon var förstås glad för sin femteplats.

– det är jag nöjd med. Femteplats är bra. Jag ville ju komma
med till finalen, och sen är det ju
svårt veta… Sköt ju väldigt bra i
knä och ligg i den, så det är klart
att man önskat att det skulle
räcka lite längre, men femteplats
är jättebra så det kan jag inte
klaga på alls.
❚ Du låg trea efter grundomgången. Hur kändes det när
du insåg att du var klar för
final?
– Det kändes jättebra. Det var
skönt att ligga så högt efter
grundomgången, aldrig gjort
förut, och det förväntade jag mig
inte när jag var klar. Men det var
en positiv överraskning. Skönt att
testa nya finalen på en gång, då
det ju är nytt och bra att få göra
så många gånger som möjligt.
Bra öppning på världscupen med
en final också, så det kändes
jättebra.
❚ Hur var det att skjuta i
grundomgången?
– Det var riktigt kallt och så
blåste och vände lite, så man fick
vänta lite i perioder. Lite knepigt
var det. Det märks ju på resultaten, det var inte högt för final.

För två år sedan var det också
riktigt kallt och då gick jag också
till final. Vi är lite vana vid kylan
mer än andra länder, vi vet kanske mer vad man ska göra. Det
är inte så roligt när man skjuter,
men det är ingen nackdel för oss
att det är kallt.

Det är inte oceaner av tid men
det är ingen fara. Men framför allt
i stå har jag tendens att skynda
mig lite, även om jag vet att det
inte behövs. Men det kommer
nog med fler finaler, att man lär
sig och kan övertyga sig själv om
att det inte är någon fara. ■

❚ Hur var det att skjuta den
nya typen av final?
– Det var roligt, det tycker jag.
Det som är stressigt är när man
byter ställning, men man får ta
det lugnt och vara effektiv. Men
skjuttiderna fungerade bra, för
det har vi tränat mycket på. Jag
visste att det inte var någon fara
men det är lätt att man stressar
upp sig i alla fall, säger Linda
och berättar hur det är som skytt
i ställningsskyttets final:
– Vi har sju minuter på oss att
byta ställning och skruva om geväret och skjuta provskott inför
liggande, och nio minuter inför
stående. Men skjuttiderna fungerade bra, för det har vi tränat
mycket på. Jag visste att det inte
var någon fara men det är lätt att
man stressar upp sig i alla fall.
Man har 3 minuter och 20 sekunder på sig i knä för fem skott.
2 och 30 i ligg och 4 och 10 i stå.
skyttesport webb nr 2 2013

FAKTA om FiEld tarGEt
FT är en skytteform där man skjuter på fallmål på okända avstånd med luftvapen. Man skjuter
med pcp eller fjäder gevär. Pcp står för Precharged Pneumatic, som alltså använder förkomprimerad luft som drivkälla. Man skjuter på minst 40 fallmål som står mellan 10-50 m med träffzon
på 15-40 mm i en normal tävling. Godkända skjutställningar är liggande, sittande, knästående
och stående.
Eftersom man skjuter på okända avstånd så måste man kunna gevärets kulbana, vara duktig
på att läsa av vinden och vara duktig på avståndsbedömning. Dessutom finns det en möjlighet att
skjuta i en klass där det inte krävs licensvapen, man kan alltså ställa upp och tävla även om man
inte har fått licens ännu på ett licenspliktigt luftvapen.
Är det några andra föreningar ute i landet som vill starta upp skyttegrenen Field Target, eller
har andra funderingar runt Field Target är ni varma välkomna att ta kontakt med mig. Mina kontaktuppgifter finns på lerduvesektionens hemsida på www.skyttesport.se.
Anders Günther
Grenledare Field Target

stefan Olsson, Onsala, skjuter isär om ett av priserna.

täVlINGsPrEMIär

FiEld
tarGEt
text och foto ANDERS GÜNTHER

nu har tävlingssäsongen startat i Field Target (FT). Första tävlingen var i Mörrum
den 28 april och banan var lagd runt Mörrums sKG:s skjutbanor. Den bestod av 30
mål som var placerade på mellan 10 och 50 meters avstånd.

12

bara tävlingspremiär för FT i Svenska Skyttesportförbundet, det var också
första FT-tävlingen i Blekinge.
Skyttarna tyckte att det var en
bra och rolig bana som Mörrum
hade lagt. Det var 25 skyttar
som gjorde 32 starter. Läs mer
om tävlingen och Mörrum Skyttegille på nästa sida.
Den 5 maj var det dags för
andra tävlingen för våren. Nu var
det Onsala Luftvapenförening
som stod som arrangör. Solen
sken och det blåste som vanligt
på Onsalahalvön, men inte som
det brukar kunna göra. Banan
bestod av 45 mål. Det var första
gången som en tävling i Sverige
bestod av så många mål. Till tävlingen kom det 30 skyttar som
gjorde 37 starter. Dagens högsta
resultat sköt Tomaz Holmström
tävlandes för Laxå SKF. Han
fällde 43 av de 45 målen. Det

det var inte

Tomaz Holmström, laxå. sköt högsta resultat på tävlingen i Onsala.

gjorde att han segrade i klassen
upp till 16.3 joule. Han sköt
också i klassen upp till 45 joule
men där fick han två mindre

fällningar, 41, och blev besegrad
av Stefan Olsson, Onsala Luftvapenförening, som segrade på 42
fällningar. ■
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johan Karlsson, Msg, längst till höger.

FT-tävlingen 28/4. Msgs nilla är patrulledare för gruppen från Tåstarp.

stilstudie av vinnaren i två klasser,
Onsalas stefan Olsson.

svartkrutsskytte.

NYTÄNDNING HOS

MÖrrUMs
sKYttEGillE

text ROGER PETERSSON, sekreterare Mörrums skyttegille foto FRANK LARSEN

Mörrums Skyttegille hade Sverigepremiär för Field Target i skyttesportsförbundets regi
den 28 april. Det blev en lyckad tillställning där skyttar från södra Sverige samlades för
att utöva sin nya favoritsport Field Target.

Vårträning inför FT-säsongen, Pelle, Päran, Håkan och Kim.
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sammanlagt var det 32
starter. Mörrumsskyttarna lyckades få fyra pallplaceringar, bäst
klarade sig den flerfaldige
världsmästaren i svartkrutsskytte,
Johan Karlsson, med en andraplats i 45 joulsklassen. Johan
tränar regelbundet numera hos
Mörrums skyttegille och trivs
bland gamla skyttekungar från
60-talet och framåt.
Föreningen är på stark frammarsch efter att i princip ha legat
i träda i många år och med få
medlemmar. Men under 1,5 års
tid har den vuxit från fem medlemmar till i dag 40 medlemmar

och fler tillkommer varje vecka.
Det som lockar är Field Target
och bänkskytte med luftgevär,
både licensfria och licensbelagda gevär. Även 22 L/R skyttet
med kikarsikte växer starkt.
”Skjut och njut” är sloganen
och mycket skjutande blir det.
Luftgevärsammunitionen kostar
ju en bråkdel av annan ammunition, så det kan lätt skjutas några
tusen skott på en träning. Många
av medlemmarna är jägare och
de har upptäckt den perfekta
skytteträningen till en mycket
ringa kostnad.
Svartkrutsskyttet har en egen

sektion som också kommit igång
starkt och tränar varje vecka så
att det ryker om det.
Mörrums skyttegille har träning
i Field Target, bänkskytte och 22
L/R två gånger i veckan och det
är ett härligt gäng som samlas
för skytte och korvgrillning. 10
meters luftgevärsskytte startas
också upp igen efter att ha legat
i träda några år. Det finns intresserade knattar som hört att det
börjat pangas igen på Mörrums
skyttegilles bana. ■

skyttesport webb nr 2 2013

P-O HOlMBErG

ﬁck förtjänstmedalj silver från
Norrbottens skyttesportförbund 2013
text och foto ANDERS ÅBERG

I 40 år har P-O Holmberg vigt sitt liv åt
skyttet och varit en av förgrundsgestalterna
i Sunderby sport- och jaktskytteklubb. Nu
har han tilldelats Norrbottens skyttesportförbunds förtjänstmedalj för sina
insatser för skyttet.

P-O Holmberg,
62 år, in i skyttet i början av
70-talet. Han var 19 år och ville
träna inför jaktsäsongen och
upptäckte hur roligt det var att
skjuta.
– Sedan dess har det rullat på,
säger P-O Holmberg som har
flera DM och regionsmästerskap
i skeet på meritlistan.
Och så har det blivit några SM
med ”blygsammare” resultat,
som han själv säger. Han och de
andra pionjärerna i klubben har
lagt ner tusentals timmar på att
skapa den skjutbana som Sunderby sport- och jaktskytteklubb
förfogar över i dag. Här finns en
80-metersbana, en 50-metersbana, möjlighet att hålla igång
två skeetbanor samtidigt om
man vill, trap och en välutrustad
sportingsektion. Men när de

jakten förde

14

började fanns en bit mark, skog
och en motsträvig kommun.
– Från början fick vi hålla igång
med hjälp av en privat markägare. Det var först på 80-talet
vi fick köpa loss marken. Vi hade
10 000 kronor på fickan och
räknade ut att vi kunde få det att
gå runt om vi avverkade skogen.
Sedan tog vi hjälp av en kille
att planlägga området, säger
Holmberg.
Resultatet blev en kompakt
anlagd bana där allting är nära.
Men det var inte alla som var
nöjda. Klubben fick kämpa mot
kommunen som lade en kompostering alldeles intill banan
och stanken var svåruthärdlig.
Dessutom fick klubben bråka om
vägdragningen till banan.
– Det har varit många tuffa
duster genom åren och vi fick

engagera folk med politiska kontakter för att det skulle ordna sig,
säger han.
Men trots alla duster och de
oräkneliga timmarna med ideellt
arbete har han aldrig tappat lusten.
– Jag törs inte tänka på hur
många timmar man lagt ner på
klubben, men jag skulle inte vilja
ha det ogjort. utvecklingen har varit fantastisk. Det är färre tävlingar
i dag, men verksamheten har växt.
I dag har vi något för skyttar på
alla nivåer och över 300 medlemmar, säger han.
Tävlandet drog han ner på under 90-talet, men kommer man till
banan är sannolikheten stor att
man träffar P-O Holmberg.
– Intresset har alltid varit starkt
och det är alltid roligt på banan
– även när jag åker dit utan
bössa. ■

jan Olov lampinen
tilldelar P-O Holmberg
förtjänstmedaljen.
skyttesport webb nr 2 2013

5.

1.

2.

3.

4.

6.

1. 25 m-hallen i Palma de Mallorca. 2. Frihallen. jan Olof danielsson och Magnus Westling tränar. 3. Prisutdelning efter snabbtävlingen i spanien. etta arnold Broberg, tvåa Per Carlsson och trea Mats Friberg.
4. snabbpistolgruppen. 5. Riktningsövningar. 6. lufthallen på Mallorca.

sNaBBPistOlsKYttar satsar HÅrt
text och foto MARIA JERMOLIN, grenledare snabbpistol

Under ﬂera år har svenska snabbpistolskyttar legat utanför tio i topp-listan i Europa. Det har tävlats väldigt sparsamt i GP-tävlingar och då det gäller världscupen har
skyttar deltagit på egen bekostnad. Poängen har inte nått
upp till den övre halvan av resultatsidan. Under slutet av
2012 bestämde en grupp skyttar att satsa stenhårt för att
nå topp åtta i Europa under de närmsta åren.
ett tränings- ocH tävlingsprogram fastställdes för 2013
och inleddes med en uttagning
i Sävsjö i slutet på januari, där
de tre bästa skulle representera
Sverige i GP-tävlingen i Wroclaw
i Polen under mars månad. uttagningen grundade sig på två
tävlingar som slogs samman
och här segrade Pär Hylander
från Varbergs PK, före Jan-Olof
Danielsson, Älvdalens PSK, och
Per Carlsson, Lövsta PK. Då
Hylander hade förhinder att delta
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i tävlingen blev det Mats Friberg
från Ljungbyheds PK som anslöt
då han var fjärde bäst. Inför tävlingen i Polen åkte skyttarna till
Mallorca på träningsläger. Detta
var självfinanserat och det var
inte bara de tre som var uttagna
till Polen som var med utan även
andra satsande skyttar, både
inom snabb som fri- och luft.
Tekniktränare under den här
veckan var Arnold Broberg och
här finslipades det både lyft och
förflyttningsteknik. Det var inte

bara träning utan det tävlades
också i luft-, fri- och snabbpistol och spanjorerna stod för
motståndet. Det kan nämnas att
Mats Friberg gjorde personbästa
i luft med 564 p och Magnus
Westling gjorde ett bra resultat
på 566 p.
Banan på Mallorca ligger
strax utanför Palma, och här
brukar ryssarna träna inför
GP-tävlingarnas början i Europa.
Lufthallen rymmer ett 40-tal
skyttar och på fripistolbanan kan

minst lika många tävla. Då det
gäller 25-metersgrenarna ryms
15 skyttar och det räcker till då
det är kvalité och inte kvantitet
man är ute efter att träna. Skyttarna hade sedan tidigare blivit
videofilmade, för att tränaren och
skytten skulle se vad som var
fel, och fått träningsprogram att
förändra sin teknik till det bästa.
Nu följdes detta upp för att se
att de tränat rätt. I början av
februari tränade skyttarna främst
på 8 och 6 sekunder för att nå
en stabilitet på dessa serier.
Fyspass på stranden hörde
också till och den som inte
räds kylan tog även ett dopp i
Medelhavet. Det blev långa och
intensiva dagar som avslutades
med gemensamma middagar
där det gjordes en sammanfattning över dagens träning, samt
eventuell vapenvård.

Så i mars bar det av till Polen
och tävlingen där. Förutom de
tre uttagna åkte Mikael Hedlund
med för att få känna på hetluften. Startfältet var tufft och hårt
med de bästa skyttarna i Europa.
För att nämna några fanns där
världsrekordhållaren A. Klimov
och A. Alifirenko, Ryssland, T.
Tehan, Tjeckien och R. Bondaruk,
ukraina. Resultaten hamnade
på 580 och däröver. De svenska
skyttarna började nervöst med
både Pelle och Jan Olof som
sköt 100 p på åtta sekunder
och 96 på sexorna i ena halvan.
Mikael Hedlund gjorde personbästa med nio poäng. Det som
var utmärkande för alla skyttarna
var att deras lyft och första skott
satt till 96 %.
upplägget under året är så att
de som är med i satsningsgruppen ska skjuta minst en tävling

på hemmaplan varje månad.
Därtill kommer flera internationella tävlingar och landskamper
mot både Finland och Norge.
Förutom dessa tävlingar är flera
träningsläger inlagda för att följa
upp hur de tränar och hur de
följer sina individuella planer för
att nå sina mål. En sjukgymnast
har inbjudits till ett av träningslägren för att hålla föreläsning
specifikt rörande nacke, axlar
och armar. Detta för att skyttarna
ska undvika träningsskador. ■

FOtNOt
Efter att denna artikel skrevs
har skyttarna också varit på GP
i Hannover. Där gick det bra då
det blev en tredjeplats för laget,
efter Norge och Tyskland!
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Grenöverskridande

UNGDOMSLÄGER PÅ LERDUVA
text och foto CHRISTER SVENSSON

Helgen den 23-24 mars genomförde lerduvesektionen ett ungdomsläger på Ekebyboda Skyttecenter i Uppsala. Ledare var Derek och Amanda Martin, Christer Svensson
och Åke Lundberg. Grenarna sporting, skeet, nordisk trap och trap var representerade
med sammanlagt 15 deltagare.
inte
släppt sitt grepp om vårt avlånga
land men solen strålade från
en klarblå himmel, så de yttre
förutsättningarna kunde knappas
vara bättre vid den här tidpunkten på året.
under båda dagarna så började vi med att äta en gemensam
frukost som uppsala Jaktskytteklubb dukat upp i klubbhuset.
Sedan varvades praktiskt skytte
med teoripass.
Bland föredragshållarna sågs
Marcus Lindskog som höll ett
intressant anförande om mental
träning. Han gav bland annat tips
på hur man med små medel kan
träna den mentala biten även
under en träningskväll.
under lördagen hann vi även
med en liten regelgenomgång.
Det har som bekant kommit
en hel del nya regler, i framför
allt de olympiska grenarna, och
deltagarna hade en del frågor

vintern Hade ännu
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15 skyttar från olika grenar på gemensamt läger i ett vintrigt uppsala.

Marcus lindskog berättade hur man lägger in mental träning i de vanliga passen.

om dessa nyordningar som besvarades.
Sportingskyttarna höll under de
praktiska övningarna till på en
compaktbana som presenterade
alla upptänkbara duvor. Det tränades på allt ifrån höga fasaner,
frånskott och snabba rabbitar till
låga sidoskott.
Skeetskyttarna lade mycket
krut på den nya finalserien där
de omvända dubbléerna på
station tre och fem fick särskilt
mycket uppmärksamhet.
Nordisk trap sköt en hel del
träningstävlingar som sedan
analyserades av var och en med
hjälp av tränaren. Särskjutningar
var ett annat moment som man
lade stor vikt vid.
Olympisk trap hade tyvärr bara
en deltagare genom Karlstadsskytten Valentin Bjurulf. uppsala
Jaktskytteklubbs erfarna ledare
tog på ett förtjänstfullt sätt hand
om denna unga lovande skytt så
att han fick en effektiv träningshelg.
Lördagskvällen spenderades
inne i uppsala där ungdomarna
fick visa sin färdighet i att köra
rallybil, då vi besökte ett så kallat
Race room. Gemensam middag
stod även på agendan tills det
var dags att gå hem till vandrarhemmet.
under söndagen fick vi besök
av Nathalie Larsson som berättade om sin skyttekarriär och om
hur det var att som skytt delta
på OS i Peking. Även ungdomsrådet, genom Therese Lundqvist,

höll ett litet anförande om deras
verksamhet och hon rekommenderade verkligen att gå med
i det nätverk som startats. Lägret
avslutades med en tävling som
innehöll 15 duvor i samtliga grenar. Segrade gjorde sportingskytten Jim Forsberg, just före Niclas
Boo och Marcus Bryntesson.

Ett stort tack till uppsala Jaktskytteklubb som tog emot oss med
öppna armar och verkligen såg till
att vi trivdes, likaså tack till Marcus
Lindskog och Nathalie Larsson för
intressanta och givande föredrag.
Även Gyttorp och PNG-Import är
värda en stor eloge för givmilda
sponsorbidrag. ■

Trapskytten Valentin Bjurulf får träningshjälp av gert-Ove lundqvist.

Marcus Tullberg skjuter medan ledaren derek Martin ser på.
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EUROPEAN YOUTH LEAG
LEAGUE

NorrA reGIoNeN
text MATHILDA SJÖSTRÖM och LOuISE NILSSON
foto PATRIK HJORTSKuLL

vår, gevärsskyttarnas, resa till EYL I Finland började med att ledaren Patrik Hjortskull hämtade upp Mathilda sjöström och Louise nilsson med minibussen. Mathilda
i nässjö och Louise i Jönköping. Därifrån fortsatt resa upp till stockholm för att
hämta upp Joar Karlsson och Christoffer Efraimsson som kom med tåget norrifrån.
Halvvägs upp till stockholm får Patrik ett sMs ifrån Joar. ”Jag har glömt mina skott”.
som tur var så hade övriga laget med sig så att det räckte och blev över.

för louise var det hennes
första gång i huvudstaden. Till
en början var det en besvikelse
och hennes första kommentar
var ”vad fult det är”. Den uppfattningen ändrades dock när vi kom
in i innerstaden. Vi hade ganska
många timmar kvar innan färjan
skulle gå så vi åkte runt på en
sightseeing där vi bland annat
besökte Skyttesportförbundets
kansli. Därefter mötte vi upp
pistolskyttarna vid Kaknästornet
innan det bar av för lunch och
sedan färjan.
Väl framme i Finland efter en
natt ombord var det två timmars
bilresa till motellet i Ekenäs, där
det mesta krånglade. Bland annat
fick vi inte våra rum förrän senare
på dagen, så vi fick fördriva tiden
på annat sätt. När vi äntligen fick
våra rum packade vi in våra grejer
och åkte direkt till skjuthallen för
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att träna. Träningen funkade bra
för hela laget och det kändes bra
inför morgondagens tävling. Vi
gick alla och la oss tidigt på fredagskvällen eftersom det väntade
tre matcher dagen efter.
Första tävlingsdagen så väntade
det tufft motstånd direkt, då
första matchen var mot Danmark.
Vi var taggade och lite nervösa
eftersom det var en annorlunda
tävlingsform (man skjuter man
mot man i tremannalag) för alla
utom Louise som var med förra
året. Det var en jämn match och
vi hade lite oflyt, så tyvärr förlorade vi första matchen med 16-8.
Vi laddade om till nästa match
där Estland stod för motståndet.
Det blev en klar seger med 21-3.
Både segern och de poängen
behövdes väl. Sista matchen
för dagen var mot Polen. Det

bankett med god mat tillsammans
med pistollagen.

var jämnt matchen igenom men
tyvärr blev det ändå förlust. Mathilda lyckades skjuta en 100-serie vilket gjorde Patrik 100 kronor
fattigare, då han i svagt ögonblick
lovade 100 kronor för en 100-serie. På lördagskvällen samlades
alla nationer för en mycket trevlig

Söndagen, andra tävlingsdagen,
var det dags för sista matchen,
mot Finland. Vi var riktigt taggade
för en vinst. Vi gick in och vann
första 10-skottsserierna med
6-0 i poäng, ett mycket skönt
försprång. Inför sista serien var
vi tvungna att ta två poäng för
att vinna, och vi lyckade få 5 av
6 poäng vilket gav en skön och
härlig vinst med 16-8. Även om
vi skjutit klart våra matcher så
släppte inte nervositeten. Den
allra sista matchen som stod mellan Danmark och Polen var avgö-

joar Karlsson.

Christoffer efraimsson.

Fyra glada skyttar på lunch i skjuthallen i ekenäs.

rande för vår placering. Danmark
var redan klar vinnare i gruppen,
men för att vi skulle komma tvåa
och få åka till Europafinalen i
Slovenien så var de tvungna att
vinna över Polen. Det var onödigt
jämnt och inför sista serien
stod det 9-9. Detta var otroligt
nervöst. Tyvärr så vann Polen,
vilket gav dem andraplatsen och
oss tredje. Danmark och Polen
blev då klara för finalen i höst.
Med 55 poäng har vi fortfarande
chans att få en bonusplats som
bästa trea i de olika regionerna.
Nu får vi bara vänta och se hur
det går i den västra och i den
östra regionen. Dessa avgörs i
mitten på maj. ■

skyttarna samlade på prispallen (3:e
plats).
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BrONs till PistOl
i europaligan för ungdomar
text och foto LARS ERIK BJuHR

European Youth Leagues (EYL) regionﬁnal i Ekenäs i Finland är en lagtävling som
bestod av man-mot-man-matcher, en mycket spännande tävlingsform och som ställer höga krav på mental styrka.

med en
pistoltrupp som innehöll Magnus
Palmgren, Karlstad, Oscar
Nilsson, Lönsboda, och Molly
Hermansson, Öckerö, ledare var
Lars Erik Bjuhr.
Till regionfinalen krävs normalt
kvalificering, men eftersom det
svenska laget var i final förra

sverige ställde upp

året var laget direktkvalificerat till
denna regionfinal. För att kvala
till finalen i Slovenien krävdes av
det svenska laget att bli bland
de två bästa nationerna i Finland.
Det svenska laget ställdes mot
tufft motstånd genom möten mot
Norge, Finland, Polen och Lettland. Det skulle bli fyra matcher

under två dagar och matchordningen lottades i samband med
tekniska mötet.
svensk seger mot norge
Den första matchen gav en
svensk seger mot Norge med
18-6. Oscar Nilsson som seedats
som förstaskytt ställdes mot Sara

guld till Polen, silver till lettland, brons till sverige och ﬁnland på fjärde plats samt norge på den femteplatsen.
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Eline Stamneströ. Oscar segrade
i tre av de fyra serierna. Magnus
Palmgren, seedad tvåa, ställdes
mot norrmannen Kristian Engen.
Även Magnus segrade med 6-2
efter att han tappade den sista
serien. Vår tredjeskytt var trettonåriga Molly Hermansson som
även hon grejade 6-2. Molly tappade första serien men vann de
andra tre. Poängmässigt efter de
fyra serierna hade Magnus 370
(94+95+93+88), Oscar 358
(88+89+89+92) och Molly 358
(85+91+90+92).
Förlust i matchen
mot Lettland
Den andra matchen blev en
förlust mot Lettland även om det
var otroligt jämnt. Med lite bättre
flyt, samt mindre tokiga avfyringar
och nervositet så hade matchen
kunnat ge en svensk seger.
Oscar Nilsson ställdes mot Agate
Rasmane slutade 4-4 efter att
de bland annat delat poäng vid
andra och tredje serien. Magnus

ställdes mot rutinerade Kristaps
Smilga. Även här 4-4. Magnus
vann de två första serierna
men tappade de två sista. Molly
ställdes mot Gvido Cvetskovs och
det slutade 2-6. Även Gvido är en
rutinerad skytt som vi sett tidigare
även senast vid EM. Molly fick
som följd av sin nervositet och

ömhet i handleden en ny och helt
ovan skjutställning i tredje serien
vilket gjorde att hon tappade, men
Molly visade gry och kom igen
och tog sista serien då Gvido blev
riktigt nervös efter att vunnit stort
mot Molly i den tredje. Magnus
var poängmässigt stark genom
372 (96+94+91+91), Oscar

Pistolskyttarna uttagna till eYl i ﬁnland, från vänster Magnus Palmgren, Oscar
nilsson och Molly Hermansson.
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sPOrtINGskyttar

PÅ GP I UNGERN

text REBECKA BERGKVIST foto PRIVAT

Match mot Polen, svenskarna från vänster Oscar nilsson, Magnus Palmgren och Molly Hermansson.

hade 366 (91+92+92+91) samt
Molly 340 med (93+86+76+85).
seger mot
värdlandet Finland
Den andra tävlingsdagen inleddes mot värdlandet Finland och
det blev en svensk seger med
15-9. Oscar Nilsson mötte
Niko Roos och med sina 370 p
(89+93+94+94) erövrade han
sex av de åtta poängen. Magnus
Palmgren mötte Emma Numinen
och han erövrade sju poäng efter
371p (92+94+95+90) och Molly
som mötte Kivi Konsta tog två
poäng i sista serien. Molly sköt
356p (87+88+89+92). Sverige
inledde med 4-2 sedan två serier
jämnt 3-3 och i avslutande serie
med 5-1.
Förlust mot favoriten Polen
Efter denna seger var förutsättningarna att om vi skulle kvalificera oss till finalen så gällde det
att vinna mot favoriten Polen.
Vi beslutade att vi skulle gå in
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och göra vårt allra bästa och
härigenom tvinga polackerna att
prestera på topp för att de skulle
vinna. De svenska skyttarna
presterade mycket bra, inledde
med 4-2-seger i den första serien. Men sedan kom polackerna
och vann med små marginaler,
men siffrorna blev ändå till slut
6-18. Molly mötte i sin match
Gregorz Dlugosz vann två poäng
i första serien och tog en delad
poäng i den tredje serien. Molly
sköt 370p (94+91+94+91).
Magnus Palmgren mötte Agata
Nowak och han tappade alla fyra
serierna men den första med en
enda poäng. Magnus sköt 369p
(92+92+94+91). Oscar Nilsson
mötte Jerzy Pietarzak och vann
första serien och delade poängen
i den fjärde serien efter 368p
(94+92+90+92).
Brons till det
svenska pistollaget
Det blev till slut en bronsplats
och det räckte dessvärre inte till

finalen i Slovenien, då Tjeckien
blev bästa trean och tog finalplatsen med 52p mot Sveriges 48p.
Men totalt får vi gratulera våra
skyttar till bra skytte som skapar
förväntningar inför framtiden. De
visade att de kan prestera när det
gäller och det finns så mycket
mer poäng i dessa fina skyttar.
Ett stort tack till gevärsskyttarna
med ledaren Patrik Hjortskull för
trevlig samvaro och gemensam
resa.
Ekenäs i Finland är ett område
med starka svenska traditioner
som grundlades av Gustav Wasa.
Den svenska truppen lyssnade
noga till berättelserna om den
svenska kungens intrång i
finländska landskapet. Truppen
han även med ett studiebesök
på historiska Fiskars. ■

Under de sista dagarna i april åkte ett gäng sportingskyttar
ner till Ungern för att skjuta deras Grand Prix i FITAsC Compak sporting. En förhållandevis ny gren för oss svenskar
men en skytteform som verkligen gav mersmak. Förhållandena för att kunna prestera goda skytteresultat var mer än
bra och resultaten lät sig inte väntas på.

fattats om
att tre ungdomsskyttar inom
sportinggrenarna (Fredrik Malmström, Tobias Söderlund och Rebecka Bergkvist) skulle få möjligheten att delta på ett Grand
Prix under året började letandet i
tävlingskalendern efter en tävling
som inte krockade med våra tävlingar här hemma. Slutligen blev
det just ungern och deras Grand
Prix som skulle skjutas. En 200
duvors tävling över två dagar i
Compak Sporting. Med på resan
var också Martin Andersson som
ledare och Markus Larsson som
ville med och skjuta tävlingen.
Torsdagen den 25 april gick
flyget från Köpenhamn ner till
ett varmt och soligt Budapest. Direkt efter att bagage samt gevär
anlänt och hyrbilen hämtats var
en tur till skjutbanan efterlängtad.
Några träningsrundor tillsammans
med normännen hanns med
under eftermiddagen och redan
då kändes det som att alla njöt av
värmen, duvorna och likaså sköt

efter att Beslut
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bra. Fredagen skulle innebära mer
träning men också en invigning
som innehöll mingel, buffé och en
riduppvisning. Oerhört fascinerande att se hur de jobbade med
hästarna och hur de fick dem att
sitta och ligga!
Så var det äntligen tävlingsdags.
Lördag morgon och stämningen i
bilen till skjutbanan var
aningen ansträngd. Inte på något
negativt sätt utan snarare tvärtom med full fokus på resans
huvuduppgift. När så tävlingen
var igång hade samtliga börjat
bra. Fredrik sköt 24, Tobias 23,
Rebecka 22, Martin 21 och
mest ”morgonpigg” för dagen
var Markus som började med att
skjuta en 25-runda. Resultaten
var förhållandevis höga överlag
och efter första dagen var det en

österrikare i ledning som lyckats
skjuta 99/100.
Som alltid är det sällan under
första dagen på en tävling som
den avgörs. Den andra dagen blir
oftast lite tuffare med redan ett
resultat med sig. Allt blir lite mer
mentalt och psykologiskt. Vem
håller för pressen? Kan hen leva
upp till sina förväntningar efter
tidigare skytteprestation? Att en
världsmästarinna kan säga att
hon skulle vilja göra en ”brain surgery” är bara ett bevis på att alla
skyttar någon gång kommer på
sig själv med att inte koncentrera
sig. Tankarna kan hinna bli många
under en tävling om inte fokus är
helt rätt inställt, nämligen på sig
själv och sitt eget skytte oavsett
hur duvorna går eller vad någon
annan har skjutit.

under den här tävlingen ändrade de varje bana till söndagen.
Vissa kastare byttes ut helt, andra
justerades och några behöll man precis som de varit
under lördagen. Menyerna som
sköts efter var också nya och till
skillnad från lördagen då det
sköts tre enkelduvor och en dubblé i varje stand, så sköts under
dag två en enkelduva som
följdes av två dubbléer. Lite tuffare när det inte bjöds på lika
många dubbelskott att ”säkra
upp” med utan att duvorna i varje
serie i stort sett måste beskjutas
med bara ett skott.
Efter söndagens fyra avslutande rundor så stod det klart att
svenskarna inte gjort bort sig,
snarare tvärtom! Höga resultat
hade presterats av samtliga. I

BRA SVENSKT SKYTTE
I HaNNOVEr
text DAN ERIKSSON foto ARKIVBILDER SvSF

I år var det 48 gevärsskyttar från Gällivare i norr
till Malmö i söder som begav sig till de populära
tävlingarna i Hannover.
att de
1 100 starterna förra året var
en lagom nivå att hantera. De
1 415 starter som anmälts till
årets tävling var en utmaning för
arrangören som fick dela upp 60
ligg för damjuniorer på två dagar.
I övrigt så blev det också något
längre tävlingsdagar.

arrangören tyckte
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Bland deltagarna kunde man se
många av skyttarna som tillhör
världseliten, så för att ta sig till
final krävdes höga poäng, vilket
gör tävlingen till en bra värdemätare.
Det ljumna vädret i mitten av
veckan, som liknade en svensk
sommardag, förbyttes under

helgen till några plusgrader på
morgnarna, och det var riktigt
frusna skyttar som steg upp från
skjutvallen. Värst var det på söndagsmorgonen med nollgradigt
när damerna började sin tävling
i 3x20. Trots vädret så lyckades
Lotten Johansson skjuta nytt
svenskt rekord med 587 poäng.

damklass blev Rebecka tvåa efter
brittiskan Cheryl Hall. I seniorklass
väntades en särskjutning om
bronset mellan vår Fredrik och
ryssen, Konstantin Lelikov, som
båda skjutit 190 av 200. I särskjutningen var tyvärr ryssen ett
strå vassare. Fredrik slutade på en
fin fjärde plats och han konstaterade efteråt att det här gjorde ho-

nom i alla fall en erfarenhet rikare.
Tobias, som efter att ha avslutat
sin tävling med en 23-runda, blev
sexa bland seniorerna. Markus
och Martin hamnade på en åttonde respektive en tionde plats i
seniorklass och det är fantastiskt
att ha alla svenska deltagare i
topp tio. Framtiden för svenskt
sportingskytte ser ljus ut!

Grenledarna i engelsk sporting
samt FITASC sporting, Patrik Nilsson och Bengt Larsson, vill rikta
ett oerhört stort tack till Martin
Andersson som tog på sig ledarrollen under den här tävlingen.
Han gjorde sitt jobb klanderfritt
och ungdomarna fick verkligen
det stöd som önskats från förbundets sida. ■

SVENSKARNAS TOTALA RESULTAT
Rebecka Bergkvist
Fredrik Malmström
Tobias Söderlund
Markus Larsson
Martin Andersson

23
22
23
24
19

– Det känns jättebra. Det var
skönt att det stämde hela matchen, när jag sköt bra blev det en
tia. Och det var skönt att jag höll
ihop i alla ställningar. Jag har inför tävlingen legat på strax över
580 poäng och då har jag ändå
kunnat tappa en ställning. Nu
var första gången jag höll ihop
i alla ställningar, säger Johansson om sitt rekord, veckan efter
tävlingen.
Ytterligare ett svenskt rekord
såg dagens ljus i 60 ligg för
herrar där Sam Andersson sköt
625,7 poäng. I finalen lyckades
ingen av dem knipa någon medalj utan de blev sexa respektive
sjua trots bra skytte. Karl Olsson,
som sköt goda 1168 i helmatchen, kvalificerade sig till finalen
som fyra. Där gjorde han ett
mycket bra framträdande och

24
24
25
25
23

22
25
24
23
25

20
24
22
21
21

24
23
23
24
24

20
25
21
22
23

24
24
25
24
24

19
23
24
23
24

176/200
190/200
187/200
186/200
183/200

slutade på andra plats. utöver
de individuella framgångarna
så blev det svenska brons i
lagtävlingar, av damjuniorerna i
liggande och herrarna i 3x40. ■

lotten johansson.

sam andersson.
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RIKSIDROTTSGYMNASIUM SKYTTE
Kombinera skytte
med studier på
riksidrottsgymnasiet
i Sävsjö. Centralt i
Småland - nära
till tävlingar i
Sverige och Europa.

Har du ambitionen att
bli en bättre skytt?
Vill du utveckla ditt skytte och
få tid att träna tillsammans med
andra duktiga ungdomar?
Siktar du på att nå elitnivå?
Kontakta oss så får du veta mer:
Paul Larm - instruktör gevär
Tel 0382-153 71
paul@skyttegym.se

Stockholm

Gert Rosengren - skolfrågor, instruktör gevär
Tel: 0382-153 70
gert@skyttegym.se
Göteborg

Jonas Fyrpihl - instruktör pistol
Tel: 0382-153 72
jonas@skyttegym.se

Jönköping

Sävsjö
Växjö

Malmö
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lite mindre, mycket

bättre

Sävsjö
www.aleholm.se
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24-tiMMar

AV BLOGG, SKYTTE OCH INGEN SÖMN

text JOHANNA KLEMMEDSSON foto SVEN OLSSON

Orkar du vara igång i 24 timmar? Ja, det är den stora frågan. 24-timmars, eller Utmaningen som det också kan
kallas, är en annorlunda gevärstävling som går ut på att du ska skjuta fem omgångar under ett dygn. Detta är
en stor utmaning både för gammal som liten, så frågan är: Orkar du verkligen vara igång i 24 timmar?
långfredagens morgon och slutar 24
timmar senare på påskafton. under detta dygn ska du skjuta fem
stycken 40-skotts-matcher och
är ni bra på matte kan ni räkna ut
att det är fem timmar mellan varje
match. De timmar du inte skjuter
finns det massor att göra. Du kan
kolla på film, äta godis, spela lite
kubb och äta lite mer godis. Förutom skyttet så ingår det också
mat som arrangörerna ordnar, så
ingen behöver gå hungrig från
tävlingen. De flesta säger att de
ska ”dygna” under 24-timmars,
att de inte ska sova något och
ändå skjuta bra. Men det är mest
snack, de allra flesta sover en lite
stund, om det så är sittande på
en stol eller liggande i en sovsäck
så sover de en liten stund. Men
sen finns det några som faktiskt
klarar av att vara vakna ett helt
dygn, men det ligger nog en hel
del godisätande bakom det.
24-timmars är en spännande
och annorlunda tävling. Den är
annorlunda på det sättet att du
inte åker hem efter du har skjutit
din match, utan du stannar kvar
och umgås med dina medtävlande. Tro mig, under 24 timmar kan

tävlingen Börjar på
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komma varandra rätt nära. Inte
minst när det snöar och är kallt
ute. Tävlingen har två skjutklasser
där alla tävlar mot varandra på
lika villkor. I sittande klassen var
den yngsta skytten 8 år och den
äldsta skytten 58 år.
Det är ju inte alla som orkar
vara på banan i 24 timmar, som
till exempel föräldrar och flickvännen. Man kan ju naturligtvis följa
tävlingen live på nätet men då får
man ju bara reda på resultat och
på 24-timmars gör man mycket
mer än bara skjuter. Detta har
vi löst genom att blogga, under
tävlingen gör vi ett inlägg i timmen under hela dygnet. Bloggredaktionen som ”vi” kallar oss
skriver om allt mellan om himmel
och jord om vad som händer på
banan under dessa 24 timmar.
Detta är det tredje året som
bloggredaktionen är med på tävlingen och det är mycket uppskattat av deltagarna. I år var vi
uppe på över 1000 sidovisningar
under långfredagen.
24-timmars är en tävling som
växer för varje år. År 2006 sköts
tävlingen för första gången och
antalet deltagare var 16 stycken.
Förra året toppade vi med 56

deltagare men i år höjde vi ribban.
Hela 72 skyttar från Skåne, Halland, Blekinge och Småland valde
att spendera en del av påsken
på Wendesbanan. Med ledare,
föräldrar, deltagare och funktionärer var vi över 100 personer.
Vi höjde inte bara ribban när det
gällde deltagare utan även när
det gällde själva evenemanget. I
år hade vi nyheter såsom en tipsrunda, bloggarens specialpris och
nattens kung och drottning. För
att man skulle bli nattens kung/
drottning gällde det att skjuta
bäst under omgång 4, alltså
den omgång som skjuts mellan
01.05-04.45 på natten. I år blev
det två drottningar, Sara Hansson,
Eslöv, i stående på 387 poäng
och Thea B Persson, Christianstad, i sittande på 400 poäng.
Man kan inte undvika att bli
lite imponerad av vilka resultat
det skjuts under de väldigt tidiga
timmarna på påskafton. Kollar
man i resultatlistan så är det just
under omgång 4 som skyttarna
skjuter bäst. I sittandeklassen var
det två tjejer som sköt fullt i alla 5
matcher, man fick gå in och skilja
dem åt på innertior. Då vann Thea
B Persson från Christianstad på

2000 p, 196 poäng före Teresia
Andersson, Eslöv. I ståendeklassen vann Andre Friman från Trelleborg på det stabila resultatet
1935 poäng. Jag orkar både
blogga och skjuta under 24 timmar, frågan är: Gör du? Boka in
nästa påsk och prova! ■

Fakta OM
24-TIMMARS
GrEN
Luftgevär
arraNGör
Christianstads skyttesällskap
Plats
Wendesbanan, Kristianstad
Startade år 2006.
Antalet skjutna tävlingsskott i år:
15789
Antalet skjutna 10: 11668
Antalet skjutna 10,9: 347
BlOGGaDrEss
christianstadskytt.blogspot.com
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skÅNEFält Nr 2
sköts i Dagstorp
text BÖRJE FRITZ

Denna kpisttävling skulle
ha gått i Trelleborg men
på deras bana är det nu
skjutförbud så då blev
det till att ordna ett nytt
ställe och ny arrangör. Kurt
Nilsson från Svalöv ställde
som vanligt välvilligt upp
och ordnade så att vi
kunde skjuta Skånefält nr
2 i Dagstorp istället.
svårt att lägga mer än fyra mål här så fick det bli så,
men det går bra med detta också. Kutte lade två mål på banan plus inskjutning och två i backen en bit bort till höger om skjutbanan. Trots att det inte var några märkvärdiga avstånd eller dåligt
väder stannade vinnarresultatet på 35 träff. Det var Per Möllerström
från Vinslöv som stod för detta i klass 55, där också det näst bästa
resultatet kom genom Bengt Andersson från P 2 som sköt 34 träff.
Klart svårast mål för dagen blev det andra som man sköt i knä på
banan, på lite mer än 100 m i knä. Men här var det en mycket lurig
vind från vänster nere vid figurerna som ställde till det för skyttarna.
Detta märkte man inget av där man satt. Ingen sköt 33 tr men tre
som sköt 32 tr var Bengt G Nilsson från Tågarp i klass 65, och i
klass 70 där Roland Resman Revinge vann före Jörgen Ceimertz
Christianstad. Ett verkligt bra resultat sköt Helsingborgs Stefan
Svelenius som med 29 tr vann klass 1 före klubbkamraten Hans
Öje som sköt 25 tr. 44 skyttar deltog i tävlingen.
JF= 32 tr Mål o avstånd: 1/ 1/6-C 30-85-100 m,2/ C 35-L
2-knä-107-107 m, 3/ 1/3-B 45-knä-90-85 m, 4/ 1/7-TunnaDstå-50-40 m.
Martin Häll, Heby, på bronsplats.das Oscar Nilsson som trea. ■

Olle gabrielsson, sjö Rolf larsson och Tobias johansson.

Rommehed med Gabrielsson i spetsen
VANN DALASKYTTET

text och foto SVEN OLSSON

Den årliga 300m-banskyttettävlingen Dalaskyttet gick i Rommehed och vanns
av hemmafavoriten Olle Gabrielsson på 232 poäng.
tvåan patrik joHansson,

som efter tävlingen sa att det börjar kännas bättre och bättre
och att det snart nog kommer att gå riktigt bra,
sköt idag 217p. Trea på 314p kom Sjö Thomas
Larsson som gjorde säsongspremiären idag.

då det är
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Även veteranfinalen vanns av en favorit, Sjö
Rolf Larsson på 313p. Tvåan Bertil Antonsson
fick se sig passerad av Sjö Rolf i finalen och
trea blev Göran Andersson. På ungdomssidan
var det syskonen Tobias och Martin Johansson
som kämpade om första platsen och Tobias
var den som vann idag på 316 p mot brorsans
312 p.
I lagtävlingen, som avgör var tävlingen kommer
att gå nästa år, var det Rommehed med Olle
Gabrielsson och Patrik Johansson som vann på
464p. Tvåa blev Säfsnäs med 456p.
Olle gabrielsson och Patrik johansson vann lagtävlingen för Rommehed.

Den mulna morgonen som övergick i sol ramade in dagens tävling. ■
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PISTOLJUNIORERNAS
VÅrtraditiON i POlEN
text och foto LARS ERIK BJuHR

Pistolsektionen har under ﬂera år åkt till Ustka i Polen för internationella tävlingar. Tävlingen
har ett namn som inte går att uttala och stavas ”Miedzynarodowe Mistrzostwa Wybrzeza”. Den
innehåller luftpistol, fripistol, sportpistol och snabbpistol. Tävlingen omfattar även luftgevär och
korthåll 60 skott ligg och ställning. Det är ett utmärkt sätt att skjuta en Grand Prix-tävling och
skaffa internationell rutin i tuff konkurrens, men ändå ha möjlighet att erövra medaljer.

Magnus Palmgren blev fyra med
563p, endast en innertia från
bronsmedaljen. Övriga svenskar
i sportpistol var Erik Olsson med
555p, Carl Sandberg med 554p
och Oscar Nilsson med 553p.
Oskar Ekblad konstaterade
efter matchen att han behöver
jobba med det mentala ytterligare för att kunna prestera
ännu högre poäng. Carl kommenterade att han behöver
jobba med kolvanpassningen
och Oscar Nilsson insåg att det
behövs mycket mer träning i
snabbskjutningsmomentet.

den svenska truppen

2013 bestod av Lisa Enocsson,
Jönköping, Vendela Sörensson
och Molly Hermansson, Öckerö,
Erik Olsson, Dala Floda, Oskar
Ekblad, Härryda, Carl Sandberg,
Öckerö, Magnus Palmgren, Karlstad, Oscar Nilsson, Lönsboda
och ledare var Lars Erik Bjuhr.
Inför årets tävling hade sektionen satt upp målet att erövra
tre medaljer, samma antal som
erövrades förra året.
Oskar Ekblad erövrade
guld i sportpistol
Den första dagen började på
bästa sätt med två erövrade
medaljer. Oskar Ekblad vann
guld i sportpistol för herrjuniorer
och Molly Hermansson vann
silver i klass damjuniorer yngre i
luftpistol. Oskar sköt bra matchen igenom med 287p i precisionen och 282p i snabbskjutningsmomentet. Totalt 569p och en
pinne från premieresultat. Det
var roligt att Oskar fick denna
medalj. Den har han kämpat för
och han visade redan förra året
att det inte var långt borta.
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Kalvar på vårsläpp, nej pistolskyttar på beachen i ustka, från vänster Carl sandberg, Vendela sörensson, Molly Hermansson, Oskar ekblad, Magnus Palmgren,
Oscar nilsson, lisa enocsson och erik Olsson.

silver till Molly Hermansson
i luftpistol
I damjuniorernas luftpistol blev
det alltså silver till Molly Hermansson i klassen för yngre
damjuniorer. Molly sköt 361p,
endast två poäng från guldet,
med serierna 90+84+94+93.
Molly tappade i den andra serien
efter en olycklig inledning med
tre sjuor de fyra första skotten.
Hon visade dock fin styrka och
tog tag i sitt skytte och kom igen
med mycket fint skytte.
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I klassen för äldre damjuniorer
segrade polskan Joanna Tomala med 383p, Lisa Enocsson sköt 367p och kammade
hem sjundeplatsen. Lisa hade
90+89+95+93 i sina serier och
hon sköt 367p, det bästa hon
hittills gjort på den internationella
arenan.
Vendela Sörensson hade åter
en jobbig tävling där det inte ville
sig riktigt. Det var ett blandat
skytte med många tior men
också sex sjuor och flera åttor
(vilket inte är normalt för Vendela). Vendela visade sin styrka och
kämpade på och genom att ägna
sig åt tekniken för att komma
tillrätta. Serierna för Vendela blev
91+89+89+90.
Molly Hermansson tog
brons i sportpistol
Molly Hermansson, blott 13 år,
erövrade också brons i klassen
för yngre damjuniorer (tom 17
år) i sportpistol genom att skjuta
535p (270+265). Vann gjorde
en polsk damjunior med 545p.
I klassen för äldre damjuniorer
deltog Lisa Enocsson, 510p, och
Vendela Sörensson, 503p. Det
innebar att Molly tog sin andra
medalj på lika många dagar och
att sektionens mål var uppnått.
I herrjuniorernas luftpistoltävling sköt alla fem herrjuniorerna
riktigit bra, men polackerna
sköt ruskigt höga resultat och
tog alla pallplatser. Vann gjorde
Grzegorz Dlugosz med 574p.
Oskar Ekblad bäste svensk med
567p och fjärde plats, endast
en poäng från brons. På sjunde
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plats kom Oscar Nilsson med
562, 9:a Magnus Palmgren
560, 11:a Carl Sandberg med
560p och 12:a Erik Olsson med
559p (endast en poäng från sitt
personbästa). Killarna sköt bra
och det var länge sedan vi hade
fem killar på 559 och högre.
Bra premiär för
säsongen i fripistol
Den tredje dagen som innehöll
fripistol gav ingen medalj, men
flera bra resultat. Resultaten är
speciellt bra med tanke på att
det för alla utom Oscar Nilsson
var den första fripistolstävlingen
för säsongen.
Oskar Ekblad slutade 4:a med
525p, Magnus Palmgren 5:a
med 522p, Carl Sandberg 6:a
med 515p, 10:a Oscar Nilsson
med 506 och på 12:e plats Erik
Olsson med 494p. Vann gjorde
polske Kamil Gersten med 537p,
en poäng före tvåan Grzegorz
Dlugosz, även han Polen.
Sammanfattningen av tävlingarna visar på en medalj i varje
valör och tre fjärdeplatser, så
det kunde med lite mer tur ha
blivit fler. Turen är påverkningsbar och med lite mer träning
bakom så hade det säkert blivit
fler. Alla skyttarna blev inspirerade till än mer träning och för
att nästa år jobba för minst lika
många medaljer. Gemenskapen har under hela resan varit
mycket stor och därutöver är
det fantastiskt fint att se hur de
såväl firar varandra som stöttar
varandra med både tips och
trix. ■

Brons till Molly Hermansson i sportpistol.

Guld till Oskar ekblad i sportpistol.

Silver till Molly Hermansson i luftpistol.

Truppen i Polen. Från vänster Molly Hermansson, Vendela Sörensson, Lisa Enocsson, Oscar Nilsson, Erik Olsson, Oskar Ekblad,
Magnus Palmgren och Carl Sandberg.
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