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Skytte populärt på Hagadagen
I september hölls Idrottens dag
i Hagaparken i Solna. Runt
12 000 besökare rörde sig på
området under idrottsdagen, där
man bland annat kunde testa
idrotter. Till många av prova påidrotterna var köerna långa. Ulf
Ingmansson är ordförande för
Bromma-Solna Skytteförening
som höll i sportskytte denna dag.
– Vi hade kö precis hela tiden.
Från halv elva till halv fem, då vi
var tvungna att stänga av strömmen. Det var runt 120 barn som
testade skytte. Det här var ett bra
sätt att visa upp och locka till vår
idrott. Många visade intresse för
att vara med på våra ungdomsträningar, säger han på Riksidrottsförbundets hemsida. ■

UTBILDNINGS-

NYTT

Helgen den 25-27
oktober träffas blivande
D-tränare för en utbildningshelg i Bromma.
D-tränare är tänkta att
verka inom och utom sitt
distrikt och primärt är
deras uppgift att utbilda
ledare på föreningsnivå.
På plats i Bromma ges de
en introduktion i ämnena
och tänket bakom SvSF:s
utbildningssatsning. Planen är att de från och med
våren 2014 ska vara redo
att lära upp föreningsledare runtom i Sverige. ■

HENRIK

SKJUTER VÄRLDSCUPFINAL
Skeetskytten Henrik Jansson har
i år onekligen haft sin bästa skyttesäsong någonsin. När lerduveVM avgjordes i peruanska Lima i
augusti slog han till med ett sensationellt VM-brons, efter finfint
skytte. Sedan tidigare hade han
också en andraplats på världscupen, i sommarens tävlingsbagage.
Nu är frågan om han ska kröna
säsongen med ytterligare en
pallplats. Det har han åtminstone
chans till, på lerduveskyttets
världscupfinal i Förenade Arabemiraten. Skeettävlingen avgörs
den 27-28 oktober och rapport
från tävlingen hittas, som vanligt,
på www.skyttesport.se ■

TÄVLINGSLICENS 2014
Ni har väl inte missat att du redan nu kan lösa tävlingslicens för år 2014. Med tävlingslicens får du
tävla i alla skyttetävlingar inom Svenska Skyttesportförbundet. För att inte missa någon tävling, lös
licens redan nu. Licensen kostar 300 kronor för vuxna och 150 kronor för ungdomar (född mellan
1994-1999) ■

SKYTTEFORUM MED UTBILDNINGSFOKUS
Den 16-17 november kommer Svenska Skyttesportförbundets årliga Skytteforum att hållas i Arlanda
by utanför Stockholm. Skytteforum är en konferens där representanter från alla våra skyttedistrikt och
sektioner träffas, tillsammans med förbundsstyrelsen och kansliet.
Till årets forum får varje skyttesportdistrikt skicka tre representanter, varav en ska vara utbildningsansvarig i distriktet och en ska vara ungdom (upp till 25 år).
På agendan står bland annat utbildning, med anledning av den utbildningssatsning som Svenska Skyttesportförbundet jobbar med. ■
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MÅNGA SKYTTAR PÅ LÄGER I

SÄVSJÖ

Idrottslyftet 2014
Cirka 140 föreningar fick i år
ta del av ekonomiskt stöd
från Idrottslyftet, för att
utveckla sin
barn- och ungdomsverksamhet. Att många
fick dela på pengarna föll väl ut.
Därför har Svenska Skyttesportförbundets styrelse beslutat att
även nästa års Idrottslyftsbidrag
ska fördelas enligt principen ”till
många, hellre än till få”. I december kommer varje förening få ett
utskick om Idrottslyftet 2014.
Se redan nu till att ni har rätt
kontaktuppgifter i IdrottOnline,
så att ni inte missar den viktiga
informationen! ■

44 stycken! Så många unga
gevärsskyttar tränade i Sävsjö
en helg i oktober. Detta när två
läger arrangerades där. Skyttegymnasiet i Sävsjö ordnade ett
läger för de som är intresserade
av att söka till skyttegymnasiet nästa år. Också Smålands
skyttesportförbund ordnade
läger, och här var det fokus på
ståendeskytte. Här var många
träningssugna ungdomar från
alla zoner i Småland. Ett gäng
med olika mycket kunskap, från
nybörjare till ungdomar som
skjutit stående cirka ett år. Det
var ett givande läger för många.
Till exempel ökade en av skyttarna sitt resultat, från första till
sista skjutpasset, med 211,8
procent! ■
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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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VÄNTAD NORSK DOMINANS
PÅ NM I 6,5
text MIKAEL SVENSSON och JOSEFIN WARG foto SARA BORG

Årets nordiska mästerskap i gevär 6,5 mm gick i Halmstad, och det hela var ett fint arrangemang av Hallands Skyttesportförbund. Skyttemässigt var det, som
väntat, norrmännen som dominerade tillställningen.
Men det går att besegra norrmännen. Det visade två
svenska juniorer i fältskyttet. Glatt nog.

BANSKYTTET AVGJORDES EN

fin fredag i Dagsås. Här blev det
idel norskt på pallen. Först ut
var liggandetävlingen. Där gick
Fredrik Thyberg från Edsbjörke
in i finalen som sexa, och ur
densamma som sjua, med 256,8
poäng. Övriga blågula i finalfältet var Sara Borg och Martin
Gustafsson på elfte respektive
tolfte plats. Längsta strået i den
norska tätkampen drog Geir Atle
Metveit med 260,2 poäng. Han
följdes närmast av Roger Ottosen
och Tor Harald Lund. Geir drog
även med sig laget till seger före
Danmark, som i sin tur hade 2,5
poäng ned till Sverige.
Huvudnumret, i alla fall enligt
våra grannländer, var ställningsskyttet på eftermiddagen.
Den innehöll en 3x5-serie och
därefter norska grunnlagen (3
stå, 3 knä och 4 liggande på
fem minuter). Tävlingen avslutas
5

Norske Tor Harald
Lund hade ett bra NM,
med bland annat två
individuella guld.

sedan med C-, B- och A-final samt
en ungdomsfinal.
Bälgvikens Elin Åhlin i B-finalen
stod för det första riktigt imponerande svenska resultatet.
Utifrån ledarbanan bankade hon in
en 97-serie, där de åtta första skotten var tior. Med 326 poäng kom
hon senare att spränga in sig som
nia och bäste svenska i totalsammandraget.
I A-finalen var tidigare nämnde
Fredrik Thyberg ende svenske
skytt. Han hade sällskap av tre
danskar samt elva (!) norrmän.
En 46:a i knä blev tuff i det hårda
sällskapet, varför värmlänningen
slutligen summerades till 324
poäng och en tolfteplats. I toppen
spurtade Tor Harald Lund till sig
segern med 336 mot 334 och
332 för landsmännen Pål Öyvind
Örmen och Hans Kristian Wear.
Ungdomsmästerskapet gick i
samma stil som seniortävlingen. 
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 Marcus Åhlin gick in och ur finalen som sexa med 305 poäng.
Vann här gjorde Magnus Bjerke
före Kathrine Aanerstad Lund
och Joakim Myrvang.
Svenska juniorer övertygade
På lördagen väntade fältskytte
och sekundfältskjutning i Hajom,
och här skulle två svenska juniorer visa framfötterna. Juniorerna
Daniel Wallberg från Loos och
Marcus Åhlin från Bälgviken
visade alla oss andra att det nämligen går att besegra norrmännen.
De gjorde det i fältmomentet.
Daniel ledde redan inför fältfinalen med 38 träffar.
– Jag hade bara tappat 4 träff
totalt på 7 stationer - varav två
dubbelmål och ett knämål. Det
var riktigt bra, skriver Wallberg på
sin blogg http://danielwallberg.
blogspot.se/
Wallberg följdes av Eline Tovseth
Vatne på samma träffantal.
Marcus Åhlin skuggade så långt
med 36 träffar. Då finalkampen
var över kunde Daniel kvittera ut
guldet och Marcus silverpengen,
efter att ha skjutit 9 respektive
10 träff i finalskotten. Finalen
minns Wallberg dock inte så
mycket av, skriver han på sin
blogg. I stället var fokus bara på
att göra rätt.
– Den känslan när jag insåg att
jag hade vunnit var helt underbar. Att Marcus var tvåa gjorde
att allting blev minst dubbelt så
roligt! Vi hade brutit norrmännens
dominans, och jag var nordisk
mästare.
På seniorsidan ledde Hans Kristian Wear med 41 träffar och en
dito före ett par landsmän. Men
6

Station 4.

Norska juniorer på banskyttets pall – vinnande Magnus Bjerke, Kathrine Aanerstad Lund och Joakim Myrvang.

Marcus Åhlin, tvåa i juniorernas fältskytte.

efter finalen fick han se sig besegrad av Tor Harald Lund, som därmed hade en stor helg i Sverige.
Lagmässigt såg de blågula till
att hålla Danmark bakom sig i
fältskyttet. På seniorsidan vann
Norge med 447 träffar mot 423
för Sverige och 407 för Danmark.
Bland juniorerna vann Norge med
133 träffar mot 127 för Sverige
och 111 för Danmark. ■

Inskjutning.

Fredrik Thyberg var ende svensk i A-finalen i ställningsskyttet.
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SM BANA 300 M

ANDERS OCH ELIN
mästare i Arvika
text och foto ANDREA FRANZÉN, Arvika SKG

Att förlägga SM i Arvika en helg i september var på pappret inte helt problemfritt. Dels så råder skjutförbud på banan under söndagar och måndagar, och trots
många förhandlingar med kommunen under nästan ett år så blev SM tillslut
förlagt under fredag och lördag. Dels så visste vi, av erfarenhet från när vi höll NM
2007, att september betyder dimma i nio dagar av 10… Men trots detta strömmade
skyttarna till. Och trots att vi stirrade in ett mjölkvitt töcken på fredagmorgon, så
lyckades vi ändå lösa ett härligt, intensivt SM.

Den värmländska dimman var närvarande.
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EFTER ATT DIMMAN till slut lättade på fredagen bjöd Paradisbanan på hårda och spännande
tävlingar i liggande skytte. Den
största dramatiken återfanns
framför allt i seniorklassen. Där
krävdes det tre särskiljningsskott
innan vinnaren var klar.
Till seniorfinalen kom det att
krävas 242 poäng, och i topp låg
Anders Brolund och Helena
Jansson på vardera 247. Trots
svängningar under finalen var det
till slut även mellan dessa två det
skulle stå, när guldet skulle fördelas. Efter de 10 skotten i finalen
var de helt lika. Särskiljningsskott
fick alltså tas till. Både Helena
och Anders visade att de inte ville
ge sig så lätt, utan började båda
två med varsina tioettor. I tredje
skottet lyckades dock Anders
hålla sig inom tian, medan Helena

sköt en nia. Anders kunde nu för
första gången titulera sig som
svensk mästare i en nationell
gren, efter nio silver tidigare. Där
bakom hade Göran Åhlin klättrat
upp till tredje plats.
Hans avancerade
I veteranfinalen blev det inte fullt
så spännande som särskjutning.
Men istället passade Hans Hägglund från Skultuna på att avancera, från den andra banan upp till
ett SM-guld. Tätt efter skuggade
Donald Johansson, Ale, på silveroch Johny Vadebo, Landskrona,
på bronsplats.
Anders Brolunds Värmland
hade i övrigt också en bra dag
på skjutbanan. Värmland vann
distriktslagstävlingen endast en
poäng före Stockholm, som i sin
tur var bara en poäng före Skåne.

Elin Åhlin väntar nervöst på resultatet i det
avgörande skottet i finalen.

Anders Brolund har just säkrat sitt första
nationella SM-guld.

Tillsammans med Eric Wallberg
vann Anders även föreningslagstävlingen för Arvika. Silvret gick
till Bälgviken och bronset till
Ununge.
Hos veteranerna var det Västsvenska som tog hem guldet
medan Stockholm igen fick se
sig besegrade på silverplatsen.
Bronset gick till Örebro län.
Kvinnorna dominerade i ställningar
När ställningsskyttet på lördagen
skulle avgöras gjorde herrarna
ett tappert försök att knipa de
ädlaste medaljerna men hur de
än gjorde var det tjejerna som var
i fokus och såg till att det var en
dramatisk avslutning på SM-tävlingarna i Arvika.
När det var ett skott kvar i seniorfinalen skiljde det bara en poäng mellan Elin Åhlin, som stod 

Ställningsvinnaren Elin Åhlin får en grattiskram av tvåan Linda Strand.
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skiljde bara ett par poäng inför
sista skottet mellan Donald Johansson och Lars-Göran Lundqvist. Men Donald visade att han
gärna ville ha ett guld till, innan
säsongen var slut, och lyckades
med en 8:a i sista skottet knipa
sitt 13:e SM-guld. Silver till LarsGöran. Efter dem hade Tore Bjurvén avancerat till en bronsplats.
I lagtävlingen hade Värmland
en bra dag på banan igen. De
vann både med distriktslaget
och även föreningslaget genom
Karlstad-Ulvsby 2 (!), med Henric
Nordlöf och Mattias Gärdestam.
Tvåa bland distriktslagen blev
Dalarna, och trea var Gävleborg.
Hos föreningslagen slutade
Skultuna tvåa och Söderala trea.
Värmland lyckades även knipa
Göteborgspokalen. I veteranklassen vann Stockholm storstilat,
före Västsvenska och Värmland,
bland distriktslagen.

I väntan på skjutning.

Värmländskt, stockholmskt och skånskt på distriktslagspallen i liggande.

 på bana ett, och den vilt spurtande Linda Strand på bana sex.
Allt hängde på det där sista skottet, och båda två såg ut att gräva
djupt i erfarenhetsbanken för att
samla kraft. Elin hade ju goda
minnen från Arvika för bara några
månader sedan, då hon i stor stil
tog hem Arvikakedjan. Och senast Linda var med på ett SM vann
hon guld. Båda visste alltså hur
situationen skulle hanteras. När
den dolda markeringen slutligen
öppnades hade båda skjutit en
8

nia. Det ledde till att Elin Åhlin
höll för favorittrycket och vann
SM-guldet på 331 poäng, före
Linda på 330!
Efter skyttedrottningarna var det
Olle Gabrielsson som lyckades
knipa bronset från sin femteplats
in i finalen. Enligt säkra källor är
Olle skyldig Linda en middag,
eftersom hon lyckades slå honom
i finalen...
Tjej att hålla ögonen på
Även ännu en tjej i finalen drog

uppmärksamheten till sig. Den
blott 14-åriga Fanny Storm från
Loos tog alla med storm, genom
att skjuta in sig i finalen på 233
poäng. Detta bara för att sedan
skjuta 49 p i knäserien och avancera genom fältet. Linda och Elin
kommer få en till tjej att fajtas
med framöver!
Bland veteranerna är det väldigt
glest med damer i sällskapet, så
där fick herrarna i lugn och ro
kämpa om medaljerna. Dock var
kampen hård in i det sista. Det

Avslutningsvis
Förutom dimman så förlöp tävlingarna utan större missöden. Vi
i arrangörsstaben har tagit till oss
den positiva responsen på att det
var pengapriser som hederspriser
och att hastigheten på resultatredovisningen var god. Samt att
vi lyckades hålla icke närvarande
skyttar väl informerade om resultaten, trots att vi säkert nästan
fastnade i något spam-filter på
grund av vårt intensiva uppdaterande på Facebook. Arvika SKG
tackar alla skyttar för fina och
spännande tävlingar och hälsar
er alla välkomna tillbaka. Om inte
annat till Arvikakedjan 2014! ■
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Samverkan med Hemvärnet
Skytte med Ak4, och deltagande
i SM, förutsätter att den enskilde
tillhör Hemvärnet och innehar
behörighetsbevis för Ak4. Verksamheten bygger nämligen i sin
helhet på nära samverkan mellan
SvSF och Hemvärnet lokalt, regionalt och på riksnivå. Rikshemvärnschefen, som den här gången
var förhindrad att besöka arrangemangen, brukar också framhålla
värdet av denna samverkan. För
att Hemvärnets personal skall
stimuleras till träning, och därmed
bli bättre skyttar.

AK4

Guldmedaljören bana, Stefan Sundelin efter avslutad final.

UPPSTICKARE FRÅN SÖDER BRÖT

text och foto LARS LENNARTSSON

NORDLIG DOMINANS
När Ak4-SM avgjordes den 17-18 augusti i Halmstad samlades 184 deltagare som representerade alla delar av
Sverige. Som helhet genomfördes tävlingarna på ett välplanerat och bra sätt av Hallands skyttesportförbund,
med starkt och förnämligt stöd från Hallandgruppen, där boende och tävlingscentrum förlagts till Lv6 i Halmstad. Banskyttet genomfördes på regementets skjutbaneområde, där allt fungerade perfekt. En ovanligt snygg
och välskött bana förde tankarna till en golfanläggning. Fältskyttet genomfördes på det klassiska Nyårsåsens
skjutfält, bortsett från en station på skjutbanan. Resultatmässigt noterades i några fall lite ”uppstickare” från
landets sydligare delar. Det gjorde att den nordliga dominansen i viss mån begränsades.
9

Nordlig dominans i banskytte
Lapplandsjägargruppens deltagare hade en lyckad dag. De erövrade alla mästartitlar i banskyttet,
såväl individuellt som i de två
lagtävlingarna.
Efter en stark finalskjutning,
och avancemang från femte
plats i finalfältet, blev Stefan
Sundelin från Lapplandsjägarna
svensk mästare på 322 poäng.
Detta var hans andra SM-tecken
i banskytte. Även Alf Grankvist,
Boden, avancerade och han gick
från åttonde plats till ett silver,
med 321 poäng. För Håkan
Kunto, Lapplandsjägarna, var
det omvänt förhållande. Han
lyckades bäst av alla i grundomgången, och var där ensam om
utmärkta 189 poäng. Men med
lite olyckliga enkelskott i finalen
tappade han sin ledning och blev
bronsmedaljör på 321. På fjärde
plats kom Ulf Lindeberg, Piteå,
med 320. Femma blev Peter
Elmerup, 451.komp Halland.
Nämnas kan att både Håkan
och Ulf tidigare varit svenska
mästare i Ak4-fältskytte. SMguldet i tävlingen mellan utbild-

ningsgrupper gick således till
Lapplandsjägargruppen, som
segrade på 893 poäng. Silvermedaljör blev Norrbottensgruppen på 868, och bronset erövrades av Västerbottengruppen på
863 poäng. Lapplandsjägarnas
Övertorneåkompani blev svenska
mästare på 372 poäng. Silvret
gick till Hallandsgruppens 451.
komp på 363 och bronset erövrades av Norrbottensgruppens
Boden på 357. Dagen avslutades med gemensam måltid och
prisutdelning. Prisbordet bestod
av varukorgar med diverse ätbart
innehåll.
Jämnt fältskytte med sydliga
”uppstickare”
Avslutande dagens fältskytte var
en bra och varierad fältskyttestig.
Den innehöll både traditionella
fältskyttestationer, och moment
hämtade från dagens kompetensprov med snabb skjuttid
i olika ställningar och kort avstånd. Fältskytte kan vara svårt
att arrangera, med hänsyn till
terräng och annat, men kanske
borde svårigheten ha varit mer
varierad. Nu avgjorde i princip två
figurer och därmed blev det väldigt jämnt i resultaten. Hela 34
skyttar var inom 5 poäng i topp.
Ett skogsbryn som bakgrund för
halva målgruppen på en station
skapade en del diskussioner,
men det visade sig att medelträffen på de båda halvorna var lika.
Noteras kan att svenske mästaren sköt på den ”svåra” halvan.
Skogsbryn är kanske en sak för
nästa arrangör att tänka på. Inte
minst för att undvika eftersnack
om orättvisor.
Räknat i pallplatser blev fördelningen lite mer spridd över 
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 landet, tack vara sydliga ”uppstickare”. Västerbotten tog hem
2 guld och 1 silver, Skåne 1 guld
och 1 silver, Uppland-Västmanland 1 silver, Lapplandsjägarna 2
brons och Norrbotten 1 brons.
Dubbel särskjutning
Mästerskapet var, som nämnt,
väldigt jämnt, och två skyttar lyckades skjuta 50 träff, det vill säga
fullt! Därmed fick särskjutning
tillgripas mellan Erik Nörregård
och Leif Ögren. Det blev en jämn
kamp i den kompetensprovsinspirerade särskjutningen med
snabb tid, tre skjutställningar och
kort avstånd. Det kryddades extra
med kraftigt regn. Med 6 mot
5 blev Leif Ögren, Batstab Västerbotten, svensk mästare. Erik
Nörregård, 463.komp Skånska
gruppen, silvermedaljör således.
Inga innerträffar markerades.
Därmed krävdes särskjutning
även om tredje- och fjärdeplatsen, då två skyttar skjutit 49
träff, och exakt lika, på de olika
stationerna. Här drog Magnus
Noppa, Övertorneå Lapplandsjägarna, längsta strået. Han segrade med 8 mot 7 mot Torbjörn

Trumpetfanfar för medaljörerna.

Mårtensson, Blekingegruppen.
Femma blev Magnus Andersson,
172.komp Dalregementsgruppen, på 48 träff. Han tappade
två träff på första stationen, och
gick därmed före ytterligare tre
med samma träff.
Svenska mästare i lag för utbildningsgrupper blev Västerbot-

ten på 218 träff. Silvret gick till
Uppland-Västmanland på 217
och bronset till Lapplandsjägarna
med 216. Svenska mästare
i kompanilag blev 463.komp
Skånska gruppen på 96. Silver
till 13 batstab Västerbotten på
93 och brons till Luleå Norrbotten 93 träff.
Dagen avslutades enligt gårdagens koncept. I samband med
detta överlämnade undertecknad två SvSF-standar, som ett
tack för välplanerade och bra
genomförda tävlingar. Mottagare
var Hallands Skyttesportförbund,
via tävlingsledaren Michael
Normann, och Hallandsgruppen, genom dess chef major
Roger Djupsjö, tillika engagerad
tävlingschef. ■

VILL MAN,
SÅ GÅR DET!
DET
DESSUTOM BLEV DET RIKTIGT BRA!
text och foto LARS LENNARTSSON

KPIST

Leif Ögrens segergest eftergenomförd särskjutning i fält.

Vänstermontage av riktmedel.

Medaljtrion i kompanilag bana, 451.komp Halland, Övertorneå, Boden.
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Som vanligt under senare år var det svårt att hitta
arrangör för årets kpist-SM. Östergötland tillfrågades och
var tveksamma med anledning av otillräcklig bankapacitet
och osäkerhet gällande terräng för fältskytte.
Efter kort betänketid kom dock ett ja. Därmed besannades den gamla tesen ”vill man, så går det”.
Dessutom blev det riktigt bra, med mycket välplanerade
och väl genomförda tävlingar.

Skjutbana återställdes - kulturminne?
Norrköpings skyttegille hade
tidigare, när deltagandet krävde
detta, en skjutbana med inte
mindre än 45 ställ. Minskat deltagande och alltför krävande
underhållsarbete, delvis beroende
på kraftiga sättningar i markörgraven, gjorde att endast 15
banor använts och underhållits
under senare år. Medlemmarna
utförde nu en jätteinsats genom
att återställa markörgraven till acceptabel nivå, röja det igenvuxna
kulfånget, samt tillverka tavlor för
ytterligare 10 ställ. Därmed kunde
banan utökas och godkännas för
25 skjutplatser inför kpist-SM.
Starkt jobbat! I området finns
även banor för korthåll, pistol, lerduva och viltmål. Dessutom finns
kulturvärden som borde bevaras
åt kommande generationer. Detta

gäller inte minst skyttegillets
pampiga klubbhus från förra sekelskiftet. Här finns bland annat
en väl tilltagen samlingssal, med
fri takhöjd, och en stor öppen spis
i vardera änden. Tänk er detta
område kulturminnesmärkt och
fyllt med skytteverksamhet, vilken
tillgång för skytterörelsen!
Banskytte ställningar
med ”solvändarpaus”
Lite nytänkande gjorde att bantävlingarna startade med ställningsskytte under fredagen. Detta
för att skyttar med liggandeskytte
som huvudintresse skulle få två
dagar i följd. Många fick också en
aha-upplevelse genom ”solvändarpausen”. Det vill säga paus
under de 20 minuter när släpljus
kunde orsaka skuggbildningar på
tavlorna. En uppskattad detalj 
SKYTTESPORT WEBB nr 4 2013

Skåneskyttar framför Norrköpings skyttekilles storslagna klubbhus.

SM ställning: silver Eva Pettersson, guld
Sixten Backman och brons Dan Andersson.

Alla medaljörer i fältskytte.
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Veteran-SM ställning: silver Lars Lennartsson, guld Jonny Olsson och brons Lars Tofftén.

 i ett tävlingsarrangemang som
genomfördes på ett utmärkt sätt.
Sixten Backman, Stenkumla,
hade en bra dag och blev svensk
mästare på 415 poäng. Därmed
blev marginalen hela 7 poäng
till övriga pallplatser. Där blev
Eva Petterson, Ale, silvermedaljör och Dan Andersson, Orust
Östra, bronsmedaljör. Båda med
407 poäng. Nämnas bör att Eva
inledde finalen på sjunde plats
och hon sköt där 41 i liggande.
Ett resultat som borde knäcka de
flesta, men inte en trygg Aleskytt.
Eva fortsätter finalen med 49 i
knä och 48 i stå!
Fjärdeplatsen går till Daniel
Lindblad, Skällinge 404 poäng,
efter avancemang från 17:e plats,
och femma blir Olle Eriksson,
Forshälla/Torp, på 403 poäng.
Efter framför allt en stark finalinledning, med två 49:or, slutade
segermarginalen på åtta poäng
för svenske veteranmästaren
Jonny Olsson, P2. Han sköt 413
poäng och detta var hans andra
mästartitel i denna disciplin. Silvret gick till undertecknad, Lars
Lennartsson från Löderups skyttekår, på 405 och bronsmedaljör
blev Lars Tofftén, Stenkumla.
Efter en olycklig liggandeserie
i finalen stannade även han på
405. Fjärdeplatsen gick till Birger
Johansson, Stenkumla, 399
och femma blev Degerfors Kjell
Strömberg på 397.
Gotland och Skåne i ställningslag
Svenska mästare på 1317 poäng
i förbundslag blir Stenkumla, eller
egentligen Gotland. Alla lagmedlemmar kommer från samma
förening. Samma är förhållandet
i silverlaget Norrbotten, där fem
Ale-skyttar samlar 1304 poäng.

Bronset går till Stockholm på
1298 poäng. Svenska veteranmästare i förbundslag blir Skåne,
med skyttar från fem föreningar,
på 1333 poäng. Silver till Gotland,
på 1285, och brons går till
Östergötland på 1264. Svenska
mästare i föreningslag blir Stenkumla skg på 538 poäng, silver
till P2 skf 537 och brons till Ale
skf på 537poäng.
Liggandeskytte populärt
Återigen var liggandeskyttet mest
populärt, och så har det varit de
senaste tre åren. Nu deltog 154
skyttar. Svensk mästare blev
Ales Jan-Åke Pettersson på 429
poäng, efter förhållandevis jämn
skjutning. Hans lägsta resultat
kom redan i första serien, där en
45:a noterades. Sju poäng efter
Jan-Åke kom silvermedaljören
Lars-Olof Gerhardsson, Löftadalen, som nådde 422 poäng. Bronset gick till Jonas Roslund, Svalöv,
på 419. Fyra blev Lars Hagman,
Söderhamn, med 418 poäng.

Därefter blev det väldigt tätt med
sju skyttar inom två poäng. Bäst
av dessa var Göran Andersson,
Svalöv, med 417. Södertelges
Bo Wettergren låg i topp på 287
inför finalen, men hade oturen
att råka ut för en 40-poängare
i första serien. Därmed var det
kört och det hela slutade med en
sjätteplats.
Svenskt veteranmästerskap
slutade med ”dött lopp” mellan
Jan Tegnemo från Ålem och
Karl-Ingemar Johansson från
Växjö. De stannade båda på 431
poäng och därmed var det tid för
särskjutning. Den avgjordes efter
första skottet med 101 mot 9, till
fördel för Jan. Jan blev därmed
svensk veteranmästare och
silverplatsen gick till Karl-Johan.
Jan har för övrigt en veterantitel i
liggande och ett SM i ställningar
sedan tidigare. Bronsmedaljör
blev undertecknad, Lars Lennartsson, med 429. Roland Resman, Revinge, fick totalt 424
poäng och avancerade till 

SM ställning förbundslag: segrande lag Gotland.
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 fjärdeplatsen. Femma blev
Gunder Svensson, Tierp-Tolfta,
på 424.
Skånes dag i liggande
Skåne hade en stor dag i lagtävlingarna, med seger i samtliga.
Svenska mästare i förbundslag
blev således Skåne på 1379
poäng. Silvret erövrades av
Norrbotten som hade 1362
och bronset gick till Stockholm
på 1347 poäng. I veteran-SM
blev Skånes segerresultat 1399
poäng. Silver till Småland som
hade 1378 och bronsvinnare blev
Gotland på 1362 poäng. I SM för
föreningslag blev det dessutom
dubbelt Skåne i topp, genom P2
skf som blev mästare och Svalövs
skf på andraplatsen. 556 för
båda. Tredjeplatsen gick till Ale
skf på 555 poäng.
Fältskytte på privat mark
och äggförsäljning?
Sista dagen flyttades tävlingscentrum till Västra Husby Bygdegård, strax söder Norrköping.
Där genomfördes fältskyttet på
privat mark, tillhörande fyra olika
markägare som ställt upp på ett
fantastiskt sätt. Inte nog med
att de upplåtit marken. På flera
ställen hade betesvallar ansats
till golfgreenliknande områden
mellan skjutplats och figurgrupper. Detta blev en skönhetsupplevelse, när den betraktades från
väntplatsen vid inskjutningsstationen. Vyn hade en slingrande väg
i mitten och stationer utspridda
i flera olika väderstreck, mellan
små skogspartier. När vi står där
kommer en dam i rask takt och
vill köpa ägg. Efter lite tveksamma svar från oss skyttar, hävdade
hon bestämt att detta brukade
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man kunna göra i samband med
fältskytte. Kanske ett bra sätt att
skapa kontakt med ortsbefolkningen, och därmed få förståelse
för vår verksamhet ute i bygderna?! Så fick vi uppleva en mycket
välplanerad och varierad fältskyttestig, med förhållandevis hög
svårighetsgrad på grund av luriga
vindar. Kurt Harrström och hans
medhjälpare Per Andersson skall
ha en eloge för anrättningen.
Spridning av fälttitlar
Mästartitlarna i fältskytte fick en
bättre geografisk spridning än
vad det blev i banskyttet. Svensk
mästare blev Gunilla Norbäck,
Stenkumla, med starka 55 träff.
Därefter följde tre skyttar med 53
träffar. Flest innerträff hade Bo
Wettergren, Södertelge, som därmed blev silvermedaljör. Bronset
erövrade Lars-Olof Gerhardsson,
Löftadalen, och Gunnebos Håkan
Beijer hamnade på den lite retliga
fjärdeplatsen. Femma blev Jari
Hokkanen, Turinge, som var
ensam om 52 träff.
Svensk veteranmästare blev
Torgny Häll, Gullbergs Härad,
på 53 träff. Silvret gick till Kjell
Strömberg från Degerfors, på 52,
och bronset till Bengt Dolk, Norrköping, 52 träffar. Tävlingsledaren
Torbjörn Andersson, Norrköping,
som hade 51 träff blev här fyra,
och Lars Tofftén, Stenkumla,
femma på 50 träff.
Fyra lagmedaljer till Östergötland
Trots lite geografisk spridning
av medaljer i fältskyttet gick
totalt fyra till Östergötland.
Svenska mästare i förbundslag
blev Stockholm som segrade på
228 träff. Silvret gick till Gotland
på 226 och brons till Öster-

Särskjutning i Veteran-SM liggande mellan Karl-Ingemar Johansson och Jan Tegnemo.

SM liggande: silver Lars-Olof Gerhardsson, guld Jan-Åke Pettersson, brons
Jonas Roslund.

Veteran-SM ställning förbundslag: segrande lag Skåne.

götland på 222 träff. Svenska
veteranmästare förbundslag blev
Västmanland på 224 träff, silver
till Västsvenska 218 och bronset
erövrades av Östergötland som
fick 217 träffar.
I SM för föreningslag toppade
två lag från Östergötland. Gullbergs härads skg blev svenska
mästare på 104 träff och silver-

platsen gick till Norrköpings skg
på 103 träff. Stenkumla, som
hade 99 träff, tog brons.
Därmed återstår bara att tacka
för bra SM-arrangemang. Vi ser
alla fram mot att åter träffas i
samband med denna skyttehögtid under 2014. Var detta blir
är i skrivande stund dock inte
klart. ■

Veteranmästaren liggande, Jan Tegnemo
direkt efter särskjutning.

Mästarna i Veteran-SM och SM fältskytte.

SM fält föreningslag: Segrande lag Gullbergs härads skg.
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JSM
– ur mitt perspektiv
text AGNES SVEDBERG – Björksta USKF

– Ska vi ses i helgen?
Som så många andra gånger blir mitt svar:
– Nej, jag kan inte. Jag ska skjuta.
Och den här helgen är det inte vilket tävling som helst.
Det är JSM, en av de tävlingar som jag går och ser fram
emot hela sommaren.
REDAN PÅ FREDAGEN körde vi
igång med fältskjutningen. Även
fast fält inte är min starkaste
gren, så måste man ju vara med,
bara för att. Därför stod jag redo
på fredag eftermiddag med ett
glatt humör och avståndstabellen
i fickan.
Min största rädsla var att jag
skulle skruva åt fel håll. Det har

jag gjort flera gånger förut, och
det är ingenting jag rekommenderar… Men man lär sig av sina
misstag, och efter att jag har
skjutit på sista målet var bössan
nollställd. Tyvärr har jag bedömt fel
avstånd på de flesta målen och på
tok för många skott ligger precis
ovanför figuren. Det känns faktiskt mer snopet att få ett dåligt 

Agnes Svedberg.

Linda, Malin och Anna.
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TIPS! Mer om hur det gick på JSM hittar du bland gevärssektionens nyheter på www.skyttesport.se samt i resultatlistorna som
hittas i SvSF:s tävlingskalender.
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Emma Wallerström, Ununge Sf - en av många JSM-deltagare.

 resultat på grund av att man har
bedömt fel avstånd, än när man
har skruvat bort sig. Även fast jag
själv inte nämndes i toppskiktet
är det alltid roligt att lyssna på
vad alla andra får för resultat.
Och tack vare speakern, som
rapporterade vad skyttarna hade
för resultat utefter banan innan
de skjutit alla stationer, så blev
väntan mycket mer spännande.
Ett stort plus för det!
Bättre lördag
Lördagen var jag betydligt mer
nöjd med. Morgonen började
med att jag startade i min första
300-meters tävling, efter att bara
ha tränat några enstaka skott
innan så jag fått känna på bössan.
Men någon gång måste ju vara
den första! Och ja, det var kul. Lite
ont i handen bara, men det är väl
en vanesak.
Resultatet var väl inte nytt
världsrekord direkt, men jag har i
alla fall skjutit personligt på 173
poäng. Tidigare hade jag ju inget
resultat… Nästa gång kommer
14

det antagligen att bli ännu bättre.
För jag kände att alla skott som
var dåliga nior eller sämre, var just
dåliga, och då har jag något att
förbättra.
Efter det var det att ta sig upp
till femtiometershallen och börja
fixa i ordning. Efter en del diskussioner om huruvida vi skulle sätta
upp tältet vid uppropet eller inte,
beslöt vi oss för att hoppa över
det och hoppas på att det skulle
vara uppehållsväder. Vilket det
blev. Till och med solen vågade
sig fram en stund på eftermiddagen.
Efter att ha varit kontrollant i
första laget var det bara att fixa
grejerna tills jag själv skulle skjuta.
Resultatet fram till sista skottet
var mycket bra. Men när man
vet att något kan bli bra tittar
man gärna upp på resultatet lite
för tidigt. Och vips, så blir det
inte lika bra som man tänkt sig.
Att se monitorn blinka 8,8 mot
en i sista skottet är inte roligt.
Särskilt inte när det är större
tävling. 193 är, vilket som, inget

Daniel Wallberg och Fanny Storm tog hem
lagguldet i 300 m ställning, för Loos Skytteförenings räkning.

Medaljörer i JSM:s liggande skytte på 300
meter. Segrande Sara Borg, Markus Andersson på andra plats och bronsmedaljör
Emelie Hallén.

Markus Andersson tog hem ställningsskyttet på 300 m på JSM, före Marcus Åhlin på
silver- och Tom Axelsson på bronsplats.

dåligt resultat, och final blev det.
Efter en, enligt mig själv, mycket
bra final, så klättrade jag sex
placeringar och slutade tia. Och
det är jag stolt över!
Söndagen inleddes med en välbehövlig sovmorgon. Sådana har
blivit sällsynta sedan man började
med den här sporten. När jag väl
kommer till skjutbanan ska ställningsfinalen på 300 meter precis
börja. Jag blir glatt överraskad att
klubbkamraten Ludwig leder på
183 poäng efter grundomgången.
Med ens blev finalen mycket
intressant. Efter sista ”Eld upphör!”
är dock Markus Andersson vinnare, grattis till dig!
Dags att ordna korthållsbanan
inför dagens tävlingar. Dörrarna
öppnas och hallen blir med ens
mycket ljusare, om än fortfarande kall. Vimplarna står åt både
höger och vänster om vartannat
och vi konstaterar snabbt att
resultatlistan ska bli minst sagt
intressant. Växlande, byig vind är
ju inget idealt skjutväder.
När första skjutlaget är klara

sitter jag själv på uppropet. Självklart nyfiken på resultatet. Skjutledaren säger i högtalaren att
högsta resultatet är 187 poäng
efter första laget. Med ens blir
jag fundersam. Är det så svårskjutet? Men jag blir också taggad. Man vet ju om sin kapacitet
och över 187 har jag skjutit förr.
Dock vet jag att det bredvid
mig finns flera som tänker exakt
samma sak.
Att ha banan längst bort tror
jag var en fördel. Resultatet blev
bra i alla fall: 186 poäng. Fjärde
bästa resultatet, och finalplatsen
var säkrad.
Final. Bana fyra. Med alla möjligheter att skjuta upp mig. Varje
enskilt skott är viktigt och kan
göra stor skillnad.
49 i ligg, och jag vet att jag kan
skjuta bra knä. 93 totalt. Bra. De
sista fem skotten tänker jag inte
skriva något om. Bevisligen kan
allt hända i en final. Jag var väl
inte helt nöjd efteråt, mer behöver jag kanske inte säga.
“Hur dåligt är det att bli tia i sin

första JSM-final? Är det verkligen så dåligt? Tänk på alla de
som inte ens kom till final! Jag
hade varit nöjd med en tiondeplats.” Och så vidare… Fast man
inte tycker att det hjälper när
någon säger allt det där, är det
ändå det som får en att gå vidare. Jag är ju inte så dålig ändå.
Tia i Sverige! Det är bra!
Så efter att ha småsurat en
stund var jag på bra humör igen.
Efter RM-finalen var det bara
att stänga dörrar, bära in stolar

och dra in tavlor. Avslutningsvis
var det en hel del applåder för
ett gäng duktiga skyttar som alla
gjort bra prestationer. Och efter
det var JSM 2013 över.
Självklart kan jag bli bättre.
Fältresultatet kan öka med minst
tio poäng och visst tusan ska
jag sätta det där sista skottet i
liggande! Dessutom måste man
ju visa vad man egentligen går
för i ställningar. Så vart ska vi
åka nästa år? Kristianstad var
det, visst? ■

Sara Borg blev JSM-helgens supermästare.
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Revanschen i Skåne
text och foto PATRIK JOHANSSON, Upphärads SG

Den återkommande korthållslandskampen mot Danmark avgjordes i år i Ystad augusti. Det blev för svensk del ett otal silvriga individuella medaljer, men också en skön
revansch i lagtävlingen.

ett
blåsigt Jönköping kunde vi lära
känna många nya spännande
tillskott bland juniorerna. Det är
alltid kul att se hur dessa kan
mäta sig mot danskt motstånd.
I de övriga klasserna var det ett
ganska meriterat gäng. Många
hade den där revanschlusten
från förra årets rödvita dominans.
För många spenderades fredagens morgontimmar på vägarna
i Sveriges avlånga land. Såväl för
våra supportrar från Värmland,
som tyvärr hamnade i någon
timmes bilkö utanför Helsingborg. Detta efter att en last med
höbalar fattat eld. Bussen via
Göteborg fick meddelandet, och
ändrade rutten över den skånska
landsbygden, denna soliga
augustidag.
De var en skön känsla i gänget
när vi samlades i Ystad. Staden
som hade en lätt vind, när träning stod på programmet. Det
dröjde inte många minuter innan
det började smälla på Sandskogens skjutbana. Efter träningen
hälsades alla välkomna, och
bjöds på en utsökt grillmeny, och
spettekaka, av krögaren Peter
Lindgren som stod för maten under denna helg. Under månens
sken blev det en stilla promenad

EFTER UTTAGNINGEN I
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Korthållslandslaget 2013.

längs stranden innan det var
dags att krama kudden.
Individuellt på lördagen
Lördagen började med en frukost på skjutbanan. Sedan drog
tävlingarna igång kl. 9.00, med
den klassiska invigningsceremonin. Ingen hade värmt upp rösten

den här tiden på dygnet, så nationalsången blev denna gång
instrumental.
Molnen kunde skymma solens
varma strålar, men det var inget
att klaga på. Det var dock en
jobbig vind, som snabbt kunde
ändra riktning. Juniorerna, tillsammans med veteranerna, var

först ut. Det blev en smakstart
direkt bland de äldre, som hade
en trippel efter första omgången.
Efter en lite mindre bra mellanomgång, var det Jonny Vadebo
som alla jagade. Jonny höll hela
vägen och tog hem guldet, före
Michael Normann. Bland juniorerna var det en danska som stal

Stugor.

showen, Astrid Steffensen. Efter
194 poäng i första omgången,
kunde hon fortsätta sin strålande skjutning och skjuta till
sig dagens högsta resultat. Erik
Sundqvist var den som hängde
med bäst av övriga skyttar. Han
slutade på en fin andraplats.
Det blev jämnt i ställningsklassen för seniorerna. 12 poäng
skiljde det mellan 12 skyttar efter den inledande omgången, där
ett par danskar tog täten. Men
Viktor Webeklint visade i andra
rundan var skåpet skulle stå, och
tog över täten. Det räckte inte
hela vägen i finalen, utan ännu
en silvermedalj blev inkasserad.
Dagens största glädjeämne kom
för seniorer i liggande. Där var
det ett getingbo in i det sista.
Peter U. Larsson gjorde ett litet
ryck inför finalen, och Johanna
Nilsson hängde på. Ingemar
Månsson, som var två poäng
från bronsmedaljen, imponerade
i finalen. Han tog inte bara in
dessa poäng, utan gick även
förbi. Detta innebar att flaggorna
vajade så underbart blågult i
vinden under prisutdelning. En
liten notis är att alla individuella
silvermedaljer gick till Sverige
detta år.
Senare under kvällen var det 

Alf Selin och Michael Normann.

Fredrik Karlsson.

Maggan Ekberg Emilsson.
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Peter U. Larsson.

Tillresta supportrar.

 framdukat en trerätters middag, på restaurangen ”Världens
Ände”, där allt avrundades med
chokladpudding. Kvällen avslutades i stugorna. Gamla minnen
och anekdoter är alltid ett kärt
återkommande ämne. När tiden
var inne slöts ögonen, och sista
natten med gänget var här.
Söndagens lagtävling
Söndagens frukost stod dukad
på skjutbanan, inför den stundande lagtävlingen. Juniorerna
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hade en kämpig dag i blåsten,
och kunde inte riktigt hänga på
Danmark i år. Det blir lätt stora
siffror, när det är flera resultat
som ska räknas i ett lag. Det
blev till slut 23 poängs försprång
för det rödvita laget. Seniorskytten Fredrik Karlsson, som i
dessa sammanhang är den mest
rutinerade skytten i det svenska
laget, hamnade för första gången i det han kallar ”skämslaget”.
Laget som är först ut, efter att
startlistan baseras på lördagens
resultat. Men ny dag och nya
tag. En stabil insats stod han för,
vilket gav en skön start. Jakten
på poäng fortsatte. Känslan var
att både seniorer och veteraner
kände ett sorts lugn och harmoni. Ingen gjorde de där riktiga
toppresultaten, utan alla hade en
jämn nivå. Det räknades febrilt
framför live-visningen, under
det sista skjutlaget. ”Hur ligger
vi till?” ”Vad krävs i sista knä?”
”Klarar Danmark dessa vindar?”
Men vi behövde aldrig oroa oss,
för vi fick se ett par svenska
ställningsskyttar som övertygade. Johan Yngvesson och
Viktor Webeklint lade in en extra
växel. Det gjorde att ett lång
dansk segersvit kunde brytas,
med Sveriges 2562 poäng mot
Danmarks 2532. Den underbara
känslan av att få kliva längst
upp på pallen i en landskamp,
borde fler få uppleva. Sjunga den
svenska nationalsången, med ett
skönt gäng, där man tillsammans
vinner eller förlorar. Resan hem
gick lätt. Med vinden i ryggen,
och ett leende på läpparna. Tack
skyttar, ledare, och alla ni i arrangörsstaben som gjorde resan
till Kurt Wallanders hemstad
oförglömlig. ■

SVENSKA UNGDOMSCUPEN
LUFTPISTOL 2013-2014
Nu går det mot mörkare tider och det börjar
ploppa i kulfången på
10m-banorna. Då är det
hög tid att planera för
klubb- och distriktstävlingar i Svenska Ungdomscupen Luftpistol, ett
samarrangemang mellan
SvSF och SPSF.
klubbtävling under enkla former, där
skyttarna kan få en inblick hur
en tävling går till. Nyttja gärna
instruktionsfilmerna, som ligger på Skyttesportförbundets
Youtubekanal, för genomgång
av skjutteknik och säkerhet.
Är man väl förberedd så är
det ännu roligare att tävla i
pistolskytte!
Planera sedan in upp till tre
kvaltävlingar i varje distrikt
(fyra i Norr- och Västerbotten), där den sista räknas som
Distriktsfinal. Regionansvarig
beställer medaljer och dekaler
av undertecknad inför finalerna.
Det är naturligtvis roligast för
skyttarna att samlas på större
tävlingar, men i mindre distrikt
kan ett kval enkelt arrangeras
en vardagskväll. Det viktiga är
att inbjudan finns ute i sektionens tävlingsprogram i god
tid, då många skyttar vill resa

ANORDNA GÄRNA EN

På bilden ser vi pristagare i årets klass Lp11.

1. Andersson, Jenny
2. Bredåker, Daniel
3. Olausson, Andrea
4. Lund, Mattias
5. Olsson, Alexander
6. Heed, Alexander

Öckerö SF
Lönsboda SSK
Öckerö SF
Härryda PSSK
Lönsboda SSK
PK Hjorten

på många tävlingar respektive
studerar på annan ort.
Att arrangera resor kan vara
ett sätt att knyta föräldrar
tätare till verksamheten och få
fler ledare och tränare i föreningen. Detta hjälper också till
att skapa en regional samhörighet bland ungdomarna samt
ger en vilja att mötas igen på
Riksfinalen och andra tävlingar.

98
98
97
95
97
96

96
97
96
99
97
96

98 100
95 96
95 97
97 94
96 95
96 95

totalt 392
totalt 386
totalt 385
totalt 385
totalt 385
totalt 383

Och viktigast av allt - att ungdomarna inser att tävlingarna
är det roligaste med att skjuta
pistol!
Konceptet har bara mindre
ändringar, se reglementet
som finns på pistolsektionens
hemsida på www.skyttesport.
se. Anmälningstiden inför
finalen har upplevts som för
kort, och därför är sista datum

för tävling/resultatredovisning
den 3 februari 2014. Viktigt att
resultat rapporteras in snarast
efter tävling. Gärna i Excel till
ungdomscupen@skyttesport.
se.
De bästa skyttarna i varje
klass kallas sedvanligt till
finalen som går 9 mars 2014.
Plats är inte klar vid pressläggning. ■
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text JOHANNA KLEMMEDSSON foto TOM AXELSSON och JOHAN CHRISTENSSON

SKYTTEUNGDOMAR PÅ
”TOPPKONFERENS”
I år tog Ungdomsrådet sin årliga ungdomsträff till lite
högre höjder. Vi var nämligen högt upp i Sverige, och
högt uppe på Åres toppar, och härjade. Det var på hotell
Holiday Club som vi spenderade halva helgen. Den andra halvan spendera vi ute på Åre by. På schemat stod
det föreläsning, inspiration och en hemlig teambildning.

SISTA HELGEN I september
samlades 24 ungdomar, från
Malmö i söder till Boden i norr,
för att ha en rolig och utvecklande helg tillsammans. Under hela
fredagen och lördag morgon var
det resdag för de allra flesta av
oss. Vissa reste med nattåg och
andra med flyg. Väl framme på
lördag morgon började vi dagen
med en riktig frukost. Kan man
få en bättre start på dagen än
med hotellfrukost?

Föreläsningar
Mätta och belåtna började vi
med helgens program. Först på
schemat stod ”bryta isen-lekar”.
En av lekarna gick ut på att man
skulle sitta i varandras knä, och
den andra gick ut på att man
skulle stå på en stol och kramas.
När vi lärt känna varandra var det
dags för helgens första föreläsning, som Sisu idrottsutbildarna
stod för. Föreläsningen handlade
om hur våra föreningar fungerar
och hur vår organisation är uppbyggd. Med denna nya kunskap
fick vi sedan sitta i grupp och ha
olika workshops. Dagen fortsatte
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sedan med en föreläsning av förbundets sportchef Jonas Edman.
Temat var inspiration, och visst
blev vi inspirerade när vi fick
höra hans resa mot OS-guld.
Teambuilding
På eftermiddagen fortsatte vi
med dagens höjdpunkt, nämligen
teambuilding. Men vad vi skulle
göra var det ingen som visste
om, inte ens ungdomsrådet. Väl
på plats gick teambuildingen till
ungefär så här; vi blev indelade
i fyra lag med en gruppledare i
varje lag. Varje gruppledare fick
en surfplatta och en karta med
10 olika platser, och varje plats
gav olika mycket poäng. Vi i
laget skulle då under tre timmar
besöka dessa plaster, ta en bild
med plattan och skicka in. Under
tiden dök det upp frågor och
extrauppdrag som man skulle
lösa med hjälp av plattan. Det
lag med flest plockade poäng
när tiden var ute vann. Platserna
var utspridda med ganska stort
mellanrum och två av platserna
låg rätt många meter över vattenytan. Men skam den som

ger sig, vissa lag tog sig hela
vägen upp och ner utan större
skador. Efter detta äventyr blev
det hotellets pool och Sauna
World som gällde, innan det var
dags att avsluta dagen med en
gemensam middag.
Projektutveckling
Söndagen började med att ungdomsrådet presenterade sina
projekt som de vill arbeta med.
Sedan fick vi sitta i grupp och utveckla dessa projekt. Grupperna
fick sedan redovisa sina projekt
för varandra, och komma med
synpunkter och förslag. Om ni är
nyfikna på vad vi kom fram till, får
ni hålla ögonen öppna det kommande året. Helgen avslutades
med lite information om kommande träffar och arrangemang,
och kl. 14.00 avgick bussarna
mot Östersunds flygplats. Trötta
men nöjda lämnade vi Åre för den
här gången. Men var så säkra, vi
kommer tillbaka.
Vi tackar ungdomsrådet för en
väldigt rolig och givande helg,
och ser redan fram emot kommande ungdomsträffar. ■

Workshops.

Per och Lisa på väg mot toppen.

Uppe på toppen.
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EN KANOTDAG!
text och foto EMELIE JOHANSSON, elev skyttegymnasiet i Sävsjö

Nej, det är inte felstavat. Vi på skyttegym i Sävsjö har varit och paddlat kanot.

ONSDAGEN DEN 18 september var det nämligen studiedag, och
då hade tränarna planerat att vi skulle ha vår kick-off. Eftersom det
var på en studiedag så var det frivilligt, men nästan alla som kunde
var med. Syftet med en kick-off brukar vara att man gör något för
att snabbare lära känna varandra. Eftersom det redan hade gått en
månad av skolan så kände alla varandra redan, men vad gjorde det,
det är ju alltid kul att hitta på något tillsammans! Och man kan alltid
lära känna varandra bättre.

Okänd destination
Klockan tjugo i nio rullade två minibussar och en bil ifrån skyttecentret. Vart vi skulle eller vad vi skulle göra hade vi inte en aning om.
Allt vi hade fått reda på var att vi skulle ha oömma kläder efter väder,
och något vagt om att ombyte kanske kunde behövas. Efter omkring
tjugofem minuter var vi framme och vi befann oss då cirka tre mil
ifrån Sävsjö, i Svenstorp. Där ser vi långa rader med kanoter och
inser vad vi ska göra. Vi fick varsin flytväst och en paddel, och sedan
fick tvåor och treor para ihop sig med varsin etta att paddla med.
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Kanot efter kanot gav sig iväg utmed en å. Det var en aning grunt på
några ställen och man fick gå ur och dra kanoten. Krockar med både
varandra och trädgrenar förekom, men alla kanoter höll sig på rätt köl
hela färden.

skorna var de snälla och tog, av innan de slängde i sina offer i vattnet.
Genomblöta slutade jag Emelie, Malin och Linnéa Y. Kan säga att det
var långt ifrån varmt i vattnet! Tur att vissa hade med extrakläder, så att
man slapp frysa på vägen hem.

Plums!
Efter cirka två timmar hade de första kanoterna tagit sig de dryga 5
kilometrarna, och var framme. Tjugo minuter senare var alla på fast
mark. Det var ju det här med att kliva ur kanoten och dra upp den på
land som ställde till lite problem dock. Kan säga att vissa klarade det
bättre än andra. Dagens första plums i vattnet bjöd Johan på. Väl i
land så startade tränare Jonas Fyrpihl sin grill, som han i förväg hade
kört dit. Och det bjöds på korv och hamburgare till lunch.

Kvarglömt
De flesta var nu ganska trötta, och på hemresan satt det halvsovande
skyttegymmare lite här och där i bussarna. Ungefär halvvägs hem
kommer jag på att min dyngsura tröja ligger kvar vid ån. För att inte alla
skulle behöva åka med tillbaka, åkte bussen först till Sävsjö för att lämna
alla och sedan tillbaka till Svenstorp igen. Väl där ser Paul att även han
glömt något, nämligen dunkarna med saft. Så lite tur i oturen. På väg
tillbaka, när bussen precis svängt ut på den större vägen igen, får vi ett
samtal och får vända ännu en gång. Även Johan har lyckats glömma sin
blöta jacka... Så en timme från det att vi första gången rullade iväg, åker
bussen nu igen därifrån.
Vi alla hade en mycket rolig dag och tur med vädret hade vi också. Dagen efter väntade skola och en väldigt trevlig träningsvärk i armarna. ■

Höstligt bad
Framemot ett var alla mätta och belåtna, och tränarna åkte för att
hämta bussarna. Då fick några den lysande idén att vissa av oss
nog ville bada. Mobiler och annat letades fram ur fickor, och även
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LANDSDELSKAMP I

NORDISK TRAP
text och foto YNGVE KARLSSON, Storumans Sportskytteklubb

Fredag den 2 augusti åkte ett 21 man starkt lag från
Norr- och Västerbotten till Umeå. Laget bestod av fem
seniorer, fem oldboys 50+, fem veteraner 60+, fyra damer
och två juniorer. I Umeå skulle de ta sig an ett motsvarande lag från Nordland i Norge, i en kamp i nordisk trap,
för att i varje klass kora en Nordkölenmästare.

DAGEN BÖRJADE MED att lagen
kände på varandra och banorna, i
ett antal träningsserier. Stämningen var som vanligt mycket
hög över att än en gång få träffas
och mäta krafterna. Tyvärr tvingades juryn ta beslut om att det
skulle skjutas utan timer på den
nyanlagda banan, på grund av en
mycket osäker funktion.
Lördagen bjöd på mycket bra
skjutväder. Trots detta så skulle
resultaten över lag inte bli särskilt
höga. Efter fyra skjutna serier
ledde Nordland med fyra duvor.
Några av oss svenskar hade
skjutit under sin förmåga. Därför
såg vi det som tämligen enkelt att
på de återstående två serierna på
söndag skjuta ikapp, och till och
med gå förbi, våra norska vänner.
Söndagen gav oss lika gott
skjutväder och naturligtvis så
hade vi det lika svårt med att få
till skyttet. Kampen slutade till
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sist med en förlust för oss med
35 duvor. Hedrande för oss var
att Anders Nordlinder och Bo
Eriksson vann var sin klass, 60+
och 50+.
Vidare kunde vi konstatera att
Nordland kunde mönstra fler
damer och juniorer vilka, enligt
reglerna, som reserver kunde
skjuta in sig i sitt lag. Yngst under
kampen var en 10-årig gutt, Filip
Östensson från Bödö JFF, som
klarade 86 duvor. Bästa resultat
gjorde Kristian Myller från Mo i
Rana med 141+24 träff.
Något besvikna tvingades
vi känna oss besegrade och
konstatera att vi måste öka vårt
engagemang, och mönstra fler
damer och juniorer. Eftersom
Nordland nu leder med fyra
kamper mot tre, så måste vi satsa
hårdare till kampen 2014 som
går i Bodö. ■
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Johny Vadebo och Oscar Klemmedsson.

Jane Jönsson, Inge Lundberg och Ingemar Månsson.

SKÅNSKT MÄSTERSKAP
i ställningar med gevär

Inge skulle hålla undan. Eller om
Jane, eller kanske rent av Berit
eller Petra kunde komma ifatt
och förbi efter att ståskotten var
avverkade. Ingemar började med
en tia mot Inges nia och Janes
sjua. Sexor blev det för både Berit
och Petra. Och nu var väl Jane
borta? För nu hade Ingemar 296
och Inge 295 p, och Jane hade
”bara” 289 p.

text och foto BÖRJE FRITZ

34 skyttar deltog i årets skånska DM på gevär 300 meter,
som avgjordes i Landskrona. Kanske litet antal, men det
var fortfarande semester för flera.
sköts
i den svenska huvudskjutningen
(2x5 skott liggande, tre skott i
knästående + två stående skott),
med fyra 142:or. Tre i klass Elit
och en i klass fyra, som bäst. Det
var de båda Helsingborgsskyttarna Inge Lundberg och Ingemar
Månsson, samt Berit Olsson från
Öved-Östraby som svarade för
dessa, liksom Lommas duktige
Henrik Bengtsson. Skurups Jane
Jönsson var bara poängen efter,
med 141 p. 140 p sköt Petra
Andersson i klass 4. (Nu har
väl Petra snart gjort sig förtjänt
av att skjuta i Elitklassen?) I
veteranklassen fortsätter Johny
Vadebo från hemmaföreningen
att övertyga. Nu med 136 p.

FLERA HÖGA RESULTAT
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Samma poäng sköt P 2:s Bengt
Bengtsson i klass 65.
Ingemar Månsson fick därefter
till en riktig fullträff i enkelserien med 50 poäng i ligg och
47 i ställningsserien. Och med
50+46 för Jane och 47+48 för
Inge, så var det jämt i toppen när
seniorfinalen skulle ta sin början.
Ingemar stod nu på 239 p och
Jane och Inge på 237. Lite längre
ner kom Berit Olsson med 233
och Petra Andersson med 231 p.
Inge började finalen med 49
p i knä, mot 47 för Ingemar och
Petra. Jane sköt 45 och Berit 46.
Nu var svågrarna Inge och Ingemar lika, på 286 p. Jane hade
282, Berit 279 och Petra 278 p.
Nu var frågan om Ingemar och

Vinnarskallen
Men, när det gäller Jane så vet
ju alla att hon, om någon, har
en ”vinnarskalle”. När de fyra
sista ståskotten var skjutna hade
Inge gått upp på förstaplatsen,
med 331 p (Inge avslutade med
blinkare). Och Jane, som helt suveränt avslutat med att skjuta fyra
raka tior, var nu tvåa med 329 p.
Ingemar avslutade lite knackigt
och blev bronsman med 324 p.
Både Petra och Berit slutade på
317 p, med Petra på fjärde plats.
En prestation
Att Inge vann, var väl kanske inte
någon överraskning precis. Men
vet man då att detta var hans första tävling för året, tillika med ett

lånat gevär då han kört ifrån sitt
eget där hemma, och att han fick
byta diopter under provskotten, så
blir prestationen lite annorlunda.
Veteranfinalen blev en ren defilering för Johny Vadebo, som till
sina 136 p, sköt 93 p i enkelserien och då hade 229 p. På andraplatsen låg Bengt Bengtsson
med 224 p och trea låg Eslövs
Åke Widen med 216 p. Med fina
47 i knä, drygade Johny ut sin
ledning till hela 16 poäng, då
Bengt bara fick 36 i knä och Åke
41 p. Skjuter man sedan fem nior
i stående så är det bara till att ta
av hatten och buga. Det var inget
annat än SM-status på Vadebos
skjutning.
Åke gick upp till andraplatsen
med 301 p, och bronset gick till
överraskningen Gustaf Söderlind
från Eslöv som fick 290 p. Bengt
Bengtsson blev fyra på samma
poäng som Gustaf. Christianstads duktige juniorskytt Oscar
Klemmedsson blev juniormästare
på utmärkta 310 p. Oscar hade
136+89+42+43 p. Skurup vann
lagtävlingen på 688 p före Össjö
som fick 653 p och Landskrona
651 p. ■

Åke Widén, Johny Vadebo och Gustaf Söderlind.

Martin Gustavsson Sörby Odensberg.

Skövdeträffen fält
text och foto INGEMAR GUSTAVSSON

68 skyttar kom till Skövde för att skjuta fältskytte i ett
underbart höstväder.
JAN RENSFELDT HADE komponerat en lagom svår bana för skyttarna.
Tre skyttar lyckades gå runt banan utan att tappa något. Det var Martin
Gustavsson, Sörby Odensberg, Lennart Högenberg från Älekulla samt
Sem Larsen, Hajom, i kikarklassen. Älekulla, med de goda skyttarna
Lennart Högenberg och Magnus Larsson, vann lagtävlingen i stor stil.
De tappade bara 1 träff. ■
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