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På framsidan
Pär Hylander skjuter hem SM-guldet i snabbpistol.
Foto: Josefi n Warg.
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Framtida 
SM-veckor vinter
Örebro får SM-veckan vinter 
2015 och Piteå får SM-veckan 
vinter 2016. Det beslutet fat-
tade Riksidrottsförbundet och 
Sveriges Television i juni. Då SM-
veckan får stor medial uppmärk-
samhet och bland annat sänds i 
SVT, hoppas SvSF förstås att nå-
got lämpligt skytte-SM tar plats 
i dessa städer när det beger sig. 
Intresserade arrangörer, hör av er 
till berörd sektion! I somras gick 
SM-veckan i Halmstad. Den var 
större än någonsin med 31 olika 
idrotter och över 200 ny svenska 
mästare. Dock utan skytte... ■

träningSgrupper i

gevär
nu finns inom SvSF tre styck-
en träningsgrupper för de olymp-
iska grenarna i gevär. Det är en 
topp-, en utvecklings- och en 
juniorgrupp som blir del av en 
långsiktig satsning mot fler fram-
tida medaljer i internationella 
sammanhang, däribland OS. De 
som ingår i träningsgrupperna 
kommer att få ta del av intern 
och extern hjälp för att utveckla 
sitt skytte. Bland annat kommer 
en mycket kompetent teknik-
tränare, Dick Boschman från 
Holland, att hjälpa till att utveckla 
i första hand ståendeskyttet. 
Andra prioriterade utbildnings-
områden är träningsplanering, 
uppföljning och utvärderings-
verktyg. ■

Henrik Jansson
till VM 
Henrik Jansson blir ensam svensk deltagare på VM i de olym-
piska lerduvegrenarna som i år går i Lima, Peru. I och med sin 
andraplats på världscupen på Cypern (läs om det på sidan 30) 
visade han att han har chans att ta sig till final på VM, och han 
belönas med en VM-plats. VM avgörs den 14-25 september. ■

på nationaldagen tilldela-
des skeetskytten Edvin Moberg, 
Oppunda JSK, Katrineholms 
Kommuns Idrottsstipendium på 
10 000 kr. Motiveringen var ”För 
sin målmedvetna träning och 
sina fina tävlingresultat under 
sina tre år i juniorlandslaget. 
Edvin är i dag rankad etta bland 
Sveriges juniorer.” ■

stipendiuM till 

edVin

söraby skytteförening 
kan ha större skjuthall på gång
söraby skytteförening i småländska Rottne har under sommaren fått bygglov för en 
skyttehall med 30 platser. Föreningen har i dag 20 banor i en källare (på bilden), men vill i en 
närliggande hall bygga 30 banor för luftgevärs- och pistolskytte samt anlägga en viltmålsbana 
10 m för jägare. Nu har de börjar arbetet med att säkra finansieringen av hallen. De räknar 
med att det kommer att kosta uppemot 7 miljoner.

– Vi måste göra oss mer attraktiva för ungdomar, med mer öppna ytor och fräschare lokal, och 
med elektronik. Förhoppningen är också att få annan verksamhet i lokalen, som en ungdoms-
gård, så att vi får ännu mer folk där. Drömmen är att det ska bli samhällets samlingspunkt. Det 
är hit man ska gå om man vill ta en kopp kaffe och samtala med folk, säger Michael Fasth, 
ungdomsledare i föreningen.

vad händer i din förening och med skyttet i din kommun? Tipsa oss genom att maila 
redaktionen@skyttesport.se.  ■
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Härmed inbjuds ungdomar födda år 
1998-99 till tränings  läger 10m vid 

Riksidrottsgymnasiet Skytte i Sävsjö.

Tid: Fredag 4 okt kl 16.00 – söndag 6 okt kl 13.00
Plats: Sävsjö Skyttecenter
Anmälan: 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.
Kontakt: Vid frågor kontakta Paul Larm 0382.15371 (gevär), 
 Gert Rosengren 0382-15370 (gevär) eller Jonas Fyrpihl 0382-15372 (pistol).
Övrigt: Äldre deltagare är välkomna i mån av plats.

INBJUDAN TILL

UNGDOMSLÄGER  
SKYTTE - GEVÄR OCH PISTOL, 10M

Välkomna att känna på miljön vid 
Riksidrottsgymnasiet Skytte i Sävsjö!

Härmed inbjuds ungdomar födda år 
läger 10m vid 

Riksidrottsgymnasiet Skytte i Sävsjö.

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 

Vid behov av hämtning vid tåg eller buss kontaktar. paul@skyttegym.se                       
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 

Gert Rosengren 0382-15370 (gevär) eller Jonas Fyrpihl 0382-15372 (pistol).

YTTE - GEVÄR OCH PISTOL, 10M
Härmed inbjuds ungdomar födda å

Riksidrottsgymnasiet Skytte i Sävsjö.

Tid: Fredag 4 okt kl 16.00 – söndag 6 okt kl 13.00
Plats: Sävsjö Skyttecenter
Anmälan: 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.
Kontakt: Vid frågor kontakta Paul Larm 0382.15371 (gevär), 

Gert Rosengren 0382-15370 (gevär) eller Jonas Fyrpihl 0382-15372 (pistol).
Övrigt: Äldre deltagare är välkomna i mån av plats.

SKYTTE - GEVÄR OCH PISTOL, 10MSKYTTE - GEVÄR OCH PISTOL, 10MSK

Välkomna att känna p
Riksidrottsgymnasiet Skytte i Sävsjö! lite mindre, mycket bättre
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lite märkligt så uteblev de 
riktigt höga resultaten. Vi hade 
hoppats på resultat uppåt 550 
i fripistol men det kan troligen 
förklaras av att ljusskillnader då 
seedade skyttar (klass-3) fi ck 
starta tidigt på morgonen då tav-
lorna ännu var i skugga och där 
ljuset, allt eftersom solen steg, 
vandrade så att skyttarna fi ck 
träffbildsförfl yttning. En erfaren-
het som vi kanske bör dra av 
detta är att åter införa seedade 
skjutlag med klass-3 skyttar i 
sista skjutlaget, det vill säga 
skjutlaget före fi nal. 

Två seniorguld delades ut första 
SM-dagen och de gick till två för-
handsfavoriter. Daniel Johansson, 
Upsala Ssk, knep guldet i fripistol. 
I fi nalen såg det lite svajigt ut då 
Daniel efter några skott var nere 
på femteplats, men så började 
träffarna komma och det bar till 

Bertil Olsson, upsala sportskytteklubb och uppsalapolisens pistolklubb lyckades åter igen med ett mycket fi nt arrangemang när de 
arrangerade pistol-Sm och veteran-Sm i slutet av augusti. tillställningen blev inte sämre av det fi na vädret. vi noterade fl era jämna och 
hårda kamper om medaljerna både i den öppna klassen och i veteranklassen. 

Pär Hylander vinner snabbpistol. Damjuniorpallen i sportpistol.

strÅLanDe förHÅLLanDen nÄr 
PISTOL-SM AVGJORDES

pistolpistol

guld. Silver till Rickard Lindgren 
från Pskf Magnus Stenbock. 
”Först bland förlorarna” valde han 
själv att kommentera silverme-
daljen. Rickard liksom Daniel låg 
under fi nalen på en femte plats 
men genom riktigt bra, närmast 
felfritt skytte i slutet av fi nalen så 
blev det medalj. Peter Fredriks-
son, Östhammars Pk, tog hem 
bronset på stabilt skytte i fi nalen. 
Lagseger till Jönköpings Pk på 
1584 poäng.

Pär Hylander, Varbergs Pk, tog 
hem sitt 13:e SM-guld genom 
att vinna snabbpistoltävlingen 
efter en jämn fi nal mot Jan-Olof 
Danielsson, Älvdalens Pk. Endast 
en träff skilde dem åt.

– Den stora grejen för mig är 
att jag tangerat Ove Gunnarssons 
SM-guld, sa Hylander.

Arnold Broberg, Falu Sp, tog 
hem bronspengen på stabilt 
skytte. Lagsegern i snabbpistol 
gick till Varbergs Pk.

I snabbpistolen så blev fi nalen 
en stressad tillställning då vi 
tillämpade nya fi nalreglementet 
med endast 15 sekunders för-
beredelse för varje skytt att med 
påfyllt magasin göra sig klar och 

ladda med vapnet liggande på 
bänken. Synpunkter som kanske 
ska beaktas är att skytten får 
hålla i vapnet men inte ha det 
laddat, vilket enligt fl era erfarna 
skyttar är godkänt på fl era större 
GP-tävlingar i Nordeuropa. 

Juniorsidan var ett glädjeämne 
med fyra resultat i fripistol runt 
530 poäng. För endast två år se-
dan så låg nivån cirka 30 poäng 
lägre för att ta hem ett SM-guld 
i juniorklassen. Guldet gick nu 
till Oskar Ekblad, Härryda PSS. 
Silver till Pontus Schmidt, I2 skf, 
och bronset gick till Erik Olsson, 

Strömsunds Ssk. Lagsegern i 
snabbpistol juniorer gick till I2 skf.

Veteran-sM i snabbpistol
Högsta resultatet i veteran-
klassen för dagen stod Arnold 
Broberg för. 561 poäng och 
därmed guld i H55. SM:s starke 
ålderman och guldmedaljör i 
snabbpistol i klassen H80 var 
Nils Harry Anderson från Göte-
borgs Pssk. Guldmedaljen i H45 
gick till Mats Friberg, Ljungby-
heds PK. Guldet i H50 gick till 
Jan-Olof Danielsson från Älv-
dalens Pk. Guldet i H60 gick till 
Tore Magnusson Gällivare Pk.  

text LARS PALMGREN  foto FAMILJEN PALMGREN samt JOSEFIN WARG
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 vare Pk. Vann i H65 gjorde 
Arthur Hentze Ssk, Norra Skåne.

”Äntligen guld”
I fredagens sportpistol sköt Tobi-
as Vikberg 581 poäng och vann 
guldet.

– Äntligen guld. Jag har silver 
och brons men saknade guldet. 
Gött med en komplett samling, sa 
Vikberg efter segern. 

Tobias Svensson från Jönkö-
pings PK tog silver på 578 poäng. 
Bronsmedaljen gick till Joakim 
Norberg, Atlas Copco Pk, efter 
särskjutning mot Jonas Fyrphil, 
Växjö Pk, båda på 577 poäng. 
Lagsegern gick till Växjö PK, 
silver till Jönköping Pk och brons 
till Atlas Copco Pk.

I juniorernas fripistol sköt Oscar 
Nilsson, Lönsboda Psk, nytt 
svenskt finalrekord för juniorer 
med sina 186,9 poäng. Silvret 
togs av Magnus Palmgren, I2 skf, 
och brons gick till Carl Sandberg, 
Öckerö Sf. I2 skf:s lag, genom 
Magnus Palmgren och Pontus 
Schmidt, säkrade lagguldet. Silvet 
gick till Lönsboda Psk genom Os-
car Nilsson och Robin Thuresson.

Jonas Fyrphil, Växjö Pk, blev 
guldvinnaren i herrarnas grov-
pistol, på 578 poäng. Silver till 
klubbkompisen Mikael Nilsson på 
577 poäng. Bronset gick till Mi-
kael Andersson, Frövi-Lindesberg 
Pk, på 575. Även lagguldet gick 
till Växjö Pk.

sportpistol
Även om de riktigt höga poängen 
uteblev i sportpistol så var kam-
pen om medaljerna jämn och 
hård med flertalet särskjutningar 
för att särskilja medaljörerna. 
I sportpistol för damer så var 
finalen ett rent ”maraton” som tog 

lite mer än ett par timmar. Det är 
inte acceptabelt varken för skyt-
ten eller för eventuella media som 
kommer och bevakar finalen.

Det blev en favoritseger i 
guldmatchen genom Lisbeth 
Johansson, Jönköpings Pk, 
mot Maria Öberg, Bodens Ssk. I 
bronsmatchen segrade Liselott 
Såmark, Stholmpolisens Skf, mot 
Stina Lawner, Falu Sp. Guldet i 
damjuniorernas sportpistol gick 
till Josefine Johansson, Frövi-Lin-
desbergs Pk, efter guldmatch mot 
Lisa Enocsson, Jönköpings Pk. 
Bronsmatchen vanns av Cecilia 
Pohl, Luleå Ssk, mot Julia Law-
ner, Falu Sp. Magnus Palmgren, 
I2 skf, tog guld i herrjuniorernas 
sportpistol på 566 poäng. Silver 
till Oskar Ekblad, Härryda Ssk, 
och brons till Pontus Schmidt, I2 
skf, efter särskjutning mot Johan 
Roslund, KFIK.

Jan-Olof Danielsson visade på 
storform efter seger på riktigt 
fina resultat i H50 sportpistol på 
586 poäng samt i luftpistol 381 
poäng. Även Per Klingberg från 
Eksjö Skg presterade ett riktigt 
toppenresultat på 583 poäng i 
H50. Ove Granberg, Eskilstuna 
Pk, satte nytt svenskt veteran-
rekord i H65 sportpistol med 
sina 567 poäng. Eskilstuna Pk, 
med Granberg och Rune Nyman, 
satte även nytt svenskt lagrekord 
i sportpistol på 1109. Anders 
Magnusson, Växjö Pk, segrade 
på fina 580 poäng i sportpistol i 
klassen H45.

standardpistol
Det korades tre svenska mästare 
i standardpistol under sista dagen 
i Uppsala. Det blev guld till Håkan 
Landebring från Telegrafverket 
på 559 poäng, silver till Per Kling-

berg, Eksjö Ssk, på 557 poäng 
och brons till Tobias Svensson 
från Jönköpings Pk efter sär-
skjutning. Lagsegern hamnade 
hos Växjö Pk på 1641 poäng. 

I damklassen tog Lisbeth Joh-
ansson, Jönköpings Psk, guld på 
551 poäng, efter särskjutning 
mot Liselott Såmark, Sthlmpol 
skf. Sara Lindahl från Hörby Psk 
tog hem bronset på 542 poäng. 
Lagseger till Falu sport på 1552 
poäng. 

Juniorernas standardpistol togs 
hem av Erik Olsson, Strömsund 
Ssk, på 535 poäng. Silverme-
daljen gick till Oscar Nilsson, 
Lönsboda Psk, på 534 poäng 
och bronsmedaljen gick till Oskar 
Ekblad, Härryda Pss, på 529 po-
äng. Lagsegern gick till Lönsboda 
Psk på 1057 poäng.

I veteran-SM blev det guld till 
Lisbeth Johansson, Jönköpings 
Pk, i D50 på 556 poäng. Bertil 
Nilsson, Sjöormens Pk, segrade 
i klassen H55 på 53 poäng och 
Patrik Eriksson, Kramfors Psk, 
tog hem guldet i Klassen H45 på 
551 poäng. 

avslutningsvis
Vi noterar att intresset för de 
olympiska grenarna tenderar att 
öka, vilket är mycket glädjande, 
inte minst i fripistol som även i år 
låg runt 90 starter i den öppna 
klassen. Gävle PK har tillfrågats 
om att arrangera sportskytte-SM 
i pistol 2014. Frågan kom-
mer att behandlas av klubbens 
styrelse och inom kort hoppas vi 
i pistolsektionen kunna presen-
tera slutligt beslut. Veteran-SM i 
sportskytte pistol 2014 är sedan 
tidigare planerat till Vara. PK 
Hjorten kommer då att stå som 
arrangör. ■Fripistolspall.

Lisbeth Johansson till höger och Liselott 
Såmark.

Pontus Schmidt. Daniel Johansson.
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Årets upplaga av Sm i engelsk sporting skulle avgöras på två dagar hos 
Wings & Clays SC utanför nyköping, en helg i augusti. av 124 anmälda kom 
till slut 119 skjutsugna skyttar till start och då uppdelade i lag om sex styck-
en. vi valde att använda oss av två starttider så ett gäng gick ut kl. 09:00 
och ett gäng gick ut kl.13.00.

Fredrik 
 vann sM i engelsk sporting

på så vis blev det gott om plats 
att avverka de 12 stationerna 
med varierande duvor med allt 
från midi, batuer till rabbit dubblé. 
Vädret gick inte att klaga på då 
det var rena högsommarvärmen 
i två dagar. Då vi startade med 
två olika starttider så bestämde vi 
att inte göra någon ändring mel-
lan dagarna på de stationer där 
solen kunde ha en inverkan på 
synbarheten av duvorna. Detta för 
att få det så lika som möjligt för 
båda skjuttiderna, då man växlade 
starttid andra dagen. Det lycka-
des bra denna gång då vädret var 
i stort sett lika båda dagarna.

Banan bjöd på allt från närskott 
på nedåtgående duvor till en del 
lite längre håll på batué-duva som 

svensk mästare. Utan han fi ck 
vara med och tävla om klasspriser 
i sin klass.

Magne sköt mycket bra och 
slog till med tävlingens högsta 
resultat på söndagen med 94 
träff och på så sätt vann han A-
klassen där han hörde hemma 
denna tävling. Till fi nal skall de sex 
bästa resultaten gå och där visade 
det sig att det var sju som hade 
resultat som gjorde dem till 
aspiranter på en fi nalplats. Men 
det var tre skyttar på 171 som 
behövdes särskiljas innan vi kunde 
starta själva fi nalen. Idet gänget 
stod Mikael Englund från Falköp-
ing, inte helt okände Anders Bore 
samt Magnus Andersson från 
Vilske. Efter fyra skottdubbléer så 

var det Mikael Englund som fi ck 
stå över årets fi nal men vi tackar 
honom för ett mycket bra skytte.

finaldags
Så till fi nal detta år gick på 171 
Magnus Andersson, 171 Anders 
Bore, 176 Kenneht Smedberg, 
176 Jonathan Hermansson, 177 
Roger Jarnald och på 181 Fredrik 
Malmström.

Efter 25 duvor i en stenhård 
fi nal så stod det klart hur medal-
jerna fördelades. På tredje plats, 
efter särskjutning, stod Roger 
Jarnald med 195 träff. Silver gick 
till Jonathan Hermansson med 
195 träff och guld till Fredrik 
Malmström på 197 träff, ett ena-
stående skytte. Ett stort grattis till 
medaljörerna.

Stort tack till alla inblandade i 
organisationen bakom tävlingen 
och tack till alla trevliga skyttar 
för en jätterolig helg. Vi vill också 
tacka Skafsta Jakthandel för ett 
enastående prisbord där det dela-
des ut två ProMatic kastmaskiner 

för många visade sig vara lite 
knepiga, men trots detta hördes 
inga klagomål utan mycket lovord 
om banan där alla såg ut att tri-
vas. Vilket vi tackar för.

norskt i topp!
Efter första dagens skytte var det 
fem stycken på 89 träff vilket 
borgade för en spännande fort-
sättning på söndagen. Vi hade en 
gäst från Norge, Magne Gus-
land, som låg i topp på 89, och då 
började tankarna snurra om hur 
det skulle bli om han kvalade till 
fi nalen? Ett samtal till vår regel-
ansvarige Lars Eric Söderberg 
löste det problemet där det vis-
ade sig att Magne inte kan del-
taga i en fi nal, då han inte kan bli 

och en Beretta Halvautomat till 
medaljörerna samt cirka 27 000:- 
i prispengar till klasserna, så vi 
hade ett totalt värde på prisbordet 
på cirka 80 000:-, kanon. 

Tack för denna gång! ■

engeLSk Sporting

Fredrik
 vann sM i engelsk sportingengeLSk Sporting

text och foto MICHAEL STRINDHOLM
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tre HetA I ett NÄrMAst 
trOPiSKt ÖStHammar
Årets SM i nordisk trap blev en jämn och spännande tävling med höga resultat. Det applåderades snudd på efter 
varje skjutlag då de 43 deltagarna producerade hela 28 stycken 25:or under två dagars tävlande.

text och foto SVEN-OLOF ERIKSSON

efter första dagens fyra 
serier som genomfördes i tryck-
ande åskvärme var Södertäljes 
Benny Pettersson i ledningen 
med 98 träff före en trio med 96 
bestående av Peter Svensson, 
Niclas Boo och Kent Stensson. 
Redan då kunde man ana att det 
skulle bli en tuff särning för att 
avgöra vilka fem kombattanter 
som skulle få göra upp om den 
slutliga medaljfördelningen i fi na-
len. Hela fem skyttar delade efter 
första dagen femteplatsen på 95 
träff, däribland Mia Gustafsson 
från Tranås som bjöd de betydligt 
mer namnkunniga ”gubbarna” en 
rejäl match.

När grundomgångens sex se-
rier var färdigskjutna hade första 
dagens sexa, Mikael Karlsson 
gått upp i ledningen med 144 
träff, en duva bättre än Peter 
Svensson. Som väntat stod fyra 
skyttar därbakom på lika poäng 
och fi ck således göra upp om de 
tre sista fi nalplatserna. ”Sudden-
skjutningen” blev dock en kort 
historia då Niclas Boo tyvärr 
boommade (!?) redan sin första 
duva och därmed komplettera-
des fi nalfältet med trion Benny 
Petterson, Lennart Anderson och 
Ronny Gustafsson. Den sist-
nämnde hade då avancerat från 
en 10:e plats efter första dagen.

I fi nalen sköt ledande Mikael 

tråkigt nog sin sämsta serie 
under helgen och föll tillbaka till 
femte plats medan jämnt skjut-
ande Peter höll ihop det även 
här och blev den som efter sista 
skottet kunde höja bössan över 
huvudet i en välförtjänt segergest! 

Efter fi nalen stod Benny och 
Ronny på samma resultat och 
fi ck därmed göra upp om silvret i 
en spännande sudden. Det dröjde 
ända till sista skotten på platta 
fyra innan Benny stod som rätt-
mätig ägare av silvermedaljen.

Tävlingarna fl öt mycket bra helt 
utan tekniska bekymmer. Vi hade 
även vädergudarna med oss då 
det för våra breddgrader var en 
ovanligt tryckande åskvärme 
som rådde under lördagförmid-
dagen. Närmare 30° samt en 
påtaglig luftfuktighet satte helt 
klart sina spår! Mot eftermid-
dagen förändrades läget, åskan 
började mullra betänkligt och de 
sista fyra skjutlagen fi ck fak-
tiskt blöta ned sina skjutvästar 
rejält, men det tycktes inte för-
sämra skyttet nämnvärt. På sön-
dagen kunde några av våra funk-
tionärer, som bor ett par mil från 
banan, rapportera om stora 
mängder regn och hagel som 
bildat drivor när de kom hem på 
lördagskvällen. Vi tackar för att vi 
slapp det under tävlingen. ■

Bengt Andersson träffar. Benny, Peter och Robin mottager jubel.

Finalfältet på näst sista plattan.

Peter efter det sista skottet efter fi nalen.

Koncentrerade siddomare.

Kjell Edholm inväntar fi nal.

Sammanbitna under fi nal.

Lennart Andersson gillar att vara prisut-
delare.

Krossad duva i sudden.

tre HetA I ett NÄrMAst
trOPiSKt ÖStHammar
tre HetA I ett NÄrMAst
trOPiSKt ÖStHammar
tre HetA I ett NÄrMAst

Årets SM i nordisk trap blev en jämn och spännande tävling med höga resultat. Det applåderades snudd på efter 

NORDISK TRAP
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det var doCk först efter stor 
dramatik och skytte i världsklass 
som 36-åringen kunde kvit-
tera ut SM-tecknet. Andreas 
vann grundomgången med fi na 
121 av 125 möjliga duvor och 
med sig till semifi nalen fi ck han 
rutinerade Niklas Ringborg, 
Valdemarsvik (120), Henrik Ros-
lund, Landskrona-Saxtorp (119), 
Edvin Moberg, Oppunda (116), 
Stefan Nilsson, Trelleborg (116) 
och Per Fogelberg från Fagersta 
(114).

Andreas och överraskningen 
Edvin Moberg, som ju egentligen 
är junior men som anmält sig 
i seniorklassen, träffade båda 
maximala 16 duvor i semifi na-
len och blev därmed klara för 
guldmatchen. Stefan Nilsson 

sMÅlÄnninGar i topp 

Vid sM i skeet
andreas Björnesund, tävlandes för Oskarshamns JSK, lyckades i år verkligen pricka in toppformen lagom till 
Sm i olympisk skeet som avgjordes i torsby den 10-11 augusti. inte nog med att han åkte hem med den indivi-
duella guldmedaljen i seniorklassen, dessutom blev det vinst i lagtävlingen tillsammans med rikard Lagergren 
och Christer isaksson. 

text och foto CHRISTER SVENSSON och Per Fogelberg träffade 15 
duvor vardera och fi ck göra upp 
om bronset. Även Henrik och 
Niklas sköt riktigt bra men den 
här dagen räckte det inte med 
14 respektive 13 träffar för att 
gå vidare.

raffl ande fi nalmatcher
Bronsmedaljen hamnade till slut 
i skånsk ägo efter en stenhård 
kamp där Stefan vann efter sär-
skjutning. De båda kombattan-
terna träffade återigen 15 duvor 
vardera men i den efterföljande 
särskjutningen säkrade Stefan 
bronset med siffrorna 4-3.

Det var även ovisst in i det sista 
om var guldet skulle hamna men 
när de två sista duvorna lämna-
des som dammoln i luften kunde 
Andreas i triumf lyfta armarna 
mot skyn. Vinsten skrevs till 14-
13 i denna dramatiska kamp om 
SM-titeln.

guld-nathalie
Nathalie Larsson, Dannemora, 
vann denna helg sitt sjunde 
SM-guld. Endast fyra damer 
medverkade men det förtog för 
den skull inte deras prestationer. 
Helena Lundberg, Oppunda, 
stod för en stark avslutning då 
hon vann semifi nalen, men med 
skicklighet och kalla nerver så 
kunde den erfarna Dannemorat-
jejen till slut bärga segern i den 
avslutande guldmatchen med 
15-10.

bra juniorfi nal
Våra ungdomar levererade 
fl era fi na resultat när medaljerna 
skulle fördelas i juniorklassen. 
Semifi nalfältet bestod av Gustav 
Pettersson, Oppunda, Martin 
Rogne, Forshaga, Robin Helgos-

son, Vedum, Anders Ockelfelt, 
Uppsala, Daniel Samrell, Tierp, 
samt Tomas Lundkvist, Arvika. 

Robin och Anders fi ck efter se-
mifi nalen göra upp om tredjeplat-
sen och där kunde Vedumskytten 
kvittera ut bronsmedaljen efter 
vinst med siffrorna 11-9.

Gustav och Martin gjorde 
upp om de ädlaste medaljerna 
i en högklassig fi nal där den 
förstnämnde inte missade någon 
medan Martin tappade två duvor. 
16-14 må sägas vara mycket 
bra skjutet av båda och visar att 
återväxten i svenskt skeetskytte 
är god.

bra tävling
I lagtävlingen sågs, som tidigare 
nämnts, Oskarshamns JSK som 
segrare efter att träffat 347 
duvor. Landskrona-Saxtorp JSK 
med deltagarna Henrik Roslund, 
Berne Olsson och Stefan Nils-
son lade beslag på silvret och 
Per och Leif Fogelberg tillsam-
mans med Fredrik Hjulström 
åkte hem till Fagersta med 
bronsmedaljerna.

Det bjöds på fi na skytteförhål-
landen under hela tävlingen, enda 
regnet kom lagom till fi nalse-
rierna. Men det hindrade dock 
inte skyttarna från att prestera 
toppresultat.

Avslutningsvis ett stort tack 
till Torsby JSK som visar att de 
på ett felfritt sätt kan arrangera 
stora tävlingar. Välskötta banor, 
servering med stort utbud och ett 
sekretariat som snabbt och ef-
fektivt uppdaterade resultatlistor 
visar på en god organisation. Vi 
ser redan fram mot nästa gång vi 
får tillfälle att besöka dessa trev-
liga och gästfria värmlänningar på 
en lerduvetävling igen. ■

och Christer isaksson. 

skeet Lagmästarna 
Oskarshamns 
JSK med Christer 
Isaksson, Andreas 
Björnesund och 
Rikard Lagergren. Andreas jublar när segern är klar.

Fullträffar under semifi nalen.

Trots regnet kunde inte publiken slita sig 
från de spännande fi nalskjutningarna.

Två perfekta träffar avslutar tävlingen och 
segern är klar för Andreas Björnesund.

Från vänster Edvin 
Moberg, Oppunda, 
Andreas Björne-
sund, Oskarshamn, 
Stefan Nilsson, 
Trelleborg.

Från vänster Martin Rogne, Forshaga, 
Gustav Pettersson, Oppunda och Robin 
Helgosson, Vedum.

Från vänster Helena Lundberg, Oppunda, 
Nathalie Larsson, Dannemora, Maria 
Olofsson, Karlstad.

Lagpallen i seniortävlingen, med från 
vänster Landskrona-Saxtorps JSK, Os-
karshamns JSK och Fagersta JSK.
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efter semifinalen stod det 
klart att Per och Staffan skulle
göra upp om guldmedaljen med-
an Ari och Rune fi ck tampas om 
bronset. Ari vann bronsmatchen 
med 12-9 och Per tog hem gul-
det med 15 duvor mot silverme-
daljören Staffans 10.

I klassen 60+ avancerade 
Tierps Bo Sköllermark på ett im-
ponerande sätt. Han gick in i se-
mifi nalen på sjätte plats men slut-
ade till sist som guldmedaljör. 
Tvåa kom Tommy Gustafsson från 
Växjö och bronsmedaljör blev 
Jan-Olof Olsson från Torsby.

Bland gentlemännen i klassen 
70+ stod, som vanligt kan man 

tävlingarnas kung, eller 
om det kallas prins på juniornivån, 
blev Falsterbo-Vellinges Marcus 
Madsen, som veckan efter SM 
även hade biljett till EM i Osijek. 
I helmatchen över 3x40 skott 
utkristalliserade sig EM-resenä-
rerna Henrik Wilander från Össjö 
(1145) och Marcus Madsen 
(1142) efter grundomgången, 
för att sedan komma på häcken 
ordentligt i fi nalens knämoment.

– Jag har skjutit fl era sådana 
här fi naler, men kom inte alls upp 

VeteranMÄstare 
i skeet korade

JUNIOR-SM GEVÄR 
50 METER, ESKILSTUNA

KLANG OCH JUBEL 
för skyttegymnasisterna från Aleholm

Sista helgen i juli bjöd gislaveds Jaktvårdsförening in till 
veteranmästerskap i olympisk skeet. Finalister i klassen 
50+ var ari Salmela, eskilstuna, Per Swensson, Kristianstad, 
rune Bengtsson, Hemmeslöv, Åke Claesson, gnosjö, Staf-
fan dahl, växjö och Leif Fogelberg, Fagersta.

Samtliga fyra guld till nybakade studenter eller nuvarande studenter på skytte-
gymnasiet i Sävsjö. Årets junior-Sm på 50 meter blev till en riktig klang- och jubel-
föreställning för aleholm, likaväl som för aktuella skyttar och klubbar.

text och foto CHRISTER SVENSSON

text och foto MIKAEL SVENSSON

 korade
Sista helgen i juli bjöd gislaveds Jaktvårdsförening in till 
veteranmästerskap i olympisk skeet. Finalister i klassen 
50+ var ari Salmela, eskilstuna, Per Swensson, Kristianstad, 
rune Bengtsson, Hemmeslöv, Åke Claesson, gnosjö, Staf-

CHRISTER SVENSSON

50 METER, ESKILSTUNA

för skyttegymnasisterna från Aleholm

säga, Bjarne Olsén från Forsha-
ga som segrare. Sin vana trogen 
så åkte han hem med guldme-
daljen efter att ha betvingat Stig 
Nilsson, Skövde, i guldmatchen. 
Bronsmedaljören Stig Anders-
son från Trollhättan visade upp 
ett beundransvärt skytte då han 
träffade 13 av de 16 duvorna i 
kampen om tredjeplatsen.

Slutligen riktar jag ett stort tack
till Gislaveds Jvf och dess med-
arbetare som stod för ett utmärkt 
arrangemang. Man hade lagt ned 
ett stort arbete för att alla skulle 
trivas och servering, prisbord 
och övrig service var av högsta 
klass. ■

Från vänster: Staffan Dahl, Växjö, Per 
Swensson, Kristianstad, Ari Salmela, 
Eskilstuna.

Från vänster: Stig Nilsson, Skövde, 
Bjarne Olsén, Forshaga, Stig Andersson, 
Trollhättan.

Från vänster: Ari Salmela, Per Swensson, Rune Bengtsson, Åke Claesson, Staffan Dahl, 
Leif Fogelberg.

Från vänster: Tommy Gustavsson, 
Växjö, Bo Sköllermark, Tierp, Jan-Olof 
Olsson, Torsby, Sven-Arne Persson, 
Abild, Bertil Johansson, Gamleby, 
Johnny Henriksson, Torsby.

merby, sedan de tre i topp  inför 
fi nalen samlat ihop sig på slutet.

– Varmt och svettigt var det, 
men det är bara att vänja sig. 
Det lär bli ännu varmare i Osijek, 
fastslog Marcus, sedan helmat-
chen avgjorts under sommarens 
så långt hetaste dag.

Dubbelseger för Marcus
Stor fi naldramatik fordrades in-
nan Marcus Madsen kunde kvit-
tera ut helgens andra JSM-guld 
i betydligt svalare väder under 

i knä. Det var lite halvpanik och 
man fi ck kämpa. Ligg fl öt på bra, 
och när jag ledde efter liggande 
var jag lugn. Jag vet ju att min 
styrka ligger i stående, sa Marcus 
Madsen, som sedan forcerade 
fram mot guldet med totalt 447,0 
poäng mot 439,7 för Henrik. 

Det är för övrigt Marcus tredje 
raka guld i helmatchen. Marcus 
och Henrik var de enda två som 
fi ck skjuta samtliga 45 skott i 
den cupbetonade fi nalen. Brons-
et till Mathias Sjöström från Vim-

Johanna Klemmedsson.
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 söndagen, denna gång i 60 
skott liggande. Klar ledare in till 
finalen var Mathias Sjöström från 
Vimmerby med 618,9 poäng. 
Även i den nollställda utslagsfina-
len (enligt det nya internationella 
snittet) var det smålänningen som 
anförde kommandot, med ledar-
poängen 31,6 efter tre skott och 
62,7 efter sex stycken skott. 

Det var egentligen först i 17:e 
skottet, med de tre blivande 
medaljörerna kvar på vallen, som 
Sjöström bjöd in Madsen i kam-
pen via en 8,8. Dramatiken var 
inte över för det, i 19:e skottet 
drog Marcus en 9,0.

Med 0,8 i Vimmerbyfavör inför 
sista skottet var spänningen på 
topp, åtminstone hos publiken 
som kunde se resultattavlan, 
innan 9,3 markerades för Ma-
thias mot 10,5 för Marcus. Gul-
det därmed återigen till landets 
sydligaste landskap, nu med 0,4 
poängs marginal (205,5-205,1).

– Provskotten var skakiga, men 
sedan inledde jag med bra tre 
skott. Sedan kändes det som att 
det bara var att mata på. Jag är
väldigt nöjd med finalen. Liggande 
är den gren jag tycker är krångli-
gast, men det gick vägen ändå till 
slut, konstaterade Marcus efteråt.

På pallen fick Marcus och Ma-
thias sällskap av Tobias Rosell 
från Algutsrum.

sarah vann damjuniorernas 
60 skott liggande
Bland Marcus skolkamrater, som 
tog studenten från Aleholm exakt 
en månad före JSM, fanns också 
Ystadtjejen Sarah Nilsson. Sarah 
tog kommandot direkt i 60 skott 
liggande med 594 poäng, vilket 
innebar en ledning med nio pin-
nar inför finalen.

– Man ska inte ta ut något i 
förskott, sa Sarah och sträckte 
upp varningens finger, när det 
hela var avklarat.

Med 695,9 kunde hon lugnt 
och städat defilera hem finalen. 
Den största kampen stod om 
silver och brons, där Ida Anders-
son från Roasjö under en stor 
del av finalomgången var förbi 
Maia Telen, innan Gullabotjejen 
återställde startordningen med 
siffrorna 685,7 mot 685,3.

– 594 är pers med tre poäng, 
och då är man riktigt nöjd. Skyt-
tet flöt på och jag hade en bra 
rytm under hela serien. Finalen 
var okej, men kunde varit något 
bättre, analyserade mästarinnan 
Sarah som har just 60 skott lig-
gande som den stora favoritdis-
ciplinen.

Trippel skyttegymnasister på 
pallen i damjuniorernas 3x20

Damjuniorernas halvmatch 
toppades av EM-resenärerna. 
Jenny Andersson från Bromölla 
vann grundomgången med 568 
poäng och två dito före Ida An-
dersson, Roasjö, innan Ida såg till 
att klippa guldet efter finalen.

På resans gång var det dock 
Gullabotjejen Gabriella Johans-
son som hade kommandot, som 
ledare efter knämomentet, ligg-
andemomentet och fem ståskott. 
Där i finalens mellanserie klippte 
Ida till ordentligt och tog led-
ningen med 3,7 poäng inför de 
avslutande utslagningsskotten.

Ensamma kvar inför sista av-
görande skottet stod de där igen,
Jenny Andersson mot Ida An-
dersson, och till slut drog väst-
götatjejen längsta strået med 
siffrorna 441,5 mot 434,8.

– Finalen är jag verkligen nöjd 
med, trots en sexa. Det gick väl 

för bra i det läget. Grundom-
gången var också okej, men 
även där är ståendeskyttet det 
som får mest plus, säger Ida An-
dersson, som gillar halvmatchen.

– Halvan är favoriten. Kul att 
skjuta och komma underfund 
med alla tre ställningarna. Den 
nya finalen är också kul, det hän-
der definitivt mer och det är kul.

Trea blev till slut gårdagens 
mästarinna Sarah Nilsson, Ystad, 
som spurtade förbi Gabriella 
Johansson i slutskedet.

Lagtävlingarna
Enda lagtävlingen som innehöll 
tillräckligt många lag för att med-
aljer skulle kunna delas ut var 
herrjuniorernas 60 skott liggande, 
där Falsterbo-Vellinge triumfe-
rade före Kviberg och Eskilstuna.

Kanske är det dags att ”sport-
grenarna” följer de ”nationella” 
kommande år, med tvåmannalag 
och därav förhoppningsvis fler 
föreningslag på startlinjen. ■ Lagtävling juniorer 60 liggande.

Sarah Nilsson, vinnare damjuniorer 60 liggande.
Marcus Madsen, vinnare 

herrjunior 60 liggande.
Ida Andersson, vinnare 

damjuniorer 3x20.
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JönköpingJönköpingJönköping

Växjö

Sävsjö

GöteborgGöteborgGöteborg

MalmöMalmöMalmöMalmö

Kontakta oss så får du veta mer:
Paul Larm - instruktör gevär 
Tel 0382-153 71 
paul@skyttegym.se  

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

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

www.aleholm.se 

Kombinera skytte 
med studier på 
riksidrotts gymnasiet 
i Sävsjö. Centralt i 
Småland - nära 
till tävlingar i 
Sverige och Europa.

Sävsjö
lite mindre, mycket bättre

Kontakta oss så får du veta mer:
Paul Larm - instruktör gevär 
Tel 0382-153 71 
paul@skyttegym.se  

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

StockholmStockholmStockholmStockholm

Kombinera skytte Kombinera skytte Kombinera skytte Kombinera skytte 
med studier på 

gymnasiet 
i Sävsjö. Centralt i 
Småland - nära 

Sverige och Europa.

RIKSIDROTTSGYMNASIUM SKYTTE
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?
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sM GeVÄr 50 Meter, eskILstUNA 
Överraskningarnas vindar 
blåste över Hugelsta
Ingalunda okända i skyttekretsar men ändå lite granna högoddsare, så kan årets senior-SM 
i de längre programmen beskrivas. Åtminstone på herrsidan, där EM-resenärerna blev blås-
ta på guldmedaljerna, medan det på damsidan blev mer väntade segrar.

text och foto MIKAEL SVENSSON

vindarna blåste ordent-
ligt och byigt över Hugelsta 
skyttecenter utanför Eskilstuna 
under den första tävlingsdagen 
innehållande herrarnas 3x40 
skott och damernas 60 skott 
liggande. Helmatchens nya fi nal 
påminner otroligt mycket om 
speedway. Det gäller att vara 
med i första kurvan, annars är 
man ifrånkörd. Med den insikten 
lyckades Svemo-anställde Björn 
Bergström från Krokek plocka 
hem mästerskapet inte långt ifrån 
Smedernas hemmavist.

– Jag har skjutit två sådana 
fi naler tidigare, och det är inget 

Linda Olofsson, vinnare dam 3x20.

Björn Bergström, vinnare 3x40.

Anna Normann, vinnare damer 60 skott 
liggande.

Linda, Malin och Anna.

Överraskningarnas vindar 
GeVÄr

jag jublar över. Det är ett helt an-
nat skytte, där det verkligen gäller 
att komma in från början. Idag var 
det blåsigt, har man då ont om tid 
gäller det att ligga på och ha lite 
fl yt, förklarar Björn.

För att ta det hela från början. 
Utövarna bjöds på mycket tuffa 
förhållanden bestående av väldigt 
byiga vindar. Björns klubbkompis 
Jonas Jacobsson tog kom-
mandot in till fi nalen med 1155 
poäng mot 1153 för tvåan Kalle 
Olsson, Eskilstuna. Blott dessa 
mäktade med att komma över 
1150-strecket. I den nollställda 
fi nalen tog Kim Jönsson från Fu-
rulund ledningen efter de första 
fem knäskotten, innan Bergström 
tog över ledarpositionen efter tio 
knäskott. Därefter ryckte Björn 
åt sig ledningen med tiondel för 
tiondel. Marginalen var 2,0 efter 
knä, 2,9 efter liggande och 4,0 
med fem skott kvar. Under de 
avslutande ståskotten knaprade 
i första hand Kalle Olsson in 
på försprånget, men en 7,0 i 
näst sista skottet grusade hans 

guldplaner. Samtidigt fi ck Jonas 
Jacobsson lämna fi nalen som 
bronsmedaljör, innan det 45:e och 
sista skottet blev en expeditions-
affär. Bergström summerades 
för 446,7 poäng mot 442,8 för 
Olsson. 

– Knä och liggande funkade 
bra. Inför stå kände jag att hål-
ler jag bara nian så kan det gå 
vägen. Bra avfyringar var viktiga 
idag. Det är bland det bättre jag 
presterat. Vann här 2002 också, 
men då under andra förutsätt-
ningar. Helmatchen är favoriten 
och det jag satsar på, det är så 
många andra som är duktiga i 
liggande, konstaterade en över-
väldigad Björn Bergström direkt 
efter fi nalen. 

Lagmässigt tog Kviberg hem 
kampen i 3x40 närmast före 
Eskilstuna och Krokek.

anna bemästrade skuggor och vindar
Landslagets och I16/Lv6:s Anna 
Normann bemästrade kontras-
terna mellan sol och skugga 
samt bitvis byiga vindar allra bäst 

då damernas SM på 60 skott 
liggande inledde SM på 50 meter.

– Jag känner att jag jobbat 
bra idag, det var lite svårt med 
skugga och vind, sa Anna då 
guldet var bärgat.

Anna visade styrkan redan i 
grundomgången, där många av 
tjejerna på vallen fi ck problem 
med både åttor och nior i takt 
med att vindbyarna ökade 
under seriens gång. Hon gick 
ur grundserien med 593 poäng 
och hela sex pinnar i marginal till 
en trio på 587. Till fi nal krävdes 
583 poäng. Normann sköt stabilt 
genom hela fi nalen, med en 9,8 
som undantag från tiorna, och 
med 10,9 som punkt i tionde 
skottet. Segermarginalen ökade 
därmed till åtta poäng eller 697,4 
mot 689,4 dito för slutliga tvåan 
Emelie Forsberg, Gullabo.

– Inför fi nalen handlade allt om 
att jag ska gå in och göra rätt 
och jobba med min metod. Gör 
jag rätt då blir det bra, så är det, 
förklarar Anna.

Bakom henne var kampen 

desto tätare om silver och brons. 
Redan efter fyra skott hade fyra 
olika skyttar turats om på silver-
platsen. Emelie avslutade med 
några starka tior och klippte där-
med silvret. Än jämnare blev det 
om bronset sedan såväl Caroline 
Törnvall från Ultuna som Helena 
Larsson, Gullabo, summerats till 
688,4 poäng. Särskjutningen gav 
10,3 mot 10,3 i första skottet, 
innan Caroline avgjorde med 10,3 
mot 9,9 för Helena i det andra 
skiljeskottet.

Lagmässigt såg trion Marie 
Enqvist, Maria Gustavsson och 
Frida Johansson till att guldet 
stannade hos Eskilstuna med 
1753 poäng. De följdes närmast 
av Gullabo 2 och Gullabo 1, med 
1751 respektive 1722 poäng.

kim starkast i en grymt jämn fi nal
Den nollställda gevärsfi nalen 
innebär att 60 skott liggande 
gärna blir grymt jämnt. Om inte 
annat grymt för skyttarna som 
landar på ”fel” placering vid jämna 
skott efter skott nummer åtta. 
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 Rätt placerad i herrfinalen 
hela vägen ut var Kim Jönsson 
från skånska Furulund. Att Kim 
var en värdig vinnare var det 
ingen tvekan om, han ledde ju 
dessutom redan inför finalen. 
Den alltid ödmjuke skåningen 
summerades till 625,5 poäng 
mot 623,1 för Per Sandberg, 
Gimo, och 621,8 för Dan Jons-
son, Kviberg, i grundomgången. 

Väl i finalen flög skyttarna upp 
och ned i resultatlistan skott för 
skott, och såväl Kim som slutliga 
finalkombattanten Arne Görans-
son, Södermalm-Liljeholmen, 
var nere på botten för att vända. 
Inför sista skottet skiljde 0,9 po-
äng, vilket Kim sträckte ut till 1,0 
eller 206,3 mot 205,3 för Arne.

– Jag började dåligt men sen 
fick jag rycka upp mig. Generellt 
funkade skyttet, jag sköt på de 
vindarna jag ville och sen fick jag 
till rätt tempo. Helmatchen är ju 
egentligen min favorit, men den 
är jag inte lika bra på. Tycker det 
var kul att ta guld i 60 liggande 
också, konstaterade en nöjd Kim 
efteråt.

Utöver Arne Göransson fick 
Kim sällskap på pallen av brons-
medaljören Christoffer Svens-
son, Brönnestad.

Lagmässigt såg trion Dan 
Jonsson, Sebastian Myhr och 
Henrik Karlsson till att guldet 
hamnade hos Kviberg i Göte-
borg. De fick totalt ihop 1857,9 
poäng mot 1850,5 för tvåan 
Södermalm/Liljeholmen och 
1847,2 för trean Gimo.

Totalt lockade herrarnas 60 
skott liggande 17 lag och 98 in-
dividuella deltagare till Hugelsta 
utanför Eskilstuna, vilket måste 
betraktas som riktigt bra siffror. 
De bjöds också på riktigt bra 

skjutväder eftersom vindarna från 
första tävlingsdagen mojnat.

Linda tog kommandot över sM-finalen
Även i halvmatchen var det lands-
lagstjejerna som tog kommandot. 
Lotten Johansson vann grund-
omgången med 578, medan 
Linda Olofsson tog kommandot 
i finalen. Linda från Kinneved 

kvalificerade sig till finalen med 
575 poäng, tre poäng efter Lot-
ten från Heby. Över 570-strecket 
även Malin Gustavsson, Kviberg, 
som kom att vara den som utma-
nade Olofsson mest i själva final-
omgången. Samtidigt verkade det 
som Linda hade bestämt sig, ’det 
här ska jag ta’. Ledarpositionen 
intogs direkt. Efter knä var margi-

nalen 0,5 poäng, efter liggande 
3,5 poäng och efter sista skottet 
5,6 poäng. Linda summerades till 
452,7 mot 447,1 för Malin. Trea 
efter en spurt Anna Normann, 
I16/Lv6.

– Det kändes bra i finalen. 
Hade faktiskt ingen aning om 
hur det såg ut men kände att jag 
sköt hyfsat bra, förklarar Linda 
Olofsson, som ofta förknippas 
just med 3x20 på 50 meter.

– Jag har inte jättemånga 
medaljer om du tror det. SM-guld 
är mer än okej för mig, konstigt 
vore väl annars.

Just damerna i halvmatchen är 
kanske de skyttar som fått be-
greppen mest upp och nedvända 
med de nya reglerna eftersom 
finalen nästan innebär en match 
till.

– Det går inte jämföra, men jag 
tycker att den nya finalen är rolig 
att skjuta. Sen tar den ganska 
mycket kraft, analyserar Linda 
och tipsar vidare om hur man 
bäst förbereder sig för den nya 
finalen.

– Träna på tiderna och att träna 
på ställningsbyten. Det är i alla 
fall viktigt för mig, jag blir lätt 
stressad annars. Det gäller att ha 
ett system även för det som sker 
mellan serierna.

Lagmässigt fixade Andrea 
Franzén, Fanny Johansson och 
Malin Gustavsson till Kviberg 
och Göteborg, de fick på pallen 
sällskap av Gullabo och Sjuhä-
radsbygden.

Arrangörsmässigt flöt sporttäv-
lingarna på klockrent. Bland an-
nat kan fastslås att arrangerande 
Eskilstuna Skytteförening varit 
ordentligt pålästa, vilket inneburit 
att juryn varit helt arbetslös – ett 
gott betyg om något. ■

Kim (etta,) Arne och Kristoffer. Herr 60L, Kviberg, Eskilstuna och Krokek.

Dam 60L, Eskilstuna, Gullabo 2 och Gullabo 1.

Lag 3x20, Kviberg, Gullabo och Sjuhäradsbygden.

Lag 60L, Kviberg, Södermalm och Liljeholmen.



15 skyttesport webb nr 3 2013

högst bland herrarna i 
liggandeskyttet, med 595 poäng 
och en segermarginal på två 
pinnar, nådde Johan Gustafsson, 
tävlande för Bromma-Solna.

– Det var skönt, men det var 
inte helt lättskjutet idag. Vinden 
tog i mycket i början, i mitten av 
serien var det lugnt och på slutet 
började det hända saker igen. 
Jag har skjutit ett dåligt skott, 
och det var en nia, sa en nöjd 
Johan.

Högst bland damerna nådde 
arrangörsklubben Eskilstunas 
Marie Enqvist med 594 poäng, 
vilket gav segern närmast före 
Elin Åhlin, Bälgviken. 

– Nöjd är jag inte, resultatet 
räcker inte långt på EM om 
några veckor. Genomförandet 
kändes bra, men jag hade lite 
problem med ljuset, sa Marie 
efteråt.

Jonas sjöberg vann standardgevär
I kvällningen avgjordes även herr-
arnas standardgevär över 3x20 
skott. Vann gjorde här Jonas Sjö-
berg från Tibro, närmast före 
Per Sandberg, Gimo, och Stefan 
Ahlesved, Karlstad-Ulvsby. Lag-

tävlingen i standard vann I2 följda 
av Karlstad-Ulvsby och Bromma-
Solna, medan Karlstad-Ulvsby 
vann 60 skott liggande före 
Bromma-Solna och Gimo.

Under den andra tävlingsdagen 
av två avgjordes hel- och halv-
matcherna för herrar och damer. 
Bland de fyra damerna klippte 
Bälgvikens EM-skytt Elin Åhlin 
inte helt oväntat guldet med 573 
poäng. Hon följdes närmast av 
Berit Olsson, Öved-Östraby, och 
Therese Danielsson, Ununge, 
med 557 respektive 548 poäng. 

Karl Olsson var också uttagen 
till EM, med helmatchen på 50 
meter som specialitet. Nu blev 
det ett test med Gimo som 
klubbmärke, ett test som gav 
såväl lagseger som individuell 
seger. Individuellt summerades 
Kalle till 1151 mot 1147 för 
Anders Brolund, Karlstad-Ulvsby, 
och 1144 för Per Sandberg, 
Gimo, på de övriga pallplatserna. 
Efter segern fi ck Kalle kuta 
över kullen och skjuta nationell 
korthållsfi nal.

Lagmässigt fi ck Gimo ihop 
2295, vilket gav segern före Karl-
stad/Ulvsby och Bälgviken. ■

Till skillnad från effekten 
av SM-veckan på 50 

meter – där exempelvis 
98 herrar lockades till 60 
skott liggande i angrän-
sande till nationella SM 

– fi nns inga liknande 
effekter över till 300 me-

ter. Startfälten vid årets 
SM gevär 300 meter var 

tämligen tunna. Nåväl, 
inledningsdagen var det 

två rutinerade skyttar 
som klippte guldmedal-
jerna i 60 skott liggande 

på 300 meter för såväl 
damer som herrar.

text och foto MIKAEL SVENSSON

GeVÄr

SM GEVÄR 300 METER I ESKILSTUNA

Få överraskningar i 
300-metersskyttet på Sm Elin Åhlin, svensk mästarinna 3x20.

Marie Enqvist och Johan Gustafsson.

Gimo, Karlstad Ulfsby och Bälgviken.

Jonas Sjöberg vann standardgevär.

Berit Olsson, Elin Åhlin och Therese Danielsson.

Karl Olsson, Anders Brolund och Per Sandberg.
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nationella SM korthållsgevär i eskilstuna

TVÅ UTFLYTTADE SMÅLÄNNINGAR 
KLIPPTE GULDMEDALJERNA I SMÉSTAN
även om denna dags klubbar var dagstorp-Lilla Harrie respektive eskilstuna, har årets seniormästare i banskyttet med korthållsgevär 
det gemensamma att de är smålänningar. Fredrik Löfvander från rottne och Söraby, Karl Olsson från torsås och Järnsida.

text och foto MIKAEL SVENSSON

KLIPPTE GULDMEDALJERNA I SMÉSTAN

fredrik löfvander, täv-
lande för Dagstorp-Lilla Harrie, 
klippte från 13:e fi nalbanan sitt 
sjätte SM-guld då de nationella 
programmen tog över på Hu-
gelsta skyttecenter under femte 
tävlingsdagen på SM. In till senio-
rernas liggandefi nal ledde annars 
Maia Telen från småländska 
Gullabo med 199 poäng av 200 
möjliga, följd av tre skyttar med 
198 poäng. Däribland fjolårets 
dubble mästare Eric Wallberg, 
Arvika. Eric tog kommandot i 
fi nalen med 297 poäng efter de 
tio inledande skotten, innan en 
åtta i elfte skottet grusade hans 
planer i det jämna sällskapet. 
Johanna Nilsson övertog kom-
mandot fram till sista skottet, då 
en nia medförde att skåningarna 
Kim Jönsson (mästare i 60 skott 
liggande häromdagen) och Fred-
rik Löfvander kom ikapp med 
345 poäng. Särskjutningen var 
ett faktum, och väl där avgjorde 
Fredrik med tre raka tioettor. 

– Det är sjätte SM-guldet, jag 
har tre i ställningar och tre i lig-
gande. Finalen var jättebra, alla 
skotten tog där de skulle och så 

fi ck jag avsluta med en 10,9, sa 
en nöjd Fredrik.

kalle klippte tre guld inom en timme
Innan helmatchen på 300 meter 
var helt klar hämtades Eskilstu-
nas/Gimos Karl Olsson för att 
skjuta seniorfi nal i korthåll ställ-
ningar nationellt. Det hela innebar 
för Kalle att han kunde inkassera 
tre svenska guldmedaljer inom 
en timme.

– Hörde precis det. Ibland kan 
det bli så, oavsett disciplin handlar 
det ju om att trycka av mitt i. Det 
var oväntade guld i båda fallen, sa 
Karl Olsson direkt efter korthålls-
fi nalen.

Kalle inledde dagen – fastän 
han egentligen hade tänkt foku-
sera på 300 meter denna dag 
– med en grundserie på korthålls-
banan. Direkt efter matchen på 
300 meter blev det som sagt att 
kuta tillbaka. Emelie Larsson från 
Hagfors hade kommandot in till 
fi nalen med 191 poäng, en poäng 
i marginal till en trio på 190. Två 
av dessa, Björn Otterdahl från 
Tvååker och Johanna Nyman 
från Ängelholm, hade tagit över 

ledarpositionen då det var dags 
för avslutande fem skott för 
skott i stående. Ett läge då såväl 
gårdagens seniormästare Fredrik 
Löfvander som Kalle Olsson ville 
blanda sig i. Tiorna duggade tätt 
för Kalle, och i sista skottet hade 
han till och med råd att sätta en 
nia – och det gjorde han.

– På 300 hade jag ändå så 
pass mycket efter att jag nött i 
helmatcher på 50 meter. I korthål-
let handlade det lite att kompro-
missa med standardbössan. Jag 
fi ck bända lite, men till slut stod 
det hyfsat stilla. Go känsla när jag 
fi ck till det, förklarar Kalle.

Han summerades till 330 poäng 
mot 328 för Johanna Nyman, 
Ängelholm, och 327 för Patrik 
Johansson från Upphärad.

tredje veteranguldet för 
Michael normann
Precis som i seniortävlingen 
slutade veteranernas SM-fi nal i 
liggandemomentet med sär-
skjutning. Återigen med Donald 
Johansson från Ale och Michael 
Normann, I16/Lv6, som duellan-
ter. Norrbottningen ledde inför 

Särskjutning i fältfi nal.
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 sista skottet, men en nia mot 
en tia för hallänningen gav ställ-
ningen 339 mot 339. Trea Dan 
Eriksson från Figeholm med 336 
poäng. Väl i skiljeskyttet drog 
Donald ytterligare en nia, medan 
Michael avgjorde med en tia.

– Det var första gången på 
länge som jag sköt med puls. Vet 
ju att Donald alltid skjuter bra, 
och då gällde det att hänga på i 
finalen. Tycker alltid det är kul att 
skjuta final. Det var perfekt ljus för 
mig och skyttet funkade bra idag, 
sa Michael som trivdes.

Johny vann veteranfinalen i ställningar
Med något mindre bra ståskott 
vardera bjöd veteranskyttarna 
varandra på en riktigt omtumlan-
de final under den sjätte tävlings-
dagen. Stabilast till slut Johny 
Vadebo från Helsingborg. Inför 
finalomgången var det Dan Ivan 
Karlsson, Ramselefors, som hade 
kommandot med 186 poäng 
mot 184 för Berndt Andersson, 
Götlunda, och 182 för Donald 
Johansson, Ale.

Michael Normann. Johny Vadebo. Karl Olsson. Jan Wallerström. Fredrik Löfvander.

Med totalt 95 poäng över fin-
alens inledande tio skott hade så 
skåningen Vadebo smugit upp 
bakom Dan Ivan, med siffrorna 
276 mot 278. Jämnt värre blev 
det, och efter finalskott 13 och 
14 delade två trippelkonstellatio-
ner ledarpositionen.  Då det 15:e 
och avslutande skottet också 
lossats hade de tre i topp delats 
itu med 315 poäng för mästaren 
Johny Vadebo, mot 314 och 
313 för pallkompisarna Dan Ivan 
Karlsson och Donald Johansson.

– Jag hade 49 i liggande och 
46 i knä, och om jag är med så 
långt, då brukar jag ha chansen, 
förklarar Johny och fortsätter:

– Donald och jag har kamperat 
många gånger. Ett av målen i år 
var att vinna, men jag trodde att 
största chansen fanns i liggande.

Lagkamperna på bana
Lagmässigt notabelt till slut att 
Vadebo bidrog aktivt till Skånes 
segrar i distriktslaget båda da-
garna.  I liggandetävlingen vann 
skåningarna med 938 poäng, 

närmast följda av Östergötland 
och Uppland. Bland seniorernas 
distriktslag vann Västsvenska 
med 978 poäng, närmast före 
Värmland och Skåne i liggande. 
I ställningar vann Skåne på 935 
poäng, närmast följda av Värm-
land och Stockholm. Förenings-
lagkampen i ställningar vanns 
av Falsterbo/Vellinge med 373 
poäng mot 371 för såväl tvåan 
Dagstorp-Lilla Harrie som trean 

Ununge. Bland liggandelagen tri-
umferade Gullabo närmast följda 
av Upphärad och Furulund.

fältskyttet avslutade sM-veckan
Särskjutningar fick tillgripas i 
såväl seniorernas som veteraner-
nas mästerskap då SM-veckan 
avslutades med fältskyttemomen-
ten. Skyttarna bjöds på en väl 
avvägd fältskytterunda avstånds-
mässigt, innehållande ett par helt 

nya stationer. Det som vållade 
skyttarna huvudbry var snarast 
dagens oberäkneliga vindbyar. 
Bland seniorerna lyckades två 
skyttar att pricka in 40 träffar av 
42 möjliga, vilket också innebar 
särskjutning om guldet. Väl där 
prickade Jan Wallerström från 
Ununge in 6 träffar i liggande och 
2 stycken i knästående, mot 2+3 
för Emanuel Karlsson, Köinge. 
Jans segersiffror blev därmed 

8-5 totalt. Trea blev Ingemar 
Månsson, Helsingborg, med 39 
träffar.

– På något sätt kändes det 
som att det skulle vara min tur. 
Är allätare inom skytte, även om 
korthåll fält blivit en favorit. Det 
var vindarna som kunde ställa 
till det idag, avstånden var inom 
gränserna, konstaterar Jan, som 
brukar vinna särskjutningar.

– Jag har procenten med mig, 
har vunnit fler än jag förlorat, fast 
på lägre nivå. Guldet är det högsta 
i min skyttekarriär.

Hans Hägglund vann veteran-sM
Bland veteranerna summerades 
tre skyttar för 38 träffar, vilket 
innebar särskjutning även där. 
Skultunaduon Hans Hägglund 
och Leif Hedlund ställdes här mot 
Bosse Johansson, Härnösand. 
Med siffrorna 6-1-1 knäckte 
Hägglund sina medtävlare redan 
på liggandemålet. Totalt sum-
merades han till 11 träffar mot 6 
träff för Bosse och för klubbkom-
pisen Leif.

– Det var inte väntat direkt, men 
jag vann seniortiteln här 2006. 
Det var en runda med normala av-
stånd, men vinden var lite jobbig, 
noterade fältskytten Hans, och 
förklarar det väsentliga i fält.

– Det viktigaste är att man 
skjuter in sig och är förberedd. 
Korthåll fält är spännande på så 
sätt att man går fram till målen 
och direkt får kvitto på det man 
gjort.

Bland distriktslagen drog Upp-
land längsta strået med 173 träf-
far mot 171 för Skåne och 170 
för Småland. Köinge vann fören-
ingskampen med 71 träffar mot 
70 vardera för tvåan Ålem och 
trean Norrskedika-Forsmark. ■SM i fält.
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Årets SM i kulkombination och viltmål på 50 och 80 meter 
avgjordes i år i Västerås den 12-14 juli. Guld gick till såväl 
rutinerade rävar som lovande skyttar.

fredagen börJade med 
enkel kulkombination. Inte helt 
oväntat vann Emil Martinsson, 
på fi na 397 poäng, före Niklas 
Bergström med 394 poäng 
och Rikard Johansson på 385. 
Väldigt roligt var det att se några 
nya juniorer på skjutbanan, och 
bra skjuter de också. Jesper 
Nyberg från Hylte vann junior-
klassen på 371 poäng, tvåa blev 
Louise Samuelsson på 365 och 
trea Oscar Andersson på 362.

På eftermiddagen sköts dubbel 
kulkombination. Där lyckades 
Rickard Johansson bäst med 
388 poäng. Han vann före Emil, 
385 poäng, och Niklas med 382. 
Juniorklassen var mycket jämn 

text och foto ROLF GUSTAVSSON

och vinnare blev ännu en gång 
Jesper, nu på 344 poäng. Oscar 
tvåa på 342 och trea blev täv-
lingens yngsta deltagare, endast 
13 år unga Andreas Bergström 
från Glava. Han slutade bara fyra 
poäng efter Jesper.

Sommarvädret var fantastiskt 
och det var skönt med ett dopp i 
Mälaren på kvällen. På lördagen 
var det dags för regelbundna 
50 m och enkelskott 80 m. Emil 
vann de regelbundna loppen 
på fi na 596 poäng, före tvåan 
Niklas på 589 och Rickard trea 
på 586 poäng. Juniorklassen 
vann Jesper, 560 poäng, före 
Oscar och Louise. Enkelskotten 
vann Rickard på 394 poäng, före 

Niklas med 391 poäng och Emil 
på tredje plats.

På kvällen var det dags för gril-
lafton hemma hos Västeråsfamil-
jen Björk. Det var mycket trevligt 
och med god mat och dryck.

Söndagen började med en rejäl 
regnskur och betydligt svalare 
temperatur. Blandloppen på 50 
meter och dubbelskotten skulle 
avsluta SM-helgen. I blandlop-
pen lyckades Niklas få med sig 
ett SM-guld hem till Värmland på 
388 sina poäng, tre poäng före 
tvåan Emil. Trea blev Rickard 
med 383 poäng. På juniorsidan 
vann Jesper på 370 poäng. 
Detta före Andreas på 355 po-
äng, och Oscar tre poäng efter.

I dubbelskotten vann Emil sin 
tredje guldmedalj för helgen 
med 384 poäng, närmast efter 
var Niklas med 381 poäng och 
Rickard trea återigen. I junior-
klassen vann Jesper sitt sjätte 
guld för helgen med 366 poäng. 
Tvåa Oscar och trea Andreas.

Jag vill för både skyttar och 
sektionens sida tacka Västerås 
Jaktskytteklubb i Stockhumla för 
ett bra arrangemang och trevligt 
bemötande. ■

sM ViltMÅl kulkoMBination

MÅNGA GULD FICK SINA 
ÄGARE PÅ VILTMÅLS-SM

Niklas med 391 poäng och Emil 

ÄGARE PÅ VILTMÅLS-SM

Jesper Nyberg, Hylte, mångfaldig juniormästare.

Juniorer på SM: Oscar Andersson, Andreas Bergström, Louise Samuelsson och Jesper Nyberg.

Niklas Bergström, Emil Martinsson och Rikard Johansson samlade många medaljer.
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Under sommaren gick två europamästerskap i den 
europeiska skyttesportfederationens grenar. Först 

avgjordes gevär- och pistolgrenarna i kroatiska Osijek, 
följt av lerduve- och viltmåls-EM i tyska Suhl. För svensk 
del resulterade tävlingarna i tre svenska medaljer totalt, 

fördelat på två individuella guld samt ett lagsilver.

det skulle ta många EM-dag-
ar innan det blev svenskt på pall-
en, och när det skedde var det 
tack vare herrlaget i 60 skott 
liggande på 300 meter. I lagtäv-
lingen, som också var individuell 
eliminering, sköt Stefan Ahlesved 
fi nfi na 598 poäng. Tillsammans 
med Johan Gustafssons 596 och 
Anders Brolunds 594 poäng blev 
det 1788 poäng. Det räckte till 
silver, efter att ha förlorat guldet 
till Frankrike med en marginal på 
tre innertior. Ett silver satt dock 
fi nt för Sverige, som därmed 
avancerade en placering jämfört 
med EM 2011.

och det uppnådde vi. En individu-
ell medalj var en bonus. Vi är rätt 
så nöjda med EM, det går inte att 
komma ifrån.  

Motigt för 50 meters-seniorer
Det var gevärsgrenarna på 50 
meter som dock inledde EM-
veckorna. Efter fi nt skytte i vårens 

stampar, sa förbundskapten Mats 
Eriksson direkt efter 50-meters-
grenarnas avgörande.

Eriksson såg värmen, att 
svenskarna är för ovana vid att 
skjuta i hög temperatur, som en 
möjlig förklaring, men någon klart 
svar på varför det gått motigt 
hade han inte. 

Än mer glans på medaljen skulle 
det bli påföljande dag, när den in-
dividuella tävlingen sköts. I en tuff 
och kämpig match sköt Anders 
Brolund 599 poäng av 600. Det 
var dagens högsta resultat, tillika 
tangerat personligt rekord, och 
han vann därmed sitt första indivi-
duella EM-guld. Anders var bland 
de sista kvar på skjutbanan och 
han kämpade in i sista skottet. 
När det var skjutit, och satt där 
det skulle, var det en skön känsla 
säger han.

– Jag var jättelycklig att det tog 
i tian för det första, för det var inte 
jättestilla. Och då hörde jag lite 

applåder bakom och jag hop-
pades att de applåderade för mig. 
Det var underbar känsla.

I samma disciplin sköt Johan 
Gustafsson 597 poäng, men i 
en tävling med små marginaler 
räckte det inte ända fram till pal-
len. Han slutade på fjärde plats. 
Positivt från 300-meterstävling-
arna var också att EM-debutanten 
Elin Åhlin åkte hem med en fem-
te- och en sjundeplats, i grenarna 
3x20 samt 60 ligg. 300-meters-
ledaren Lars Erik Bjuhr var nöjd 
med skyttarnas insats.

– Utgångspunkten var att vi 
skulle ta medalj i lag i liggande 

MedalJGlÄdJe pÅ eM  
i viLtMÅL ocH gevär 300 M
MedalJGlÄdJe pÅ eM MedalJGlÄdJe pÅ eM 

text JOSEFIN WARG
foto JONAS EDMAN, CLAES JOHANSSON och RICKARD JOHANSSON

världscuper fanns förhoppningar 
på och hos de svenska senio-
rerna, men dessvärre blev det inte 
någon vidare lyckad tillställning.

– Tyvärr är det så att ingen har 
kommit upp i normal standard på 
de här tävlingarna. Vi får ta lärdom 
och lära inför framtiden, så att vi 
ökar poängen och inte står och 

Stefan Ahlesved, Johan Gustafsson och Anders Brolund på pallen på prisutdelningen i 60 ligg på 300 meter.
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 – Nej, men skyttarna har fått i 
uppgift att titta på vad som krävs 
för att komma upp i rätt poängni-
våer. Sedan tror jag nog att en del 
av skyttarna måste utveckla sin 
teknik och taktik, och förhopp-
ningsvis blir det bra när vi får stöd 
av vår nya tekniktränare Dick 
Boschmann, säger han.

gevärsjuniorer var nära
Hos juniorerna på 50 meter 
gevär fanns däremot glädjeäm-
nen. Marcus Madsen sköt 618,3 
poäng i 60 skott liggande och 
slutade tia. Bara 0,5 poäng fat-
tades för final. 

– Det var jättebra av Marcus. Han 
var nöjd och det ska han vara. 
Det var ett bra tag sedan han 
sköt så bra i liggande och det är 
strongt att göra det på ett EM, 
så det bådar gott inför framtiden, 
sa juniorernas ledare Carina 
Jansson.

Tia blev också Ida Andersson 
i damjuniorernas 60 skott lig-
gande, på poängen 586.

– Det var kanonbra tycker jag, av 
EM-debutanten, säger Jansson.

Jorsäter sköt bra i pistol
På pistolsidan kom två svenska 
herrar och tre herrjuniorer till

start. EM-debutanten Jan Jor-
säter gjorde en bra insats i grov-
pistol, när han sköt 578 poäng 
vilket gav plats 13.

– Jan Jorsäter får MVG. Det var 
riktigt bra skjutet, att skjuta 578 
på EM. Skulle nog påstå att han 
har etablerat sig i europaeliten i 
grenen, att han har där att göra, 
säger ledaren Lars Lundmark.

Juniorerna med Oskar Ekblad, 
Magnus Palmgren och Carl 
Sandberg åkte hem med två 
sjundeplatser i lag, i sportpistol 
och fripistol. Framför allt andra 
halvan av fripistolen lyfter ledaren 
Lars Erik Bjuhr fram som positivt.

– Första halvan av matchen var 
trevande för alla tre, men alla job-
bade bra, följde sina skottplaner 
och sköt bra i andra halvan.

emil på guldjakt
När viltmåls- och lerduve-EM 
startade var det med en Emil 
Martinsson på guldjakt då en 
av de få medaljer han saknat i 
prisskåpet var ett 50-meters-guld 
på EM. I de inledande blandade 
loppen låg han bra till inför andra 
skjutdagen, liksom det svenska 
laget, men medaljchanserna 
slant ur händerna där. När de 
regelbundna loppen kom visade 
Martinsson dock att han alltid är 
att räkna med. Hans 591 poäng 
(298+293) blev ett guldresultat, 
med två poängs marginal.

– Jo det känns väl bra. Man 
hade ju hoppats att det skulle 
räcka med den poängen som det 
blev, så det var skönt när det var 
över. Jag åkte hit för att skjuta 
över 590 och det gjorde jag, sa 
Martinsson. 

Och att kliva högst upp på pal-
len var uppskattat.

– Det var speciellt. Inte var dag 

man får göra det och lyssna på 
nationalsågen, det går inte att 
komma ifrån. Det är det man 
kämpar för naturligtvis, säger 
han.

bra skytte av edvin
På lerduvesidan ställde Sverige 
upp med tre herrar, en dam och 
en herrjunior i skeet, samt en 
dam i trap. Och den som stod för 
den mest glädjande prestationen 
och ett bra skytte var junioren 
Edvin Moberg. Han satte 117 
träff och slutade på elfte plats, 
bara en duva ifrån särskjutning 
om en plats i final. Förbundskap-
ten Claes Johansson var mycket 
nöjd med såväl Edvins skytte 
som hans uppträdande.

– Edvin har skött sig som 
en hel karl, om man säger så. 
Det är lätt att bli besviken och 
överreagera när man är en duva 
ifrån som idag, men han har tagit 
det bra och insett att han ändå 
skjutit bra. Han är inställd på VM 
i Granada nästa år, så får han ett 
år till på sig så bedömer jag att 
han har precis lika stora chanser 
på VM att ta sig till final.

Bland seniorerna lyckades Ste-
fan Nilsson i skeet bäst, som med 
119 träff slutade på plats 18. 

– Det var ett EM som visade 
på att vi i år tävlat för litet för 
att få den där hårdheten som 
behövs för att blanda sig i 
toppstriden, och därmed kan 
minimera den negativa spänning 
och eventuella prestationsångest 
som lätt kan infinna sig. Med fler 
hårda tävlingar i ryggen kommer 
säkert svenskarna att återfinnas 
högre upp i resultatlistan. Det 
finns nämligen resurser innanför 
skinnet, är förbundskapten Claes 
Johanssons analys. ■

Emil Martinsson EM-guld.

Skeetjunioren Edvin Moberg gjorde en bra 
insats i Suhl och slutade elva.

Öckerös Carl Sandberg på banan.

Det silvervinnande 60 ligg-laget på 300 meter, Stefan Ahlesved, Johan Gustafsson och 
Anders Brolund.

Elin Åhlin EM-debuterade och slutade topp sju i sina två 300-meterstävlingar.

Publiken var stor stundvis på EM i Suhl.

Anna Normann gjorde en gedigen insats på EM med tanke på att hon sköt med influensa.
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JUNIORLÄGER I 
RUNNING TARGET
mycket skytte, en del teori och snack och många skratt – så kan man sammanfatta det juniorläger 
som hållits i running target i sommar. Skytten rickard Johansson berättar här om lägret, där en 
vänsterskytt imponerade stort i den udda avslutningen.

text och foto RICKARD JOHANSSON

som många vet så är grenen 
Running Target inte så stor i 
Sverige, och det är många aktiva 
skyttar och icke aktiva skyttar 
som inte har en aning om vad 
det handlar om. 

Många vet inte ens att grenen 
fi nns. Running Target är en gren 
där man skjuter mot löpande 
mål på 10 meter samt 50 meter, 
grenen faller under viltmål. Run-
ning Target är en gren som ingår 
i ISSF och man skjuter EM samt 
VM. Grenen har varit OS-gren 
så sent som 2004 men är tyvärr 
borttagen från OS-programmet. 
Running Target 10 meter skjuts 
med luftgevär mot ett mål som 
rör sig över en yta på två meter i 
två olika hastigheter, långsamma 
lopp (5 sekunder) och snabba 
lopp (2,5 sekunder). Tavlan ser ut 
som en gevärstavla på 10 meter, 
bara att det fi nns en riktprick på 
vardera sidan om träffområdet. 
50 meter skjuter man på en bana 
där fi guren åker över en yta på 

10 meter, samma hastighet som 
på 10 meter, bara att på 50 meter 
skjuter man på en vildsvinsfi gur. 

Det här reportaget skulle inte 
handla om själva grenens historia 
utan om att vi har haft ungdoms-
läger i Västerås, men jag tycker 
det är ack så viktigt att man för-
står vad det är för gren vi utövar. 

Många skott
Som sagt, vi har arrangerat 
ungdomslägret i Running Target 
50 meter på Stockkumlabanorna 
strax utanför Västerås. I mitten av 
juni samlades det sex ungdomar 
samt en ledare ute på banorna 
för att skjuta och ha roligt en hel 
helg. Och roligt hade vi för hela 
slanten! De fl esta anlände redan 
under fredagen, så vi hann skjuta 
en hel del under fredagseftermid-
dagen. Nöjda och belåtna så åkte 
vi iväg till Västerås Mälarcamping 
där vi alla bodde i samma stuga. 
Lite snack och tv-tittande innan 
sängen hanns med det också. 

Lördagen bestod mest av att 
skjuta, sedan åt vi gemensam 
lunch och middag. På kvällen var 
det lite teori och snack, många 
skratt studsade mellan väggarna 
under kvällen. 

annorlunda avslutningstävling
Under söndagen bestämde vi oss 
för att skjuta halva dagen för att 
sedan säga adjö och åka hem åt 
respektive håll. Vi avslutade ung-
domslägret med en liten tävling 
där vi lottade ut alla bössor så 
ingen fi ck sin egen bössa. Vi 
skulle skjuta 10 långsamma och 
sedan fi ck vi se vem vinnaren 
blev! Detta var otroligt roligt och 
inte alltför lätt då man optimerat 
sin egen bössa efter sig själv. 
Men vinnaren blev i alla fall en av 
Sveriges bästa damjuniorer, 
Louise Samuelsson. Hon sköt 96 
poäng av 100 med en bössa hon 
aldrig skjutit med tidigare. Som 
grädden på moset så är Louise 
vänsterskytt och den enda av alla 

som deltog under helgen. Så att 
skjuta 96 poäng med en bössa 
som är för högerskyttar är en 
merit!

Summa summarum av helgen 
så har vi har haft otroligt roligt, 
vi har fått skjuta och utvecklats 

JUNIORLÄGER I
RUNNING TARGET

ännu ett steg närmare våra mål 
i skyttekarriären. Värt att nämna 
så har vi haft två nya ansikten 
på plats som inte har varit med 
så länge. Det är otroligt roligt 
att det dyker upp en och annan 
junior. Vi hoppas givetvis på ännu 

Ett glatt gäng deltagare på juniorlägret för viltmålsskyttar.

Pontus Thuresson. Louise Samuelsson.

Mattias Björk.

fl er juniorer till nästa läger som 
kommer att vara på 10 meter. 
Tid, datum och plats kommer att 
komma upp på skyttesport.se 
under viltmålsfl iken. 

Håll ögonen öppna om nästa 
läger! ■
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JuniorGruppens 
lÄGer i eskilstuna

nordiskt MilitÄrt 
PISTOLSKYTTELÄGER I SÄVSJÖ

den 25 juni samlades den svenska juniorgruppen i 
gevär för ett korthållsläger i eskilstuna, som 
ägde rum i tre dagar. Lägret skulle varit gemen-
samt med norge men tyvärr kunde de inte delta. 
även Finland blev tillfrågade men de kunde inte 
heller delta så därför blev det bara vi svenskar.

under vecka 15 i år hölls ett nordiskt militärt pistolskytteläger i Sävsjö. Lägret fokuserade 
på att ta tillvara erfarenheter från tävling i den fortsatta träningen. 

text och foto GABRIELLA JOHANSSON, MARTIN OLSSON och EMIL JONSSON 

text och foto SARA LINDAHL

första dagen på lägret hade vi fri träning och dagen avslutades 
med en 3-mannalagstävling. Lagmedlemmarna sköt varsin ställning 
och därefter sammanställde man resultaten till en halvmatch. Laget 
med minst antal poäng fi ck fi xa maten dagen därpå.

Nästa dag startade vi dagen med en helmatch för herrarna respektive 
halvmatch för damerna. På eftermiddagen sköt vi ännu en lagtävling 
som bestod av att man skulle skjuta så många tior som möjligt på en 
halvtimme. Det förlorande laget fi ck även den gången tillaga maten 
dagen efter.

Den sista dagen bestod av en 60-skottsmatch med tillhörande fi nal. 
Det var en bra uppladdning inför SM. SM sköts på samma skjutbana.

Vi bodde på City Hotell. Efter att vi hade ätit kvällsmat på något av 
Eskilstunas matställen blev det för en del kortspel och för andra bio.

Närvarade gjorde Gabriella Johansson, Jenny Andersson, Ida An-
dersson, Sarah Nilsson, Angelica Magnor, Martin Olsson, Emil Jonsson, 
Andreas Jansson, Henrik Wilander, Tom Axelsson, Marcus Madsen och 
Mattias Sjöström. Ledare var Paul Larm och Carina Jansson. ■

därför börJade lägret 
med en sportpistolmatch. Efter 
matchen fi ck vi femton minuter 
att fundera över följande frågor; 
Vad fungerade bra? Vad behöver 
förbättras? Hur ska jag träna 
det? Svaren på frågorna gick 
vi sedan igenom i gruppen och 
vi delade med oss av konkreta 
träningsmetoder. Tränarna från 
alla tre nationer antecknade vad 
vi sade att vi skulle träna och hur 
det skulle gå till. 

Under träningspassen tränade 
vi alla våra olika förbättringsom-
råden. Jonas Fyrphil och de olika 
lagledarna fanns på plats för att 
hjälpa till och svara på frågor när 
det behövdes. Efter genomförd 
träning samlades vi igen och 
pratade igenom vad som tränats. 
Respektive tränare gav sedan 
feedback på vad de sett och hur 
tiden fördelats. Samma rutiner 

lÄGer i eskilstuna

den 25 juni samlades den svenska juniorgruppen i 

ägde rum i tre dagar. Lägret skulle varit gemen-
samt med norge men tyvärr kunde de inte delta. 
även Finland blev tillfrågade men de kunde inte under vecka 15 i år hölls ett nordiskt militärt pistolskytteläger i Sävsjö. Lägret fokuserade 

EMIL JONSSON 

för eftertanke använde vi sedan 
på MRF.

Inför varje träningspass skall 
det fi nnas en konkret plan på vil-
ken detalj som skall tränas. Det 
är de olika detaljerna som ger 
förbättringen. Du kan inte åka 
till skjutbanan och träna på allt, 
utan välj ut det som är viktigast 
att förbättra just nu. Låt det ta 
tid att träna, utvärdera sedan vid 
t.ex. nästa match om du uppnått 
det du ville.

fys och regler
Onsdag eftermiddag stod det fys 
på programmet. Tillsammans med 
eleverna på skyttegymnasiet jog-
gade vi runt sjön och följde upp 
med styrketräning på gräsmattan 
utanför elevhemmet. Styrketrä-
ningen var främst armhävningar 
och olika plankövningar för ökad 
bålstabilitet. Det var svalt men  
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 soligt och mycket skönt att 
komma ut en stund efter alla tim-
mar i skjuthallen. 

De nya reglerna som var tänkta 
att bli en förenkling visade sig 
bli en tjockare lunta än tidigare. 
De regelfrågor vi gick igenom 
var mycket nyttiga. De svar vi 
gav och de olika regler vi läste 
gav svar på en del vanliga frågor, 
men ledde också till nya fråge-
tecken. Dels kan du hitta samma 
regel skriven på flera ställen i 
både kapitel 6 – allmänna regler 
och i kapitel 8 – pistolregler. 
Dels är det svårt att hitta en del 
självklarheter. Regler och säker-
het är i stort sett detsamma som 
tidigare, men det har tillkommit 
förtydliganden på ganska många 
punkter. Det som skiljer sig helt 
från tidigare är finalgenomför-
ande i flera grenar. De nya luft-
pistolfinalerna hade flera av skyt-
tarna redan bekantat sig med vid 
Swedish Cup, sportskyttefinalen 
däremot hade många inte ens 
läst de nya reglerna för.

sportpistolfinal
Fredag morgon sköt vi sportpi-
stolfinal efter de nya reglerna: 
först en kvalifikationsdel om fem 
snabbserier, därefter duell om 
första- och tredjeplats. Det som 
var mest främmande i det nya 
genomförandet var kommandot 
”load”. Jag trodde att jag visste 
vad det betydde, men under final-
en betyder det något annat. Un-
der finalen, och bara då, betyder 
”load” fyll på två magasin. Efter 
kommando ”ready” har du femton 
sekunder på dig att sätta i maga-
sinet i pistolen innan serien star-
tar. Det andra som skilde sig från 
tidigare finaler var tiden. Finalen 
tog lång tid, hur lång tid beror på 

hur jämna duellerna är, men det 
tar betydligt längre tid än tidigare. 
Under duellerna fick vi vara med 
om åtminstone en femtiopoängs-
serie som bara gav två träff. Som 
träff räknas 10,3 eller bättre. Det 
var också en ögonöppnare, tian 
har krympt!

Positivt resultat
Vid utvärderingen i slutet var alla 
skyttar nöjda med arbetssättet 
och menade att det är ett bra sätt 
att ta tillvara erfarenheter från en 
match, att få konkreta råd och 
metoder i gruppen, och att utvär-
dera direkt efter varje träning. Det 
ökar kvaliteten på träningen och 
hjälper dig att träna på rätt saker. 
Jonas Fyrpihl gav rådet att träna 
en tredjedel på saker du är bra 
på och två tredjedelar på det du 
vill förbättra. Han talade också 
om vikten av ”refocusation” – att 
efter ett störande moment snabbt 
kunna gå tillbaks till sin koncen-
tration och följa matchplanen. 
Förmågan till ”refocusation” är en 
viktig faktor för framgång tillsam-
mans med ”dedication” – hängi-
venhet till uppgiften.

Jag kände själv att jag åkte 
hem med en tydlig metod för att 
ta tillvara erfarenheter. Bättre 
kunskaper om reglerna ger mig 
dessutom större trygghet under 
kommande matcher. 

Tack för ett bra arrangemang 
och givande träning!

konkreta träningsmetoder vi talade om
• PRECISIONSMOMENT – för 
att få av skotten, inte stå och 
sikta för länge:
• TRÄNA TIDSTRÄNING – an-
vänd en klocka/inspelade kom-
mandon på din mobil/medhjäl-
pare som kommenderar start och 

stopp. Börja från färdigställning 
och gör snabba precisionsskott 
på 12 sekunder, 10, 8, 7. Variera 
tiderna och kom till skott. Slarva 
inte utan var noga att göra bra 
avfyringar utan att tveka. Skjut 
mot vanlig tavla och mot vit tavla. 
Helvit bakgrund gör dig mer upp-
märksam på kornet.
• FÖRBÄTTRA FÖRSTA SKOT-
TET I SNABBSERIERNA – lägg 
in ett pseudoskott före ”atten-
tion”; färdigställning, lyft, tänk 
avfyring, uppföljning, ”attention” 
och skott ett i serien blir nummer 
två i din lyftsekvens.
• TIMING I SNABBMOMENT 
OCH MRF – träna med inspe-

lade kommandon/klocka/med-
hjälpare mot stillastående tavla. 
Stressen försvinner och du kan 
träna in rytmen. 

Var noggrann med uppföljning 
även i snabbserier!

öka koncentrationen
Tänk dig uppmärksamheten som 
en strut indelad i tre områden. 
Längst ut i struten är du på skjut-
banan, inställd på skytte, men där 
finns också rum för att prata med 
träningskompisar och att umgås. 

I nästa del har du rört dig längre 
in i struten, du är koncentre-
rad på dina arbetsuppgifter på 
skjutplatsen, ställning, utrustning, 

anteckningar och så vidare. I den 
innersta delen av struten, spet-
sen, är din koncentration helt och 
hållet på NU, på korn och sikte, 
krama. Inget annat får plats. I den 
delen av struten kan du vara kvar 
några sekunder i taget.

När du kommer på dig själv 
med att låta andra tankar störa, 
vet du att du gått längre ut i stru-
ten, kan du hindra dig själv från 
att göra ett dåligt skott och se-
dan gå tillbaka till NU. Liknelsen 
kommer från Vidar Lindstad-
Fossmo som är lagledare för det 
militära gevärlaget i Norge, han 
finns på Facebook om du vill 
veta mer. ■
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Caroline
toG HeM 

MARGARETHAKEDJAN 2013
under två varma julidagar avgjordes årets upplaga av den 
traditionsrika tävlingen margarethakedjan. en tävling som både 
bjöd på höga resultat och spänning till sista krutstänket. 

text SARA BORG
foto SARA BORG, SVEN OLSSON och MIKAEL SVENSSON

inbäddad bland skog och 
fjäll ligger Rommeheds välutrus-
tade skjutbana. Det var dit Olle 
Gabrielsson tog tävlingen efter 
att ha vunnit Margarethakedjan 
2012 i Landskrona.

Under den första dagen i år 
avgjordes liggandetävlingen. 
Dagens högsta resultat bjöd 
Bengt Jansson från Söderala 
Skytteförening på, hela 149 po-
äng av 150 möjliga. Även Stefan 
Burchard, Johnny Vadebo och 
Kenneth Lind imponerade med 
148 poäng.

När liggandetävlingen var av-
gjord var det dags för ett fl ertal 
skyttar att knyta på sig skyt-
teskorna igen. Rommehed bjöd 
nämligen in till en extratävling 
vid namn ”ståskottet”. Varje skytt 
blev tilldelad ett skjutlag och 
hade i uppgift att skjuta endast 
ett ståskott. Från varje skjutlag 
gick hälften av skyttarna vidare 

tills ett fi nallag var framtaget. 
I det sista skjutlaget fi ck fyra 
skyttar särskjuta om den sista 
platsen in i fi nalen efter att alla 
skjutit 7,8:or.

I fi nallaget fanns till slut ett 
fl ertal välkända namn såsom Elin 
Åhlin, vinnaren av Arvikakedjan, 
och dagens bästa i liggande-
tävlingen, Bengt Jansson. Även 
vinnaren av Margarethakedjan 
2011, Berit Olsson var där. Och 
nu gällde det att hålla tungan 
rätt i munnen. Efter det första 
skottet skulle två skyttar få 
lämna tävlingen.

spännande fi nal
Tolv skott avlossades, elva av dem 
på rätt tavlor. Berit Olsson sköt 
på fel och fi ck lämna tävlingen 
tillsammans med Journ Knuts-
son. Även efter skott nummer 
två skulle två skyttar få lämna 
tävlingen. Denna gång var det 

Lars Evaldsson och Jane Jöns-
son som inte höll måttet. Efter det 
tredje skottet var det dags för de 
äldre herrarna Johnny Vademo 
och Kurt-Erik Eriksson att packa 
ihop för dagen.

Endast sex skyttar var nu kvar i 
tävlingen. Nerverna började mär-
kas och ammunitionen behövde 
fyllas på. Det fjärde skottet 
avlossades och efter decimal-
tolkning fi ck Elin Åhlin och Clas 
Gustafsson lämna in för dagen. 
Nu återstod bara Stefan Jonas-
son, Linda Strand, Roger Strand 
och Bengt Jansson. Inför skott 
fem ändrades förutsättningarna. 
Nu skulle endast en person åka 
ut. Skottet avlossades och Ste-
fan Jonasson fi ck kliva av vallen.

Nu var det äntligen dags att 
fördela prispengarna. Skjutle-
daren ropade eld och tre skott 
avlossades. Roger Strand sköt 
det sämsta skottet och fi ck även 

han lämna tävlingen. Nu återstod 
ett skott mellan Bengt Jansson 
på bana tre och Linda Strand 
på bana sju. Och efter det sista 
skottet stod Linda Strand som 
segrare i ståskottet och 1500 
kronor rikare.

Den andra dagen
Inför dag två var programmet 
3x5 skott i grundomgången. 
Edsbjörkes Fredrik Thyberg 
satte tidigt ribban med sina 144 
poäng. Totalt fi ck han dagens 
högsta sammanlagda poäng på 
290 tillsammans med Söderalas 
Bengt Jansson. Även Caroline 
Törnvall sköt bra och hade en 
total poäng på 288 poäng. 288 
hade även Berit Olsson och Elin 
Åhlin.

För att få skjuta B-fi nal krävdes 
280 poäng och för A-fi nal kräv-
des 282 poäng. I B-fi nalen bjöd 
fl era skyttar på höga resultat. 

Allra bäst blev Roger Hans-
son på 420 poäng. I A-fi nalen 
duggade tiorna tätt. Inför det 
näst sista skottet ledde tre 
skyttar och tre skyttar samsades 
även om andraplatsen. Finalens 
fjortonde skott avlossades och 
Ulltunas Caroline Törnvall tog 
täten. Dock fanns fortfarande 
fl era hungriga skyttar inom en 
poängs marginal. Sista skottet 
avlossades och snart stod det 
klart att Caroline Törnvall klarat 
av pressen då hennes sista skott 
blev en nia. Hennes totala poäng 
blev då fi na 426 poäng. Tvåa, 
endast en poäng efter blev Bälg-
vikens Elin Åhlin och trea, på 
samma poäng blev Berit OIsson 
från Öved-Östraby.

Så tack vare Caroline Törnvall 
går nästa års Margaretakedja i 
Uppsala. Förhoppningsvis kan de 
stå för ett lika fi nt arrangemang 
som Rommehed bjöd på i år! ■

MARGARETHAKEDJAN 2013
traditionsrika tävlingen margarethakedjan. en tävling som både 
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SVENSKA DAGBLADETS 
RIKSSKYTTETÄVLING
Svenska dagbladets riksskyttetävling på hemmabanor med gevär 6,5 och korthåll 
gick i år av stapeln för 91:a gången. Cirka 600 skyttar från 145 föreningar i 6,5 och 
970 skyttar från 139 föreningar i korthåll deltog.

25 skott liggande ger möjlighet till max 250 poäng. Högst i korthåll med 249 
poäng var Sam andersson från dagstorp och Peter u Larsson, vaksala. även i 
6,5 blev högsta poängen 249 genom Björn Johansson, Kvistbro, och Ove Sjögren 
från Öregrund-gräsö.

text SAMMANSTÄLLT AV BO OHLSSON

umeå skytteförening 
vann lagtävlingen i korthåll med 
1216 poäng genom André Olsén, 
Lars Möllsten, Edward Yu, Curt 
Lejon och Stefan Thorin.
andré Olsén, 19 år, sköt 246 p 

Svenska dagbladets riksskyttetävling på hemmabanor med gevär 6,5 och korthåll 
gick i år av stapeln för 91:a gången. Cirka 600 skyttar från 145 föreningar i 6,5 och 

poäng var Sam andersson från dagstorp och Peter u Larsson, vaksala. även i 
6,5 blev högsta poängen 249 genom Björn Johansson, Kvistbro, och Ove Sjögren 

och blev segrare i klass KL2. An-
dré började skjuta luftgevär 2006 
och var Västerbottens utsände 
representant vid ungdomsträf-
fen i Bromma i december 2012. 
André har gjort många fi na 
resultat under sina år som skytt, 
exempelvis blev han etta i K17 
2011 och tvåa i K1 2012 i Riks-
skölden.
Lars möllsten, 30 år 246 po-
äng. Tidigare meriter, SM-mästa-
re 2005 i seniorernas liggande-
mästerskap gevär 6,5, 3:a K Elit, 
Riksskölden 2012.
edward Yu, 14 år 243 poäng. 
Har skjutit i föreningen sedan 
2005, och är lika duktig på luft-
gevär. Vinnare i K11 i både Elit-
serien och Fritz Olsson 2009, 
2:a i K15, Riksskölden 2012. 
Har deltagit i Riksfi nal Elitserien 
sedan 2009. Spelar fotboll och 
badminton, och tidigare även is-
hockey. 
Stefan thorin, 45 år 239 po-
äng. Har skjutit i föreningen i 
mer än 35 år, och har varit mång-
årigt aktiv i elitklassen i korthåll, 

korthållsfält och 6.5. Han är en 
eldsjäl i föreningen och en av 
nyckelpersonerna för modernt 
skytte i Sverige. 

Han har även varit i München 
och skjutit världscup sommaren 
2013.

sen och på gevär 6,5 blev det 
andraplatsen i samma klass.

– Det här med korthåll är svårt. 
Och nu hade jag tur med fem 
skott som blev 10,0. Personligt 
rekord blev det också, säger 
Bosse.

Och det är ju inte dåligt att 
skjuta personligt rekord när man 
ska fylla 65 år i augusti.

Skjuter du med korthållstill-
sats till Sauern?

– Nej jag har en gammal An-
schütz Match 54. Jag tror det är 
sedan 60-talet – enskotts alltså, 
säger Bosse.

Bosse vann 65-årsklassen
med en enda poäng då Berndt 
Anderson, Götlunda, var po-
ängen efter. Och det skiljde end-
ast en poäng även när det gäller 
300-metersskyttet. Men där 
var det till hans nackdel. Håkan 
Lidman, Skellefteå, toppade med 
244 poäng och så Bosse på 243.

– Jag har 249 poäng som per-
sonligt rekord, berättar Bosse. 
Men jag vann inte då Niklas Hal-
ling hade 250. Jag laddar min 
ammunition med Normakulor.

Nu får man väl anse att Bosse 
är liggandespecialist då ståen-
deskyttet inte är så intressant 
längre. Liggandespecialist av det 
följer att fältskyttet både på kort-
håll och gevär går bra. Topplace-
ringarna är många. Bosse har en 
lång bana som skytt och i många 
år var han till och med yrkesskytt 
på dåvarande Gevärsfaktoriet. 

Inte många som kan skryta om 
det precis. Av många års skytte 
följer också många minnen. 

– För sju år sedan sköt jag 
Dagbladet 300 meter. Jag hade 
skjutit fullt i 19 skott och jag var 
riktigt taggad. Men så svartnade 
allt på Hugelstaområdet då elen 
försvann. Det gick inte att fortsät-
ta så jag packade ihop grejerna 
och åkte hem, berättar han.

Efter den här malören sköt inte 
Bosse någonting på tre år. 

text om Bosse W: OLLE PETTERSSON

André Olsén.

Curt Lejon.

Sam Andersson.

Bosse Wiqvist.

Amanda Carlsson.

Edward Yu, Lars Möllsten och 
Stefan Thorin.

Curt Lejon, 31 år, 242 poäng. 
JSM-guldmedaljör 2000 och 
2004, SM-mästare i seniorernas 
liggandemästerskap gevär 6,5. 
2:a i K Elit 2011 i SVD på 248 
poäng.
Sam andersson har en fasci-
nation inom skyttet och skjuter 
ofta i Dagstorp-Lilla Harrie SF 
och på vintern i Kävlinge Sport-
skytteklubb. Han blev svensk 
mästare 2012 och har många 
landslagsmeriter, däribland EM 
i Kroatien i slutet av juli 2013. 

Bosse Wiqvist, BW shooters, 
kommer säkert att minnas årets 
upplaga av Svenska Dagbladets 
riksskytte. 246 poäng på kort-
hållet gav segern i 65-årsklas-

amanda Carlsson, Gullabo, 
segrare i klass KL11 och stora-
syster Johanna tvåa i klass KL15.

Amanda har skjutit i cirka fyra 
år. De första åren var det enbart 
luftgevär som gällde. Korthålls-
skyttet började hon med så sent 
som förra året. Då kvalifi cerade 
hon sig till Elitseriefi nalen i Eskil-
stuna och även i år hoppas hon 
på en plats i fi nalen. 

Förra året vann storasyster 
Johanna Elitserien i klass 13 
och lillasyster vill ju självklart  
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 inte vara sämre. Säsongen har 
börjat bra med höga resultat i 
årets omgång av Svenska Dag-
bladet: Amanda etta i klass K11 
på 245 poäng och Johanna tvåa 
i klass K15 på 247 poäng. Nu 
hoppas vi att formen håller i sig! 

Sebastian Jansson, Lima, vin-
ner klass KL 17 med 246 poäng 
och 16 tioettor.

tomas Johannesson, Char-
lotte Karlsson och dick 
edman, dals ed skytteförening 
hade framgångar i 6,5. Tomas 
Johannesson och Charlotte 
Karlsson blev etta och tvåa i 
klass G4. Tomas Johannesson, 
Charlotte Karlsson och Dick Ed-
man blev trea i medaljtävlingen 
med 736 p.

F 21 SKF 3-manna
F21 skytteförening vinner lag-
tävlingen i 6,5 i division 1 med 
poängen 739. Med i laget var 
Peter, Per och Harry Östling.

Landskrona skyttegille vinner 
lagtävlingen i 6,5 i division 2. I 
laget fanns Håkan Fritz, Johny 
Vadebo och Konny Fritz.

aLgutSrum SKF
tobias och Louise rosell, 
algutsrum, tillhör de som är 
duktiga i bägge grenarna. Störst 
framgång hade Louise i 6,5 med 

seger i klass 15 medan Tobias 
vann klass 3 i korthåll.

g55 Hans Hägglund och
ge marie Heisl
Skultuna skytteförening hade 
också många deltagare och 
bra resultat med både 6,5 och 
korthåll. Hans Hägglund kom 
tvåa i klass 55 gevär 6,5 med 
246 poäng och femma med 
korthållsgeväret. Marie Heisl blev 
fyra i klass Elit 6,5 med sina 248 
poäng. ■

Amanda Carlsson. Sebastian Jansson.

Philip Sjökvist.

Tomas Johannesson, Charlotte Karlsson och Dick Edman, Dals Ed.

Tomas Johannesson och Charlotte Karlsson, Dal Ed.

F 21 Skf 3-manna.

Landskrona skg.

Tobias och Louise Rosell, Algutsrum skf. 

Hans Hägglund. Marie Heisl.

Victoria Holm.

Peter U Larsson.

victoria Holm, tidigare Wil-
helmsson, vann klass KL 4 med 
sina 247 poäng.

Peter u Larsson, Vaksala, 
blev slagen av Sam Andersson 
genom att Sam hade 19 tioettor 
mot Peters 15.

Philip Sjökvist, Skövde, vinner 
klass KL 13 med 247 poäng.

Slutligen en bild på några skyttar som i samarbetets tecken sköt korthållsserien på Hacksjöns fina korthållsbana. Från vänster Göte 
Rydstedt, Skarp, Krister Nilsson och Kent Westman, Botkyrka samt Urban Fjällström, Rosersberg.
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KPISTENS DAG 
 har trogna deltagare
den motvind som kpistskyttet upplever, till största delen orsakad av utredarens förslag om skärpning av 
vapenlagen och förbud för tävlande med automatvapen från år 2019 - har hittills inte påverkat rubricerad tävling 
i värmland. Årets deltagarsiffror, med 55 i fält och 62 i banskyttet, är på samma nivå som senaste åren.

möJligheten att disponera 
Försvarsmaktens skjutfält och 
skjutbanor är en förutsättning för 
tävlingen - något som verkligen 
uppskattas. En speciell eloge till 
skjutfältspersonalen som alltid 
hjälper till med förberedelser, när 
tiden medger.

Det är i huvudsak samma skyt-
tar som årligen återkommer och 
möjligheten att hinna skjuta två 
tävlingar samma dag tilltalar. Ban-
skjutningen med det ordinarie 
mästerskapsprogrammet tar na-
turligtvis lite längre tid, men kpist-
skyttarna är av segt virke och 
stannar kvar tills prisutdelningen 
är avklarad. Det fi na vädret bidrog 
till att alla var på bästa humör.

Dagen inleddes med fältskjut-
ning. Av ställningsskyttarna var 
elitklassens Olle Eriksson, Fors-
hälla/Torp bäst med 55 träffar. 
54 träff hade fl erfaldige svenske 
mästaren Kjell Strömberg, Deger-
fors, i klass 65. 

I äldsta liggandeklassen (75L) 

KPISTENS DAG
den motvind som kpistskyttet upplever, till största delen orsakad av utredarens förslag om skärpning av 

text JAN RENSFELDT
foto DOUGLAS STRÖM

fanns dagens två högsta resultat, 
58 träff, genom Arvid Wägroth, 
Forshälla/Torp och Bertil Johans-
son, Säffl e, med 57. Nämnas bör 
även Hans Rankvist, Oxelösund i 
65L, med 56 träff.

I lagtävlingen för 2-mannalag 
segrade Forshälla/Torp II på 102 

träff, där Arvid Wägroth och Erling 
Johansson ingick. Med samma 
träffantal blev Oxelösund II tvåa. 
Laget bestod av Hans Rankvist 
och Stefan Szabo.

Dagen forsatte sedan med ban-
skyttet. Klasserna 75L och 65L 

sköt i liggande. Här var Hugo 
Ahlberg, Tågarp, som är inne på 
sitt 87:e år överlägsen segrare 
med 324 poäng. I liggande skjuts 
inget mästerskap.

I seniorfi nalen hade Per Anders-
son, Gullberg, ett fi nt utgångsläge 
med 323 poäng. Dan Anders-

son, Orust Ö, på andra plats med 
320. Trea var Håkan Petters-
son, Laxå, med 316. Dan tog 
ledningen efter 48 i knäserien 
och avslutade med 43 i stående 
och blev mästare på 411 poäng. 
Per Andersson tvåa med 408. 
Per-Anders Axelsson, Karlsborg, 

avancerade en placering och blev 
trea med 403.

Inför veteranernas fi nal fanns 
två med 309 poäng, Kjell Ström-
berg och Jonny Olsson, P2.

I knä sköt Jonny 48 mot Kjells 
44 och var då i ledning. I stående 
var Kjell mest oberörd, sköt 45 
mot Jonnys 40 och guldet var 
bärgat efter 398. Jonny tog 
silver med 397 och Lars Persson, 
Karlsborg, gick från sjunde till 
bronsplats med 387.

Lagtävlingen vanns klart av 
Karlsborg på 621 poäng, med 
Per-Anders Axelsson och Anders 
Persson. 

Tvåan Gullberg med 612, ge-
nom Per Andersson och Torgny 
Häll.

Samtliga resultat fi nns på: Skytte-
portalen, Värmlands Skyttesport-
förbund.

Efter avslutade tävlingar fördela-
des det välfyllda prisbordet. ■

I mitten Segraren Kjell Strömberg, till vänster tvåan Jonny Olsson, till höger trean Lars 
Persson.

Segraren Dan Andersson fl ankeras av tvåan Per Andersson till höger och trean Per-
Anders Axelsson till vänster.
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ssM
PÅ KPIST I LANDSKRONA
Södra Förbundens tävlingar (SSm) i både fältskjutning och banskjutning på kpist 
avgjordes på och runt Landskrona Skyttegilles skjutbana. tävlingen som gick över 
sju stationer samlade drygt 60 skyttar. 

det börJade med fältskytte 
på lördagen vilken blev en svet-
tig runda. Som tur var så hade 
arrangörerna vätskekontroll 
mellan mål 4 och 5.  Målen som 
banläggaren Börje Fritz snickrat 
ihop varierade från en Tunna D i 
stå på ca 40 m till en B 100 på ca 
186 m i liggande. Bäst för dagen 
i den utslagsgivande tävlingen 
blev Lars-Åke Ingemarsson från 
F 14 i Halland som sköt utmärkta 
58 träff mot Lars-Olof Gerhards-
son från Löftadalen som fi ck 
träffen mindre, 57. Lars-Olof hade 
chansen tills sista målet där han 
tappade två träff på B 100:an. 
Dessa båda har vunnit denna täv-
ling fl era gånger tidigare. Bronset 
knep Svalövs Göran Andersson 
med 54 träff. Dessa i senior. 
Veteranmästerskapet vanns av 
Jonny Olsson från P 2 som med 
55 träff tog guldet före Inge 
Johansson från Skällinge som 
fi ck 53. Bronset gick till Tågarps 
Bengt G Nilsson som sköt 52 
träff, lika som Bertil Svensson från 
Grimeton. P 2 segrade i lagtäv-

ssM
PÅ KPIST I LANDSKRONA

lingen med 151 träff, före Svalöv 
som fi ck 148.

Söndagens banskjutning som 
samlade dryga 50 skyttar blev 
också en svettig tävling. Det 
visade sig på resultaten som blev 
något lägre än normalt. Men tre 
skyttar kom över 180 gränsen 
i omgång 1. Det var Lars-Olof 
Gerhardsson i senior och Bengt 
G Nilsson och Lars Lennartsson, 
Löderup, i veteran som svarade 
för dessa. I omgång 2 blev högsta 
resultatet 136 poäng som Lars 
Olof sköt. Han ledde nu fi nalfältet 
på 318 poäng mot Göran Anders-
sons 310 på andra och Daniel 
Lindblad från Skällinge på tredje 
plats med 307. Lars Lennartsson 
fortsatte i samma stil i omgång 2 
där han sköt 134 poäng, och med 
316 poäng ledde han då veteran-
fi nalen började. Fem poäng före 
Bengt G Nilsson som hade 311 
och Karl-Ingemar Johansson från 
Växjö med 308 poäng. 

I seniorfi nalen tog Göran in fem 
poäng på Lars-Olof som kunde 

vinna guldet med 403 poäng mot 
Görans 400 jämt. Trea blev Daniel 
Lindblad på 398 poäng. I veteran-
fi nalen fortsatte Lars Lennartsson 
skjuta stabilt med 47 poäng i knä 
och 39 i ståskotten. Med 402 p 
blev han guldmedaljör. Tvåa blev 
Jonny Olsson som gick från femte 
till andra plats med sina 399. 
Brons till Karl-Ingemar Johans-
son som fi ck 394 poäng. Svalöv 
blev lagsegrare på 910 poäng, 
före Löderup som fi ck 895. Efter 
söndagens prisutdelning (som 
Landskrona Skyttegilles ordfö-
rande Håkan Fritz skötte) tackade 
Lars Lennartsson Landskrona 
Skyttegille för ett mycket bra SSM 
och berömde Skyttegillet särskilt 
för söndagens banskjutning där 
de själva stod för markeringen så 
skyttarna kunde ägna sig åt annat 
under tiden de väntade på att få 
inta skjutvallen. Många beröm-
mande ord gavs till Landskrona 
Skyttegille av deltagarna och 
tävlingsledare Börje Fritz tackar 
alla som hjälpt till innan och under 
tävlingarna. ■

text och foto BÖRJE FRITZ

Medaljörer i fält seniorer.  

Medaljörer i bana seniorer. 

Medaljörer i bana veteraner.

KA 2:s Madelene Karlsson vid mål 7 haltfi gur. 

Mål nummer fyra bekämpas.

Mål sju.



29 skyttesport webb nr 3 2013

Juniorvärldscup 
för lerduvor i Suhl
I början av juni åkte i år fyra svenska ungdomar, tillsammans med undertecknad, ned till 
den internationella juniortävlingen i tyska Suhl. Deltagare i grenen trap var Valentin Bjurulf, 
Uddeholm, och för skeet Oscar Nilsson, Trelleborg, Forshagas Martin Rogne och Gustav 
Pettersson, Oppunda.

text och foto CHRISTER SVENSSON

vädret i suhl kan vara väldigt 
lynnigt men detta veckoslut så var 
det i stort sett perfekta förhållan-
den med behaglig temperatur och 
uppehåll. Det var naturligtvis lite 
nervöst för pojkarna när tävlingen 
väl drog igång men de höll ändå 
i hop skyttet bra. Efter första 
dagens 50 duvor hade Oscar fått 
ihop 44 träffar, Gustav 43, Martin 
40 och Valentin 31.

Andra dagen sköts endast 25 
duvor och då sköt Valentin sin 
bästa serie med en 19-runda. 
Gustav fi ck 21 medan de båda 
andra skeetgrabbarna landade på 
20 duvor.

Avslutningsdagen fortsatte 
på ungefär samma resultatnivå. 
Valentin fi ck slutresultatet 80 och 
hamnade på 68:e plats. Oscar 
landade på 105 och med det 
en 31:a plats i skeet-tävlingen, 
Gustav fi ck 104 och kom 32:a 

En koncentrerad Valentin Bjurulf väntar på 
att duvan skall visa sig

Gustav Pettersson in action på platta två.

Martin Rogne träffar rätt.

Juniorvärldscup 

medan Martin med sina 101 
träffar hamnade på placering 44. 
I lagtävlingen fi ck skeetkillarna 
ihop 310 poäng och kom därmed 
på 10:e plats.

Det var en mycket trevlig resa 
och grabbarna har skött sig med 
den äran både på och utanför 
skjutbanan, där vi till exempel 
under en kväll passade på att 
besöka Suhls vapenmuseum som 
låg endast fem minuters prome-
nad från hotellet. Det var cirka 
250 starter i de olika grenarna 
och klasserna på lerduveba-
norna vilket gjorde att väntetiden 
blev upp till fem timmar mellan 
serierna. 

Nu har dessa unga skytteta-
langer fått erfarenhet av en stor 
internationell tävling som de 
förhoppningsvis kommer att ha 
stor nytta av i sina framtida skyt-
tekarriärer. ■Från vänster Valentin Bjurulf, Oscar Nilsson, Martin Rogne, Gustav Pettersson.
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Årets världscuptävlingar är alla avklarade, och för svensk del kom en höjdpunkt när 
det tävlades i lerduva på Cypern. Skeetskytten Henrik Jansson gjorde en stark pre-
station och gick till fi nal med ledarresultatet 123 duvor. väl i fi nal bar det hela vägen 
till silver!

världsCupen på Cypern av-
gjordes i mitten av juni och den 
16 skulle bli en bra dag för Henrik 
Jansson, som bor i Nynäshamn 
men tävlar för Torsby Jsk. I skeet-
tävlingen sköt han 25, 25, 24, 24 
och 25. 123 duvor totalt innebar 
att han var i ledning efter kvali-
fi ceringen, och fi nalplatsen var 
hans utan tvekan. I fi nalens första 
moment sköt han 15 av sexton 
duvor, och knep segern i särskjut-
ningen om en plats i guldfi nalen. I 
guldmatchen mötte han Alrashidi 
från Kuwait. Båda träffade här 14 
av 16 duvor och en ny särskjut-
ning väntade. Här var Alrashidi 

Henrik 
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station och gick till fi nal med ledarresultatet 123 duvor. väl i fi nal bar det hela vägen 
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strået vassare än svensken, men 
en andraplats på världscupen 
för Jansson, som i och med det 
verkligen fi ck sitt internationella 
genombrott. 

– Det känns... Ja, just nu så fat-
tar jag väl inte riktigt vad som har 
hänt. Det är väl det här som jag 
gått och väntat på väldigt länge. 
Jag har inte riktigt fattat det, 
men det känns fantastiskt bra, sa 
Jansson direkt efter tävlingen. 

Det höga resultatet till trots, 
Jansson hade inte en helt lätt 
tävling tyckte han själv.

– Det är ju det bästa jag skjutit 
på nya programmet på tävling, så 

det är ju otroligt bra. Men det har 
inte känts perfekt under veckan, 
utan jag har fått jobba mig in i 
det. Men under tävling kändes 
det som om jag fi ck blick på du-
vorna och träffarna med mig. Men 
det har varit lite slitigt då jag inte 
känt att jag varit riktigt i toppform.

Förra året vann skeetskytten 
Stefan Nilsson världscupen i Lon-
don. Nu var det Henrik Janssons 
tur att bestiga pallen, och världs-
cupmedaljen var efterlängtad. 

– Det känns som att den hör 
hemma hos mig i min samling. 
Jag har väntat på en sådan med-
alj, en internationell medalj, så det 
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känns skönt att ändå ro hem en 
sådan!

För Henrik innebar andraplatsen 
att han också kvalifi cerade sig 
till världscupfi nalen som avgörs i 
slutet av oktober.

nära för andra svenskar
Under försommaren och som-
maren har också världscupen i 
München och Granada avgjorts, 
förutom tävlingen på Cypern. 
Vad som kan noteras från de tre 
tävlingarna är bland annat att Pia 
Hansen slutade just utanför fi nal 
i damernas trap på Cypern, och 
att Lotten Johansson och Linda 

Olofsson blev tia respektive tolva 
på helmatchen i München. Lotten 
blev i München också tia i luft-
gevär, bara 1,2 poäng ifrån fi nal, 
och Sam Andersson slutade som 
sextonde man i 60 ligg. I Granada 
var skeetskyttarna Therese Lund-
qvist och Stefan Nilsson nära 
fi nal, båda var endast en duva 
från särskjutning.

Fylligare rapporter från årets 
världscuper kan ni läsa på www.
skyttesport.se under nyheter och i 
vårt nyhetsarkiv. ■




