
NORDSVERIGE 2 juni 202220

GIDEÅ. Revolvrar och 
pistoler. Det stod på dag-
ordningen för en dag med 
skyttets förtecken när vi 
testar skytte med enhands-
vapen.
Nio olika handeldvapen, 
det stod på dagordningen 
när Nordsverige testade på 
skytte vid Gideå pistols an-
läggning, då form av både 
pistol och revolver från ka-
liber .22 och uppåt på skalan 
i handeldkraft.

Både sedvanliga måltav-
lor och bowlingkäglor fick 
utgöra mål när vi testar en-
handsvapen vid anläggning-
en som ska stå VM-värd.

En test som börjar med en 
ganska snäll revolver i ka-
liber .22 då vi siktar mot or-
dinarie måltavlor där målet 
är att komma så nära mitten 
- bullseye - som möjligt. Sam-
tidigt instrurerar skyttele-
dare Tom Jonsson noga om 
varje vapen, om hur vapnet 
ska hållas och händernas 
och fingrarnas placering. 
Viktigt inte minst när det 
handlar om pistoler med ett 
slutstycke som rör sig bakåt.

Efter revolvern är det 
dags för nästa vapen på 

dagordningen. Då i form av 
det som är både polisen och 
militärens tjänstevapen, 
en Glock pistol i 9mm. Vil-
ken följs av en Thomson .22 
K-Hornet och en Thompson 
i 300 Blackout. Därefter en 
återgång till revolver i form 
av 38 special +P och en 357 
magnum singelaction revol-
ver Freedom Arms innan 
det blir dags för en Loppo i 
7.62x39 Kalashnikov och en 
silhuett Unliimited pistol 
baserad på en CG96 a med 
patronen 6.5x55 swedish 
innan finalen kommer i 
form av en Smith & Wesson 
i 44 magnum.

– Den sistnämnda räknas 
som en av handeldvapnens 
”Big Five” och ni kommer 
att känna att rekylen är an-
norlunda, säger Tom Jons-
son som demonsterar varje 
vapen innan provskjutning 
där vi övergår till att skjuta 
prick på bowlingkäglor.

Det smäller gott under 
ordnade former och det är 
lätt att förstå varför skyttet 
lockar utövare. Nackdel? 
Möjligen dotterns försmäd-
liga anteckning om resulta-
tet oss emellan.

MARIA BOSTRÖM

Alicia Boström lägger an och siktar noga under provskjutningen av handeldvapen, en dag som kännetecknades av taktfasta smällar.   Foto: MARIA BOSTRÖM

Nio puffror 
smällde gott       
vid testskytte

Tom Jonsson iakttar varje skytt, här Lars Höglund, och tipsar vid behov om 
bättre hållning för att förbättra skyttet.   

Varje enskilt vapen introducerades och demonstrerades innan provskjut-
ningen tog sin början, som här en pistol, Ruger Mark II i kaliber .22 lr.   

SPORT & FRITID  

Första till tionde juli vankas 
det skyttefest i Gideå i form 
av VM i silhuettskytte.

Då i flera discipliner, tio 
grenar med enhandssvapen, 
fyra ordinarie för gevär, yt-
terligare en gren för gevär 
samt för luftpistol. Det är 
nämligen bara hagel som 
aldrig avlossas på Gideå Pi-
stols banor.

Inför det behövs det förbere-
delser, vilket Tom med fler 
nu kommer att lägga en hel 
del arbete på inför tävling-
arna.

Där ingår att färdigställa 
en 500-metersbana för gevär 
- vilket behövs inför VM. 
För den som tycker det låter 
abnormt långt för tävlings-
skytte så kan det meddelas 

att man brukar lägga dröm-
gränsen vid 1 608 meter, det 
vill säga en engelsk mile, för 
skytte.

Det har blivit en hel del grus 
som lagts upp i skjutvallar, 
det byggs ut med en över-
våning på skjutbanan och 
genomgång av övriga banor 
samt publikplatser. För pu-
blik väntas skyttefesten dra 
förutom de deltagande över 
20 nationerna.

– Även svenska skyttene-
storn, Ragnar Skanåker, ska 
försöka bevista VM-tävling-
arna!

Inom skyttetävlingar är det 
tidsanpassat. Två minuter 
har man som skytt på sig 
att avlossa fem skott med 

enhandsvapen, 2,5 minuter 
för gevär.

– Vanligen är det en 22:a 
man börjar med som pi-
stolskytt, berättar Tom 
och påpekar att nybörjare 
får använda lånevapen på 
klubben.

Innan man får rätten 
attt äga ett enhandsvapen 
behövs nämligen myndig 
ålder, medlemskap i en 

skytteförening och därtill 
att vissa kriterier i skytte 
uppnåtts i form av ett sär-
skilt skjutprov.
Tänker du tävla själv i 
VM:et?

– Absolut. Jag skjuter i 
princip allting. Det vikti-
gaste är att det smäller och 
att man har roligt.

Tävlingarna skulle ha 
inträffat tidigare, vilket 

är orsaken till varför Tom 
kunnat spara dagar i fem års 
tid. Pandemin lade på två år 
till, men nu har Tom jobbat 
färdigt fram till augusti på 
det vanliga jobbet och istäl-
let kommer krutet att läggas 
på tävlingsbanorna.

Innan det är dags för täv-
lingar och ännu mer krut, så 
att säga.

– Det är många nationer 

som kommer att göra upp i 
de olika grenarna och i var-
je fall sju damer kommer att 
delta. Det är ändå en sport 
där det är samma förut-
sättningar mellan män och 
kvinnor.

Även publikmässigt vän-
tar VM:et locka folk, både 
lokalt såväl som internatio-
nellt.

MARIA BOSTRÖM

GIDEÅ. Några arbetsdagar ytterligare - sedan ligger 
skärpan till fullo på att arbete vid Gideå Pistols anlägg-
ning inför kommande VM i silhuettskytte för klubbens 
ordförande Tom Jonsson. 
– Jag har sparat dagar i flera år inför VM-tävlingarna, 
säger Tom som initialt sparat semesterdagar i tre år - 
innan pandemin.

Arbetar för 
skottfest i 
VM-format

Det blir mycket arbete inför ”skottfesten” i form av VM i silhuettskytte vid Gideå Pistol under tio dagar. Ordförande Tom Jonsson har därmed bråda dagar 
för att tävlingsförutsättningarna ska vara de bästa.   Foto: MARIA BOSTRÖM


