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Svensk succéSvensk succé  
på VM i PPCpå VM i PPC
Av: Peter Siegel

Glädjen stod högt i tak när förbundsordförande 
Anders Björck delade ut de gigantiska 
segerbucklorna till de två svenska lagen som vann 
landskampen i både P- och R 1500. Massor av beröm 
från de gästande nationerna visade också att Sverige 
kan arrangera ett högklassigt VM.
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Från vänster: Vibeke Bildt – Ordf. i Kultur- o Fritidsnämnden 
i Huddinge, Anders Berlin – representant för Stockholms 
Idrottsförvaltning, Katarina Berggren – Kommunstyrelsens 
ordförande i Botkyrka, Conny Kristensson – ordf. i 
Organisationskommittén samt Mattias Gökinan – ordf. i Kultur- o 
Fritidsnämnden i Botkyrka.

Thomas O’Brien, irländsk PPC-fantast!

Bästa skytten totalt, tysken Roman Hauber, 
satte nytt världsrekord med 1495 poäng i World 

Association PPC 1500 med pistol.
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Sveriges första världsmäster-
skap i PPC 1500 arrangera-
des föredömligt av Grödinge 
PSK, med Conny Kristensson 
och Michael Axell i spetsen, 
samt ett stort antal duktiga 
funktionärer från olika klub-
bar på Hacksjöbanan i Tul-
linge, Stockholm.

De nya PPC-banorna och 
VM-tävlingarna invigdes 
av Botkyrka kommuns sty-
relseordförande Katar ina 
Berggren, samt politiker och 
representanter från Huddinge 
och Stockholm. De tre kom-
munerna bidrog tillsammans 
med c:a 3 miljoner kronor 
till den utbyggnad av banor-
na som var nödvändig för att 
kunna arrangera ett VM.
 Det hela möjliggjordes gi-
vetvis också tack vare mycket 

ideellt arbete av de berörda 
klubbarna.

Tävlingarna pågick under fyra 
dagar och skyttar från elva na-
tioner deltog. På plats fanns 
förutom förbundsordförande 
Anders Björck, styrelseord-
föranden Birgitta Rundberg 
och tävlingskommitténs ord-
förande Nils-Anders Ekberg. 
WA 1500 president Friedrich 
Storrer med fru Monika del-
tog i tävlingarna, fotografe-
rade och följde också mellan 
varven detta VM med stor 
spänning från en tämligen 
fullsatt åskådarläktare.

Många internationella gäs-
ter syntes i vimlet. Från 
det tyska förbundet för 
militär- och polisskyttar, 
BDMP, kom Presidenten 

Dieter Graefrath, vicepresi-
dent Thomas Wagenführ och 
vice VD för administrationen 
på BDMP David Branden-
burger. Ända från Austra-
lien kom Catherine Fettell, 
president i Pistol Australia 
Inc. Catherine passade på 
att välkomna alla skyttar till 

PPC-VM i Australien 2013.
 Bland handlarna fanns tys-
ka SIG SAUER i samma tält 
som SPORTEC AB, DAE/
F&K Sport, och Scandinavian 
Arms. Även ägarna av fi rman 
MERKLE-TUNING, Ralf 
och Sylvia Merkle hade kom-
mit till detta VM.

Årets VM dominerades stort 
av tyska skyttar som Roman 
Hauber, Ralf Vanicek och 
Peter Dück, men även våra 
svenska skyttar vann individu-
ella priser. Thomas Svensson 
blev världsmästare i Standard-
pistol 5” Fr (Stock semi au-
tomatic), Jim Forsberg fi ck 
silver i klassen Open, Mattias 
Persson silver i Standardpi-
stol (Distinguished Pistol) och 

Resultatredovisningen var lysande.

Monica Rundqvist mjukar upp 
sin man Torben.

Gigantiska 
”revolvertrummor” 
på prisbordet.
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PPC-VM – ett genombrott
Av: Basti Naumann

Jag upplever det som ett genombrott för svenskt pistolskytte när 
jag denna augustidag 2011 står på grusplanen i folkvimlet och 
betraktar de dignande prisborden och de elva nationsfl aggorna 
som draperar väggen bakom prispallen.
 Många internationella honoratiores fi nns på plats och prisut-
delningen hålls på engelska av vår förbundsordförande Anders 
Björck. Bland skyttar och åskådare talas tyska, tjeckiska, holländ-
ska och gud vet allt. Här fi nns skyttar från Storbritannien, Irland, 
Nordirland, Kanada och Australien(!). Skyttar från ”down under”, 
från andra sidan jordklotet har kommit till Sverige för att slåss om 
världsmästartitlarna! Det är nästan så man får gåshud.
 Till allt detta kommer en tävlingsledning som sköter uppgif-
terna professionellt. Modern trådlös kommunikation används 
för funktionärer, tävlande och åskådare. Och ingenting av detta 
krånglade. Det fi nns all anledning för såväl funktionärer som oss 
andra att känna stolthet över detta.

Jens O’Konor brons i Stan-
dardrevolver 6” (Distinguished 
revolver).
 Även ordföranden i VM-
ledningen Conny Kristens-
son erövrade en bronsmedalj 
i Standardrevolver 2 3/4” (Off 
Duty), trots att han hade åt-
skilligt annat att göra under 
dessa hektiska dagar. Bästa 
klubblag i Revolver var Lin-
köpings Skf med Jonas Sjö-
berg och George Ekström.

VM:s bästa skytt, Roman 
Hauber, kunde åka hem med 
ett extra stort leende på läp-
parna, han vann nämligen inte 

bara pokaler, medaljer och 
ära, utan även av vapenfi r-
mor generöst sponsrade pri-
ser som en SIG SAUER X 
Six, en Heckler & Koch och 
från Merkle-Tuning en S&W 
686 revolver.

PPC-VM i Sverige fi ck högsta 
betyg av de gästande skyttar-
na. Det framgår inte minst av 
det e-mail irländarna skick-
ade efter hemkomsten: ”We 
had an absolutely brilliant time, 
it was a great experience. Swe-
den has set new standards for the 
way in which future competitions 
are run!”

PPC-presidenten Friedrich Storrer 
med fru Monika.

Det brittiska teamet Niel Jones och 
John Robinson.

Det österrikiska VM-teamet.

Australiensarna med 
president Catherine 
Fettell i vitt.

En present till funktionärerna. Alla skyttar skrev sina namn på skylten. Det svenska revolverteamet.

Delar av det tyska
VM-laget.

En nöjd 
Jens 
O’Konor.

Det irländska VM-teamet.


