
Fak tum är att odd sen för 
en vinst i VK:s fa vör var 
så pass höga att jag ut lo va
de ett dopp i äl ven om jag 
skul le vin na, vil ket grun
dar sig på ren och skär sta
ti stik:

4 An ton Jo hans son, med
lem i Umeå skyt te klubb, har 
skju tit alla möj li ga ty per av 
kol sy re och luft va pen se dan 
åra tal till ba ka in nan han fick 
va pen li cen sen för ett år se
dan. Han har vun nit ett fler
tal pro fes sio nel la täv ling ar 
han del ta git i den se nas te ti
den och han skju ter om kring 
500–600 skott var je gång han 
trä nar, vil ket han gör så ofta 
han kan.

4 Un der teck nads er fa
ren het: Noll täv ling ar. Noll 
vins ter. Noll skott på noll 
trä ning ar.

El ler okej, helt är ligt, när 
min sam bo blev sjuk på se
mes tern i Thai land i vint
ras fick jag trå kigt och drog 
ut till ett av läg set sand tag, 
där en lo kal tu rist ar ran

gör ar ran ge ra de skyt te med 
Kalasjnikov AK47 och den 
ame ri kans ka ar méns M16. 
Av sik ten var att tra sa sön der 
den två me ter höga kropps
måltavlan på så kort tid som 
möj ligt. 

S a m  m a n  f a t t  n i n g s v i s 
hand la de det om nå got helt 
an nat än vad jag nu stod in
för.

Fem sta tio ner på tid
”Jag skul le vil ja ut ma na er 
re por ter i fält al ter na tivt 
pre ci sions skyt te! Anta den 
om ni törs!”, skrev An ton 
Jo hans son i ett mejl när 
VK ef ter lys te ut ma ning ar  
i som ma rens nya re por ta ge
se rie.

Själv klart an tog vi ut ma
ning en och den na tio nel la 
skyt te gre nen fält skyt te stod 
på sche mat. Det hand la de 
om fem sta tio ner och sex 
skott per sta tion un der tids
press. Som mest hade jag 13 
se kun der på mig att av los sa 
skot ten på en av sta tio ner na. 

Sju (!) se kun der var grän sen 
på en an nan.

Ani ta Junes var gren le da
re och KG Nor berg hade rol
len som mitt mo ra lis ka stöd 
och att stå bred vid och kol la 
så att allt går rätt till. Sä ker
het är näm li gen a och o i den 
här spor ten.

– An ton är en väl digt bra 
s k y t t . 

Nor malt sett ska du inte ha 
en chans, sa KG Nor berg  
mi nu ter na in nan årets förs
ta VKut ma ning star ta de.

Full pott på förs ta sta tion
En knappt 1,3 kilo tung  
se mi au to ma tisk Smith & 
Wes son med ka li ber .22 från 
1969 skul le bli min föl je sla ga
re den kom man de tim men. 

Om det var det fak tum 
att min ut ma na re, An ton  
Jo hans son, hade en tyng re 
re vol ver utan se mi au to ma
tik el ler om det hand la de 
om stress, kon cent ra tion 
el ler nå got helt an nat lå
ter jag vara osagt. Det vik
ti gas te – och i det här fal let 
full stän digt otip pa de – var 

att jag fick full pott på förs ta 
sta tio nen och ome del bart tog 
led ning en ef ter som min kon
kur rent mis sa de ett skott. 

– Du skju ter ju rik tigt 

bra. Fin träff bild, be
röm de An ton Jo hans son.

Spän ning en höll sig kvar 
in i det sis ta. Slut re sul ta tet: 
38 po äng av 40 möj li ga till 
An ton Jo hans son. 38 po äng 
av 40 möj li ga till VK:s ut
sän de!

Im po ne ran de för lust
Jag in si ste ra de på en av
gö ran de täv ling, men pre
ci sions skyt tet på 25 me ter 
med en hands fatt ning var 

mig över mäk tigt. Jag för
lo ra de med siff ror na 33–42, 
vil ket trots för lus ten im po
ne ra de på mitt mo ra lis ka 
stöd KG Nor berg.

– Du är väl kom men till ba
ka. Du har fram ti den inom 
skyt tet och kan åka hem 
med flag gan i topp.

Gott så. 
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Spänning, 
koncentration  
och krutrök

VK:s re por
ter Sven 
Björk land 
(gula hör
sel kå por) 
an tog ut
ma ning en 
från An ton 
Jo hans son 
(till väns ter) 
i fält skjut
ning. Nå got 
över ras kan
de slu ta de 
täv ling en 
oav gjort.  
I pre ci sions
skyt tet vi
sa de sig 
dock An ton 
Jo hans son 
vara strået 
vas sa re.

 4 Fält skjut ning in ne bär 
skjut ning på kor ta ti der 
på an ord na de mål i ter-
räng. 

 4 Täv ling en går ut på 
att träf a en fi gu rer  på 
var je sta tion med så 
många skott som möj ligt. 

 4 På sta tio ner na av-
los sas sex skott un der 
va rie ran de ti der, of tast 
mel lan 5 och 25 se kun-
der.

 4 Stör re mäs ter skap 
om fat tar van li gen 10 sta-
tio ner. VK-ut ma ning en 
om fat ta des av fem sta-
tio ner.
KÄLLA: Pi stol skyt te för bun det

Sex skott på 
var je sta tion

Namn: An ton Jo hans son.
Ål der: 33 år.
Bor: Lä gen het på Haga.
Job bar: Vol vo Lastvagnar, 
som lac ke ra re.
Fa milj: Sam bo (och blir pap-
pa i au gus ti).
Vad är gre jen med skyt te? 
– Det är av slapp nan de! Väl-
digt skönt om det har va rit 
en tung dag på job bet. Det 
kräver sånt fo kus att allt an-
nat glöms bort. Dess utom 
är det oer hört ro ligt och det finns ett stort in tres se  
i lä net med täv ling ar näs tan över allt.
And ra in tres sen: Fis ke, mo tor cy kel kör ning och bow ling.

Slapp nar av med skyt te

VK:s Sven Björk land får en snabb lek tion av An ton Jo hans
son in för pre ci sions skyt tet, un der över vak ning av ru ti ne ra de 
klubb med lem men Ani ta Junes.

Att pistolentusiasten An ton Jo hans son  
skul le vin na fält skyt tet mot un der-
teck nad re por ter såg på för hand  
ut som en gi ven ut gång, men  
VK:s förs ta som mar ut ma ning  
be kräf tar att re sul ta tet inte  
all tid mot sva rar det för vän ta de. !

TexT:
SVeN BJörk lANd

090–17 60 91
sven.bjorkland@vk.se

FoTo:
per lANd ForS

090–17 60 34
per.landfors@vk.se

Ef ter att ha skju tit fullt på förs ta sta tio nen led de VK:s ut sän de täv ling en ett tag, men vid näst 
sis ta skjut ning en kom An ton Jo hans son i kapp och fix a de ett oav gjort re sul tat i fält skjut ning en.

HAr du nå got spe ci al in tres se 

som du skul le vil ja ut ma na nå gon 

av våra re port rar på, tve ka inte att 

höra av dig till redaktion
@vk.se 

el ler ring på 090–176010.  

Var je vec ka an tar vi en  

ny ut ma ning.

Vill du  
ut ma na Vk?

”An ton är en väl digt bra 
skytt. Nor malt sett  
ska du inte ha 
en chans.”
KG Nor berg.

28–28 var 
re sul ta tet 
ef ter fält
skjut ning
en. An ton 
Jo hans son 
vid Umeå 
PK kun de 
dock av slu ta 
snyggt med 
att vin na 
pre ci sions
skyt tet över 
VK:s re por
ter. 

Pi sto
ler na är 

den störs
ta ut gif ten 

vid ut ö
van
de av 
skyt te.


