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Vintern är den tid då PPC-
skyttarna ligger lågt och för-
bereder sig inför nästa säsong. 
Man provar nya laddningar, 
bygger upp lagret av ammu-
nition och planerar sitt täv-
lingsdeltagande. Detta har 
Umeå Pk och grannklub-
barna ändrat på. Lansering-
en och genomförandet av 
den första internationella 

Text: Björn Svensson
Foto: Håkan Lindmark, Sara Andersson, Björn Svensson

Vintern är normalt lågsäsong för PPC-skyttet. Med tävlingen 
Swedish Open Indoor Championship har Umeå Pk tillsammans 
med ett antal andra klubbar i Norrland ändrat på detta.

PPC inomhustävlingen i 
Sverige; Swedish Open In-
door Championship, eller 
på svenska: Svenska Öppna 
Inomhusmästerskapen, har 
förlängt säsongen högst av-
sevärt. Tävlingen planeras bli 
en tradition och innebär att 
uppstarten på PPC-säsong-
en tidigareläggs med c:a två 
månader. Detta är möjligt då 

Umeå har tillgång till en in-
omhushall med kapacitet för 
PPC-skytte. Att disponera en 
så fi n anläggning, med tillgång 
till 50 yards banor, bra ljus, bra 
ventilation och även möjlig-
het att skjuta grovkalibrigt, får 
nog anses som en lyx.
 Väl medvetna om det job-
bar man hårt för att den ska 
gynna hela regionen.

Vi som hälsar på hos Umeå-
borna avundas dem denna 
möjlighet till aktiv vintersä-
song. Gästande skyttar från 
Europa var också mycket im-
ponerade av anläggningen. 
Detta trots att våra tyska kam-
rater är vana vid inomhus-
hallar som är gängse standard 
i Europa. Friedrich Storrer 
(ordförande i World Associa-

Liggande skytte från 50 yards.
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tion 1500) och övriga tyska 
skyttar hade bara lovord att 
ge för skjutbanan.

Hur var det då att tävla i den-
na miljö? Jodå, vi som kom 
på besök från södra delarna 
av landet hade mycket trev-
ligt under vår vistelse i björ-
karnas stad.
 Arrangörerna ställde upp 
med transporter från tågsta-
tion och fl ygplats och bjöd 
dessutom hem gästande skyt-
tar på frukost och middag på 
kvällarna. Detta vittnar om 
stor omtänksamhet och en 
vilja att ge deltagarna en oför-
glömlig upplevelse och ett 
professionellt arrangemang. 
Utan tvekan lyckades man 
med detta.

Tävlingen arrangerades av 
fl ertalet aktiva PPC-klubbar 
i norra regionen som har 
ett väl utvecklat samarbete. 
Kramfors PK, Örnsköldsvik 
PK, Gideå Pistol, Umeå PK, 
Sikeå PK och Piteå PK ansva-
rade gemensamt för arrang-
emangen. Det stora intresset 
från dessa klubbar gjorde att 
man fi ck överskott på funk-
tionärer(!). Detta samarbete 
över kretsgränserna får nog 
ses som ganska ovanligt i 
Sverige. Speciellt med tanke 
på de svårigheter arrangörer 
normalt ställs inför när det 
gäller att genomföra mäs-
terskap i våra traditionella 
grenar. Att tävlingsledning-
en, som i det här fallet, fi ck 
tacka nej till skyttar som ville 
ställa upp som funktionärer 
känns unikt. När hände det 
senast vid arrangerandet av 
ett pistolmästerskap i Sverige? 
Här mönstrade man tjugo-

sju funktionärer till sju banor 
(nästa år bygger man ut till 
nio banor).

Tävlingen började på fredagen, 
med möjlighet för skyttarna 
att provskjuta. Detta uppskat-
tades av gästande skyttar då 
träffl äget skilde drastiskt för 
många. Det berodde främst på 
inomhusbelysningen och det 
faktum att skyttarna inte fi ck 
använda WC och hålspetsam-
munition. Begränsningarna 
berodde på bestämmelserna 
för skjutbanan, d.v.s. man vill 
skona gummiduken framför 
kulfånget.
 För många av de gästan-
de skyttarna betydde detta att 
man fi ck prova ut ny ammuni-
tion inför tävlingen. Detta ver-
kade dock inte ha varit några 

större problem, bland annat 
visade Torben Rundqvist åter-
igen var skåpet skulle stå ge-
nom att i vapengruppen Stock 
Semi Auto på nytt skjuta ”Full 
house” på 480 poäng, denna 
gång med 36 X.

Under lördagen och förmidda-
gen på söndagen genomför-
des sedan de olika matcherna 
i ett lugnt och sansat tempo. 
Jag måste speciellt nämna 
skjutledarna Markus Dann-
berg och Andreas Granberg, 
som med ett lugn och tå-
lamod guidade oss igenom 
skjutningarna. Dessa her-
rar har verkligen förstått vad 
skjutledarskapet handlar om. 
Att på ett säkert och tydligt 
sätt guida skyttarna igenom 
skjutningen med tydliga och 

lugna kommandon. Jag vill 
framföra ett stort tack till er 
och era uthålliga assistenter!
 I övrigt sattes väl inte di-
rekt några nya internationella 
rekord, mycket beroende på 
att vi var i början av säsongen 
innan ”rutinen” hunnit infi n-
na sig.

Att arrangera en internationell 
tävling kräver förberedelser 
och ett genomförande utöver 
vad man är van vid på en van-
lig klubb- eller inbjudnings-
tävling. Bland annat måste 
man se till att internationella 
gäster tas om hand och guidas 
på ett professionellt sätt. Man 
måste tänka på att man inte 
bara representerar sin fören-
ing, utan också sitt förbund 
och sitt land. Att våra tyska 
vänner fi ck god service med 
bland annat boende, transpor-
ter och ammunition vittnade 
deras beröm i tacktalet under 
prisutdelningen om.
 Arrangörerna gav ytterli-
gare lyft till tävlingen då man 
ordnade en mycket trevlig 
middag på restaurang på lör-
dagskvällen. Skyttarna fi ck då 
möjlighet att lära känna var-
andra på ett avslappnat sätt 
utanför skjutbanan.
 Till de PPC-skyttar som 
valde bort denna tävling i år 
vill jag säga; ni missade en av 
årets höjdpunkter! Ta tillfället 
i akt nästa år att skaffa er erfa-
renhet av internationellt täv-
lande innan VM i Stockholm 
hösten 2011.

Avslutningsvis ger jag med be-
röm godkänt till arrangeran-
det av Sveriges första Swedish 
Open Indoor Championship i 
PPC1500!

Tillagning av lunch, à la Norrland. Minus 17 grader utomhus.



18 NP2 ’10

Ett unikt klubbsamarbete över 
kretsgränserna
Med stora avstånd och ofta 
mindre föreningar har fören-
ingarna här uppe i norr ut-
vecklat ett samarbete utöver 
det vanliga. Inomhushallens 
tävlingar i Umeå har blivit 
lite av en samlingspunkt för 
att utveckla PPC-skyttet i 
regionen. Man vågar genom 
samarbetet ge sig på större 
uppgifter och planerar även 
samarrangemang inom andra 
grenar för att utveckla sporten 
inom sin region. Inomhustäv-
lingarna i PPC i Umeå var 
från början i Umeå PKs regi 
men idag hjälper alla till oav-
sett moderklubb för att orka 
med den mängd tävlingar 
man vill åstadkomma i regio-
nen. Trots avsaknad av utom-

husbana blev Umeå PK 2009 
Sveriges aktivaste PPC-klubb 
igen. Samarbetet har gett alla 
en motivation och ett mod att 
utveckla PPC i regionen. Nu 
planerar till exempel Kram-
forskillarna att bygga en PPC-
bana och Gideå Pistol har allt 
klart för att ordna en bana och 
även Sikeå PK har börjat byg-
ga. Om alla bitar faller på plats 
får vi en väldigt bra täckning 
av banor längs norrlandskus-
ten. Sammanhållningen mel-
lan klubbarna utvecklar och 
motiverar både skyttet och 
den sociala gemenskapen.
 När Umeåskyttarna fi ck 
idén till inomhusmästerska-
pet, och av Svenska Pistol-
skytteförbundet blev lovade 
att kunna arrangera detta år-
ligen, började det hända saker. 

Man fi ck den naturliga sam-
lingspunkten kring en större 
tävling och det ringdes, köp-
tes och byttes utrustning som 
aldrig förr. Redan på VM i 
Tyskland (Philippsburg) mark-
nadsförde man tävlingen och 
lyckades med Björn Svens-
sons hjälp övertala Friedrich 
Storrer från WA1500 och 
några andra tyskar att komma 
till Umeå. Man fi ck också en 
annan struktur på träningen 
när man fi ck upp storleken 
på verksamheten. På en trä-
ning vintertid i Umeå är det 
nu inte ovanligt med skyttar 
från Kramfors i söder till Piteå 
i norr, en sträcka på 41 mil!
 För att utveckla skyttet i 
regionen ytterligare tog man 
kontakt med Björn Svens-
son och Torben Rundqvist 

för att köra ”Vårgårda High 
Masterschool” i Umeå i no-
vember 2010. Kursen har ett 
fantastiskt bra upplägg och 
de fjorton deltagarplatserna 
fulltecknades direkt. De för-
delades mellan alla sex klub-
barna för att kunskapen skulle 
komma så många som möjligt 
till godo. Efter utomhus SM 
i Jönköping i sommar – där 
det kommer att fi nnas norr-
länningar på plats, var så säkra 
– fi ck man på så vis ännu en 
händelse att se fram mot.
Ett stort tack till Nils-Anders 
Ekberg och Birgitta Rund-
berg på Svenska Pistolskytte-
förbundet för deras positiva 
inställning till tävlingen redan 
på idéstadiet!

Tävlingsledningen

Alla trevliga och serviceinriktade funktionärer. Under invigningsceremonin visade de upp sig i sina enhetliga arrangörströjor. 
Tävlingen inleddes med fanfar på trumpet.

Sittande skytte från 50 yards-linjen. Friedrich Storrer ordföranden i ”World Association 1500”, 
med fru och andra tyska skyttar gästade Umeå. Här 
markerar han en tavla efter avslutad skjutning.

En mycket glad Torben 
Rundqvist efter att han fyllde i 
Stock Semi Auto matchen. 480 

poäng med 36 X.
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Segrarna i respektive vapengrupp:
George Ekström Linköpings SKF R1500 1478P-77X
Torben Rundqvist Vårgårda PSK P1500 1474P-82X
George Ekström Linköpings SKF Distinguished Revolver 582P-27X
Torben Rundqvist Vårgårda PSK Distinguished Pistol 585P-24X
Håkan Lindmark Umeå PK Service Revolver 474P-25X
Ulf Lindeberg Piteå PK Off-Duty Revolver 473P-20X
Torben Rundqvist Vårgårda PSK Stock Semi Auto 480P-36X

Torben Rundqvist,
fl erfaldig världsmästare:
– Vi kom till en jättefin 
skjutbana, säger Torben, jag 
har under mina år i Tyskland 
skjutit på ett antal inomhus-

Håkan Lindmark,
tävlingsledare:
– Det känns fi nt att arrang-
emanget gick som planerat, 
säger Håkan och ser nöjd ut.
– Med funktionärer från sex 
klubbar kan man räkna med 
duktiga personer på alla plat-
ser och man behöver inte jaga 
fram folk på samma sätt som 
en ensam arrangörsklubb ofta 
måste göra.
– Det kan kanske tyckas lite 
väl friskt vågat att, som det 
första jag gör, köra igång en så 
stor tävling i PPC som denna 
när jag aldrig ens arrangerat 
en klubbtävling förut, men vi 
har en fantastisk sammanhåll-
ning mellan de sex arrangörs-

klubbarna häruppe som gör 
att man vågar!

Visst är det mycket jobb, men 
samtidigt otroligt inspireran-
de och man lär känna många 
härliga skyttar under tiden. 
Vi måste komma ifrån att 
man ska arrangera för att tjä-
na pengar och göra mer som 
vi har gjort, för att det är ro-
ligt och inspirerande. Det tror 
jag vi skyttar tjänar mest på i 
slutändan.
– Vi har räknat med att täv-
lingen kommer att växa med 
åren, första gången var man 
kanske lite skeptiska till att 
skjuta inne om man inte sett 
inomhushallen i Umeå. Nu 
vet många att vi har en jättefi n 
hall och det är självklart ro-
ligt för oss att det kommer så 
många duktiga skyttar med en 
positiv inställning och skjuter 
en vintertävling.
– Till nästa år kommer vi att 
korta avstånden mellan stol-
parna för att kunna öka på 
till nio liner och vi kommer 
att dela upp skjutningen för 

Utsökt vacker glaskonst 
på prisbordet.

funktionärerna på fl er dagar. 
Det jag minns bäst så här ef-
teråt är nog skyttarnas positiva 
inställning och hur samvaron 
med skyttar från hela landet 
inspirerade många till att be-
stämma sig för att satsa mer 
på skyttet.
– Vi blir minst tio extra 
skyttar härifrån som deltar 
på SM i Jönköping i sommar 
tack vare detta, säger Håkan 
och avslutar:
– Så nog fungerar det bättre 
med att samarbeta alltid!

Segrarna

Så tyckte de om tävlingen!

Ulf Lindeberg Torben Rundqvist George Ekström Håkan Lindmark

banor med mycket skiftande 
belysning och vill påstå att 
skjutbanan i Umeå har Eu-
ropas absolut bästa belysning!
– Tävlingarna genomfördes 
problemfritt och med bravur. 
På många ställen i Sverige 
ställs tävlingar in på grund av 
svårigheten att få funktionä-
rer. I Umeå ställde folk från 
sex olika klubbar i regionen 
upp. Vi pratar nu om funk-
tionärer som har en resväg på 
runt tjugo mil! Detta är be-
undransvärt i allra högsta grad! 
Som grädde på moset hade 
de ordnat med fantastisk god 
mat. Vi smidde planer på att 
kidnappa grillmästaren och 
smuggla med honom hem, 
men det gick inte. Vi hade för 
mycket eget bagage att bära 
på. Tävlingen var helt enkelt 
perfekt genomförd. Proffsiga 
funktionärer, utmärkt belys-
ning, jag har bara superlativer 
att uttrycka!
– Jag ser jag redan fram mot 
nästa års tävling och planerar 
självklart att resa dit upp igen, 
avslutar Torben.


