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VÄSTERBOTTENS-KURIREN

Pistolskytte
I sitt första SM på 
 hemmaplan, lyckades 
 Umeå Pistolskytteklubbs 
Håkan Lindmark med 
 bedriften att slå hela 
Sverige eliten. 
– Extremt roligt att kunna 
fokusera på tävlingsmo-
mentet samtidigt som 
man arrangerat tävlingen, 
säger Lindmark.
Efter några minuter ligger 
lukten av krut tung över 
pistolskyttebanan ute i I20-
skogen. SM i pistolskytte 
avgörs för första gången  
i Umeå och hela Sveriges 
elit är samlad.

Tävlingsformen PPC, pre-
cision pistol competition, ut-
vecklades av det amerikan-
ska polisväsendet på slutet 
av 50-talet. 

Till Sverige kom sporten 
i mitten av 90-talet, för att 
sedan under 2000-talet växa 
närmast explosionsartat.

Aktiv klubb
Umeå Pistolskytteklubb 
har under de senaste åren 
varit landets mest aktiva 
klubb.

– Därför kändes det här-
ligt när vi fick detta förtro-
ende att anordna täv-
lingen, 
s ä g e r 
H å k a n 
L i n d m a rk 
och fortsätter:

– Det som är spe-
ciellt för oss som 
håller på med det 
här, är att de bättre 
hela tiden hjälper ny-
börjarna. Det finns ingen ri-
valitet på så sätt, säger Hå-
kan Lindmark och nickar 
mot Tomas Svensson.

– Men så måste det vara. 

Det bästa sättet att utvecklas 
för oss som är bättre är ju att 
vi får tuffare konkurrens, re-
plikerar Ekström.

Riktig sport
En stor del av uppdraget 

som ordförande är en-
ligt Håkan Lindmark 

att visa att sporten 
är en riktig och att 
utövarna är seriö-
sa idrottsmän.

– För att vi ska 
bli accepterade som 
sport är det absolut 
viktigast att vi är se-
riösa.

Lindmark lyckades åter-
upprepa bedriften från in-
omhus-SM när han vann 
i grenen off-duty revolver 
2,75 tum.

– Jag har jobbat med den 
här tävlingen i tre veckor, 
ändå lyckades jag fokusera 
på tävlingsmomentet.

”Måste vara unikt”
Tävlingens obestridde 
mästare var dock nämnde 
Svensson från Linköpings 
SKS. Han vann sju av tio 
SM-guld.

– Det måste vara unikt, 
säger Lindmark som också 

meddelar att allt ifrån skyt-
tar och serveringspersonal 
var väldigt nöjda med täv-
lingen.
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Håkan Lindmark 
 SM-segrare i pistolskytte

multisPort
Sofia Söderström och 
 Marie Häggström från 
Iksu Multisport har kom-
mit trea och tvåa i Ice-
Bug 24. I år blev det änt-
ligen seger.  
– Rutinen tog ut sin rätt, 
säger Marie Häggström. 

Ice-Bug 24 är en tävling över 
24 timmar där det hand-
lar om att plocka så många 
kontroller som möjligt  
i Tärnaby- Hemavanfjällen. 
Totalt handlar det om en 
strapats på 10–12 mil och 
med 4 000–6 000 höjdmeter att 
klara av.

Förra året vann Mattias 
Nyström tävlingen tillsam-
mans med Aaron Price.

I år hade samtliga Umeås 
silvermedaljörer från multi-
sport-VM valt att avstå och  
i stället stå som arrangörer.

– Vi vill sprida sporten och 
i år hade vi 50 anmälda lag, 
vilket är rekord, säger Björn 
Rydvall från Team Silva.

Även i Rydvalls, Nyströms 
och de andra i Team Silvas 
frånvaro blev det en Umeå-
seger – i damklassen.

Marie Häggström gjor-
de sin femte Ice-Bug 24 och 
den tredje med Sofia Söder-
ström.

– Vi valde att gå långa men 
låga vägar i stället för att ta 
en massa kontroller uppe 
på bergstoppar, säger Hägg-
ström.

Väljer kontrollerna 
Det är valfritt vilka kontrol-
ler du väljer att gå efter som 
lag och Umeåtjejerna valde 
alltså att satsa på de som 

fanns på lägre höjd.
– Det kan vara lätt att tap-

pa bort sig på högre höjd 
med snö och allt. Speciellt nu 
när det började regna under 
natten och sikten blev sämre, 
säger Häggström.

Vädret var strålande under 
inledningen av tävlingen men 
under natten kom regnet och 
därmed blev 24-timmarstäv-

lingen betydligt tuffare.
– Då var det bra att jag är 

en nattuggla. Jag höll mig 
pigg genom hela natten, trots 
vädret, säger Häggström.

Paret plockade ihop 34 po-
äng vilket var tre fler än två-
orna Anna och Jenny Alle-
red.

– Det var riktigt kul att vi 
vann. Vi visste inte det när vi 

kom i mål så Sofia höll på att 
åka med bussen hem innan 
vi fick veta att vi vunnit. 

Herrklassen togs hem av 
Sonny Peterson och Chris-
ter Lindström.

Bästa länsbor av herrarna 
blev Pelle Edlund och Jonas 
Westling från Iksu Multis-
port med sin fjärdeplats.

GUStAV PEttERSSon

Tredje  gången gillt för Iksu-lag

sofia söderström och marie Häggström i iksu multisport kammade hem segern i ice-bug 24. Foto: Anders LidmAn

Håkan lindmark tog sm-guld i vapengruppen off-duty revolver 
2.75 tum i helgen.  Foto: PrivAt

Vädret var bra 
när tävlingen 
 inleddes, men 
på kvällen kom 
 regnet.

”De  bättre hjälper hela 
 tiden  nybörjarna. Det finns 
ingen  rivalitet på så sätt.”
 Håkan lindmark.


