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Underlag: Håkan Lindmark

INOMHUSMÄSTARNA
Off Duty Revolver
Andreas Granberg,
Piteå PK, 479p

Service Revolver
Ulf Lindeberg, Piteå PK. 476p

Distinguished Revolver
Jens O'Konor, Atlas Copco,
577p

Revolver 1500
Thomas Beck, Salems Pk, 1463p

Stock Semi Auto
Conny Kristensson,
Grödinge Pk, 479p

Distinguished Pistol
Conny Kristensson,
Grödinge Pk, 582p

Pistol 1500
Thomas Beck, Salems Pk, 1461p

Swedish Open Indoor Championship i PPC i Umeå är en tävling 
som på kort tid etablerat sig som ett uppskattat och trevligt 
arrangemang. Ett stort antal funktionärer ställer upp och fokus 
ligger på att vidareutveckla samarbete och organisation.

”Vi vill givetvis att skyttarna 
skall känna sig så välkomna 
som möjligt till våra norra 
delar av landet och få en har-
monisk känsla som deltagare 
på tävlingen!” säger eldsjälen 
Håkan Lindmark.

I år blev det 43 deltagande skyt-
tar. Antalet hade varit betyd-
ligt högre om man inte haft 
ett hemma-VM i Stockholm 
som arrangeras av Grödinge 
PSK med eldsjälen Michael 
Axell i spetsen. I likhet med 
förra året var ledtemat samar-
bete och även i år var det sex 
norrländska klubbar som stod 
för arrangemanget med Sve-
riges aktivaste klubb, Umeå 
PK, i spetsen.
 Just samarbetet är lite av 
det unika i projektet. I stället 
för att hoppas på att få en stor 
tävling och sedan börja orga-
nisera startade arrangörerna 
med att säkerställa kompeten-
sen och se till att man hade 
gott om funktionärer för att 
hantera det hela. Detta lycka-
des man som vanligt bra med, 
ett trettiotal personer var med 
och arbetade! Man har ut-
vecklat ett gruppchefsystem 
där man till och med skiljer 
på RO (Range Offi cer) och 
assistenter.

Man utnyttjar också anlägg-
ningen i Umeå maximalt och 
har fått ut 10 linjer med 50 
yards inomhus! På frågan om 
varför man valt att samarbeta 
svarar tävlingsansvarig Hå-
kan Lindmark att nyckeln är 
att fl era klubbars kompetens 
sammanförs till en grupp som 
alla känner att man är med i.

– Detta utvecklar oss alla i 
regionen som håller på med 
PPC, säger han och fortsätter:
– Vi håller kontakten med 
varandra på ett sätt som är lite 
unikt i Sverige med tanke på 
de avstånd som är mellan ar-
rangörsklubbarna. Räknat sö-
derifrån är det Kramfors PK, 
Örnsköldsvik PK, Gideå Pi-
stol, Umeå PK, Sikeå PK och 
Piteå PK. Ett avstånd på 44 mil 
mellan Kramfors och Piteå!

Vidare ser man i arrangörs-
klubbarna möjligheten att 
hela tiden utvecklas och kun-
na använda arrangörskompe-
tensen man bygger upp med 
SOIC till andra tävlingar i 
framtiden. Det är en perfekt 
inskolning för relativt nya 
skyttar att lära sig vad som be-
hövs för att hantera större täv-
lingar, det förvånar knappast 
att man ansökt om utomhus 
SM i Umeå 2012.
– Vi arbetar på bredd här-

Swedish Open Indo

Grattis till Sara Andersson 
som putsade sitt pers med 
över 50 poäng trots en 
nolla på sista 50 yards. Hon 
placerade sig som 8 av 30 
skyttar i R1500 trots att hon 
inte skjutit ett år ännu.
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uppe, framhåller Håkan, men 
självklart känner vi ett be-
hov att få fram egna High 
Mastrar i området, så nu är 
det full fokus på att utvecklas 
och få fram det. Man märker 
hur mycket det gör att våra 
bästa skyttar i Sverige kom-
mer upp numera med jämna 
mellanrum och lämnar inspi-
ration och kunskap efter sig. 
Det märks inte minst på hur 
många som bygger om sina 
revolvrar och byter utrustning 
för att få ut maximalt av sitt 
skytte! Vi har till exempel re-
dan beslutat att i samråd med 

Torben Rundqvist och Björn 
Svensson från Vårgårda köra 
deras High Master School 
koncept till hösten igen. Vi 
har massor av skyttar som inte 
fi ck plats på kursen 2010 som 
fulltecknades direkt.
 Förutom att Piteå PK tog 
hem två av mästerskapstitlarna 
så är målsättningen i norr klar!

”Nu är det VM hemma i som-
mar som gäller! Ingenting är 
omöjligt bara man samarbetar 
över klubbgränserna!” hälsar 
arrangörerna resten av skyt-
tesverige med ett stort leende.

Mästarna från vänster: Ulf Lindeberg, Conny Kristensson, Jens O'Konor, 
Thomas Beck och Andreas Granberg

Michael Axell 
och Jens O'Konor 
mjukar upp.

Lars Lundkvist, 
Umeå PK visiterar 

Sara Andersson.
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På frågan om hur det här ar-
rangemanget upplevdes, kon-
staterar Erik och Anders att 
skjuthallen och anläggningen 
ger de bästa förutsättningar 
för att prestera bra resultat. 
Detta visade sig genom att de 
tog lagguld i båda klasserna 
R1500 och P1500.
– Ljuset är i absolut topp-
klass när det gäller inomhus-
hallar poängterar Erik, som 
har erfarenhet från hallar bl.a. 
i Tyskland.
– En annan stor fördel är att 
hallen är utrustad med larmat 
utrymme och kassun. Det ger 
en värdefull möjlighet att låsa 
in vapen och utrustning efter 
dagens tävlingar, vilket gör att 
man känner trygghet och kan 
slappna av på kvällarna, fyller 
Anders i.

Hur skiljer sig inomhustävling-
ar som denna från övriga täv-

På årets inomhusmästerskap representerades Värmland av 
Anders Eriksson och Erik Everbrink från Hagfors-Uddeholms 
pistolskytteklubb, samt Jonas Lakhall från Arvika PK.

lingar? Eftersom den ligger så 
tidigt på säsongen och arrang-
eras inomhus ger den ett bra 
avstamp inför den komman-
de utomhussäsongen, menar 
skyttarna.
 Att delta här gör att man 
blir mer förberedd, utrust-
ningen har checkats, skjut-
ställningar etc. har provats, 
under förutsättningar som 
man normalt inte har tillgång 
till.

Skyttarna från Värmland har 
olika lång erfarenhet av PPC-
skyttet.
– Som nybörjare uppskattar 
jag den support som Erik och 
Anders bistått med inför den 
här helgen, säger Jonas. Det 
gäller allt från enkla tips om 
utrustning till ren coaching.
– Det här är min tredje täv-
ling och den har verkligen 
gett mersmak för PPC-skyt-

tet. Jag ser fram emot kom-
mande träningsdagar och 
tävlingar!
– Den hjälp och support 
man ger varandra inom PPC-
skyttet är fantastisk, avslutar 
Jonas.

PPC-skyttet är alltså på stark 
frammarsch även i Värmland, 

med allt från entusiastiska ny-
börjare som stadigt utvecklas, 
till Highmastrar som strävar 
efter att slå sina egna rekord!
 Under året planeras fl e-
ra träningstävlingar där del-
tagande klubbar samarbetar 
om arrangemangen, öppna 
för alla intresserade, oavsett 
kunskapsnivå.

Förvisso är alla deltagare konkurrenter när startsignalen går, men för att kunna prestera så bra som möjligt hjälper 
skyttarna från Värmland varandra under förberedelserna. Skyttarna från Hagfors-Uddeholm och Arvika uttnyttjade 
provskotten maximalt med egen spotter. Från vänster: Anders, Erik och Jonas.


