
40 NP1 ’03

Iskallt i Enköping…
”Trettondagssmällen” i Enköping är en 
kombinationstävling som arrangerades 
redan på 70-talet, men då som en ren 
klubbtävling på Nyårsdagen. Skjutningen 
fl yttades i början av 90-talet ”av 
säkerhetsskäl” till Trettondagen och är nu 
sedan tre år öppen för alla. Skyttar från 
Mellansverige kämpade i nordisk kyla 
om PK ENA:s penningpriser och inte 
minst om klubbens snygga medaljer!

Av: Peter Siegel
peter.siegel@telia.com

Iskall kyss? Nej, klisterlapparna 
måste värmas upp!
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Trettondagssmällen är en ro-
lig kombinationstävling som 
består av två serier precision á 
2½ minuter resp. 20 sek (grov 
30 sek), två serier snabbskytte 
á 10 resp. 8 sek (grov 10+10 
sek) och två fältskyttestatio-
ner med ringade mål för po-
ängräkning. Maxpoängen är 
320.
 Det var Pk Ena i Uppsa-
lakretsen som var arrangör för 
årets första tävling som ägde 
rum på Snedens skjutbana i 
Enköping i tjugotvå (22) gra-
ders kyla – garanterat mygg-
fritt alltså.
 Denna arktiska kyla av-
håller dock inte de riktiga 
entusiasterna som efter Sis-
ta Chansen i Linköping och 
Sannaosta i Karlstad inte har 
fått tävla utomhus sedan no-
vember förra året.
 Inga minusgrader kan 
avskräcka en sann pistol-
skytteentusiast – så på med 
dubbla långkalsonger, päls-
skor och thermodräkt och ut 
sedan i det fi na vintervädret!

Frostvana tävlingsledare
Tävlingsledaren Rolf Ros-
berg, tidigare överstelöjtnan-
ten på S1/FO 47 i Enköping, 
är minst sagt van vid tuffa ut-
omhusförhållanden. En som 
också vet vad vintersäsongen 
kan bjuda på är Stig Bergdal 
som höll i anmälan, resultat 
och prisutdelning. Även Stig 
är pensionerad överstelöjt-
nant som tjänstgjort i nästan 
trettio år på Milostaben i Bo-
den, där det som bekant kan 
vara lite svalt. De två är ruti-
nerade eldsjälar när det gäl-
ler tävlingsverksamhet och är 
dessutom duktiga och fram-
stående skyttar som fortfaran-
de håller hög klass.
 Stig Bergdal var bl.a. 
svensk mästare med sin 9 
mm Neuhausen, både indi-
viduellt och i lag. Han har 
vunnit åtta NSM i fält och 
ca sexton Norrlands-krets-
mästarskap! Stig innehade 
också en tid det svenska re-
kordet i precision i nämnda 
kaliber.
 Rolf Rosberg, tävlings-
arrangör sedan 80-talet med 
bl.a. ”Maratonfält” på Marma, 
är fortfarande en god pistol-
skytt som också gillar Mag-

”Cool patrull”.

Iskall skjutning.
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numskytte. Han är dessutom 
trefaldig kretsmästare i fält, 
senast han lyckades med den 
bedriften var 2002. Rolf är 
också duktig banläggare och 
har bl.a. lagt banor på både 
ÖSM, SM och Magnum-
SM.
 Rolf är inte med i PK 
ENA:s styrelse, men ”lägger 
sig i väldigt mycket” enligt 
honom själv. Ett stort tack 
till både Rolf och Stig för att 
ni orkar dra det tunga lasset! 
Utan entusiasterna och alla 
deras ideella insatser skul-
le det väl knappt fi nnas nå-
gon tävlingsverksamhet kvar 
inom pistolskyttet, i alla fall 
inte vintertid och utomhus!

Pias kyssar
gjorde susen

Tack också till stationschefer-
na på Trettondagssmällen som 
orkade arbeta i vinterkylan. 
Ni fi ck, som jag själv hörde, 
en välförtjänt eloge av många 
deltagare. Det var så kallt att 
klisterlapparna nästan inte fäs-
te och hålen måste kritas extra 
mycket. Pia Lindén från hem-
maklubben ENA kom på ett 
speciellt knep för att få dem 
att sitta kvar – hon andades 
närgånget på figurerna. På 
håll såg det ut som om hon 
kysste sina träffar. Det gjorde 
tydligen susen för lapparna 
satt kvar.
 Kanske hade några tun-
nor att elda i kunnat ge lite 
lindring åt frusna funktionä-
rer. Sönderskjutet målmate-
rial som kan eldas upp fanns 
det säkert massvis. Kanske ett 
tips till nästa år. Som tur var 
sken solen välvillig på delta-
gare och funktionärer, fast den 
inte orkade värma så värst än, 
denna iskalla 6 januari, 2003.

Varm mottagning
Ett trevligt inslag på denna 
roliga skjutning var också att 
ENA bjöd alla skyttar på var-
ma drycker som glögg (alko-
holfritt förstås) och kaffe, samt 
pepparkakor och hembakade 
lussebullar. Det värmde både 
i magen och hjärtat och för-
höjde den redan goda stäm-
ningen ytterligare. På min 
hemmaklubb, Katarina Psf:s 
första tävling för året, bjuds 
det för övrigt på varm bul-

jong (utan Sherry) efter fyra 
stationer och det uppskattas 
också mycket. Sådana där små 
extra arrangemang behöver 
inte medföra så mycket mer-
arbete, men det får skyttarna 
att trivas och komma tillbaka 
år efter år.

Varm glögg
till två iskalla

Kan det ha varit den heta 
glöggen som inspirerade två 
”iskalla” Örebroskyttar att 
vinna var sin vapengrupp? 
Duktige Jan Jorsäter slog till 
i fi npistol och kompisen P 
O Andersson, landslagsskytt 
och svensk mästare i både 
C- och B-fält, knep segern 
i grovpistol.
 P-O, vars hjärta annars slår 
för vpg B, var denna gång för 
ovanlighetens skull utrustad 
med en 9 mm SIG-Neuhau-
sen. Det gick lika bra, den 
mannen skjuter tydligen bra 
med ”vad som helst”. De för-
sta tre skyttarna i varje av de 
klasslösa vapengrupperna er-
höll förutom penningpriserna 
Pk Enas snygga medaljer.

Resultat
Finpistol
1.    Jan Jorsäter Örebro Pssk 88, 93, 118       299
2.   Jens Carlsson Psk Frövi 88, 93, 112       296
3.   P-O Andersson Örebro Pssk 91, 97, 108        296
4.   Peter Siegel Katarina Psf 93, 97, 103       293
5.   Niclas Blomgren Lövsta Skf 86, 94, 104       284
6    Håkan Björn Lövsta Skf 85, 95, 101       281
7.    Roger Björman  Bålsta Ss 81, 93, 106        280
8.   Takis Georgiadis Kallhälls Pk 86, 90, 96        272
9.   Mats Söderlund  Uppl Väsby Psk 88, 78, 104       270
10.  Arne Andersson  Pk Ena  84, 89, 94        267

Grovpistol
1.    P-O Andersson Örebro Pssk 78, 92, 108       278
2.   Roger Björkman Bålsta Ss 90, 93, 95        278
3.   Niclas Blomgren Lövsta Skf 77, 93, 98        268
4.   Jan Jorsäter Örebro Pssk  84, 94, 85        263
5.   Jens Carlsson Psk Frövi 83, 94, 85        262
6.   Peter Siegel Katarina Psf  79, 90, 92        261
7.    Mats Söderlund  Uppl Väsby Psk 71, 87, 98         256
8.   Håkan Björn Lövsta Skf 77, 87, 90         254
9.   Christian Westerberg Uppl Väsby Psk 73, 82, 85        240
10.  Magnus Blix Pk Ena 78, 79, 80        237

Klart för prisutdelning – tävlingsledarna Rolf Roosberg och Stig Bergdal.

3 musketörer? Nej, 3 medaljörer!

Markering sista station. 2 serier på helmatchtavla max 3.

2 serier precision – 2,5 minut 
resp. 20 sek.

2 serier militär snabbmatch 
10+8 sek.



NP1 ’03 43

Luleå Pk:s första fältskjut-
ning för året genomfördes på 
Knöppelåsens skjutbaneom-
råde och det var norsk po-
ängräkning som gällde. Sex 
stationer och tjugoen tavlor 
totalt. Det här var andra året 
vi arrangerade tävlingen. På 
premiären förra året hade vi 
mer tur med vädret, då var 
det solsken och fyra plusgra-
der och man fi ck en känsla 
av vår. I år hade vi massor av 
snö och trettio minusgrader. 
Att hantera pistoler, revolvrar 
och ammunition i den tem-
peraturen är inte helt lätt, det 
var t.o.m. problem att få klis-
terlapparna att fästa.
 Deltagarna kom från Lu-
leå Pk, Bodens Sportskyt-
teklubb, Grovskyttarna, Pk 
Kornet och SJ Pistolklubb. 
Totalt var vi femton skyttar 
som trotsade kylan. Allt som 
allt gjorde vi tjugosju starter 
och grovskytten Tomas Hu-
rula var den modigaste av oss, 
han var ute tre gånger (C2, A2 

och R2). Vissa ger sig aldrig! 
Några av oss ”fegisar” gjorde 
bara en runda.

Korven var varm
Humöret var på topp hela 
dagen och varmkorven var 
extra eftertraktad, den hade 
en strykande åtgång i ky-
lan. Bästa skytten, med full 

poäng i C3, var Peter Sil-
verplatz, Bodens Sportskytte-
klubb 57p, tätt följd av Örjan 
Mattsson, Grovskyttarna, på 
56 p. Norrbottenskretsens 
ständige sekreterare, Anders 
Khemi, Boden, hade 55p lik-
som Göran Lindblad, SJ.

Inte många damer

…men kallast
i Luleå
Av: Eva Klint

Samma dag, 
trettondagen 6 januari, 
som Pk Ena inbjudit till 
kombinationstävlingen 
i Enköping, arrangerade 
Luleå Pk i Norrbotten 
första fältskjutningen för 
året. Om det var iskallt 
i Enköping var det ändå 
inget mot Luleå. Eva Klint, 
Luleå Pk, berättar hur 
det känns att plocka med 
patroner och försöka känna 
tryckpunkten i trettio 
minusgrader.

I C2 Var Mattias Persson, Lu-
leå Pistolklubb, överlägsen 
med full pott 57 p. I C1 tog 
Andreas Nilsson, Luleå Pk, 
förstaplatsen med 47 p och i 
dam var vi ganska få deltagare, 
den här dagen väldigt få, i är-
lighetens namn bara jag själv.
I VetY sköt Staffan Sjödin 55 
poäng. Staffan, som blev SM-

Revolverskyttarna eldar på. Lindrade möjligen mynningsfl ammorna kylan?

Försök få lapparna å sitt kvar den som kan!
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mästare i fält förra året är vår 
andra SM-mästare genom ti-
derna i klubbens historia.
 I A3 hade Christer Will-
man, SJ, turen på sin sida och 
vann med 54 p över Anders 
Khemi som fi ck ställa sig på 
silverplatsen denna gång med 
52 p. Samma poäng hade Gö-
ran Lindblad. Grupp A2 vanns 
av Olle Klint som också var 
banläggare denna dag.
 I revolver klass 3 vann Pat-
rik Johansson, 53p, över Peter 
Silverplatz. Revolver 2 vanns 
av Tomas Hurula.

Kom till vackra Luleå!
Alla hade vi en otroligt trev-
lig dag och ser redan fram 
emot nästa Trettondagshelg, 
få se vad vädrets makter bju-
der på då.
 Nästa stora tävlingsarrang-
emang blir Norrlands Mäs-
terskapen (NSM) 2003, som 
kommer att gå av stapeln just 
på Knöppelåsen 13-15 juni. 
Börja planera semestern redan 
nu och kom till vackra Lu-
leå! Vi har beställt varmt och 
soligt, inget regn. Väl mött 
skyttekamrater i vårt avlånga 
land, vi ses på ”Tranknallen” 
6 april!

Resultat
C3
Peter Silverplatz  BSSK 57p S
Örjan Mattsson Grovskyttarna 56p B
Anders Khemi BSSK 55p B
Göran Lindblad SJPK 55p B
Christer Willman SJPK 54p
Tommy Johansson PK Kornet 51p
Patrik Johansson LPK 44p

C2
Mattias Persson LPK 57p S
Tomas Hurula Grovskyttarna 42p
Bo Engström LPK 39p
Olle Klint LPK 28p

C1
Andreas Nilsson LPK 47p
Urban Sundqvist LPK 45p

D2
Eva Klint LPK 46p

Vet yngre 
Staffan Sjödin LPK 55p B

A3
Christer Willman SJPK 54p S
Anders Khemi BSSK 52p B
Göran Lindblad SJPK 52p B
Örjan Mattsson Grovskyttarna 50p
Tommy Johansson PK Kornet 43p
Staffan Sjödin LPK 27p

A2
Olle Klint LPK 41p
Bo Engström LPK 23p
Tomas Hurula Grovskyttarna 18p

Rev 3
Patrik Johansson LPK 53p B
Peter Silverplatz BSSK 49p

Rev 2
Tomas Hurula Grovskyttarna 36p

Ett härdat norrlandsgäng som trotsade kylan på trettonda-
gen. Stående från vä: Patrik Johansson, Luleå Pk, Tomas 
Hurula, Grovskyttarna, Bo Engström, Urban Sundqvist, Mattias 
Persson, LPk, Tommy Johansson, PK Kornet, Olle Klint och 
Staffan Sjödin, LPk. Sittande från vä: Christer Willman, SJ Pk, 
Andreas Nilsson, LPk, Örjan Mattsson, Grovskyttarna, Andreas 
Nilsson, Luleå Pk. Liggande från vä: Vår ständige sekreterare 
i Norrbottenskretsen, Anders Khemi och hans klubbkompis 
Peter Silverplatz, BSSK.

Jaha ... hur blev det här nu då ...


