VFK – Pistolskyttesektionen
Utöva pistolskytte som skön
avkoppling...? Ja, det är en av
anledningarna att vara med i
VFKs Pistolskyttesektion.

VARFÖR TRÄNAR DU PISTOLSKYTTE?

Herrarna som ser så tuffa ut med
pistoler och revolvrar i händerna
funderar ett tag över frågan. Svaren
förvånar lite:
– För att det är så skönt och avkopplande, tycker Anders Larsson
på Produktrevision.

Det går inte att vara stressad
– Det är en utmaning, förklarar
Stefan Larsson på Underhållsteknik. Det är svårare än man kan
tro och man måste ta det lugnt om
man ska träffa tavlan, det går inte
om man är stressad.
– Men det är roligt också, erkänner Patrik Pettersson, maskinoperatör på Makino och ordförande
i VFKs Pistolskyttesektion. Alla
pojkar gillar ju att känna krutlukt.
Pojkar, ja. Några tjejer eller kvinnor ser man inte på skjutbanan.
– Men tjejer skjuter ofta bra,
hävdar Patrik. Och de jag har
tagit med till skjutbanan tycker

Pistolskyttesektionen övar tisdags- och torsdagskvällar och ibland även lördagar på pistolskyttebanan i Karlbergsskogen. Hörselskydd är ett absolut nödvändigt attribut; det smäller rejält då alla skjuter samtidigt.
att det har varit kul. Vi vill gärna ha med fler
tjejer i sektionen.
Kul eller inte. Prova måste man ju i alla
fall. Redaktör'n skjuter
ett skott, det får räcka.
Pistolen är tyngre än
den ser ut och rekylen
känns i hela armen. Inte
alls så lätt som det ser ut
på deckarna i TV.

Disciplinerat

Patrik Pettersson, ordförande i Pistolskyttesektionen, visar
skillnaden i utseende mellan pistol och revolver (revolvern
till höger på bilden).
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Det är militärisk disciplin
vid skjutbanan. Hörselskydd är obligatoriskt
och alla skjuter samtidigt
på kommando. Vid "eld
upphör" lägger alla ner
vapnen. Därefter hörs
"patron ur" och först när
alla vapnen är säkrade går

man fram och markerar,
alltså läser av poängen
och sätter klisterlappar
över hålen på tavlan.

Inget SVM

Pistolskyttesektionen har
inget Svenskt mästerskap
att se fram emot, men de
ordnar klubbmästerskap
en gång om året. I år var
det den 31 maj.
Två av medlemmar är
med i hemvärnet och en
– Christer Wennberg – är
ordförande i Köpings BF
(Befälsundervisningsförening). Christer är
även klubbmästare och för
närvarande en av Sveriges
bästa Magnumskyttar.

– Den kunskap vi
får från våra mentorer i
Köpings BF är ovärderlig,
menar Patrik.
Vad gör man om man
vill bli medlem?
– Vi har kapacitet för
fler medlemmar, men
det krävs att man har eget
vapen eller tänker skaffa
det, berättar Patrik. För
att skaffa pistol måste
man också vara medlem
i en förening ansluten
till Svenska Pistolskytteförbundet, och för t ex
Magnum så krävs att
den föreningen bedriver
just Magnumskytte.
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