
2006 Reiseskildring fra
Sävar Jaktskytteklubb og Brattvall Jaktskytteklubb

i Sverige
-------------------------------

Skrevet av: Pål Erik Jensen

Dette er egentlig 2stevner, men jeg slår de sammen til en reiseskildring. Siden denne skytingen 
er i samme helga og under samme turen for oss fra Norge.

Fredag 21.Juli arrangerte Sävar Jaktskytteklubb 500mtr. 3X10skudd litt nord for Umeå. 
Mens Brattvall Jaktskytteklub som ligger litt nordvest for Umeå arrangerte stevne.....
Lørdag 22.Juli var det 100mtr HV, Sporter & Jeger
Søndag 23.Juli var det 200mtr. HV, Sporter & Jeger.



KJØRETUREN er det som tar tid....... ca.105mil og man kan regne med 12timers kjøring. Men 
stevne  er  verdt  denne  turen.  Både  Sävar  og  Brattvall  er  meget  godt  arrangert,  og  det  er 
kjempetrivlige folk i Umeå. Jeg gleder meg allerede til neste år. Og jeg vet at det er flere av oss som 
har samme oppfatning.

Men tilbake til denne turen, Som vanlig så er Trond utrolig presis når han henter meg, skulle nesten 
tro  han står  nede i  veien en stund i  forkant  for  å  komme akkurat.....  Klokken viser  06:00 når 
dørklokka ringer........ Fy fa... så trøtt jeg er. Jeg var ferdig pakket og det meste sto allerede på 
trappa. Bilen var fyllt i løpet av få minutter og vi var underveis. Det var ikke mye plass igjen i bilen, 
enda så skulle vi plukke opp Robban utenfor Torsby/Sverige. Vi hadde heldigvis på forhånd avtalt å 
IKKE ta med mer enn det vi trenger. 
– 2 rifler pr.mann (en for 500mtr. Og en for 100&200mtr)
– Frontrest og baksekk
– Selve ladekassa hvor alt av ladeutstyr, krutt, kuler, olje & div ting/tang ligger
– sovepose og klær samt toalettsaker

Trond hadde enda med seg rifla til Pål Otto i tillegg, så fra starten av hadde vi 5 rifler + Robban's 
etterhvert. Robban kunne «velge» om han ville bruke sikkerhetsbelte så fullt var det i bilen.

Trond er seig til å kjøre, det går jevnt i fartsgrensa, stopper bare for diesel og spise når det er behov 
for dette. Ikke noe racerkjøring, så det er behagelig å sitte på. Egentlig så vet jeg jo ikke dette, da 
jeg har en tendens til Zzzzzz........
Skyldes  at  jeg  jobber  turnus  og  det  hender  at  jeg  kommer  rett  fra  jobb  etc.  Kjøringen  gikk 
smertefritt hele veien, Stoppet å spiste middag så var vi ferdig med det også.
Robban skulle bo sammen med resten av de Svenske på et sted som heter Lyckebo i nærheten av 
banen, vi fikk da sagt hei til de som allerede var på plass torsdag kveld.
Trond og jeg kjørte så videre til Granö camping som ligger nordvest for Umeå, og ca.35min unna 
banen. Dette er stedet vi har ligget på hvert år, nå fant vi riktig nok ut at det er har kommet en 
nærmere camping plass som vi skal sjekke ut til neste år.



Finn Ole og Pål Otto skulle da komme senere på natten, da de måtte jobbe på torsdagen. Skulle vise 
seg at det ble myyyye kjøring på de to. Det er dumt å glemme vesentlige skruer til rifla Finn Ole.... 
Men man lærer på den harde måten. Etter hvert skulle det vise seg at den beste løsningen var å møte 
de når vi var på vei til banen på fredags morgen. Da møtte vi to tildels meget trøtte personer som 
hadde kjørt bil hele natten.

Unlimited 500mtr. Det er to regler: Ikke tillatt med munningsbrems, og du må kunne løfte rifla opp 
på benken selv.
«Rifla» til Jari/Finland ser slik ut, cal.300WSM (mener jeg å huske)

 Eller slik, også i .300WSM også kalt «Rail gun»



Og resultatet på skiva kan bli slik.....  (10skudd @ 500mtr. Og måler 62,5mm.)Cal.30/338 Short 
Lapua Mag. 
Kvelden før (torsdag) skjøt Kauko ei samling på 25mm. Det er nesten ikke til å tro, men bare å ta av 
seg hatten å være ydmyk. Skal dog sies at været var optimalt, men likevel så må skytteren vite hva 
han driver med. Dette 500mtr. Stevnet fungerte også som Finsk mesterskap.
Skiva er ei 100mtr BR skiva som er forstørret 5ganger. Slik at den er tilpasset 500mtr.



Skivene kan så vidt skimtes i sandvollen (ikke på toppen av vollen). Bilde er tatt mens Trond skyter.

Fra venstre:Reidar, Robban, N.N og Stefan



Det ble skutt med mange forskjellige våpen. Så det trenger ikke være så ekstreme som jeg har vist.
Her er Finn Ole med sin Kongsberg i cal.6,5-284

En annen skytter, husker ikke hvilken kasse. Men Nighforce kikkert (BR mod)



Ulrik med sin nye Bat. Dette er en av de første Bat kassene som er i Norden. Cal.6BR Og jeg vet at 
det er noen få Bat kasser på vei inn til Norden.... Skal bli spennende å se hvordan disse blir.

Her  er  1,2,  og  3  plass.  Kari  ble  nummer  2,  men  er  Svensk.  Medaljene  tilhører  det  Finske 
mesterskapet. 



Sävar Jaktskytteklubb hadde også utlodning blant alle skytterne på ei valgfri Lilja pipe. 
Den heldige var selvfølgelig fra Norge og det ble John, som også var den beste av de Norske. 
Det var 41 skyttere som stilte til start og Norge kom på:
7.plass John F (.6BR)
23.plass Ole H (.6BR eller PPC)
24.plass Pål Erik (.300winmag)
27.plass Finn Ole (.6,5-284)
29.plass Rune O (.6BR)
30.plass Trond Å (.6BR)
31.plass Pål Otto (.6PPC)
38.plass Reidar (.6PPC)

Gutta boy's måtte jo ha det litt moro også, og på hjemveien så satte de opp skivekikkerten sin slik....

Ble mye nedbremsinger og bremselys å skimte fra kjøretøy som passerte.....hehehe. For engang 
skyld så er jeg uskyldig bare så det er sagt.



Etter skytingen på fredag så bestemte vi oss for en bedre middag på resturant tilhørende et hotell i 
Vindeln.
Fra venstre og rundt bordet: Trond, Finn Ole, Pål Otto, John, Ole og Reidar

Siden BR stevnet starter tidlig om morgenen, så er det en fordel å ha mest mulig klart. Jeg Trond, 
Finn Ole og Pål Otto ladet klart patroner på fredag kveld.



Lørdag morgen var vi på plass hos Brattvall Jaktskytteklubb.
Siden det begynte å bli dårlig med plass inne i ladeteltet, så valgte vi å sitte ute. Været var bra og 
det var meldt pent vær hele helgen.
(Pål Otto, Finn Ole & Trond)

(Bengt & John)



Deilig å være i Brattvall igjen, fra 100mtr.

Rett før ene omgangen skal starte:



Her er det oppsetting av flagg på 200mtr. Og da blir ingen ting overlatt til tilfeldighetene.Alle 
flaggene skal stå på rett linje og i riktig høyde. Hvis noen «stusser» over at det blir siktet gjennom 
rifla med folk ute på banen. Så er dette vanlig innen BR da sluttstykket er fjernet og det er strengt 
forbudt å sette inn dette før ildkommando fra skyteleder. Her har andre skytegrener noe å lære!

Mini walkie talkie er kjekt å ha, så slipper man å skrike til hverandre.



Her er det inne fra ladeteltet. Hvor også alle skivene og resultatene kommer opp.



Lørdag kveld er det Grillaften ved Tavelsjö et meget positivt tiltak.

Nydelig utsikt og pent vær.



Til middagen så fikk jeg fjorårets Svenske Mesterinne i LV-100 som borddame. 
Linda er ei trivelig jente. Det gjelder alle sammen i Umeå !

Etter middagen og kaffen så pakket vi sammen etter hvert, da det skulle skytes også på søndag, men 
da på 200mtr.  Vi rakk jaggu en pils eller to på hytta også før det ble for sent på natten .............



Premiebordet induviduellt:

Premier i lagskyting: (3-mannslag)



Norge hadde en mann med i Jeger klassen.
Arnfinn tok sølv på 200.mtr.

Arnfinn var også eneste Norske som var med i Sporter klassen:
Her ryddet Arnfinn premiebordet med Gull på både 100 & 200mtr.



HV klassen 100mtr.
1.plass Kari/Sverige med meget god skyting, snitt på 6,01mm står det respekt av.
2.plass Rune/Norge tok sølv med snitt på 7,59mm
3.plass Veikko/Finland bronse med snitt på 7,89mm. Han hadde også minste gruppe på 4,35mm
4.plass Ole/Norge med snitt på 8,02mm. Ole tok også sølv på Gr.Agg (sammenlagt 100&200)

HV klasse 200mtr.
1.plass Robban/Sverige med snitt på 14,12mm. Dette er knallgod skyting.
2.plass Mauri/Finland med snitt på 14,99mm.
3.plass John/Norge med snitt på 16,20mm



Jeg må også fortelle  hvor fort  det skifter i  plassering etterhvert  som du skyter. Etter  min 
2.omgang lå jeg på 12-13plass. I 3.omgang skjøt jeg ei gruppe på 7,69mm. Noe som medførte at jeg 
lå på 1.plass med Robban på 2.plass.
Etter 4.omgang rykket jeg ned til 3.plass med ei gruppe på 21mm (ikke bra) Robban rykket da opp 
til 1.plass. Og i siste omgang så drar 2.skuddet mitt rett ut i «sensurert» og da var det bare for meg 
og sette skudd nummer 3,4 &5 imellom de to første. Serien var jo likevel «buttfucked» beklager 
uttrykket, men gruppa ble mållt til 27,86mm og det er ei katastrofe. Enda jeg hadde lik vind etc. 
Men jeg vet hvilken hylse det er, så den skal til intensiv testing før den for lov til å komme tilbake i 
box'en sammen med de andre. Er hylsa like vrang etter dette, så blir det ett par rapp over stussen og 
rett i søpla.

Det jeg derimot er kjempefornøyd med er at jeg skjøt Minste gruppe på 200mtr. Denne målte som 
sagt 7,69mm. Og er den minste gruppe jeg har skutt noensinne på 200mtr.
Slik ser den ut:

Her kan dere også se hvor stor forskjell «pusseskudd» utgjør. Jeg hadde helt rent våpen ved start. 
1.skudd i sighter er det som sitter nederst av de 4. (nederste skiva, merket med S for sighter)
2skudd er det øverste i sighter av de 4. 
3skudd er midten til venstre av de 4.
4skudd er midten til høyre av de 4.
Skudd 1->4 har samme siktepunkt, som er mellom de to små i sighteren.
5skudd som sitter akkurat på «tuppen» av tomlen min, det syntes litt dårlig, men det er treffpunktet 
mitt.

Siden vind var nogenlunde stabil under alle pusseskuddene mine og så ut til å fortsette fra samme 
vinkel og styrke, gikk jeg rett opp i tellende skive og skjøt alle mine 5skudd på drøyt 20sek.
Det funket hvertfall denne gangen «stort smil»
Jeg var ferdig med denne serien før resten av skytterne nesten hadde begynt på tellende skive. Det 
kan gå bra, det kan blir katastrofe... Men denne gangen gikk det meget bra.



Hvordan gikk så lagskytingen?
Det ble et resultat jeg ikke hadde drømt om før stevne, ingen andre heller for den saks skyld 

og her er beviset!!!

NORGE VAR STORESLEM I LAGSKYTING!

1.Plass Norge 2:Rune, Ole, Trond
2.Plass Norge 1:Pål Erik, John, Reidar
3.Plass Finland 2:Jari, Marko, Seppo

Ser ut som Norske skyttere begynner å bli giftige i Norden, var nok en og annen som fikk seg en 
overraskelse over dette, deriblant undertegn...................

Brattvall Jaktskytteklub hadde også loddtrekning på ei valgfri Lilja pipe blant alle skytterne. Det 
vil si at du hadde et lodd pr. Klasse du deltok i.
Som en morsomhet så sier Torsten rett før trekningen at det IKKE gjelder Arnfinn da han har skutt i 
alle klassene (jeger, sporter og HV) og han da har flere lodd en oss andre...........................................
Det er jo da «Murhpy's Law» slår til, hvem andre en Arnfinn er det som blir trekt ut som vinner av 
Pipa????
Til stor latter for alle sammen. Da tok Norge begge pipene også......

Totalt blir medaljene til Norge da:
Gull = 4stk.
Sølv = 3stk.
Bronse = 1



Et sted nord for Stockholm i solnedgangen, kamera ut av vindu på motorveien i ca.100km/t på vei 
hjem igjen. Gleder meg allerede til neste år....... Håper å få med flere til Umeå distriktet da!


