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SKÅNSKA SVARTKRUTSKLUBBEN/LILLE-MATS 
PISTOLKLUBB 
 
 
 

Resultat ”Figurskytten 2010” 
 
Skånska Svartkrutsklubben har genomfört årets tävling ”Figurskytten”. Tävlingen genomfördes vid 
skjutbanan i Galgbacken Hässleholm. Flera dagar med ihållande kraftigt regn avlöstes tävlingsdagen 
av ett mulet väder men utan regn. 
 
Skjutbanan i Galgbacken har varit föremål för många strider i kommunen. En ny skjutbana som 
skall ersätta alla de skjutbanor inom kommunen som har lagts ner efter den stora regementsdöden.  
 
Den senaste tiden har varit arbetsam för klubben då efter förnyade klagomål från en närboende, så 
beslöt miljönämnden i Hässleholm vid sitt möte 05-26 att stänga vår skjutbana från 06-24. 
 
Detta innebar en febril verksamhet inom klubben för att kunna parera bortfallet av vår skjutbana 
och för att kunna säkerställa att vi kan genomföra årets hemmabanetävling och 
kompetensskjutningar för skyttemärken. 
 
Med stor tillfredsställelse noterade vi att närliggande klubbar självmant ställer upp och låter oss 
skjuta vid deras skjutbanor. Detta var mycket uppskattat inom klubben. 
 
Styrelsen beslöt att överklaga stängningen av vår bana och denna lämnades in 06-02. Länsstyrelsen 
var snabb med ärendets beredning och redan 06-09 tog länsstyrelsen beslutet att upphäva 
miljönämndens beslut. Detta var andra gången som klubben fört beslut om stängning till 
länsstyrelsen. Åter igen har förnuftet segrat och vi får fortsätta vår verksamhet tills den nya 
skjutbanan blir färdig.  
 
Efter en period på 10 år så börjar den nya skjutbanan att skönjas. Kommunen har fått både 
byggnadstillstånd och medel för att lösa byggnationen. Vi klappar inte i händerna förrän att 
skjutbanan står klar men om allt går väl så kommer vi att inbjuda till en invigningstävling. 
 
Länsstyrelsens beslut gav oss ett stort lyft och med glädje kunde vi ta oss an årets tävling 
”Figurskytten”. 
 
Skjutningen genomfördes sedvanligt med gevär 50 m skjutavstånd och med pistol/revolver på 25 m 
banan. Totalt 18 skott fördelade på 9 st olika mål.  
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Christer Björnberg från Falköping, dagen mästerskytt på pistol/revolver närmast kameran. 
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Här markerar skyttarna vid gevärsbanan 
 
 
 
 
 
 
Resultat: 
 
Slaglåspistol:  
Christer Björnberg Falköpings SSK  81 p 
Sixten Ohlsson  Skånskan  60 p 
 
Patronladdad revolver: 
Christer Björnberg Falköpings SSK  75 p 
Sten österberg  Everöds Skf  68 p 
Jan-Erik Nilsson Magnus Stenbock 67 p 
Paul Schudlovski Ljungbyheds Pk  61 p 
Furio Canciani  Skånskan  54 p 
Andreas Hedin  Thimsfors  26 p 
 
Slaglåsrevolver: 
Christer Björnberg Falköpings SSK  86 p 
Jens Romlund  Magnus Stenbock 74 p 
Mats Sturesson  Skånskan  72 p 
Willy Blomqvist Skånskan  61 p 
Martin Svensson Everöds Skf  57 p 
Leif Magnusson  Skånskan  14 p 
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Slaglåsrevolver (Ruger): 
Christer Björnberg Falköpings SSK  85 p 
Mats Sturesson  Skånskan  76 p 
Sven-Erik Persson Skånskan  73 p 
Mikael Råberg  Everöds Skf  62 p 
Martin Svensson Everöds Skf  39 p 
Krister Råberg  Everöds Skf  26 p 
 
Slaglåsgevär: 
Rolf Brink  Skånskan  57 p 
Hans-Olof Nilsson  Möndals SF  52 p 
Paul Schydovski Ljungbyheds Pk  50 p 
Jan Frisk  Möndals SF  30 p 
 
Bakladdat gevär: 
Andreas Hedin  Thimsfors  76 p 
Anders Sjölin  Skånskan  70 p 
Kristian Seger  Skånskan  64 p 
Bo Olsson   Skånskan  56 p 
Furio Canciani  Skånskan  40 p 
Lisen Heddelin  Ljungbyheds Pk  38 p 
Jan Frisk  Möndals SF  27 p 
Roger Emilsson  Thimsfors  25 p 
Sven-Erik Persson Skånskan  14 p 
 
Remington (alla) 
Lars Nordahl  Vetlanda  63 p 
Jens Romlund  Magnus Stenbock  59 p 
Jan-Erik Nilsson Magnus Stenbock  50 p 
Hans-Olof Nilsson Möndals SF  33 p 
 
Vi är glada över att tillsammans fått uppleva en hel dag med mycket svartkrutsskytte. 
Prisbordet bestod av plasthinkar med olika matvaror och kaffe. Samtliga tävlade fick även en burk 
med senap av vår välvillige sponsor. 
 
”Figurskytten” är kanske en lite annorlunda form av svartkrutsskytte men tävlingen ger möjlighet 
till att skjuta i ett stort antal vapenklasser. Möjligheten att kunna påbörja skjutning utan väntetid tror 
vi är uppskattat av skyttarna. 
 
Vi jobbar för fullt med den nya skjutbanan och målet är att återkomma med någon form av tävling 
kommande år. 
Flickorna i köket svarade sedvanligt för vår förplägnad. Kaffe, läsk, smörgåsar och varm korv 
varvades flitigt in mellan serierna på skjutbanan. 
 
Skånska Svartkrutsklubben tackar alla tävlande och funktionärer för deltagande och nedlagt 
arbete. 
 
För Skånska Svartkrutsklubben 
 
Rolf Nilsson 
Sekreterare 


