
Pistolskotten ekar mellan 
träden när nybörjargruppen 
skjuter mot de tioringade 
poängtavlorna på 25-meters-
banan. 

– Eld upphör, ropar 
instruktören Baloo Erics-
son och det blir tyst. 

Julia Norrman, 27 från 
Nödinge, lägger ner det säk-
rade vapnet och tar av sig 
hörselkåporna. Hon tillhör 
nybörjargruppen och har 
skjutit i ungefär två månader. 

– Det stod på min ”buck-
etlist”, något jag alltid har 
velat göra. Jag har tidigare 
tyckt att det varit roligt att 
skjuta med luftgevär, så nu 
ville jag testa pistolskytte. 
Det är absolut något jag 
tänker fortsätta med.

I samma grupp går även 
Pehr Thorson, 30 också 
från Nödinge. Han har tidi-
gare skjutit gevär i klubben i 
två år. 

– Jag tog jägarexamen 
redan i 15, 16-årsåldern, men 
har inte sysslat med pistol-
skytte innan. Jag gillar spor-
ten, det är inte så många vari-
abler utan handlar i nästan 
enbart om koncentration. 

Baloo Ericsson, som själv 
sysslat med skytte sedan 
60-talet, menar att det finns 
vissa likheter mellan skytte 
och golf.

Liknar golf
– Det bygger på samma typ 

av koncentration och är fak-
tiskt en bra jämförelse som 
många nog inte tänker på.

Som nybörjare inom 
pistolskytte är det vanligtvis 
22 kaliber som gäller. De 
har även en ergonomisk kolv 
som gör det lättare att sikta 
stadigt. Rekylen, den bak-
åtriktade rörelsen som blir 
av att avfyra ett skjutvapen, 
är inte heller särskilt kraftig 
med dessa pistoler. 

– Man ska inte sikta för 
länge utan: upp, sikta, skjut, 

berättar Baloo. 
Säkerheten går utan 

undantag först och grund-
regeln är att alltid behandla 
vapnet som om det är laddat 
och inte förrän instruktö-
ren ger order får man börja 
skjuta. 

Avdramatisera
Skepplanda Skyttefören-
ing grundades 1917 och 
har utvecklats från att på 
80-talet vara en gevärs- och 
k-pistförening tills att idag 
ha en bred verksamhet med 
dels gevärs- och pistolskytte 
i olika former och dels svart-

krutsskytte och CAS, som är 
en form av western-skytte. 
Gevärsbanan har ett skjut-
avstånd från 50 till hela 550 
meter, något som är mycket 
ovanligt för civila skjutbanor. 

Ny ordförande
Som ny ordförande i fören-
ingen har Jonas Landin som 
mål att locka fler medlemmar 
och välkomnar särskilt unga 
deltagare.

– Medelåldern är generellt 
ganska hög inom sporten och 
det är alltid roligt när det 
kommer in lite yngre folk. 
Idag är vi mellan 150 och 200 

medlemmar. En del skjuter 
två dagar i veckan medan 
andra kommer hit två gånger 
per år, det varierar.

Han började själv intres-
sera sig för skytte för fyra år 
sedan och menar att en stor 
del av tjusningen är att tävla 
mot sig själv för att hela tiden 
förbättra sitt resultat. 

– Visst finns det alltid de 
som tycker att det är jättehäf-
tigt att skjuta, men har man 

en dålig attityd blir man inte 
långvarig i vår klubb. Jag tror 
på att försöka avdramatisera 
så mycket som möjlig. Det är 
en koncentrationssport som 
går ut på att utvecklas och 
den sociala biten är viktig. 
Här träffar man alla sorts 
människor, allt från bilme-
kaniker till advokater, säger 
Jonas.
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Skepplandas Skytteförening vill växa
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Julia Norrman och Pehr Thorson går i nybörjargruppen i Skepplanda Skytteförening. De har fastnat för sporten och kommer defi nitivt att fortsätta. 

Jonas Landin är ny ordförande i föreningen och satsar på att 
få klubben att växa. Här med skyttarna Julia Norrman och 
Pehr Thorson på 25-metersbanan. 
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SKEPPLANDA

Vi har semesterstängt  
veckorna 28, 29, 30, 31

Vi passar på att önska alla en  

härlig sommar!

HÅLANDA. Skepplanda 
Skytteförening grunda-
des för 96 år sedan. 

Ändå är det nog inte 
alla som känner till det 
stora skyttecentret i 
Hålandas skogar.

Att få klubben att 
växa är ett av målen 
för klubbens nya ordfö-
rande Jonas Landin.

GLAD 
SOMMAR!

VI HAR SEMESTERSTÄNGT 
FRÅN 15 JULI OCH ÖPPNAR 

ÅTER 12 AUGUSTI

 

Vi hälsar då gamla och nya         
gäster välkomna! 
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