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     Ja, nu är det dags att spotta i nävarna, ställa 
in kornet och trimma tangentbordet; jag ska 
försöka sätta ihop tre nummer av The Gunsling-
er Gazette i år.
   Det ska bli väldigt kul, men jag vet att jag 
kommer behöva mycket hjälp – av er!
   Cowgirls och Cowboys, ta några bilder åt mig 
också, när ni är på tävling t.ex. Ni kanske även 
har lust att skriva något till era bilder eller om 
något helt annat. Gör det vettja!        

   Eftersom detta är första gången jag försöker 
göra en tidning blir det förmodlingen en hel del 
fel. Jag ber om överseende med det. Skicka tips 
och råd till mig så att jag kan göra det bättre i 
kommande nummer. 
   Vi planerar att komma ut c:a 15:e augusti och 
15:e december. Jag behöver få in material senast 
14 dagar innan tidningen ska vara ute.

Med Bästa Hälsningar/       
Blackie Blacksmith SWS #368
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Stefan “B.B. McCoy” Grahn SWS #556
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   Nya redaktören “Blackie Blacksmith” AKA Inger 
Carlsten försöker klämma en rafflande story ur katten 
Knippsen. Han tiger...                         Foto: Elisabeth Edén
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   Äntligen håller vi en tidning i vår hand igen.
Efter mycket snack och liten verkstad från flera intresserade dök det helt 
plötsligt upp en otippad kandidat som jag tror mycket på som vår nya
redaktör.
   Nog om detta. Sommaren närmar sig med stormsteg och blygrytorna står 
och ryker så fort solen tittar fram och för oss som inte besökte Sundsvall i 
februari blir Edsvalla årets första tillfälle att lufta pangarna samt umgås 
med likasinnade.
   Edsvalla står även som värd för årsmötet, så kom dit och gör din röst hörd.
   Väl mött på banorna i sommar!

   Ordförande McCoy gör sig beredd att avfyra en svidande salva vid det präktiga Gatling Gun som står 
uppställt på Winter Range, Phoenix, Arizona då han är i USA och tävlar i februari 2008.  Foto: Wild Bull



   Du har nu det senaste nummret av GG i dina hän-
der. Det var ett tag sedan det förra nummret kom ut. 
Som vanligt i sådana här små förbund, är det svårt 
att få någon att göra en tidning. Vi har ju haft några 
redaktörer de senast åren.
   Vi kommer att göra allt vi kan för att få tidningen 
att komma ut 4 gånger per år.
   Eftersom det redan har gått några månader på 
2011 så kanske det bara kommer ut 3 nummer i  år.

   En del av er som fått tidningen är nya medlem-
mar och en del av er har varit medlemmar i SWSf 
sedan länge.
   Vi är glada över ert stöd och hoppas att ni har 
glädje av medlemskapet.

   Vi har denna gång skickat ut tidningen 
även till alla före detta medlemmar, i 
förhoppning om att ni kanske skulle 
vilja komma tillbaka till oss som med-
lemmar.
 Vi kommer  fortsättningsvis också 
att erbjuda en möjlighet att vara stöd-
medlem i SWSf för endast 
100:-/år.
   Detta innebär inte legi-
timering för att tävla i 
Sverige, men ni kommer att 
få tidningen The Gunslinger 
Gazette.
 Vi hoppas att ni genom detta kom-
mer att känna er delaktiga i denna 
historiska skytteform och att ni 
kanske en dag kommer tillbaka till 
oss för att delta i det trevliga skytte vi håller på 

med.
   Ni kan läsa om vilka arrangemang vi kommer att 
ordna under året och även vad som har hänt under 
årets gång.
   Vi hoppas ha annonser, repotage och artiklar som 
interersserar alla med lite interesse av det historiska 
i vår sport.
   Dessutom har man som SWSf-medlem 10% rab-
att hos en hel del olika företag. 
   Läs mer om detta på sid. 9 i tidningen och på 
www.swsf.se. Där står också hur du gör för att 
betala in din medlemsavgift.

   Om någon du känner till betalt medlemsavgiften 
men inte fått tidningen, be henne/honom kontakta 
styrelsen.

/Ray Heartless
Ledamot styrelsen SWSf
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                        Stefan Grahn hälsade alla närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

1     Upprop och fullmaktsgranskning, fastställande av röstlängd för mötet samt val av rösträknare. Inga fullmakter   
inkomna. Röstlängd fastställd, se bilaga 1. Henrik Brandt och Stefan Hansen valdes till rösträknare.
2     Fastställande av föredragningslista. Fastställdes enl. förslaget. Se bilaga 2
3     Fråga om mötets behöriga utlysande. Mötet behörigt utlyst enligt stadgarna.
4     Val av ordförande för mötet. Stefan Grahn valdes.
5     Val av sekreterare för mötet. Eberhard Weber valdes.
       Val av två protokolljusterare. 
       Mats Söderlund och Morten Johansen valdes
6     Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse.
•      FS: verksamhetsberättelse för senaste kalenderåret. VB gicks igenom och godkändes. 
•      FS: förvaltningsberättelse för senaste kalenderåret. Förvaltningsberättelsen gicks igenom och
       godkändes.
•      Revisorernas berättelse för senaste kalenderåret. Revisorerna har tagit del av den ekonomiska 
       rapporten, och lämnat sin revisionsberättelse. Se bilaga 3. 
8     Fråga om ansvarsfrihet för FS. Mötet gav FS: ansvarsfrihet. 
9     FS: verksamhetsberättelse för det pågående kalenderåret. 
       Verksamhetsberättelsen lästes upp av sekreteraren. Se bilaga 4
10   FS: budgetförslag för kommande år. Gicks igenom enl. lagt förslag av kassören och godkändes av
       mötet.
11   Behandling av FS: förslag samt inkomna motioner enl. § 20
       Motion om rösträttsändring lagd av FS: Ändring från nuvarande 5 medlemmar = 1 röst till      
       1 medlem = 1 röst. Motionen antogs efter omröstning. 
12   Fastställande av avgifter till SWSf. 
       Avgifterna förblir oförändrade för kommande verksamhetsår.
13   Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år.  
       Ordföranden av valberedningen Joakim Adamsson föreslog Stefan Grahn som valdes  
       till ordförande. Övriga i styrelsen, ledamöter och suppleanter är valda till 2011 enl. följande:
       Kassör, Eiwor Walfridsson
       Ledamot: Sander Koetsier
       Omval / nyval av två ledamöter och sekreterare på två år:
       Ledamot Joakim Blom (sittande till 2011)
       Sekreterare, Eberhard Weber (sittande till 2011)
       Ledamot, Jan Eriksson (sittande till 2011)
14   Till Suppleanter omvaldes för en tid av 1 år Hans-Olof Forsman och Stefan Hansen.
15   Val av 2 internrevisorer samt 1 suppleant med uppgift att granska verksamheten, räkenskaper och för
       valtning inom SWSf för det pågående kalenderåret. Föreslagna kandidater valdes:  Lena Sjögren,
       Mattias Lind och Tobias Gustafsson.
16   Val av ordförande och 4 ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år nyvaldes Christer Vauhkonen
       till ordförande. Till ledamöter omvaldes: Mats Söderlund, Henrik Brandt, Ivan Selin och Sven Hellström
17   Övriga val. Inga övriga val förekom.    
18   Avslutande av mötet. 

               Stefan Grahn tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet    
Eberhard Weber
Sekreterare SWSF

Justerat…………………………………. Stefan Grahn
Justerat…………………………………. Ivan Selin
Justerat………………………………….Ewa Weber
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     Under den gångna tiden har förbundsstyrelsen haft 7 st protokollförda styrelsemöten via telefon och ett 
årsmöte.

   Genomförda tävlingar: 2 x Indoor CAS (Sundsvall), Gunslinger trail (Edsvalla), Smoke Of the Old West 
(Lesjöfors), The Blue Mountain Trail (Sundsvall), Purgatory, som även var SM (Lesjöfors), The Long 
Lost Trail (Borlänge) och Indian Attack (Torsby)

   Dessutom har Torsby Desperados med bravur arrangerat Days of Truth, Europamästerskapen i CAS!  I 
hård konkurrens gick 3 guldmedaljer till Sverige:
Första svenska EM-mästarinnan Eagle Sharing Woman (Ladies 49:er), Shotgun Joe (Frontier Cartridge), 
samt Ray Heartless (Wrangler) som även blev totalsegrare i hela tävlingen.

   SWSf´s hemsidas innehåll har utökas undan för undan och är till god hjälp för nya medlemmar att hitta 
till vår organisation. Den har strukturerats om och innehåller nu en mängd användbar information. Vår 
webmaster Grave Spit har lagt ner mycket jobb på att få en bra hemsida.

   Den ansökan till Rikspolisstyrelsen (RPS) som gjorts har behandlats av RPS, och det hålls fortlöpande 
en dialog med myndigheten.
Stefan Hansen och Jan Eriksson har haft flertalet möten och RPS ställer sig övervägande positiv till vår 
verksamhet. Dock kvarstår en del detaljer som förhoppningsvis kan redas ut under det resterande året.

   Vår medlemstidning ”Gunslinger Gazette” har legat nere i avsaknad av redaktör, men under våren har 
Blackie Blacksmith (Inger Carlsten) haft vänligheten att erbjuda sig att stå för redaktörskapet. Vi ser fram 
emot att få tidningen igen.

   SWSf ekonomi är god och intäkterna utgörs till största delen av medlemsavgifterna. 

Förbundsstyrelsen för Svenska Western Skytteförbundet:

Ordförande, Stefan ”Mc Coy” Grahn
Sekreterare, Eberhard ”Keith Black” Weber         
Kassör, Eiwor “Eagle SharingWomen”Walfridsson
Ledamot, Sander “Ray Heartless” Koetsier  
Ledamot, Jan “Hipshot” Eriksson 
Ledamot, Joakim “Shotgun Joe” Blom
Suppleant, Stefan “Rawhide Rooster” Hansen 
Suppleant, Hans-Olof “Grave Spit” Forsman 
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   Blue Mountain Winter Range 
& Indoor CAS
   Det började med att Captain Wildbeard 
och Samson hämtade upp mig i Stock-
holm. Den mannen gillar att köra fort.
   Vi kom till Grave Spit, där vi bodde. 
Han lever som han lär, hans vardags-
rum är inrett som en saloon. Rekom-
menderar ett besök för er som inte 
varit där.
   Tävlingsdagen började med tidig 
morgon och kyla.. Minus 32 grader 
visade termometern i Grave Spits 
bil.
   Tänkte, hur ska jag kunna klara 
detta? En indian från södern är inte van 
vid temperaturer under -10 grader. 
   Först ett möte där tävlingsledningen 
förklarade hur det hela skulle gå till. 
Upplägget var att skjuta tre stager på 
förmiddagen och en stage på eftermidda-
gen utomhus på lördagen, och på söndagen 
4 stager inomhus.  Några tyckte vi skulle 
skifta dag då söndagens temp ”bara” 
skulle bli minus 10 grader kallt. Men cow-
boys & indianer är av tufft virke, vi viker 
oss inte för lite kyla.
   Sagt och gjort, vi började bege oss 
till stagerna. 
   Vi var två posses där Grave Spit var 
Posse Marchal för den ena och Shotgun Joe för     

den andra, vilken var den jag tillhörde.
   När tävlingen väl inletts hade temperaturen stigit 

till minus 28 grader och det var strålande
 solsken.

   Northern Rangers hade satsat myck-
et på att få undan snön som låg 1,5 m 
tjock. Nästan lika högt som jag.
   På första stationen så hängde sig min 
bygel, kanske något som frusit inne i 
den. Northern Rangers ställde snabbt 
upp med lån av sin eminenta klubb-
bygel. – En Rossi som har grymt 

bra trycke! Resten av mina vapen 
fungerade dock klanderfritt. Stage 3 var 
skytte från fortet, här fick man akta sig 
så man inte halkade. 

   När väl sista stagen var skjuten var 
det dags att åka till inomhusbanan. I år 
hade man fixat till värmen och luft-
ventilationen var utomordentligt bra. 

Inga som helst problem upplevdes med 
krutröken som låg tät.
   Inomhusstationerna var mycket 
snillerikt konstruerade och minimala 
ändringar behövdes för att variera stagerna 

alldeles.
   Första stagen inomhus skulle vi kasta 
lasso. Det blev  bonus poäng om man 
lyckades träffa hornen på tjuren.
Det var dock inte det lättaste, var nog
bara två stycken som lyckades.

Eagle Sharing Woman har 
landat, och laddat, för 

bataljen i den kalla Nord.
Foto: Ace Heart

   Grave Spit garanterar att timern fungerar även 
under rådande fimbulvinter. Foto: Ace Heart



Sedan var det 
dags för lunch, 
Shotgun Joes 
föräldrar hade 
lagat väldigt god 
mat! Bara maten 
gör ju att man 
vill komma till 
Northen Rangers 
tävlingar!
   På kvällen var 
det Old West 
Dinner med 
en mycket god 
buffé och upp-
trädande. Dock 
återstod det en 
dag till att tävla 
så sent blev det 
inte.
   På söndagen var humöret på topp, inomhus hela 
dagen. 
   Vi sköt två stager och sedan lunch, därefter sista 

stagen. Även denna dag lika välgjorda som gårda-
gens.
   Efter sista stagen var spänningen olidlig, vem har 
vunnit? 
   I Kategorin Duellist var vi bara tre stycken. Så 
även jag fick medalj, brons. Jag blev även vinnare 

på den om-
vända overall 
listan, det vill 
säga sist.. Men 
lika glad var 
jag ändå!
   Till er som 
inte var med; 
Ni gick miste 
om en verk-
ligt rolig och 
givande 
tävling!

Mvh 
Bloody Hawk

   Duellisten Reese Paxton skjuter sta-
digt i innomhusvärmen under Winter 
Range och Indoor CAS i Sundsvall.
                               Foto: Ace Heart 

   Arrangören Grave Spit sticker nätt 
och jämt upp över snön han skottat 
undan inför tävlingen i Sundsvall. 
Foto: Ace Heart
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Kulan Trading AB
High Chaparral
330 31 Kulltorp
0370-821 70

Medlemmar i SWSf 
har 10% rabatt hos 

Kulan Trading
Company





   

Förbundet har ett antal märken som  tagits fram för 
olika ändamål.
   Vi har den gamla, fina förenings-badgen som 
West Fargo tillverkar åt dig som vill ha ett riktigt 
snyggt märke.
   Märket tillverkas efter beställning i sterling-
silver med ditt unika SWS nummer graverat i 
hatten. Detta märke finns för både cowboys och 
cowgirls, alltså i lite olika utförande.

   Märkena kan beställas per mail och kommer på 
posten eller levereras på någon tävling om det 
passar dig bättre.

   
   RO 1 pins finns för alla som har gjort grund-
kursen, Range Operator. Kursen är ett måste f.o.m. 
januari 2010 för samtliga SWSf’s medlemmar som 
vill tävla i Sverige.
   Pinsen är blå med guldtext och guldkant. Kost-
naden för denna pin ingår i kursavgiften.
    

   Förbundet har också tagit fram en RO 2 pin för 
alla som  förkovrat sig ytterligare i Range Officer-
kursen. Pinsen är blodröda med guldtext och guld-
kant. 
   Kostnaden för denna pin ingår i kursavgiften.
   Vi har även tagit fram nya märken för alla             

som vill skjuta märkesserien.
   När vi, av polisen, blir ett godkänt förbund kom-
mer en godkänd silver-serie vara ett krav för att få 
licens på enhandsvapen.
   Märket är gjort i de tre valörerna, guld silver och 
brons med blå botten.
   Kopiera blanketten på motstående sida eller skriv 

ut den från vår hemsida.
   Ta med några vänner och skjut serien enligt 
beskrivningen på blanketten.
   Pinsen blir din till ett självkostnadspris av 30:-
om du skickar in resultatet till vår sekreterare och 
pengarna till vår kassör.

   Samtliga märken finns att beskåde i hela sitt
utförande och färg på vår hemsida www.swsf.se.

Silvermärkena beställer du av Fargo, på 
bjorklund@marieholm.biggnet.se 
Beställ dina banskyttemärken av kassör Eagle 
Sharing Woman AKA Eiwor Walfridsson på e-
postadr: eiwor@tordata.se
Skicka din märkesserie till Keith Black AKA 
Ebbe Eberhardt på tolvpunktsju@hotmail.com
Betala skyttemärkena på postgironummer: 
199 35 55-0 
OBS! Notera på bestälningsformuläret vilka 
märken det gäller.
Fraktkostnad på 12:- tilkommer
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   Dessa snygga märken är tillverkade i sterlingsilver, som har 
en mycket hög silverhalt.  Priset är 390:- st.

   RO 1-märket t.v. är gjort i blått och guld och RO 2-Märket 
t.h. i rött och guld. Märket ingår i kursavgiften. 

     Skyttemärken i guld, silver och brons. Minst silver måste 
du klara för att få licens på enhandsvapen, när polisen god-
känner vårt förbund. Priset är 30:- st.
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GREAT LAKE RANGERS, Östersund
   Kontakt: Bertil “Marshal Bill Ridge” Haglund
   E-post: marshal.bill.ridge@swsf.se

LITTLE CREEK POSSE, Skåne
   Kontakt: Thomas “Gunslinger Doc” Christensen
   E-post: gunslingerdoc@swsf.se

THE BLACK RIVER BUSHWACKERS, Örebro
   Kontakt: Stefan “McCoy” Grahn
   E-post: mccoy@swsf.se

THE NORTH EAST RANGERS, Skellefteå
   Kontakt: P O “One Eyed Kartright” Marklund
   E-post: one.eyed.kartright@swsf.se

THE SMOKING BARRELS POSSE, Borlänge
   Kontakt: Kiowa Jones
   E-post: kiowa.jones@swsf.se

SPRING CITY BOUNTYHUNTERS, Lesjöfors
   Kontakt: Patrik “Deadwood Walker” Olsson
   E-post: deadwood.walker@swsf.se

WEST WOOD GUNFIGHTERS, Vimmerby
   Kontakt: Kenneth “Wild Tom Hipshot” Jörgensen
   E-post: wild.tom.hipshot@swsf.se

CAPITAL COWBOYS, Stockholm
   Kontakt: Jan “Hipshot” Eriksson
   E-post: hipshot@swsf.se

DYNAMITE TOWN MARSHALS, Karlskoga
   Kontakt: Tommy “Wild Bull” Johansson
   E-post: wild.bull@swsf.se

HIGH RIDGE PIONEERS, Gnosjö
   Kontakt: Björn “Fargo” Björklund
   E-post: fargo@swsf.se

EDSVALLA GUNSLINGERS, Edsvalla
   Kontakt: Anders “Hungry Wallace” Dahlberg
   E-post: hungry.wallace@swsf.se

THE NORTHERN RANGERS, Sundsvall
   Kontakt: Hans “Gravespit” Forsman
   E-post: gravespit[swsf.se

THORSBY DESPERADOS, Torsby
   Kontakt: Folke “Ace Heart” Weinholt
   E-post: ace.heart@swsf.se

WOLF WALLEY RAIDERS, Norrköping
   Kontakt: Ebbe “Kieth Black” Weber
   E-post: keith.black@swsf.se

THE TRAIL CREEK DEPUTYS, Karlstad
   Kontakt: Jimmy “Trail Creek Jim” Emanuelsson
   E-post: trail.creek.jim@swsf.se

ROSEHILL RANGERS, Rosersberg
   Kontakt: Stefan “Rawhide Rooster” Hansen
   E-post: rawhide.rooster@swsf.se

WILD WETSERN FRONTIERS, Skepplanda (GBG)
   Kontakt: Krister “Vaquero Chris” Vauhkonen
   E-post: kristervauhkonen@hotmail.com

Westernskytteklubbar i Sverige

WEDEN  WESTERN SHOOTERS
venska WesternskytteförbundetS

 

From the past to the future
Scandinavian Arms AB

i samarbete med Chiappa Firearms

Det är vi som har vapnen,
ammunitionen samt viljan 

att hjälpa dig som kund

Välkommen!
www.scandinavianarms.se
info@scandinavianarms.se

Välkommen in på 
www.swsf.se

   Där är det mycket nytt innehåll och speciellt 
rekommenderar vi att ni klickar på “Vanliga 
Fågor”.

   Vill ni ha kontakt med någon, använd kontakt-
sidan. Även du utan egen mail kan kontakta oss, 
men glöm inte att skriva ditt telefonnummer eller 
adress.

   Under “Länkar vi rekommenderar” finner ni 
företag som ger SWSf-medlemmar rabatter på 
sina produkter.

   Har du ett företag och kan erbjuda rabatt till våra 
medlemmar? Kontakta oss så kommer din länk in 
kostnadsfritt.

   Gör ett besök, vi bygger sidorna för er och 
framtiden.

Grave Spit
Webmaster



Wild Bunch



   Efter en lång tids planering var det äntligen 
dags för Days of Truth – EM i Sverige.
   Det var inte utan att känna ett pirr i magen, 
dels för att det skulle vara första EM för 
mig personligen och dels för att det 
var första gången som det arrang-
erades i Skandinavien.
   Torsby Desperados hade 
tagit på sig den stora up-
pgiften att arrangera denna 
tävling så spänningen låg i 
luften nu när det äntligen blivit 
dags.
   Campen var bra med ett större 
läger för boende ovanför själva 
huvudområdet som i sin 
tur bestod 
av ett stort maintent, säl-
jare, hamburgerbar och en badtunna.
   Det var den största campen jag hittills skådat 
på en CAS  tävling och det var underhållande att 
vandra omkring och se hur folk bodde och träffa 
nya vänner.
   Tyskarna hade en egen bar där valutan var CAS-
dollar med gubbe 
och allt.
Detta blev vatten-
hålet på kvällarna 
där alla samlades 
för att stärka sig 
och sjunga tillsam-
mans om lusten 
ifann sig, vilket 
den oftast gjorde i 
undertecknads fall.
   Deltagarrna kom 
från många na-
tioner, närmare 14 
länder tror jag det 
blev.
   Det var spännande att få träffa så många nya 
människor och det blev mycket gemytligt och trev-

ligt, även fast teckenspråket ibland måste användas.
   Invigningen startades av Ace Heart som önskade 
alla välkomna och det bjöds på tal från kommunal-

politiker som marknadsförde Värmland och 
Torsby kommun.
   Efter detta blev det flaggcermoni där respe-
ktive lands representant fick föra fram sin na-
tions flagga. Det var väldigt pampigt när en tös 
på en riktig, fläckig cowboyhäst överlämnade 
dessa.

   Dom 
olika pos-
semarshalls 
och deputys 
presenter-
ades och fick 
varsin badge 
i mässing 
som man var 
stolt över att 
bära under 

dagarna.
   På detta följde en show med en mycket skicklig 
westernryttare som gjorde konster med lasso från 

och på hästryggen.
   Första dagens täv-
lingar startade med 
Wild Bunch som är 
en ganska ny före-
teelse i Sverige och 
som många provade 
för första gången.
   Denna var up-
pdelad i två klasser; 
Modern och Tradi-
tional, superkul att få 
brassa loss med en 
fulladdad pump!!
   Så blev det då dags 

för mainmatch och vi presenterade oss för varandra 
inom posset. Det blev många nya namn och per-
soner som man fick bekanta sig med.
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  Rawhide Rooster trallar i tyskarnas bar medan Lady Elena kompar på 
fiol. Här kan man välja whiskey efter prisklass från hyllorna bakom baren.
Gemütlich så det förslår! Nicht wahr? Prost!                         Foto: Hipshot

  Skicklige ryttaren och lasso-mästaren
Nolan Leach visar sina färdigheter i grus-
gropen.                    Foto: Roland Tökkfors

 Snitsiga Colorado Cowgirl 
hanterar både häst och fana!   
Foto: Roland Tökkfors



 Tempot var högt från början och alla hjälpte till 
med arbetsuppgifterna så det flöt på mycket bra.
Stagerna var väl genomtänkta och roliga. Många 

med nya målscenarios så koncentrationen 
var hög hela tiden. Det hela flöt på och och 
vädret var nästan som i Arizona –PUUH!!
Solen gassade och värmen gjorde sig påmind 
så att 
man fick 
påminna 
varan-
dra om 
att inte 
slarva 
med att 
dricka 
vatten.
   Efter 
första 
dagen 
var alla 
ganska 
trötta och pricken över i:et blev badet i Kraftverks-
dammen ovanför lägret – Härligt!!
   Där flöt deltagna runt med hattarna på huvudet 
och svalkade sig och njöt av naturen.
   Middagen avnjöts tillsammans i det 
stora maintentet som rymde allesam-
mans. Det var extra roligt att se alla 
kostymer som många bytte till inför 
denna fest.
   Vi hade live music med countryband 
som spelade underbar Bluegrass. Dessa 
kom från Slovakien och var på Coun-
trygalan i Torsby.
-Bra timing eller?
   Tävlingarna fortsatte följande dagar 

med mainmatch och side-events.Många tog chan-
sen att mäta sig med dom snabbaste i Europa.

   Long-range tävlingen på 100 m blev 
spännande och vanns av Hipshot från 
Sverige som aldrig tidigare skjutit på det 
avståndet med sin nya bygel-???
Han satte alla 10 träff, vilket han blev 

ensam om –YEEHAA!!
   Dagarna gick fort och det 
var verkligen roligt att se 
att stämningen i alla pos-
ses var mycket hög och allt 
fungerade kanon.
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  Aktiviteten är hög och koncentrationen på topp i 
sommarvärmen, men Cowboyman ser oberörd ut.  En 
erfaren cowboy fyller på vätskenivån, med vatten väl?                         
Foto: Roland Tökkfors

  Hippa Hipshot är alla Ladies gunstling. Tjusiga cow-
girls poserar medan en gentleman till höger vackert får 
vänta på sin tur...                      Foto: Hipshot (magiskt!)

   Utanför Main Tent är festfolket ute och spatserar, ännu lite snyggare än 
vanligt nu när fancy-dressarna kommit på!                           Foto: Hipshot

  Marshall Ed Frost in action ser skarp ut, och skjuter 
skarpt också!                                           Foto: Hipshot

Snacka om eldpåk! Det ryker och slår gnistor när 
Four Eyes Henry skjuter!              Foto: Roland Tökkfors



   Inför prisutdelning var det många nervösa som 
sneglade 
på resul-
tatlistorna. 
Prisbordet 
var dig-
nande med 
Beltbuck-
les för dom 
3 första 
och diplom 
för de an-
dra pris-
tagarna till 
5:e plats. 
Nämnas bör att många 
svenskar och skandinaver 
placerade sig mycket bra.
   Sverige fick 4 EM- 
mästare: 
Ray Heartless, Wrangler-
Overall.
Northern St. Ranger, 
Frontier cartridge.                                            
Eagle Sharing Women,  
Ladies 49.er
Hipshot, Longrange 100m 
Stort Grattis !!!

För övriga placeringar se www.swsf.se under 
resultat.
   Det 
blev då så 
dags att 
ta farväl 
av många 
nyfunna 
och gamla 
väner och 
påbörja 
färden 
hem. 
   Detta 
blev ett 

EM som blev mycket 
omtyckt !!!
   Torsby Desperados och 
alla som varit med i ar-
rangemanget av tävlingen 
skall ha den största äran 
för detta KANONJOBB!! 
   Nu har Sverige satt 
ribban högt för andra 
nationer att följa för
EM-tävlingar framöver.

  // Rawhide Rooster
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  Au revoir! Fransoserna Jack Diamonds LeBeau och Curly
  Red Ryder tycker att DOT i Torsby har varit toppen!  See ya 
cowboys!                                             Foto: Roland Tökkfors

  EM-mästarna Eagle Sharing Woman, Hipshot, Ray Heartless och Northern St. Ranger på pris-
pallen i Torsby, Days of Truth, 2010. Stort grattis alla fyra!                      Foto: Roland Tökkfors



Datum

27-30/4

06-08/5

21-22/5

03-05/6

17-19/6

19-26/6

01-03/7

30-31/7

PlatsNamn/Arrangör

German Territory Roundup
German Territory Regulators
GunslingersTrail
Edsvalla Gunslingers
Six Feet Under
Quantrill Riders
SWS National
Western Lawdogs
SASS End Of Trail
The Wild Bunch
The Blue Mountain Trail
Northern Rangers
Purgatory
Dynamite Town Marshals

Days Of Truth
Polen

Starachowice 
Polen
Philippsburg
Tyskland
Edsvalla
Sverige
Løten
Norge
Frei
Norge
Founders Ranch
NM-USA
Sundsvall
Sverige
Lesjöfors
Sverige

Typ

EM
SASS-
regler

Norska
Mästerskapen

VM
SM
Nordiska
Mästerskapen

16-21/8

20-21/8

02-04/9

European End Of Trail
Frankrike
The Long Lost Trail
Smoking Barrel Posse
Indian Attack
Torsby Desperados

Frankrike

Borlänge
Torsby
Sverige

Europeiska
SASS Mskp

10 års-
jubileum!

13-14/8 Endast
svartkrut

  

Smoke Of The Old West
Wild Western Frontiers

Skepplanda
Göteborg
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                     Howdy all!
   Söndagen den 27 mars drog det ihop 
sig till militariamässa i Solnahallen igen! 
Det fanns som vanligt en hel del roliga 
grejer att titta på (eller köpa).
    Westernskyttet presenterades vid ett 
väl dekorerat bord (med CAS-teve samt infoblad) av ett gäng trevliga cowboys! Dessa bestod 
av Hungry Wallace, (som ett flertal gånger hamnade i hungerkoma pga den tämligen usla 
serveringen) Dusty Diggins, Rawhide Rooster, Lars Bergqvist, Big McSmith samt underteck-
nad som passade på att sälja lite hölster på bordet intill.     

/Marshall Ed Frost

(eller hermeliner bland katterna)
   Hugade spekulanter servas av Marshall Ed Frost 
medan andra tittar på bilder från CAS’s underbara 
värld. Hungry Wallace är nog och käkar, men Raw-
hide Rooster och Dusty Higgins verkar ha örnkoll 
på läget.                                    Foto: Big McSmith



   Rådande läge om statusen för att bli 
ett godkänt förbund.
   Efter ett par års arbete tillsammans med RPS har 
detta hänt.
   Vi började med att personligen lämna över an-
sökan vid ett första möte där jag och Hipshot fick 
chansen att marknadföra vår skytteform på bästa 
sätt.
   Det märktes att dom inte var vana vid att få ett 
personligt framförande av en ansökan, men vi tror 
att detta uppskattades av RPS.
   Nästa möte gjordes på skjutbanan för att praktiskt 
visa upp vad CAS innebär. Vi var en liten grupp 
som demonstrerade detta i 
Stockholm.
   Vi fick många frågor som vi 
tog över en fika när demon-
strationen var över. RPS tyckte 
dock att det både såg säkert 
och roligt ut att skjuta CAS.
   Det som framkom efter detta 
möte var RPS’ önskan om ett 
praktiskt kompetensprov på 
handhavandet av enhandsvap-
nen.
    Vi gjorde då 
tester och kom framtill dom 
märkesserier och 
tillämpningar som vi har idag. 
(Se hemsidan för info om dessa märkeskrav).

   RPS’ nästa åtgärd blev besök på tävlingar som 
startade på Blue Mountain Trail i Sundsvall och 
avslutades av utskickade representanter från 
Polisen vid EM i Torsby i somras.
   Vid dessa besök var man mycket nöjd vad gäller 
säkerheten. Vapenhanteringen både på och runt 
stagerna granskades extra noga.
   Utfallet blev positivt med några anmärkningar 
och tips som vi gemensamt diskuterade på nästa 
möte; b.l.a. uppsikt över guncartar under själva 
skjutmomenten och efter skyttet vid campen.

   Vi fick även positivt beröm över vår hantering av 
införseltillstånd för utländska skyttars vapen där vi 
hade en kontaktperson hos Polisen i Värmland som 
tog hand om tillståndsansökningarna.
    Vi har även gjort ett regelverk för utfärdande av 
föreningsintyg (aktivitetsintyg) och vad som gäller 

för att vara ansluten till SWSf.
   Detta medförde även att vi har varit tvungna 
att ändra vissa avsnitt i våra stadgar, detta är vi 
skrivande stund inte klara med. Tillsammans med 
RPS fortgår det arbetet.
   
   Vår ansökan är en process som vi måste ta oss 
igenom steg för steg.
   Detta innebär mycket jobb både för oss och RPS 
och gör att det hela blir utdraget över en längre tid.
   RPS har även att över en tid granska oss som för-
bund och arbetet vi gör, och att trenden för utveck-
lingen av CAS i Sverige är positiv.
   Vi har hittills arbetat oss igenom dom synpunkter 

och frågeställningar RPS haft på ett bra sätt och 
varit öppna i vårt arbete.

   Vi förstår att den utdragna processen är frus-
terande för många medlemmar, men har vi tålamod 
och fortsätter med positiv utveckling kommer detta 
att gå bra.
   Jag vill understryka att det är av yttersta vikt att 
ingen enskild påverkan av RPS eller lokala Polis-
myndigheter sker fram tills arbetet är klart. Det kan 
äventyra hela utfallet.
   Har du ideér eller förslag, se till att förankra 
dessa i styrelsen först.

   Slutligen vill jag uttrycka vår positiva 
förhoppning att vi snart skall vara i mål och att 
beslutet kommer att SWSf blir ett godkänt skytte-
förbund.

//Rawhide Rooster
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SWSf och RPS, ett lovande samarbete

De heta Cowboysarna Rawhide Rooster och Hipshot tar sig en svalkande paus i ar-
betet med att få SWSf godkänt som eget förbund av Rikspolisstyrelsen, RPS. Otroligt 
nog är det Hipshot självsom tagit bilden. Snabb kille det där!



   Wild Bunch är inte Cowboy Action med 
en 1911.
   Wild Bunch (WB) är den senaste skyt-
teformen från SASS. Det är en helt egen 
skytteform och inte som många tror, den 
vanliga CAS matchen där man bytt ut 
revolvrar mot pistol. 

   Wild Bunch har ett eget regelverk och som ni 
kommer att märka skiljer sig reglerna i många delar 
från det vi är vana vid.
   Wild Bunch har förekommit de senaste åren på 
våra tävlingar 
som en side-
match, men nu 
tar vi steget 
fullt ut till att 
göra denna 
skytteform 
som en helt 
egen tävling. 
   Premiär 
för det första 
Svenska 
Mästerskapet 
i Wild Bunch 
blir det freda-
gen den 1 juli 
i Sundsvall.
   Kategorierna 
är i grunden 
endast två stycken, Traditional och Modern. Kort-
fattat kan man säga att vill man skjuta enhändigt är 
det Traditional som gäller och vid skytte med två 
händer anmäler man sig till Modern. Kategorin kan 
delas i Ladies och även ålderskategorier om det 
finns behov och tillräckligt många deltagare.
   Vapen: En pistol av modell Colt 1911, enkelradig 
i kaliber 45acp eller kopior av denna, hagelgevär 
är det endast Winchester 1897 pump och kopior av 
denna som används. Kulgevär skall ha en kaliber 
av minst .40. Mer om vad som gäller hittar ni i 
skjuthandboken för WB http://www.sassnet.com/
Shooters-Handbook-001A.php
   Stagerna skjuts på liknande sätt som ni är vana 
vid fast magasinsbyten ersätter bytet av enhands-

vapen. Antalet skott för pistolen på en stage kan 
vara 10, 15 eller fler så extra magasin behövs, 
speciellt om man råkar tappa ett magasin som då 
räknas som förbrukat och kostar fem bommar om 
man inte kan ersätta det. 
   Hagelgeväret startas alltid med magasinet fyllt 
med det antal skott som motsvarar antalet hagelmål 
på stagen. Extra hagel kan behövas om man råkar 
mantla ut ett skott. Däremot får man aldrig bättra 
missade hagelmål i WB. 
   En annan stor skillnad är Powerfaktorn, WB har 
lite mer rekyl och kraft i skotten. Powerfaktorn 

skall vara 
minst 150 
och kulvikten 
minst 180 
grain.  De-
taljer på hur ni 
skall ladda er 
ammunition 
finns i hand-
boken.
   En Wild 
Bunch-match 
skall vara 
lite svårare 
än en normal 
CAS match. 
Fler fallmål, 
mindre mål, 
och på längre 
håll, samt att 

No Shoot Targets kan dölja delar av mål man skall 
skjuta på. Med andra ord More Fun To Shoot.
Den vanligaste frågan är ”varför kan jag inte an-
vända min 38 bygel” Svaret är enkelt, Wild Bunch 
är en ny skytteform med egna krav på vapen och 
ammunition.
Har ni frågor och funderingar kontaktar ni mig via 
hemsidan.

   Mina slutord är; se möjligheten att få 
skjuta mer på tävlingarna framöver.

Grave Spit  sws#617
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En klassisk bild hämtad ur Sam Peckinpahs västern The Wild Bunch (1969)





   De mest kända orden om cowboyens klädsel har 
förmodligen fångats i den gamla balladen, The 
streets of Laredo: ”Jag ser på dina kläder att du är 
en cowboy”!
   Cowboyens kläder och utstyrsel han använder i 
det vardagliga arbetet har alltid skilt honom åt från 
andra ridande boskapsherdar i världen, och de kan 
berätta en hel del om vad för slags boskapsherde 
han är och var han kommer från. Hattar, skjor-
tor, västar, byxor, chaps, bandanas och boots var 
standardklädseln 
för den ridande 
boskapsherden i 
Amerika.
   Klädseln och 
utstyrseln utveck-
lades ursprungligen 
att vara funktionella 
och praktiska för 
sina ändamål, men 
de kom också att 
representera var en 
cowboy arbetade 
och hur väl han 
utförde sitt arbete. 
   Ursprungligen var 
cowboyens kläder 
och redskap starkt 
präglade av den 
mexikanska bos-
kapsherdens stilar 
och den engelska 
vallningskulturen. 
Med tiden ändrades 
dessa tidiga sti-
lar, vilket skedde 
när cowboys flyttade till andra regioner där olika 
klimat- och terrängförhållanden krävde nya sätt att 
hantera djur. Cowboys påverkades också av vad 
de läste i böcker och berättelser om väst, även vad 
de såg på Rodeos, Wild West shower och i Holly-
woodfilmer. 
   Det var i början av 1800-talet som boskapsskötar-
nas utrustning och klädsel allt eftersom utvecklades 
till två påtagligt olika stilar. Den ena var starkt 
påverkad av den Mexikanska vaqueron och den 
Kaliforniska boskapsskötseln vilket man såg väster 
om Rocky Mountains. Den andra stilen som blev 
etablerad öster om Rocky Mountains var mer in-

fluerad av den engelska stilen. De två olika stilarna 
blev så småningom kända som ”Cowboy stilen” 
öster om Rocky Mountains och ”Buckaroo stilen” 
väster om Rocky Mountains. 
   På 1800-talet kallades de ridande boskapsherdar-
na i ION området för Vaqueros som härstammar 
från det spanska ordet vaca vilket betyder ko. Allt 
eftersom ändrades uttalet och någon gång under 
första världskriget ändrades uttalet till Buckaroo, 
vilket används idag.
   Det bästa exemplet på den traditionella klädseln 

kan förmodligen 
fortfarande hittas 
i sydvästra Idaho, 
sydöstra Oregon 
och norra Nevada - 
den delen av Great 
Basin området som 
kallas ION. Bos-
kapsherden i ION- 
området skiljer sig 
distinkt från bos-
kapsherdar i andra 
regioner, deras 
kläder och utrust-
ning har knappt 
förändrats under de 
senaste hundra åren. 
Dagens Buckaroos 
använder i prin-
cip samma stil på 
kläder och utrust-
ning som deras 
förfäder gjorde.
Skjortan
   Så småningom 
fick modet en större 

betydelse och modet påverkades av vilken region 
ryttaren arbetade i. För Buckaroon som arbetade 
väster om Rocky Mountans blev det väldigt viktigt 
att klä sig propert och snyggt medan man gjorde 
sitt jobb. Buckaroon tex. hade vanligtvis en ren 
enfärgad skjorta, han föredrog oftast en vit färg på 
skjortan och använde sig av utrustning till sina hä-
star gjorda av hästtagel och dekorationer av silver. 
De var ofta stolta över sin klädsel och utrustning.
   Det var inte ofta de fick möjlighet att visa upp 
sin klädsel och utrustning för utomstående men 
att visa upp sig för varandra på ranchen var oftast 
tillfredsställelse nog för dem.
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Av Astra Koetsier
Cowboyen och Buckaroons klädsel och utstyrsel

  Snygg och proper vaquero under en dag på jobbet.         Foto: Jaime Cortez



 Västen
   Cowboys och buckaroos bar även västar med 
fickor att bära sådana saker som tobak, tändstickor, 
fickkniv, anteckningsbok, en liten penna, läkemedel 
till boskapen, och en bit torkat kött. De knäppte 
upp västen som hängde löst så att en ryttare lätt och 
ledigt kunde röra sig medan han från hästryggen 
galopperade ikapp en rymmande kalv eller fångade 
en ko med lassot. Han kunde också knäppa igen 
den för att få lite extra värme. Förr användes den 
mer av nödvändighet men i dag används västen 
mest av tradition.

Snusnäsduken - bandanan
   Sjal, skarf eller mera känt som snusnäsduk men 
även kallad bandana, var ytterligare ett betydelse-
fullt och användbart klädesplagg för cowboyen. 
Ordet bandana kommer från hindi och betyder ”att 
knyta”.
   Snusnäsduken absorberar svett på sommaren och 
fungerade som en ”buff” på vintern (runt halsen, 
munnen och näsan). Detta gjorde snusnäsduken 
till ett extremt värdefullt klädesplagg för arton-
hundratalets boskapsherde. Knuten runt ansiktet, 
skyddade snusnäsduken en cowboy från damm och 
bittra vindar, den kunde också användas som ett 
bandage vid behov. Nästan alla snusnäsdukar som 

bars av arbetande cowboys under artonhundratalet 
var gjorda av ett billigt, mönstrat bomullstyg. Snus-
näsduken var oftast det enda mångfärgade plagget 
en cowboy ägde. De fanns i många färger och ofta i 
en stark färg som t.ex. röd, blå, grön eller gul.  

   Liksom andra delar av 
en cowboys utstyrsel har 
snusnäsduken även använts 
av mexikanska Vaqueros 
som bar den runt halsen. 
I Kalifornien efter kolo-
nialtiden, blev det ett mode 
att bära en stor halsduk 
eller sidenscarf löst knuten 
runt halsen, med vecken 
fallande fram över bröstet. 
Ofta mätte den ca 75 x 90 
cm. Vaqueron tog med sig 
denna stil till Great Ba-

sin området. Vaqueron föredrog en skarf av silke 
eftersom fukt inte absorberas av silke vilket hjälpte 
honom när han knöt den över mun och näsa för att 
hålla dammet borta. 
   Vaqueron eller buckaroon knöt den på många 
olika sätt. När det var kallt knöts den med dubbla 
varv runt halsen och knuten fram till. När damm 
och små partiklar av sand 
virvlar runt i luften knöts 
halsduken över ansiktet 
och den användes ofta att 
torka ut damm och sand ur 
näsborrarna på sin häst och 
sitt eget ansikte. När det var 
varmt hängde den oftast löst 
och veckade sig långt ner 
över bröstet.
Byxor - Jeans
   Levis är ett märke som de 
flesta har hört talas om men 
visste ni att Levis jeansen 
var det vanligaste och mest 
populära märket bland cowboys och buckaroos 
långt in på 1900-talet? 
   En boskapsherdes byxor kunde vara arméns 
yllebyxor, bruna hemmagjord byxor eller byxor 
som blivit över från en kostym, så kallade ”stads 
kläder”. Det kunde även vara randiga Kalifornien-
byxor eller buckskin-byxor som användes i Texas 
och i de sydvästra delarna av Amerika. De satt tätt 
omslutna vid höfterna och runt benen för att sitta på 
plats när en cowboy satt på hästryggen. 
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  En cowboy har stannat till för att få sinbild tagen. Västen 
är prydligt knäppt.                                   Foto: SC Librarys

Unga vaqueros /NS Library

Cowboy i jeans.
             Foto: Tom Wattson



   De tidiga cowboys och vaqueros hade inte på 
sig bomullsdenim-jeans, eftersom de ansågs som 
”fattigmanskläder”. Denna attityd förändrades dock 
radikalt under 1890-talet när Levi’s kraftiga jeans 
blev populära bland boskapsherdarna på båda sidor 
av Rocky Mountains.
   Ursprungligen gjordes Levis 
byxor av brunt canvastyg och 
år 1911 ersattes det bruna can-
vastyget med ett blått denim-
tyg. Blått har varit standardfär-
gen på cowboy-jeans sen dess.
   Allt eftersom har Levis mär-
ket ersatts av Wrangler-jeans. 
Företaget Blue Bell som till-
verkade Wrangler-jeansen an-
ordnade en tävling 1946 bland 
sina anställda för att ge jeansen 
ett varumäke. Det vinnande 
namnet blev Wrangler, synonymt 
med namnet på en arbetande cowboy. 
En Wrangler är en person som tar 
hand om och ansvarar för hästarna på en ranch.
   Blue Bell anställde den berömda skräddaren Ber-
nard Lichtenstein mer känd som Rodeo Ben som 
designade kläder till kändisar såsom Roy Rogers 
och Gene Autry. Rodeo Ben jobbade tätt ihop med 
cowboys för att utveckla en design som passade 
i rodeon. Efter att ha utformat och testat 13 par 
prototyp-jeans lanserade Wrangler sina första jeans 

1947, modell nummer 13MWZ med sitt distinkta 
märke på bakfickan. De kan köpas i handeln än 
idag. 
   Under de följande två åren kördes en reklamkam-
panj med de stora rodeostjärnorna Jim Shoulders, 

Bill Pinderman och Frekless 
Brown. Dessa tre stora kän-
disar hade alltid sina Wrangler 
jeans på sig vilket kom att bli 
en enormt succéfull reklam-
kampanj och blev det mest 
övertygande argumentet för 
kvalité och att vara originell. 
Mottot blev att jeansen var till 
för de som satt till häst.
   Wrangler har dock sedan dess 
utvecklat många andra mod-
eller av jeans. Wrangler-jeansen 
blev det officiella märket på 

Pro Rodeo Cowboy Association år 
1979 och är numera de vanligaste 
jeansen som används av cowboys i 

västern idag. 
   I ION-regionen däremot är idag många klädes-
plagg och även utrustning fortfarande densamma 
som användes i början av nittonhundratalet. Många 
buckaroos i ION-regionen föredrar fortfarande att 
bära Levi’s-jeans och ION är ett av de få områden i 
väst där Levi’s fortfarande accepteras som 
cowboy-jeans.◼
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  En bakficka av märket Wrangler.
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 Wild Western Frontiers 
(Skepplanda SF´s CAS 
sektion) håller CAS-clinic & 
RO2 kurs under juni månad. 
Intresserade kan besöka klub-
bens hemsida www.skepplan-
daskytte.se/ för mer 
information. 

 
 

Tre hästar stod i ett stall.
Den ena hästen sket
så att det small.
Indianerna trodde det var 
var ett bombanfall! 

 
Valberedningen behöver få in nomineringar på personer som kan ta 
plats i styrelsen!
Det gäller ordförande, sekreterare och två suppleanter. Röstningen 
kommer att ske vid årsmötet, så era förslag måste vara val-
beredningen tillhanda snarast!
Maila till: Marshal Ed Frost, marshalledfrost@hotmail.com
Boothill Bob, henrikbrandt1@hotmail.com
Chris Vaquero, kristervauhkonen@hotmail.com
Har du frågor, ring Chris Vaquero, sammankallande i 
valberedningen på 070-343 21 38 





Hårdare pokergäng än detta på Purgatory i somras får man leta efter. Hatten längst ner till vänster bör sitta på Cowboyman, 
Ray Heartless sitter bredvid Joy McQeen, som ser mycket listig ut. Nashville Frank håller färgen medan Guncrazy Matt tar ett 
lönn-bloss. Vem som vann? Det minns vi inte, men det lutar åt Guncrazy Matt.                                              Foto: Big McSmith

Här har vi några stackars veklingar som spelar “bull poker”.  Sisten att resa sig vinner.                                Foto: Jamie Walzel


