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Ja nu är vi här igen, samma som förut.
Vissa saker förändras olika fort olika gånger.
Varför sitter jag då här fast jag efterfrågade en efterträdare.
Jag var otydlig  i min efterfrågan. Det jag verkligen önskade var en efterträdare som suttit 
med i styrelsen, som kunde ta över. En person som vet vad vi gjort under dessa år. 
Att någon bara skulle hoppa in utifrån och ta över kändes inte rätt. Definitivt inte nu när vi 
har kommit så långt med vår ansökan med Rikspolisstyrelsen, RPS.
Men vi fick in Boss H som nytt blod i styrelsen.
Vi välkommnar de nya och tackar dem som till nu har jobbat för SWSf.
Titta på styrelsesidan så ser du vilka som är nya i rulljansen.  
Det fanns ingen som kunde eller ville ta äver Gunslinger Gazette och så föll det sig så att 
Blackie Blacksmith kunde komma åter och göra en insatts för oss igen. Hur mycket eller 
hur länge det blir vet vi inte, men skicka något till henne, om än bara ett tack, så vi får en 
tidning.
Vi fick inte ut någon tidning före jul så nu önskar hela styrelsen alla medlemmar och alla 
era nära och kära en mycket trevlig fortsättning på 2014.
Titta in på hemsidan för att uppdatera er om vad som händer under året, för ni vill väl inte 
missa något?

Fortfarande eder ordförande Ray Heartless

  Ordförande Heartless blir kvar ett tag till och önskar alla gamla och nya medlemmar ett Gott Nytt 2014!

Ordförandens nya år

Rendezvous med deja vu
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TEXAS RANGERS, Borlänge
   Kontakt: Sven “Kiowa Jones” Hellström
   E-post: Kiowa.jones@swsf.sef.se

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

THE NORTH EAST RANGERS, Skellefteå
   Kontakt: Saknas
   E-post: info@swsf.se

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

THE SMOKING BARRELS POSSE, Borlänge
   Kontakt: Tobias “Black Walker” Gustafsson
   E-post: tobbeg77@hotmail.com

THE TRAIL CREEK DEPUTIES, Karlstad
   Kontakt:Saknas
   E-post: info@swsf.se

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

WEST WOOD GUNFIGHTERS, Vimmerby
   Kontakt: Sten “Rocky Marshal” Bengtsson
   E-post: westwood@swsf.se

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

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

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

CURTIS WELLS POSSE, Leksand
   Kontakt: Rolf “Sharps” Pettersson
   E-post: sharps@swsf.se 

DYNAMITE TOWN MARSHALS, Karlskoga
   Kontakt: Mikael “McIke” Otter
   E-post: wild.bull@swsf.se  KLUBBEN ÄR VILANDE

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

GOTLANDS COWBOY ACTION SHOOTERS
   Kontakt: Anders “Big Andy” Holstensson
   E-post: big.andy@swsf.se

HIGH RIDGE PIONEERS, Gnosjö
   Kontakt: Björn “Fargo” Björklund
   E-post: bjorn.bjorklund@hotmail.se

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

NORRTELJE COUNTY REGULATORS, Norrtälje
   Kontakt: Bobby “Bowman” Jansson
   E-post: bowman@swsf.se

ROCK RIVER RANGERS, Strömstad
   Kontakt: Göran “Jim Waco” Svensson
   E-post: jim.waco@swsf.se

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

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

Westernskytteklubbar i Sverige



Från Leksand kommer 
Från Leksand kommer
Från Insjön kommer
Från Svängsta kommer
Från Gnesta kommer
Från Stockholm kommer
Från Borlänge kommer
Från Ålsta kommer
Från Degerfors kommer
Från Stockholm kommer
Från Sandby kommer
Från Alingsås kommer
Från Asarum kommer
Från Askim kommer
Från Bullaren kommer
Från Bjuv kommer
Från Täby kommer
Från Täby kommer
Från Tiden kommer
Från Tungelsta kommer
Från Umeå kommer
Från Linköping kommer

# 1392   Mr Chin Spur Padok
# 1393   MadGun Mike
# 1394   Eagle Eye
# 1395   Henry Hooker
# 1396   Squinting Farmhand
# 1397   Buckshot Roberts
# 1398   Jo Black
# 1399   Windy
# 1600   Texas Teo
# 1601   Habanero
# 1602   Angel Eyes
# 1603   Crazy Girl
# 1604   Cathook Joe
# 1605   Gentleman George
# 1606   Jackalope Joe
# 1607   Left Handed Jonsson
# 1608   Cowboy Kenta
# 1609   Cowgirl Fia
# 1610   Dakota
# 1612   Blacksmith Mat
# 1613   Karl Coffinmaker
# 1614 The 30-30 Man

Vi är glada att kunna hälsa följande Cowgirls 
and Cowboys välkomna till föreningen! 

Det är vår förhoppning att ni ska trivas och 
ha mycket kul.

Vi ser fram emot att träffa er ute på rangen! 
Hälsningar Styrelsen

Welcome
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   Här lite information till alla medlemmar från 
SASS.
   Det har ju varit en omröstning och jag tänkte 
dela med mig av resultatet från den i Gunslinger 
Gazette.
   Vi kör det på engelska så ingenting går för-
lorat i översättningen. Allt blir på svenska då vi 
översätter handboken.
  
1) If the action of a long gun closes after being 
opened and emptied, should there be a “no call” if 
in fact, the firearm is empty, or a penalty if a spent 
case or live round is ejected?  If the gun closes, 
the shooter will be the ONLY one to touch the gun 
until it is shown clear or otherwise, at the end of 
the stage. 
For   80.08%       Against  19.11%       Abstain   
0.81%      PASS

 2) Should the Minor Safety penalty for retrieving a 
dropped or ejected round be removed. 
Dropped or ejected rounds will not be considered 
illegally acquired.
For   58.54%       Against  41.46%       Abstain   
0.00%      FAIL

 3) Should the straightened  trigger be allowed?
For   76.02%       Against  23.98%       Abstain   
0.00%      PASS

 4) Should the Bisley hammer/grip frame restric-
tions from the Shooters Handbook “Firearms Cov-
enants” be removed.
For   89.43%       Against  10.57%       Abstain   
0.00%      PASS 
 
/Northern Stranger 
SASS 88548L 
TG Sweden

SASS meddelar



15 - 16 februari

24 feb. - 2 maj

29 - 30 maj

31 maj - 1 juni

27 - 29 juni

6 - 9 augusti

19 - 21 sept.

Maj ?

Juni ?

September ?

Winter Range Indoor / Northern Rangers

Winter Range Outdoor / ATCRR

19:11 to Browning / Samuel Carpenter WB

Six Feet Under / Quantrill Raiders

The Blue Mountain Trail / Northern Rangers

Days of Truth 2014

Indian Attack / Torsby Desperados

Gunslinger Trail / Edsvalla Gunslingers

The Long Lost Trail / Northern Rangers

Smoke of The Old West / Norrtälje Regulators

Sundsvall

Arizona, USA

Löten, Norge

Löten, Norge

Sundsvall

Agna, Italien

Torsby

Edsvalla

Borlänge

Norrtälje

 Tävlingar vars datum ännu inte spikats

TÄVLINGSKALENDER 2014
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   Hur, var och när börjar en nybörjare med 
CAS?
För min del började resan 2011 med en RO1-
kurs på Blåberget, och stora planer om ett idogt 
tävlande började ta form.

   Tyvärr så var jag ägare till ”bara” en enda Ruger 
New modell Blackhawk samt en Marlin 1894C och 
tyckte mig sakna lite för många övriga prylar för att 
tordas dyka upp på någon tävling/träning. 
   Efter nåt år får jag möjligheten att köpa yt-
terligare en Ruger New modell och helt plötsligt 
börjar intresset komma igång igen med massor av 
surrande med Grave Spit samt Shotgun Joe vilka 
lovade att det jag inte hade med mig kunde lätt 
lånas på plats. Det kändes fortfarande lite dumt att 
komma ”oklädd” på en Cas-tävling/träning så tiden 
fortsatte rulla på (en känsla som jag troligtvis delar 
med de flesta nybörjare).
   Tiden fortsätter ju som bekant att gå och efter 
många om och men har jag lyckats köpa på mig en 
rigg från Boothill Bob samt en bygelrepeterande 
hagelbössa och året har hunnit bli 2013. Jag bes-
tämmer att nästa år DÅ ska jag starta i en Cas-

tävling.
   2013-12-14 går Santa’s Coming av stapeln i 

Lillhällom, beslut tas att det ska bli det datum min 
”oskuld” ska förevigt försvinna. Stormen Ivar drar 
in och strular verkligen till hela mitt liv MEN jag 

har beslutat mig för att starta och åker mot Sunds-
vall denna morgon. Väl framme i Lillhällom blir 
det försent att ångra sig och jag kliver in i skytte-
hallen.
   I hallen möts jag av en klart annorlunda syn för 
en skytt som bara skjutit ”normala skyttegrenar”.
Där finns medtävlande klädda i traditionella west-
ernkläder, en del har utsmyckat sig med tomteluva 
eller julgransglitter runt hatten, en del andra har 
gått lite längre och klätt sig näst intill helt i grönt 
(klänning) och pyntat sig med julgranspynt. 
   Jag letar upp en tomt bås där jag kan lägga ifrån 
mig alla skytteprylar som är med och byter om till 
boots, murarskjorta, rigg, hatt, en tomteröd pon-
cho samt en stor tomteluva över hatten (en ”julig” 
klädsel som jag och min bror kommit överens om 
att bära under denna dag). 
   Då vår ankomst var aningen sen på grund av 

 Bakre raden från vänster: John Halfman Paxton, Reese Paxton, Tiny, Crimson Hill, Midnight Sun, Jonathan Silver,
Karl Coffinmaker. Främre raden från vänster: Grave Spit, Black Bear, Miss Emmet Brown, Raven Blue, Lusy Fear 
och Thomas S Wesson                   Foto: Shotgun Joe  
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Ivars härjningar får vi en kort repetition över första 
stagen samtidigt som jag blickar ut över bänkar 
och stolar som står uppställda på specifika plat-
ser, julgranar, tomtenissar, fyrkantiga plåtar 
samt paket som ska vara måltavlor under 
dagen, allt medan jag febrilt försöker få 
in skjutordning, skyttepositioner, antal 
skott med mera i mitt lilla huvud inför 
mitt livs första start. Dock får jag un-
der hela vänteperioden innan start 
stöd/svar på mina frågor från 
övriga deltagare som välvilligt 
ställer upp och hjälper en ny-
börjare och på nåt vis känns 
det trots en enorm adrenalin-
kick väldigt familjärt samt 
otroligt välkomnande för 
mig som förstagångsskytt. 
(Känslan påminner om att dyka 
upp felklädd på ett kalas bland 
goda vänner).

   Mitt livs första stage.
Shotgun Joe frågar om det är 
nåt jag är osäker på eller har 
frågor om då jag sitter vid 
bordet och febrilt försöker 
komma ihåg hur många skott 
som skulle sitta i vilken tavla. 
Jag ger ett ”det är lugnt nu kör 
vi” till svar och det hela drar 
igång. Lugnt och sansat skjuter 
jag igenom denna stage på en 
väldigt lång tid och adrenalinet 
bara tokpumpar. 
   Stage 2 försöker jag ge 
järnet vilket ger en bom 
(med gevär på nästan löjligt 
kort håll). Tredje stagen bör-
jar och jag drar på mig ett 
procedurfel (klart avancerat 
att lyckas räkna till två fem 
gånger i rad) och då den fjärde 
stagen väl är gjord (som för övr-
igt gick riktigt bra) så känns det 

tomt samt lite sorgligt att det inte blir fler stager 
denna dag.
   En sista reflektion över dagen; jag kan med 

lätthet missa en stor tavla några meter bort 
med ett gevär, jag är inte kapabel att 
räkna till två fem gånger i rad samt att 
även då jag sköt det fortaste jag kunde så 
var jag ändå rätt långsam, MEN det var 

så fruktansvärt roligt och jag ångrar 
bittert att det tagit så enormt lång 

tid att komma iväg för att prova 
på denna helt underbara skytte-
form där alla deltagare gör allt 
för att en nybörjare ska känna 
sig välkommen.
   Jag kommer definitivt att 
göra mitt bästa för att sprida 
denna skyttesport vidare och 
försöka få med fler provapå/

blivande Cas-skyttar samt givet-
vis får en nybörjare/provapåskytt 
låna all min utrustning då behovet 
uppstår.

/Crimson Hill

oskulden

   Julens vackraste gran!
Raven Blue är en sann kreatör 

som designat inte bara sin egen  
vackert gröna gran-kostym, utan 

även den läckra pepparkaks-
saloonen!



Gränslöst galna
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   Jag upptäckte CAS-skytte 2003 när jag åkte 
upp till Riksgränsen för att hälsa på min vän 
Pancho Snöfall.
   En av dagarna sitter vi på hans rum och jag 
hittar en Gunslinger Gazette och frågar vad 
detta var för intressant läsning. Pancho förkla-
rade vad detta skytte handlade om – och jag 
hade äntligen 
hittat det jag sökt efter.

   Den sommaren gick jag på min första CAS-täv-
ling och precis som jag anade så blev jag fast.
Året efter åkte Pancho på sin första CAS-tävling, 
från Riksgränsen till Indian Attack i Torsby. Resan, 
enkel väg, tog nästan två dagar och för detta fick 
han priset “Spirit of The Game”. 
   Han fick även priset “Best Dressed Cowboy”. 
När han hämtar sitt pris säger han förvånat – “Men 
dom här kläderna har jag ju alltid på mig”. En sann 
cowboy, “in to the bones”.
   
   Lite mer än tio år senare frågar Pancho om jag 
vill komma upp till Cowboyfesten i Riksgränsen i 

höst för att hålla en RO1 kurs. Så klart jag vill! 
   Jag bor nära en annan sann cowboy, Mad Mike, i 
Piteå. Han ska också gå på Cowboyfesten och även 
ta med fyra av sina hästar!
   Vi åker på en nästan 60 mil lång resa från Piteå 
till Riksgränsen, med hästarna i släpet.
   Pancho sa en gång att – ”Om dom heter Northen 
Rangers i Sundsvall, vad skall då vi heta som ligger 
100 mil ännu längre norrut?” En rolig poäng. 

Vi lever i ett långt land. 

   Skytteföreningen i Riksgränsen har gammla anor 
och var Kirunas näst första förening och startade 
redan 1904.
   Några entusiaster, Pancho Snöfall, Per Westlund 
och Ingemar Nilsson, startade om föreningen 2003 
och bildade den första interimstyrelsen. 
Senare samma år hölls det första årsmötet där Per 
Westlund valdes till ordförande, Pancho Snöfall 
och Ingemar Nilsson till ledamöter och Lars-Erik 
Östman och Arlene Morin till supleanter.
   Föreningen har idag c:a 200 medlemmar.

   Här ser vi Pancho “Jim Bridger” Snöfall, som just valts till borgmästare, blicka ut över undersåtarna i den lilla 
cowboystaden i Riksgränsen. Som tur är har han även domare, sheriffer och deputies till sin hjälp att hålla ordning 
bland fala cowgirls och råbarkade cowboys. Eftersom solen stannar uppe länge blir sensommarnatten lååång...

Foto: Anna Öhlund
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   Vi kör RO1 kursen utomhus uppe på en fjällsluttningen där dom har en 
liten naturlig skjutbana in mot sluttningen. 
Deltagarna är Pancho Snöfall aka Jim Bridger, Martin Einarsson aka 
Texas och Lars-Erik Östman aka Östis.

   Jag visar dom lite hur det går till, dom får avlossa några skott och sedan 
gör vi teorin ute i det fria mitt på fjällsluttningen. OJ OJ OJ vilket läroverk!!! 
Hela sjön Vassijaure, alla fjälltopparna och en bra bit in över den norska grän-
sen som klassrum. Inga mygg men skön värme, kan det bli mer cowboy?
Efter teoriprovet fick alla skjuta två stager. Vi hade tyvärr inga plåtmål 
men detta gjorde ingenting alls. Alla sköte sig utomordentligt och alla 
tre klarade både den teoretiska och praktiska delen galant. Bra jobbat 
grabbar och grattis!

   Senare på eftermiddagen har man 
klubbmästerskap i skytte. Cirka 30 
deltagare skall skjuta sex skott med en .22 
magnum bygelrepeter från c:a 30 m. 
Ingen speed, alla har samma förutsättnin-
gar och i slutet har vi en vinnare, Jarno 
Dahlqvist, som segrar med en poäng över 
tvåan.
   
   Dagen efter, på eftermiddagen, tar vi 
oss för att göra ett överfall på tåget som 
kommer söderifrån och skall till Narvik. 
Tåget stannar i Riksgränsen och släpper 
av folk till cowboyfesten. Det finns folk 
som har kommit hela vägen från Göteborg.
Utmärkt tillfälle att göra ett överfall!
   
   Vi ställer upp hästarna en bra bit innan peron-
gen för att kunna galoppera bredvid tåget. Nu 
väntar på att tåget skall komma...
Och vi väntar...  Hästarna frustar och tram-
par, redo att sätta av i full karriär. När vi har 
väntat en stund till och alla är laddade i dub-
bel bemärkelse, visar det sig att tåget har blivit 
inställt och ersatt med en buss som redan börjat 
att åka upp mot hotellet. Vilket antiklimax! 
   Men vi är inte dom som ger upp! En diligens att 
överfalla är inte så dåligt det heller. Vi sätter av ner 
mot parkeringen och gör en attack mot bussen/dili-
gensen i stället! 
   Efter lite pang-pang och allmänt ståhej, så är det fler 
folk som kommer för att fotgrafera än som springer till 
fjälls. Så farliga var vi på en skala! Inte riktigt som 
förr i tiden, men vi lever tyvärr i ett modernt sam-
hälle så det är kanske bäst så här. 

   Mad Mick tyglar snyggt sin stegrande häst, redo för 
att överfalla diligensen                   Foto: Anna Öhlund
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   Medan vi ändå är ute och rider, passar vi på att ta 
emot bandet som skall spela under kvällen. Dom 
kommer hela vägen från Umeå. 

   Nedanför fjällsluttningen, mellan personal-
bostäderna, har man byggt en westernstad med två 

salooner, en indianby, ett fängelse, en cantina, en 
fotografateljé, en hängningsgalge, en alldeles ny 
dansbana, en gravplats och en handelsstation med 
allt du kan behöva om du vill leva ett 1800-tals liv. 

   Vädret är vackert och festen har under dagen 
på något sätt börjat utan 
något precist klockslag. 
   Under kvällen har man 
val stadens befattnings- 
havare: Pancho “Jim 
Bridger” väljs till borg-
mästare, Per “Idi El Bru-
to” Westlund blir domare 
Lars-Erik “Östis” Östman 
sheriff och Olle Widell 
och Oscar Lundgren hans 
deputy sheriffs.

   Ett försök till kupp görs 
men detta slås snabbt ner 
och busarna fängslas. Det 
smäller lite då och då som 
sig bör på en cowboyfest. 
Bandet spelar och det är 
tjo och tjim till sena nat-
ten eller tidiga morgon. 

   Wild Mike, längst till höger, har tagit med fyra av sina hästar till Riksgränsen.  De 
rids här av de erfarna Tjej Cowgirl, Jim Bridger, Texas och så Mike, som sagt. GG’s 
redaktör gillar särskilt att Mad Mike rider på tränsbett!              Foto: Anna Öhlund

   Ja, ja! Så går det när man försöker mopsa upp sig mot borgmästaren! Sheriffen och domaren har sett till att Olle 
Widell hamnat bakom galler!  Han får överleva på tuggtobak och whisky.                                    Foto: Anna Öhlund
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eller tidiga morgonen. Den sena 
midnattssolen håller sig kvar på 
himmlen även så här sent in på 
hösten, så ljuset på natten är en 
fröjd att skåda in på småtimmarna.

  Till slut vaknar vi till någon gång 
dagen efter. Fanken också, nu är 
vädret det sämsta man kan tänka sig 
igen. Det var i alla fall tur att vädret 
var bra under festligheterna.
   
   Skulle ni ha lust att komma på 
århundradets cowboyfest så skall ni 
komma till Riksgränsen i höst i år, 
2014. Då är det 110-års jubileum 
för skytteföreningen sedan starten 
1904! 
   
Don’t come unarmed!!!

// Ray Heartless

   Pancho aka Jim Bridger, Östis och Texas har just klarat RO1-kursen 
med bravur, enligt Ray Heartless (2:a fr.v.)  Nu bär de alla det vackra, blå 
märket som GG’s redaktör designat. Snyggt Cowboys! Foto: Anna Öhlund

Kulan Trading AB
High Chaparral
330 31 Kulltorp
0370-821 70

Medlemmar i SWSf 
har 10% rabatt hos 

Kulan Trading
Company
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   Kära cowgirls och cowboys! Nu är jag tillbaka 
igen, med ny adress!
   Jag tänkte försöka göra några tidningar till. Men 
det är inte så lätt alla gånger! Kan ni inte vara så 
hyggliga och skicka in lite grejjor till mig? 
   Det måste inte vara en lång text. Det kan vara ett 
tänkvärt ordspråk, ett recept, någon kul eller ful 
bild, eller varför inte en fråga? 
   De klubbar som arrangerar en tävling bör skicka 
inbjudan även till Gunslinger Gazette och inte bara 
till webbsidan.
   Jag försöker göra mitt bästa med det material jag 
får, så nu är det baske mig dags att ni läsare tar och 
rycker upp er, ni också!
   Skicka ett mail till mig på den nya adressen:
gunslinger.gazette@gmail.com 
//Blackie Blacksmith

   Hej igen käraste läsare! Jag hoppar in en stund igen.

Blackie again
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  Den illegala jakten på djur 
ökar och beräknas varje år 
omsätta ungefär 125 mil-
jarder kronor. Omkring
38.000 elefanter kommer 
att dödas i år,  eller en ele-
fant i kvarten. För att kom-
ma åt deras betar skjuts 
djuren eller så sprider tjuv-
jägarna ut cyanid i och 
kring vattenhål där elefan-
terna dricker.  Hela flockar 
av elefanter dödas, även så-
dana utan betar. I nästa led 
dödas andra djur som äter av elefantkadavren.

   Största delen av elfenbenet bearbetas och 
marknadsförs i Asien, särskilt Kina och Thailand. 
Det säljs i form av souvenirer till okunniga turis-
ter. Försäljarna påstår att elfenbenet kommer från 
inhemska självdöda elefanter, men så är inte fallet.
   Fattiga människor utnyttjas till att smuggla och 

handla med elfenben.
   Den Al Qaida knutna ter-
roristgruppen Al-Shaabab 
finansierar 40% av sin 
verksamhet genom handel 
med elfenben. De organiserar 
slakt, frakt och försäljning 
för att finansiera terrordåd 
som det i köpcentret i Nai-
robi.
   Elefanten tillhör en utrot-
ningshotad art som finns med 
på CITES-konventionens och 
EU:s listor över de arter som 

har störst behov av skydd. Därför finns det stränga 
bestämmelser för handel och andra kommersiella 
aktiviteteter med elfenben och andra produkter av 
elefant.
   Det råder EU-förbud mot handel med elfenben. 
Endast efter ansökan och särskild prövning kan 
jordbruksverket utverka ett CITES-intyg som 
möjliggör försäljning.

Inte mer

   Två små elefantbebisar är på promenad med sina mammor. De vuxna elefanterna skyddar sina små barn med 
sina egna kroppar. Detta är mycket kloka djur och den äldsta honan leder hela flocken till vatten och mat.

   Ett parti illegala elefantbetar. En bete på 40 
kilo kan betinga 250 000 kronor
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Elfenben

   Två små elefantbebisar är ligger döda mellan sina mammor. De vuxna elefanterna kunde inte skydda sina små.
Den äldsta honan ledde sin flock till vattenhålet. Det var förgiftat med cyanid. Fåglarna har skitit på liken.

  
 
 
    
Om du kan 
styrka att ditt elfenbensföremål är bearbetat 
innan den 3:e mars 1947 behöver du inget intyg. 
   Eftersom många förfalskade intyg påträffats, 
har man nu tagit fram en tillförlitlig metod för att 
mäta elfenbenets ålder.
   För råelfenben, alltså obearbetat elfenben, pol-
erad eller opolerad bete t.ex, går det inte att få 
något intyg p.g.a. den omfattande illegala handeln.
   Det känns ganska lätt att förstå att det är en riktigt 
dålig idé att köpa saker av elfenben. 
   Att skaffa revolvergrepp av elfenben borde med 
andra ord vara uteslutet. Varje litet föremål vi köper 
medför att den enormt stora och vidriga handeln 
med elfenben kan fortsätta.
   Naturligtvis gäller samma sak för produkter av 
t.ex. noshörning och tiger, som också är svårt ho-
tade av hänsynslösa människor.

Pards & Pardettes, visst 
skippar vi elfenben?

//Blackie Blacksmith

   Denna vackra 
Francotte revolver 

är från 1870, så 
det elfenben 
som pryder 
kolvsidorna 
är inte il-
legalt.
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Pistolskytt fick rätt!
   En ung man från Arvidsjaur - med pistolskytte 
som hobby – har fått rätt mot polismyndigheten. 
Polisen nekade honom vapenlicens och krävde 
att vapnet skulle lämnas in för att han tränade 
för litet och inte tävlat under året.
   
   Arvidsjaurbon överklagade och förvaltningsrät-
ten i Luleå upphäver nu polismyndighetens beslut, 
återvisar det för förnyad prövning och skriver i 
domen att polisen har “att utgå ifrån att kravet på 
synnerliga skäl är uppfyllt”. Kort sagt, gör om och 
gör rätt.
   
Mannen, som är i 25-30-årsåldern, har för både 
polisen och domstolen förklarat att hans krångliga 
livssituation med boende i Arvidsjaur, arbete i 
Kiruna och skytteföreningen i Älvsbyn gör att han 
inte kan delta så ofta, ett argument som polisen inte 
köpte.

   Förvaltningsrätten finner dock att hans deltagande 
i träningar är tillräckligt för att han ska anses ha 
behov av sitt vapen, skriver domstolen.
   Mannen har förklarat att hans förening ordnat 
tre klubbtävlingar under året, men att dessa infallit 
under de veckor då han jobbat och därför inte kun-
nat delta.

Gunnel Ekman, Piteå-tidningen

   Ett klipp ur Piteå-tidningen
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Borttappad patronväska
                              WANTED 
Liten svart ladd/patronväska, stor som en hand med 
c:a 10 pinns på locket och med ett metal-clipp på 
baksidan för att fästa på bältet 
Jag tappade bort den under TBMT i Sundsvall 
sommaren 2013. 
Jag önskar återfå denna. Någon kanske har tagit 
hand om den? Hittelön utlovas!

//Ray Heartless

 

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

Scandinavian Arms

CAS på Facebook
Det är trevligt att kunna besöka CAS-polare 
på Facebook. Det verkar finnas en hel massa 
Amerikanska klubbar på Facebook. Det börjar 
dyka upp en del här hemma också.

Kolla till exempel:

Days of truth 2014 Bang Bang 
Sweden Western Shooters
Riksgränsens Skytteförening



   Detta är ett perfekt mellanmål eller efterrätt efter en dag på skjutbanan. Då behöver man ofta fylla på med lite 
nyttig energi för att kunna tänka klart igen. Det skadar ju inte att det är sött och gott också!

Bakade äpplen på lägereld
Ett saftigt och smarrigt alternativ till Haik-bananen. Nötterna och den torkade frukten gör äpplena extra 
smakrika medan de bakas på glöden.

Per person:

1 äpple (gärna ett svenskt äpple som bakar ganska snabbt och smakar himmelskt)
2 matskedar hackad torkad fruktblandning
2 matskedar grovhackade nötter
1 tesked kanelsocker (gjort på ¾ dl socker och 1 tesked malen kanel)
1 tesked smör

1 Ta ur kärnhuset men lämna botten hel. Fyll hålet med frukt och nötter efter behag och packa ganska 
hårt. Strö överkanelsocker och en klick smör. Slå in äpplet i dubbel folie. Snurra ändarna och forma ett 
fiffigt handtag uppepå  paketet.
2 Ställ äpplet upprätt på kolen. Baka i 12 – 18 minuter medan du vrider lite på äpplet då och då. Eller 
kläm på äpplet med en behanskad hand,. Det ska kännas lite mjukt.
3 Innan servering, öppna folien lite och lått äpplet svalna något. Lite vispad grädde eller vaniljvisp gör 
äpplena ännu godare!


