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POSTGIRONUMMER: 199 35 55-0
Medlemsavgift: huvudmedlem 200:-

sambo 100:-, endast tidning 100:- barn 50:-

Organisationsnummer: 87 40 01-79 52

Sammankallande i valberedningen:
Folke “Ace Heart” Weinholt

Torsby
Torsby Desperados

info@swsf.se

Valberedningen:
Staffan “Crazy Cook” Gustafsson

Storfors
Spring City Bountyhunters

info@swsf.se

Revisor:
Tobias “Black Walker” Gustafsson

Borlänge
The Smoking Barrels Posse

info@swsf.se

Revisor:
Lena “White Angel” Sjögren

Borlänge
The Smoking Barrels Posse

info@swsf.se

Ordförande:
Sander “Ray Heartless” Koetsier

Riala
Rosehill Rangers

info@swsf.se

Sekreterare:
Jan “Hipshot” Eriksson 

Kista
Capital Cowboys

info@swsf.se

Ledamot:
Pär-Erik “Boss H” Holmberg

Borlänge
The Smoking Barrels Posse

info@swsf.se

Kassör:
Eiwor “Eagle Sharing Woman” Walfridsson 

Torsby
Torsby Desperados

info@swsf.se

Ledamot:
Stefan “Rawhide Rooster” Hansen

Upplands Väsby
Rosehill Rangers

info@swsf.se

Ledamot:
Jocke “Shotgun Joe” Blom

Matfors
The Northern Rangers

info@swsf.se

Ledamot, utbildning, säkerhet
Webbmaster:

Hans-Olov “Grave Spit” Forsman
Kovland

The Northern Rangers
info@swsf.se

Suppleant:
Henrik “Boothill Bob” Brandt

Iggesund
The Northern Rangers

info@swsf.se

Suppleant:
Peder “Harley Parkinsson” Berggren

Sundsvall
The Northern Rangers

info@swsf.se

Webplats:
www.swsf.se

Revisorsuppeant:
Kicki “Joy Mc Queen” Svedberg

Upplands Väsby
Rosehill Rangers

info@swsf.se

Valberedningen:
Peter “Smomey Pete” Johansson

Torsby
Thorsby Desperados

info@swsf.se

Valberedningen:
Jock “Sixgun Swede” Pederson

Hägersten
Capital Cowboys

info@swsf.se

Material till Gunslinger Gazette mailas till
gunslinger.gazette@gmail.com
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Ordförande Ray Heartless anar ett internationellt tävlande i år, 2015

Våren kommer visst tidigt i år!

Howdy you’ll members. 

   Snart kör tävlingssäsongen igång igen och det finns en hel del tävlingar att välja bland. 
Purgatory får nytt liv och dom kommer hysa SM, det är fantastiskt!
TNT/ NM går i Finland och EM i Slovakien. 
Passa även på att åka till Danmark på någon av deras två tävlingar i år,
för nästa år kommer dom arrangera TNT för första gången. 
Nästan alla har en kamera i mobilen idag. Ta kort och skicka till GG, för allas skull. 
Förbundet och tidningen kan bara leva av det ni kan bidra med. 
Kom till årsmötet och gör er röst hörd, hoppas vi ses där eller på en annan tävling. 
Tills dess, ha en Glad och Trevlig Påsk!

Ordförande Ray Heartless 
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TEXAS RANGERS, Borlänge
   Kontakt: Sven “Kiowa Jones” Hellström
   E-post: Kiowa.jones@swsf.sef.se

THE BLACK RIVER RANGERS, Örebro
   Kontakt: Jimi “Jim Younger” Högfeldt
   E-post: brbw@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

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

TOMBSTONE SIBLINGS, Mörsil
   Kontakt:Jonny “Jonny Hex” Rothoff
   E-post: tombstone.siblings@swsf.se

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

CURTIS WELLS POSSE, Leksand
   Kontakt: Rolf “Captain Morgan” 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



Vi är glada att kunna hälsa följande Cowgirls 
och 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

Från Hyllinge kommer
Från Ljusfallshammar  kommer
Från Guldsmedshyttan kommer
Från Örebro kommer
Från Riddarhyttan kommer
Från Guldsmedshyttan kommer
Från Storå kommer
Från Lindesberg kommer
Från Storå kommer

#1648
#1649
#1650
#1651
#1652
#1653
#1654
#1655
#1656

Lucky Swede
JJ Lindwood
Nobody
Hillbilly Tom
Moosehead
Undertaker
Big River Jock
Smokey Dave
Crazy Swede
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Ordförande........................................Ray Heartless
Ledamot.............................................Grave Spit
Ledamot.............................................Rawhide
Ledamot.............................................Boss H
Suppleant...........................................Boothill Bob
Suppleant...........................................Harley Parkinsson
Revisor...............................................White Angel
Revisor...............................................Black Walker
Suppleant...........................................Joy Mc Queen
VALBEREDNING
Sammankallande..............................Ace Heart
Ledamot.............................................Sixgun Swede
Ledamot.............................................Hungry Wallace
Ledamot.............................................Sheldon Cooper

Nedanstående personers mandattid går ut i år.
Vi önskar att ni kommer med förslag om nya personer till styrelsen.
Kontakta Ace Heart som sitter i valberedningen och kom med förslag om hur du
vill att den nya styrelsen ska se ut. på f.weinholt@tordata.se
Meddela valberedningen om du själv ställer upp som valbar 
och/eller om det är någon annan person du tycker skulle platsa i styrelsen.
Det är ganska många som skall väljas och vi behöver Er.
Om ingen ställer upp har vi ingen framtid. 
Vi ser fram Ert samarbete. 
Kom och rösta. 

/Styrelsen

Inför årsmötet

Årsberättelsen finns att skåda på vår hemsida.   Lösenordet är: heartless
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Årsmöte 
2015☞ ☞

SM 
2015 



Winter Range
Jepp. Jag lyckades lura med mig både Capt´och 
McIke. Vi började vår resa norrut på fredag. Sex 
timmar i bil. Ska inte tråka ut er med detaljer. 
Men det var en låååång resa. Så givetvis hade vi 
MATPAUS(er). 

Sista stoppet vi gjorde så var det allt lite väl 
svårsmällt. Ungefär som att tugga på läder lixom. 
Och både McIke och Capt´gnällde på mig resten av 
vägen för att jag hade tuggat på deras hölster-läder 
som dom hade köpt. Och jag som trodde vi gjorde ett 
mat stopp. Igen.

Nåväl. Väl framme vid lägenheten som White Angel 
lånat via jobbet, så blev jag ju glad igen. För hon 
hade lagat mat. Tänk att man kan komma så precis 
lagom. Jo man blev allt mätt och belåten. Igen. 

Lördag morgon så åker vi upp på Blåberget för att 
roa oss kungligt. Morgonen bjuder på en underbar 

dag med nån minusgrad och strålande solsken. Det 
var nästan, men bara nästan, så att man inte behövde 
ha alla dessa extra kläder. Vi blev indelade i tre pos-
ses och begav oss i väg på äventyr. Vi skulle skjuta 
tre stages ute innan det blev samling i inomhus hallen 

för lunch. Vi beger oss ut till första stagen där vår 
eminente RO Shotgun Joe går igenom stagen. Bara 
revolver och hagel. Jag kan erkänna att man är lite 
ringsostig och stel efter en vinter där man legat i 
dvala i soffan. Men lyckades klara av detta på ett par 
minuter, och fick in ett par missar också. 

Nästa var fortet. Revolver, bygel och sen hagel. Tror 
det gick rätt hyfsat på denna. Inga missar, och bör-
jar närma mig minuten jämt i tid. Tror att brosket i 
lederna börjar släppa lite nu. Sen var det sista stagen 
utomhus….. Innan det skulle bli lunch….  Och där 
var det revolver och bygel endast. Ståendes på veran-
dan så skulle båda revolvrarna skjutas på fem plåtar 

Ja, det är lika bra att börja med käket på en gång. Det är ju Hungry Wallace som skriver. Jag ser nog att han skymtar 
där under värmefläkten, och är på väg att hämta mat för andra, tredje eller fjärde gången!                 Foto: Mad Cat
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redan klassisk
genom dörren, och sen ta bygeln och skjuta tre plåtar 
med dubbeltaps och med sjunde skottet skjuta plåt nr 
fyra som stod långt bort till vänster…. Kan säga att 
jag började få flyt i skyttet nu. Är rätt säker på att jag 
klarade detta på under en minut….. Kändes rätt bra 
faktiskt...

Vi sätter oss i diligensen och åker ner till saloonen 
för lite härlig, varm mat. Och som vanligt hos North-
ern Rangers så är maten över all förväntan… Man 
blir mätt, mättare och totalt spräng mätt……. Tackar 
för det Köket….

Och när det väl sen skulle skjutas så kan jag erkänna 
att det var svårt att röra på sig…. Patronbältet var för 
litet, hagelbältet passade heller inte. Byxorna gick 
inte att knäppa…. Suck…. Att de ska va så gött me 
mat….. 

En del intog platser direkt som klistrare, hylsplockare 
mm, medan andra gick och laddade. Och när man 
själv skall till att skjuta så märker man hur ovant det 
känns att skjuta på nått som inte säger PLING när 
man träffar. Lite svårt att vänja sig vid papptavlor. 
Men kul var det. Och rökigt fast ingen sköt svart-
krut…
   När två stager var klara så packade vi oss in i 
bilen för turen tillbaka till lägenheten. Passade på att 
slappa lite och duscha av sig lite krutrök. Sen bar det 
av tillbaka för lite härligt god kvällsmat vid inom-
hushallen. Allt stod klart när vi kom fram, så det var 
bara att ta för sig. Och det gjorde vi. Ett par timmar 

senare när vi kom till lägenheten så tog det inte lång 
stund innan paltkoman slog till och jag slocknade på 
sängen. 

Nästa dag var det dags igen för dom tre sista stager-
na. Genomgång med Grave Spit. Vi skjuter två stages 
innan lunch. Och denna gång var det tre olika allter-
nativ att välja på. Kan tillägga att alla tre smakade 
underbart. Och dagens sista stage gick ju bra. Ingen 
miss och lyckades även här hålla mig under minuten. 

Under tiden resultatet samanställdes så plockade vi 
undan allt material. Sen var det samling i baren. Re-
sultatet kom och prisutdelningen gick snabbt. 
Efteråt så bytte man om till civila kläder och pack-
ade bilen. Tog adjö av alla och seglade hem mot di 
wermlänske skogera. 
   Så nu har det blivit vapenvård och uppladdning för 
nästa tävling som är The Long Lost Trail i Borlänge. 
Ser fram i mot den.

See Ya 
// Hungry Wallace

Detta kan inte vara Hungry Wallaces patronbälte. Det 
passar fortfarande trots den goda maten. Foto: Mad Cat

De uppskattade arrangörerna, Grave Spit, Harley Parkins-
son och Proud Mary, finslipar detaljer.        Foto: Mad Cat
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Foto:
White Angel
Mad Cat
Sheldon Cooper
Hungry Wallace
Jim Younger



Och vinnarna i 2015 års Winterrange är...

Wranglers: Black Walker, Shotgun Joe och Ray Heartless

49:ers: Boss H, Harley Parkinsson och Grave Spit

Seniors: Mr Thunder, Ace Heart och Black Bear

Duelists: Sheldon Cooper, Hungry Wallace och Mc Ike

Cowboys: Tiny, Sneaky Pete och Jonathan Silver  

Ladies Wranglers: Mad Cat, Proud Mary och White Angel

Best over all Lady: Proud Mary    Best over all man: Shotgun Joe

Ett stort och välförtjänt

till er allihopa!!!
YEEHAAA

Foto: White Angel och Boss H





Eastern Shootout

Eastern Shootout

The Long Lost Trail

Over The Hills And Far Away

Shootout At The Windy Mountain

1911 Browning

Gunslinger’s Trail

Six Feet Under

Blue Mountain Trail

Independence Day

The Norsemen Trail   NM
Purgatory   SM  och Årsmöte

Hell In Oparany, förmatch till DOT

Days Of Truth   EM
The Pioneer Shootout

Way Out East

Indian Attack

3 april

4-5 april

18-19 april

25-april

6-10 maj

9-10 maj

23-24 maj

5-7 juni

26-28 juni

1-5 juli

16-19 juli

24-26 juli

30 juli-1 augusti

6-9 augusti

15-16 augusti

22-23 augusti

18-20 september

Endast Wildbunch

Endast Longrange

+ Wildbunch

Endast Wildbunch

+ Wildbunch

+ Wildbunch

+ Wildbunch

+ Wildbunch

+ Wildbunch

+ Wildbunch

Endast SASS medl.

Köpenhamn
Danmark
Köpenhamn
Danmark

Borlänge
Eidsvoll
Norge
Bedouin
Frankrike
Löten
Norge

Edsvalla
Löten
Norge

Sundsvall
Agna
Italien
Loppi
Finland

Lesjöfors
Oparany
Tjeckien
Domanzia
Slovakien
Löten
Norge
Köpenhamn
Danmark

Torsby

för 2015



   Är det inte fantastiskt hur långt Cowboy Ac-
tion Shooting familjen sträcker sig runt världen? 
Skulle du ha anat att Sverige skulle komma att få 
en Australiensiska och en Nya Zeeländare i skyt-
tekretsen? Jo, det är sant.

   Jag heter Clancey och min partner heter Boss. Vi 
kommer till Sverige på en tre år lång tjänst och an-
länder i mars. Vi kommer att vara baserade i Stock-
holm till mars 2018.

Jag har skjutit Cowboy 
Action sedan 2003 och har 
rest till USA och tävlat i 
EOT och Winter Range flera 
gånger och deltagit i flera 
mindre skyttetävlingar runt 
USA. Boss är ganska ny  i 
sporten  och håller på att lära 
sig att det inte är så lätt som 
det ser ut, men han är fort-
farande väldigt entusiastisk. 
Jag tävlar i Lady Wrangler 
och Boss tävlar i 49:er’s, 
utifall någon undrar.

Australien och Nya Zeeland 
har ett stort medlemsantal i 
vår region. Varje år hålls en 
internationell skyttetävling 
mellan våra länder, kallad 
the Trans-Tasman, där de två 
länderna varje år alternerar 
mellan att vara värd för 
tävlingen. Hit kommer också 
många Nya Zeeländare 
över för att tävla i the Australian National och SASS 
Regional Championships, där vi är uppåt 200 skyttar 
som tävlar.

Viste du att den skytt som var overall Top Shooter på 
EOT 2013 var en Australiensare? Han heter Savage 
Sam, så där ser man att man inte måste vara från 
USA för att vara en toppskytt, massor av träning och 
beslutsamhet, åh och en massa omladdning kan ta en 
dit.

Wild Bunch är också nytt för oss båda eftersom det 

har varit en del hinder på vägen för att få det att 
komma igång i Australien. Det största problemet är 
att vi i Australien inte är tillåtna att äga 97:or. Efter-
som vi måste använda sida-sida-bössor i Wild Bunch 
så ser vi fram emot att lära oss använda 97:or, om 
någon har lust att lära oss!

Utöver skyttet är jag en ivrig sömmerska och jag 
syr oftast mina egna skyttedräkter och klänningar. 
Jag har vunnit bäst klädda på EOT två gånger och 

en gång på Winter Range, så om du undrar, ja, min 
symaskin kommer att hänga med på resan. Jag ser 
fram emot att träffa andra damer som är intresserade 
av sömnad och kostymer.

Boss och jag ser båda fram emot att få träffa vår nya 
“familj” av cowboyskyttar och är ivriga att få resa 
och tävla så ofta som vi kan, och vi är glada över att 
få detta tillfälle att skjuta i andra länder under den tid 
som vår tjänst varar.

/Clancy and Boss

Shooters from Downunder
 in Sweden

Boss från Nya Zeeland och Clancy från Australien kommer att skjuta CAS med oss 
under de tre år de stannar i Sverige. De hoppas att någon vill lära dem handskas med 
“1897-style” pumphagelgevär, ett vapen som inte är tillåtet att äga i Oceanien.
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MYT: Billy the Kid föddes 1859 i New York City 
och var 21 år gammal då han dödades. 
FAKTA: Var och när Billy The Kid föddes är inte 
känt. Det närmaste man med säkerhet kan konstatera 
är att han föddes någon gång mellan 1859 och 1862, i 
antingen New York, Indiana, Missouri eller Illinois. 
Det troligaste tycks dock vara Indiana eller New 
York, dels för att hans mor immigrerade från Irland, 
dels för att det tycks ha varit den vanligaste upp-
fattningen bland människor i hans omgivning.
När det gäller hans födelseår, så tycks 1860-62 vara 
mer sannolikt än det allmänt vedertagna 1859 (vilket 
etablerades i Pat Garrets bok “The Authentic Life of 
Billy the Kid”). 
En anledning till detta skulle kunna 
vara att 1859 som födelseår skulle 
göra Billy till 21 år då han dödades 
av Garrett, vilket sätter Garrett i en 
bättre dager än om han skjutit ihjäl 
en yngling som kanske fortfarande 
var tonåring.
När det gäller hans namn och alias, 
så råder också en del osäkerhet. 
Efter allt att döma gick han dock 
under – i tur och ordning – följande 
namn:
• William Henry McCarty
• Henry Antrim
• Kid Antrim
• Billy Bonney
• Billy “the Kid” Bonney
• Billy the Kid
 
MYT: Billy the Kid var kort, knubbig och ful.
FAKTA:Här är en redogörelse från en reporter på 
Las Vegas Gazette (27 december 1881): 
“Han är omkring 5.8, spensligt byggd och smidig, 
väger ungefär 140. Ett frankt, öppet ansikte, ser ut 
som en skolpojke, med det traditionella silkesfjunet 
på överläppen. Klarblå ögon med en spjuveraktig 
glimt. Ljust hår och hy. Han är, på det hela taget, en 
ganska snygg kille. Den enda ofullkomligheten är två 
utstående framtänder, som ekorrtänder. Han har ett 
älskvärt och vinnande sätt.”
   Billy the Kid tycks alltså ha sett ganska bra ut, varit 
smal (ca 63 kg) och omkring 172-175 cm lång. Detta 
kan verka ganska litet, men på den tiden var folk i 
genomsnitt en decimeter kortare än idag (detta hade 

bl.a. med kosthållning att göra), vilket innebär att 
Billy var av medellängd eller strax däröver.
Och så här sa Paulita Maxwell om det enda auten-
tiska fotot av honom:
“Jag gillade aldrig den där bilden. Jag tycker inte den 
gjorde Billy rättvisa.”
Vidare finns mängder med uttalanden om Billy i stil 
med, “en snygg kille” eller “såg bra ut och hade ett 
trevligt, pojkaktigt utseende”. 
Han ser förvisso inte särskilt vacker ut på fotografiet, 
men att döma honom efter det vore kanske som att 
döma någon av oss efter vårt körkortsfoto. 
 

MYT: Billy the Kid var vänster-
hänt.
FAKTA: Att detta inte stämmer 
känner nog de flesta till idag. Billy 
framstår som vänsterhänt på foto-
grafiet beroende på att originalet 
var spegelvänt. 
Och det faktum att den “vänster-
hänta” bilden är spegelvänd är 
faktiskt mycket enkelt att kon-
statera. Billy håller nämligen i en 
Winchester 73 som har laddluckan 
på vänster sida! Och något sådant 
gevär existerar naturligtvis inte. 
 
MYT: John Tunstall tog Billy 
the Kid under sina vingar och 
var en fadersfigur för honom.

FAKTA: Detta är – om inte helt falskt – en sanning 
med stor modifikation. John Tunstall var 24 år gam-
mal när han mördades, knappast en ålder som skulle 
göra honom till en fadersfigur för Billy. 
Och deras relation var inte alls så nära som Hol-
lywood porträtterar den. För Tunstall var Billy helt 
enkelt en av hans rancharbetare, och i sina brev hem 
till England, nämner Tunstall några av sina anställda 
(exempelvis Dick Brewer) men han nämner aldrig 
Billy.
Billy respekterade Tunstall, men han bondade mer 
med de andra rancharbetarna, såsom Fred Waite, 
Charlie Bowdre, Frank Coe och Tom Folliard, och 
dessa blev mer som bröder för honom än Tunstall 
någonsin blev.

Mannen myten

Såg Billy The Kid kanske så här 
trevlig ut i verkligheten?
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MYT: Pat Garrett och Billy the Kid var nära vän-
ner.
FAKTA: Detta är också en kraftig överdrift. Garrett 
och Bonney kände tvivelsutan varandra, men de var 
inte nära vänner. Vänskaps- och förräderivinkeln har 
förstås alltid varit en tilltalande intrig för Hollywood.
 
MYT: Billy the Kid var ledare för the Regulators.
FAKTA: Billy the Kid var aldrig ledare för the 
Regulators. Gängets första ledare var Dick Brewer, 
följd av Frank MacNab och därefter Doc Scurlock. 
Efter the Lincoln County War, startade Billy Bonney 
däremot ett nytt gäng, the Rustlers, över vilket han de 
facto var ledare. 

MYT: Tom O’Folliard var en 
fjortonårig yngling som Billy up-
ptog i sitt gäng efter The Lincoln 
County War.
FAKTA: Här finns egentligen flera 
fel. För det första hette han inte 
O’Folliard, även om det är så han 
benämns även i de flesta histo-
rieböcker. 
Vissa källor anger hans verkliga 
namn var Thomas O. Folliard. 
Denna initial har genom åren lett 
till missuppfattningen att han hade 
det irländskklingande efternamnet 
O’Folliard.
Sanningen är också att Tom Fol-
liard var född 1858, vilket gör 
honom åtminstone ett (och kanske så mycket som 
fyra) år äldre än Bonney!
Dessutom var han Billys bästa vän och de lärde 
känna varandra redan på Tunstalls ranch. Är det 
någon som ska betraktas som Billy the Kids verkliga 
”sidekick” så är det just Tom Folliard. 
 
MYT: Billy the Kid dödade 21 män – en för varje 
år av sitt liv.
FAKTA: Det kan konstateras att Billy sannolikt ald-
rig ens blev 21 år, så den delen kan vi lämna därhän. 
Hur förhåller det sig då med hans “bodycount”?
Billy dödade på egen hand:

• Frank Cahill
• Joe Grant 
• James W. Bell
• Bob Olinger 
Han var en av flera som var med om att döda:
• Billy Morton
• Frank Baker
• William McCloskey
• William Brady
• George Hindman.
(I dessa fall vet man inte säkert vem som sköt eller 
så vet man att det var flera som sköt, men inte vems 
eller vilkas kulor som träffade.)

Sedan har vi den omtvistade hän-
delsen då Deputy James Carlyle 
dödades. Här vet man inte med 
säkerhet om det var Bonney och 
co. eller Carlyles egna män som 
sköt honom. 
Som jag tidigare redogjort för så 
lutar jag åt att det var banditerna 
som dödade Carlyle, men vem 
eller vilka av Bonney, Wilson och 
Rudabaugh som sköt (och i så fall 
vems eller vilkas kulor som träf-
fade) kan vi inte veta.

Vidare har Billy blivit beskylld för 
att ha dödat:
• Buckshot Roberts (det var i 
själva verket Charlie Bowdre som 
gjorde det)

• Charlie Crawford (dödades av Fernando Herrera)
• Robert Beckwith (sannolikt dödad av en annan 
Regulator)
• Morris Bernstein (dödad av Atanacio Martinez)
Det närmaste vi kommer Billy the Kids verkliga 
bodycount är alltså att han på egen hand dödade fyra 
män och var inblandade i dödsskjutningarna av ytter-
ligare fem, det vill säga sammanlagt nio stycken.
 Detta var några av de vanligaste myterna om Billy 
the Kid 

/Rasmus Holmberg “Old West History Group on 
facebook” 

Billy The Kid

Är detta också Billy The Kid? Somliga 
människor påstår det.
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   Ace Heart tog medalj i Slovakien, EM 2008.
Här publicerar vi åter hans reseskildring som en 
liten aptitretare inför årets batalj, på nytt i Slova-
kien.

   Sju stycken svenska deltagare hade hörsammat kal-
lelsen och strålat samman i Göteborg för avfärd mot 
Slovakien.
   Efter att ha lämnat Göteborg på söndagen med 
kvällsfärjan, anlände vi till Kiel vid niotiden på 
måndag morgon. Med cirka 130 mil kvar till Praska 
Dominica i Slovakien lade vi högerfoten tungt på 
gaspedalen och drog iväg.
   Resan gick trots en del spännande omväger på 
grund av vägarbeten 
ganska bra och sent 
på kvällen anlände 
vi till det förbokade 
hotellet.
Att vi var i ett land 
som förut legat 
bakom järnridån såg 
vi snart på stan-
darden på hotellet. 
Det var troligen 
byggt någon gång 
på 50-talet och in-
gen renovering hade 
därefter förstört 
dess öststatscharm, 
detta förde med sig 
vissa nackdelar vad 
gällde komforten. 
Till fördelarna 
kunde dock räknas rumspriserna, en ”svit” för tre 
personer kostade  lite drygt en hundralapp per person 
och natt.

Efter en god natts sömn var det redan onsdag, nu var 
det tid att åka ut till tävlingsplatsen och anmäla sig. 
Skjutbanan låg bara cirka 6 kilometer från hotellet 
så efter 15 minuter var vi på plats. Säga vad man 
vill om öststaterna, skjutbanor hade dom i alla fall 
vett att kosta på sig. Anläggningen var visserligen 
troligen byggd samtidigt som hotellet, men den var 
mycket påkostad och rymlig.

Tyvärr var den inte från början avsedd för CAS- 
skytte så stagerna var byggda i slutet på och efter 
ena kanten på gevärsbanan. På grund av detta blev 

stagerna ganska små och trånga, i alla fall med pos-
ses på 20-24 skyttar. Däremot hade dom bra plats för 
alla som bodde i tält och husvagnar.
Slovakerna hade  i alla fall gjort vad dom kunnat 
med utrymmet och skapat åtta trevliga stager som 
användes två gånger var, totalt 16 stages.

På onsdag kväll var det även invigning av tävlingen 
och presentation av possemarshals m.m.
Anläggningen hade en väl tilltagen area där invig-
ning och även prisutdelning sedermera hölls, där 
serverades också kylda drycker och grillad mat.
Invigningen var mycket imponerande med såväl 
kanonsalut som indianer ridande barbacka.

Från början var det 
meningen att vi 
skulle skjuta fyra 
stager om dagen i 
tre dagar alltså 12 
stager.
Detta ändrades 
sedermera till 16 
stager, 6+6+4, 
detta var ganska 
mastigt tyckte de 
flesta av oss. Des-
sutom sköt vi alla 
sex stager såväl 
torsdag som fre-
dag i en följd utan 
någon rast, det var 
lite i överkant job-
bigt Vid tolvtiden 

gassade solen ganska hårt på oss nordbor vana vid en 
svensk sommar, och koncentrationen började falna. 
Vi önskade nog alla att de hade gjort som i Italien 
året före och endast haft fyra stager varje dag. Då var 
man klar för dagen vid 12-tiden och hade eftermid-
dagen ledig för egna aktiviteter. 

Om man åker till ett land för första och kanske sista 
gången kan det ju vara trevligt att ha lite tid att utfor-
ska landet lite grann och se något mer än en skjutba-
na. I alla fall borde de ha haft en lunchrast efter fyra 
stager så att man kunde fått lite nya krafter.
   Nåväl torsdag morgon klockan 08.00 skulle alla 
deltagare befinna sig på banan, och senast 08.30 
skulle första skottet avlossas, det blev att gå upp i ot-
tan hela tiden man var där.

Tilbakablick inför

Cowboyman håller koll medan Ace Heart gör sig redo för stagen.
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GG goesretrospective
Vad kan man säga om stagedesignen, jo många stager 
hade rätt så små mål på lite längre håll än vad vi har 
blivit vana vid i skandinavien. Man fick hålla igen 
lite grann för att inte få för många bommar och det 
känns lite svårt, numera är vi ju vana vi lite ”speed” 
på stagen. Avstånden var dock mycket kortare än då 
Tyskland höll EM. Detta uppskattades speciellt av de 
tyska deltagarna.

Nåväl, på lördag kl 18.00 var det stor pris och avs-
lutningsceremoni. Nu skulle vi få reda på om sven-
skarna fortfarande dög något till när vi fick jämföra 
oss med eliten i Europa.
   Jo visst, det visade sig att vi nordbor fortfarande 
hänger med, följande placeringar skäms inte för sig:
Traditional Silverplats till Ray Heartless
Modern Guld till Cowboyman
Duelist Guld till Hammer Ben
Senior Brons till John Wild
49:er Brons till Ace Heart
Ladies 4:e plats Eagle Sharing Woman
Traditional 8:e Smokey Pete
5 medaljer av sju möjliga är väl rätt så godkänt?
   Dessutom tog dom tre  grabbarna från vårt broder-
land Norge varsin medalj.

Nu vankades det förfriskningar åt alla och under 
tiden vi släckte törst och hunger hade arrangörerna 
ett stort lotteri på där alla deltagare hade en lott.
Priser fanns i ett överflöd och jag tror att nästan alla 
deltagare fick något med sig hem.

Trots att vi befann oss långt söderut var kvällen 
kylig, endast 8 grader varmt, alla långkalsonger och 

mamelucker hade lämnats hemma så vi var tvungna 
att säga godnatt och adjö rätt så tidigt innan våra 
ädlare delar fick frostskador.
   Nåja vi skulle ju ändå upp tidigt och åka hemåt, vi 
hade en deadline att passa på färjan hem. Trots lite 
felkörningar här och där (GPS-kartorna över f.d. öst-
staterna var dåligt uppdaterade) så hade vi en timme 
till godo då vi anlände till Sverige och Helsingborg.
Rätt så trötta vi det laget kunde vi summera ett lyckat 
EM för Sveriges del, nästa år är det förslag på att täv-
lingen skall avlöpa i Ungern hmmmm. Ännu längre 
bort, vi får se hur det känns då den tiden kommer. 
Kanske står vi återigen på startlinjen och tummar på 
patronbältet, och försöker att återigen memorera en 
ny stage. 

/Ace Heart

Foto: Eagle Sharing Woman och Ace Heart

EM i Slovakien

I Fortet pangar Ace Heart igång med sitt medaljskytte 2008.

Eagle Sharing Woman skjuter säkert trots vickande underlag.
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   En lördag i slutet av januari var vi tio skyttar 
från The Smoking Barrels posse som åkte upp till 
ranchen för att prova att skjutas märkeskraven 
(för brons). 
   Skyttarna fick ihop lite blandade resultat i de första 
precisions serierna med det tog sig och vi var tre som 
fick ihop de godkända serierna mot precisionstavlan, 
mycket bra med tanke på att det var kallt och fin-
grarna frös sig stela, samt att vi är ovana med dessa 
långa håll. 

Efter lite uppvärmning med korv och kaffe var det 
dags för tillämpningsserierna mot våra vanliga plåt-
mål. Nu var det sex skyttar som klarade provet. 
Nu kommer vi att fortsätta att fylla på serierna efter-
som. Vi kommer att skjuta fler märkesskjutningar vid 
våra träningstillfällen. Med förhoppning om varmare 
temperatur då.

/ Boss H  Foto White Angel

Mysig märkesskjutning

En riktigt lysande idé! Att träffas, träna, fika och passa på att köra lite märkesskjutning. Det kan väl aldrig vara fel!?
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   Som vi skrev i det förra numret av GG så har vi 
utlyst en tävling till den bästa publicerade artikeln i 
tidningen. 
Det gör vi för att vi hoppas på att alla skall engagera 
sig mer i att skriva något till the Gunslinger Gazette. 
Juryn kommer helt enkelt att titta på hur rolig, spän-
nande eller engagerande artikeln är.  
Första pris kommer att vara ett helt års gratis 
medlemsskap i SWSf. 
Detta gagnar både dig själv och andra medlemmar.
Plocka fram gåspennan och skriv till Blackie Blac-
smith och tävla med era kunskaper. 

Ray Heartless. 

   Vill påminna er alla om att det fortfarande går att 
anmäla sig till tävlingarna på vår hemsida swsf.se. 
På hemsidan finns det i tävlings kalendern bakom 
själva tävlingen ett formulär som man kan fylla i för 
att anmäla sig. 
Ni arrangörer som vill registrera er tävling och vill ha 
ett sådant formulär knutet till er, hör av er till Grave 
Spite. 

Ray Heartless

Skriv och vinn!

Tävlingsanmälning på nätet

Pancho Villas Revenge
  Det sägs ju alltid att en riktig Chili inte ska innehål-
la några bönor. Nå ja, här kommer ett revanch-recept 
från Hipshot som fullständigt struntar i antibönarna! 

3 gula lökar
2 gröna paprikor
1 msk smör eller olivolja
250g köttfärs
2 burkar vita bönor
1 burk krossade tomater, c:a 400g
2-3 vitlöksklyftor
6-8 stänk Tabasco
1 tsk salt
svartpeppar eller timjan
hackad persilja

   Skala lökarna och hacka dem grovt. Dela paprikor-
na, ta ur kärnorna och skär dem i bitar. Bryn smöret 
i en stor gryta. Smula ner köttfärsen och låt den få 
lite färg under omrörning. Tillsätt löken och paprikan 
och fräs allt några minuter. Häll i bönor och krossade 
tomater, krydda med krossad vitlök, Tabasco och salt, 
peppar och ev. timjan. Låt rätten stå och sjuda under 
lock i 5-6 minuter. Strö persilja över och servera med 
sprödvärmt vitt bröd eller kokt ris och smörvärmd 
hel spenat. Ställ Tabasco-flaskan på bordet om någon 
vill ha en hetare smak på sin Chili.

Hipshot



Under sen hösten fick jag ett meddelande från en 
reporter, Henrik Kalling, som skriver artiklar i 
Vapentidningen. 
   
   Han skulle skriva ett reportage om en Ruger Bisley 
och önskade lite info från oss cowboyskyttar om hur 
detta vapen används av oss. Jag förklarade lite om 
vårt skytte och vilka vapen vi använder. 
Jag skickade med lite trim-tips för Rugrar, men han 
svarade att denna artikel inte kommer handla om så 
mycket annat än just Ruger Bisley. 
   När tidningen sedan kom ut handlande nästan 60 
procent om vårt CAS skytte. Mycket fin artikel med 
mycket gratis reklam för oss. 
   Tyvärr får vi ju inte publicera artikeln i GG, men 
skulle ni få tag på november-nummret från 2014, läs 
det gärna. 

Ray Heartless.  

Lite CAS i Vapentidningen

CAS och Ruger Bisley i Vapentidningen nov. 2014

 Smoke of the Old West
   Vi söker någon som vill arrangera SOTOW 2015. 
SOTOW är en endags-tävling med  endast svartkrut. 
Det är en mycket bra tävling att arrangera för en ny 
klubb, då tävlingsdeltagandet inte är så högt och täv-
lingen endast pågår en dag.
   Tävlingsarrangören har fria händer så länge ni 
följer SWSf regelverk. 

/Ray Heartless

   På nätet finns www.spencerhoglund.com
en världsrekord stage.
   
   Man har exakta beskrivningar på avstånd och 
storlekar på plåtarna. 
Alla över hela kotet kan alltså skjuta samma stage 
och på så sätt jämföra sig med andra skyttar världen 
över. 
   Meningen är att man skall filma händelsen för att 
på så sätt dokumentera detta på nätet. 
   Dom bästa finns på ovanstående hemsida. Vi har 
även en sådan stagebeskrivning på vår hemsida 
www.swsf.se
   Skulle ni på klubbnivå vilja ordna en sådan stage, 
vore det vara kul om ni skickade in resultat till vår 
hemsida. 
Skulle en tävlingsarrangör vilja ha en sådan stage 
för skyttarna att skjuta på, välkomnar vi detta också. 
Det kunde kanske vara ett sjysst sidoevenemang

/Ray Hartless

Världsrekord
stagenWanted

Även om vi önskar fotografier från er medlemmar 
till GG från olika tävlingar, så måste vi alla respe-
ktera att det finns folk som inte vill bli fotograferade, 
av olika anledningar. 
Detta kräver att båda parterna tar sitt ansvar. 
Att den som fotar på ett posse frågar alla om det 
är OK och att den som inte vill bli fotad meddelar 
detta. Så då passar jag på att säga; skicka in era foto-
grafier till GG med en liten bild text. 

/Ray Heartless

Posseplåtisar



KLURIGA SIDA

krutosande bokstavs-sudoku

O E    U      R   D   
 D     P      O   E   U
    U      O   D   E   
 W     N   P      U      D

  D   O      E   P   
E     D      O   G     W

    E   W      G   
R      D      O   

   R      N      D   

O E W   U   G   R   D   N   P
 D   R   G   N   P   W   O   E   U
 N   U   P   O   D   E   W   R   G
 W  G   N   P   E   U   R    O   D
U   D   O   W   R   G   E   P   N
E   P    R   D   N   O   G   U  W
P   O   U   E   W  D   N   G   R
R   N   D   G   O   P   U   W   E
G   W   E   R   U   N   P   D   O

I stället för siffrorna 1-9 är det ordet GUNPOWDER som gäller!
Lösningen hittar du på sidan 27   

Lättare varianten
R   G   N   D   E   U   P   O   W 
U   P   O   W   G   R   E   D   N
W   D   E   N   P   O   R   G   U
D   E   R   U   N   G   O   W   P
O   U   P   E   D   W   G   N   R
N   W   G   O   R   P   D   U   E 
E   O   D   P   U   N   W   R   G
G   N   W   R   O   E   U   P   D
P   R   U   G   W   D   N   E   O

   N      E     O    
U      R   E   

   D     P   
   E      G      W  

   P      G   
   W     O      U    

   U      R   
  W   R      D

   R      W     N   

Svårare varianten

Två cowboys träffas på saloonen.
Buffalo: – Har jag träffat dig förut?
Kid:  – Ja, för två år sedan, i benet

Två cowboys var ute och red i en hård 
motvind.
Kid till Bull: – Usch, vad det är drygt 
att rida i den här motvinden
Bull till Kid: – Ja, vi får hoppas att den 
vänt tills vi ska rida hem igen

 – Jag tror nog sheriffens son över-
driver detta lite med vapenvägran. 
Nu vill han inte ens ha en sparbössa

En liten flicka stod utan för sågverket 
och tittade på en häst som stod
bunden där.
Ägaren kom ut från affären och då sa 
flickan:
– Nu kan inte hästen åka mer, ben-
sinen har runnit ut





Gunslinger Gazette 
efterlyste djur...
   Djuren finns för närvarande på den Cooperska(?) 
Ranchen, norr om dom stora slätterna (Närkingska).
   Kon och hästen härstammar från the Smoking 
Barrels County och White Angel’s o Boss H’s ranch. 
Dom föddes under den heta sommaren som var. De 
var för övrigt närvarande under det stora Saloon-
bråket, där skottlossning utbröt på grund av misstän-
kt falskspel vid pokerbordet. Inga av djuren ska-
dades fysikt under “incidenten”, som i lokala kretsar 
benämdes som “KM”
   Buffeln har skådats på vidderna i närheten av 
ranchen, undertecknad skall försöka föreviga krea-
turet på foto under kommande helg. Återkommer 
med resultatet. (Ses här till höger. Reds anm.)

Best regardes, S. Cooper

R   G   N   D   E   U   P   O   W 
U   P   O   W   G   R   E   D   N
W   D   E   N   P   O   R   G   U
D   E   R   U   N   G   O   W   P
O   U   P   E   D   W   G   N   R
N   W   G   O   R   P   D   U   E 
E   O   D   P   U   N   W   R   G
G   N   W   R   O   E   U   P   D
P   R   U   G   W   D   N   E   O

   N      E     O    
U      R   E   

   D     P   
   E      G      W  

   P      G   
   W     O      U    

   U      R   
  W   R      D

   R      W     N   

O E    U      R   D   
 D     P      O   E   U
    U      O   D   E   
 W     N   P      U      D

  D   O      E   P   
E     D      O   G     W

    E   W      G   
R      D      O   

   R      N      D   

O E W   U   G   R   D   N   P
 D   R   G   N   P   W   O   E   U
 N   U   P   O   D   E   W   R   G
 W  G   N   P   E   U   R    O   D
U   D   O   W   R   G   E   P   N
E   P    R   D   N   O   G   U  W
P   O   U   E   W  D   N   G   R
R   N   D   G   O   P   U   W   E
G   W   E   R   U   N   P   D   O

Lösningar på White 
Angels två eminenta 
bokstavs sudokun:
lättare till vänster, svårare till höger



       

Titta så läckert detta ser ut!
Stekta ägg, potatis och fläsk eller bacon, 
det är inte dåligt käk för en hungrig cowgirl 
eller cowboy.
Men hur ska man lyckas hålla äggen hela 
under färden, kan man ju undra...
Det måste man fundera över. Men någon-

stans i packningen kan man kanske ställa 
en liten låda med äggen. De smakar ju så 
bra att doppa brödet i.
Har men dessutom en redig kaffepanna så 
är hela bilden perfekt.
Det är viktigt att unna sig lite mat och trev-
nad när man är ute och pangar!

Returadress: The Gunslinger Gazette  c/o  Forsman,  Storbränna 154,  860 25 Kovland

Adressändring

Det måste inte alltid vara så himla tjusigt käk på campen


