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Jag tycker att det var vinter alldeles nyligen och, pang, så var det sommar helt
plötsligt.
Vi har här i norr haft runt 30 grader kallt under vissa delar av februari och nu 
endast tre månader senare har vi, pang, från ingenstans fått 30 grader varmt.
Saker och ting går vidare.
Efter att Blackie skall sluta göra tidningen så har Gun Crazy Matt lovat att göra ett försök 
till en tidning. I vilken omfattning denna tidning kommer att komma ut får GCM själv 
avgöra, men vi är glada att någon tar sig an jobbet att skriva denna 
tidning åt oss medlemmar.
Det verkar lite knapert med tävlingar i juli, men man tager vad man haver. För dem som 
vill, kan man åka till Tjeckien, då blir det panga av på DOT’s 10-årsjubileum.
Sedan har vi SWSf’s 10-årsjubileum i Sundvall under TBMT. Vi har mängder av saker 
och prylar från flera eminenta sponsorer som kommer att lottas ut till 
deltagarna. 
En annan anledning att åka till Sundvall är att vi har vårt årsmöte där och då. 
Kom dit för att rösta för er egen framtid. En längre resumé kommer att hållas där 
angående vårt arbete med RPS.

Ta vara på sommaren och skjut allt vad pickan tål.
Som jag började avslutar jag – pang, pang…

MVH Ray Heartlesss

   Pang, pang, pang! Ordförande heartless verkar skjutklar även denna säsong. Ge honom en match snarast!

Pang, så var det dags igen!
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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

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

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

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
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Howdy all yall of y’all!

Guncrazy Matt här, tänkte börja med att tacka 
Blackie Blacksmith för ett förträffligt jobb hon 
både gör och gjort med våran eminenta tidning. 
Med sorg i tanken är det när jag skriver att detta 
är kanske sista numret våran nuvarande redaktör 
levererar The Gunslinger Gazette. 

Ett stort tack för den här tiden Blackie! Jag hoppas 
att det jag kommer göra åtminstone når upp till en 
bråkdel av vad du presterat.

Med det sagt så har jag, tills vidare, lovat att åter 
hjälpa till med tidningen. Detta eftersom vi annars 
blir utan en medlemstidning, och det går ju inte för 
sig. Eller hur? I skrivande stund vet jag faktiskt 
inte när nästa nummer ska levereras, men det kan 
Blackie komplettera detta brev med. Vad jag vill 
är, senast tre hela veckor innan tryckdatum för ett 
nummer, att Ni skickar mig allt material Ni vill 
ska vara med i tidningen. Abstrakt, färdiga artiklar, 
idéer, bilder, inbjudningar, annonser, ja allt som Ni 
vill ha med skickas via epost till mig på guncrazy.
matt@swsf.se. Om det Ni skickar är större än 5 
MB så vill jag att Ni kontaktar mig innan så kan jag 
greja andra smidiga leveranssätt.

Det jag också vill säga är att jag gör detta i egen-
skap som redaktör, inte artikelförfattare. Jag har 
tyvärr inte tid att producera artiklar utan kommer 
enbart publicera sådant Ni skickar till mig. Vill Ni 
att jag redigerar det Ni skickar så kan jag göra det i 
mån av tid. Detta innebär att om jag inte får några 
artiklar som fyller upp alla 32 sidor blir tidningen 
tunnare, och får jag in mer artiklar än vad som 
ryms i ett nummer sparar jag till senare nummer. 
I vissa fall kan det då innebära att din artikel inte 
kommer direkt i nästa nummer i det fall det finns 
tillräckligt material för att skapa ett temanummer.

Jag vill också att Ni som medlem, enskild eller 
familj, funderar på hur Ni vill ha tidningen. Om ni 
vill ha den i pappersform så behöver Ni inte göra 
någonting. Vill Ni däremot istället ha den som PDF, 
dvs i digital upplaga, så kan Ni meddela mig det. 
Genom att välja digital version så sparar Ni lite 
pengar åt förbundet samtidigt som Ni sparar lite på 
miljön. Den digitala tidningen sparar ju på papper, 
vilket innebär färre träd, och den skickas över inter-
net så transporten har ju minimal miljöpåverkan. 

Några fördelar med tidningen digitalt är att man får 
den lite tidigare än de med pappersutgåva, miljön 
som sagt, förbundets ekonomi, och man kan läsa 
den även om man är på tjänsteresa och inte kom-
mer åt brevlådan. Den digitala versionen kommer 
givetvis publiceras på hemsidan, men där låter vi 
alla nummer vänta på nästa nummer innan den blir 
publik.

Med det vill jag bara säga, börja redan nu skriva 
artiklar och skicka dem till mig. Utan er blir tidnin-
gen tunn!

Best regards,
Guncrazy Matt
SWSf 365/SASS 67125 Life
Member of board/Chief Editor

Chefredaktör´n skriver

Gunslinger Gazette utkommer fyra gånger per 
år; I mitten av mars, juni, september och 
december. //Blackie

Så här ser han ut, vår nye chefredaktör Guncrazy Matt
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SWSf 10 år
ÅRSMÖTE
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27-28/4

26-28/4
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Gunsmoke at Little Creek - Little Creek Posse

The Last Frontier 2013 - West Coast Rangers

Gunslingers Trail - Edsvalla Gunslingers

19:11 to Browning

The Long Lost Trail - The Smoking Barrels Posse

The Pioneer Shootout - SASS Norway

Tävlingens namn - Arrangerande klubb

SWS National - Texas Longhorn Shooters

North Territory Shootout 2013 - Wild North Frontiers

The Blue Mountain Trail

Into the Mosquito Canyon - Wild North Frontiers

Days of Truth

Midnightsun Blues in Wild Gulch - Wild North Frontiers

The Norsemen Trail - Quantrill Raiders och SWS

Indian Attack - Torsby Desperados

5th. German Territorial Roundup / German Regulators

Datum Tävlingens namn - Arrangerande klubb

10ÅRS-JUBILEUM för Days of Truth

SWSf ś 10ÅRS-JUBILEUM

för 2013



Härmed kallas alla medlemmar i Svenska Westernskytteförbun-
det till årsmöte.
Plats: Sundsvall i samband med tävlingen The Blue Mountain 
Trail den 29 Juni

Verksamhetsberättelse för 2012 kommer att finnas att läsa som 
en pdf-fil på hemsidan under våren.
http://www.swsf.se

Lösenord för pdf-filen är [heartless]   /Styrelsen

Årsmöte 2013
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Norrtelje County Regulators Summer Shootout - 13

Den 8:e juni arrangerade vi vår första tävling, en 
tiostages main match och vi vill rikta ett stort tack 
till de skyttar som deltog. 
Det har varit mycket att lära och bra tips och råd 
för kommande tävlingar har vi fått.
Dessutom ett jätte-tack till Anna som fick en heldag 
vid protokollet och Andreas för köket.

Hoppas vi kan upprepa detta till nästa år.

/Bowman & Mr Blackpowder

Debut för Norrtälje

   En seriös trio diskuterar förutsättningarna för dagens CAS-tävling i Norrtälje. Fr. v. Chefredaktör Guncrazy 
Matt, arrangören för dagen Bowman samt häftigt klädde Dancing Bear.             

Sixgun Swede och Ray Heartless in action
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County Regulators

Bowman, på bilden t.v. har en snygg rigg som han gjort själv. T.h. skjuter Dancing Bear medan Guncrazy timar.
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   Aktuellt läge om vår ansökan om att bli ett 
godkänt skytteförbund.

   Vår ansökan som lämnades in 2009 till RPS har 
vi tillsammans med RPS handläggare arbetat med 
sedan dess och SWSf har gjort flera anpassningar 
enligt önskemål från handläggarna för att klara 
RPS krav, bl.a. ändringar i stadgarna samt sätt att 
klargöra kraven för skjutskicklighet med våra skyt-
temärken och reglerna för aktivitetsintygen.

   RPS representanter besökte därefter flera olika 
tävlingar och förklarade sig till sist nöjda med vårt 
arbete och lade ärendet för beslut av RPS styrelse.
Tyvärr för vår del slutade den ansvarige chefen 
samt den handläggare som vi haft ett mycket bra 
samarbete med innan något beslut tagits. Efter hand 
tillkom en ny ansvarig på RPS för vapenfrågor, 
Peter Thorsell, som inte tog tag i ärendet förrän vi 
stötte på och vi fick till slut ett möte med honom. 
Vi fick då reda på att han inte ville ta något beslut 
och ansvar då  handläggningen gjorts av andra han-
dläggare på RPS som slutat.

   Vi tillskrev då rättschefen på RPS och önskade ett 
svar och hade även telefonkontakt. Vi framförde att 
ärendet tagit mycket lång tid och tidigare handläg-
gare på RPS hade förklarat sig nöjda med under-
laget som det skulle beslutas om.
   Vi fick då ett avslag på vår ansökan med motiver-
ingen att vi var för få och inte hade en tillräckligt 
stabil organisation jämfört med andra redan god-
kända skytteförbund och som exempel jämförde 
RPS oss med svenska skidskytteförbundet som har 
ca 1000 medlemmar.
   Vi skrev då en utförlig överklagan som bl.a. 
förklarade att vi endast räknat aktiva tävlingsskyttar 
i motsats till hur övriga förbund räknat sina med-
lemmar även detta efter önskemål från RPS.

   Vi emottog då ett svar att ärendet lämnats över till 
Regeringen-Justitiedepartementet för beslut. Detta 
tolkar vi som att man avslagit vår ansökan med 
felaktiga grunder och att RPS inte vågar ta beslutet 
själva innan en eventuell ny vapenlag träder i kraft 
2014.
   Vi har kontaktat Regeringen-Justitedepartementet 
och håller kontakten med ansvarig handläggare där.
Vår känsla är att vårt arbete trots allt burit frukt då 
vi fått bort beslutet från RPS och vi har en fortsatt 
positiv förhoppning om att vi till slut skall bli ett 
godkänt skytteförbund.  
   Vi kan idag inte säga hur lång tid det tar innan 
Regeringen tar ett beslut i ärendet men vi jobbar 
oförtrutet vidare.
   Vi kommer även att diskutera detta på årsmötet 
i Sundsvall så passa på att komma dit och framför 
era åsikter.

   För Styrelsen SWSF 
/Rawhide Rooster och Hipshot 

Lägesrapport om RPS

När din Lee Blygryta ger dålig effekt eller helt slutar fungera, 
kosta inte på en ny gryta utan byt deffekt Element eller Thermostat.
Pris per st: 264 kr. inkl.frakt
Black Jack SWS 543
070 - 594 30 31
jack_spk@hotmail.com

OBS! Nu med rätt
telefonnummer! /Blackie

 

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
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Tack för mig!
Hej då, alla Cowgirls och Cowboys! 

Tack för den här tiden! Det har varit så kul att 
ta del av era berättelser om allt möjligt roligt 
och mindre roligt! 

Jag och Ray bestämde att jag skulle göra GG i två 
år på försök. Nu har två år gått och jag har bestämt 
mig för att det får räcka. Jag har ju ingen som helst 
anknytning till skyttet längre, och känner inte igen 
folk på bilderna längre. Då blir det ingen rolig 
tidning.
Tyvärr har ingen av er skickat så mycket som ett 
kommatecken till mitt sista nummer, men ni har väl 
fullt upp med sommaren och skyttet...
Som tur är arrangerade min granne, Bowman,
Norrtälje County Regulators debuttävling i helgen 
som gick och han lyckades leverera en “sticka” 
med lite text och bilder i all hast. Tack Bowman!

Hoppas att ni tar nya tag med penna och kamera så 
att Guncrazy Matt, som är chefredaktör alla redan,  
får något att fylla sidorna med.

Själv måste jag sätta in en bättre ytterdörr och iso-
lera vattenledningen. Det blir ju vinter igen, tyvärr. 
Men först, SOMMAR!

Tack, hej och ha det så bra!
/Blackie Blacksmith

Hej då allihopa! Ett särskilt farväl till Qxdriver John 
Carson och Colt Cane som varit speciella för mig!



Många olika sätt att synas!

En och samma leverantör

www.informtrycket.se

tryck storformat webb film

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

Medlemmar i SWSf 
har 10% rabatt hos 

Kulan Trading
Company

Välkommen till Kulan Trading, butiken med westernkänsla.
I vår affär på High Chaparral finner ni allt i klädväg och 
utrustning för både små och stora cowboys & cowgirls

www. kulantrading. se


