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Ordförande Heartless konstaterar att inget kommer till av sig själv, det krävs lite samarbete också.

Ex nihilo nihil fit

– Av inget kommer inget
   Påsken har passerat och skjutsäsongen kommer sakta men säkert igång igen.
Styrelsens största utmaning just nu är att utmana RPS i deras ändamålslösa resa mot allt 
som heter vapen. Många skyttar i landet lider just nu i denna kamp och så gör även vi.
   Vad ni än hör eller tror så försöker vi konstant föra en dialog med RPS, men ex nihilo 
nihil fit.
   Varje gång vi kastar bollen till dom, behåller dom den och vi får kasta en ny.
Trodde att om man bollar med varandra så kastar men den fram och tillbaka, men det 
verkar inte gälla denna myndighet. Så vi kämpar på.
   Tidningen blir tunnare och tunnare för varje nummer eftersom inte mycket material 
kommer in – ex nihilo nihil fit. Om vi alltid gör det vi alltid gjort, kommer vi alltid få det 
vi alltid fått.
   Det dök upp några tävlingar denna säsong tillslut. Titta i tävlings kalendern och planera 
era tävlingar.
   DOT kommer att hållas i Italien i år, dom arrangörerna kan jag rekommendera varmt.
Hoppas vi ses under året och att ni tränar och skjuter säkert.

   Eder 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 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 Björkliden kommer
Från Kiruna kommer
Från Rimbo kommer
Från Ramlösa kommer
Från Påarp kommer
Från Bålsta kommer
Från Karlshamnkommer
Från Sundsbruk kommer
Från Trelleborg kommer
Från Billinge kommer
Från Kävlinge kommer
Från Asarum kommer
Från Norrtälje kommer

#1615
#1616
#1617
#1618
#1619
#1620
#1621
#1622
#1623
#1624
#1625
#1626
#1627

Trapper Tex
Saknas
Dragon Slayer
Sergeant Dan
Moonshine Joe
Pistol Pete
Cathook Bill
Lady Fairhaven
DJ Austin
Shotgun Snap
Hopless Susie-Lee
Joe Sharp
Lefteye



Du får inte tävla förrän du betalt medlemsavgiften eftersom försäkringen gäller inte gäller innan dess.



Datum

29 - 30 maj

31 maj -1 juni

7 - 8 juni

20 juni

21 juni

27 - 29 juni

11 - 13 juni

26 - 27 juli

26 - 27 juli

6 - 10 aug

23 aug

30 - 31 aug

Tävlingsnamn - Arrangör

19:11 to Browning - Samuel B Carpenter’s

Six Feet Under - Quantrill Raiders

Gunslinger Trail - Edsvalla Gunslingers

Into the Mosquito Canyon 2014 - Wild North Frontiers

Trail Shells 2014 - Wild North Frontiers

The Blue Mountain Trail - The Northern Rangers

The North Star Trail - COWS

The Northmen Trail - The smoking Barrels Posse

The Cowboy Day Shootout - Southwest Leadslingers

Days of Truth - Wild West Rebels

SOTOW - Norrtelje County Regulators

The Pioneer Shootout - SASS Norway  

Ort- Land   Egenskap

Löten
NORGE  

Löten
NORGE

Edsvalla
SVERIGE

Alta
NORGE

Alta
NORGE

Sundsvall
SVERIGE

Loppi
FINLAND

Borlänge
SVERIGE

Röyseland
NORGE

Agna
ITALIEN

Görla
Sverige

Löten
NORGE

Only
WILD BUNCH

Only
WILD BUNCH

LONG-
RANGE

SM
NM
EM

SASS
MEMBERS ONLY

10
STAGER

Lycka är när medlemmarna skriver både 
alias och medlemsnummer på 

inbetalningen!!!
Eagle Sharing 

Woman

19 - 21 sept Indian Attack - Torsby Desperados Torsby
SVERIGE



Härmed kallas alla medlemmar i 
Svenska Westernskytteförbundet 

till årsmöte.
Mötet hålls i samband med SM,

och The Blue Mountain Trail,
lördag 29 Juni, 18.00, i Sundsvall

Årsmöte 
2014☞ ☞

Välkommen på

SM 
2014 
Vi ses där!



The Blue Mountain Trail 2014. 
& 

Svenska Mästerskapen 
 
The Northern Rangers och Sundsvalls Pistolskytteklubb Inbjuder till Cowboy Action 
tävling enligt SWS och SASS regler 27-29/6 i Sundsvall – Sverige. 
 
På Blåbergets skytteanläggning ca 8 km väster om Sundsvall efter väg E14 (mot 
Östersund) Skyltat från E14. Lat N 62° 22′ 3″ Lon E 17° 10′ 37″  Dec 62.3675, 17.1772 
 
Mainmatch Tävlingen består av 10 stages.  
 Vi skjuter kategorier enligt SWS/SASS: Minimum 3 deltagare för att kategori skall 
öppnas. Anmäl ditt första och andra val av kategori. Cowgirl och Buckaroo öppen 
oavsett deltagare.  
Obligatoriskt Shooters Meeting 09.00 varje dag. 
 
Pris: Mainmatch 350 kr inkl sidematcher. Buckaroo betalar 0 kr. Priser utgår till de tre 
första i varje klass. Pris för Best dressed cowboy and cowgirl. 
Registrering i SWS/SASS och RO1 är ett krav för att deltaga. 
 
Ammo: ca 100st Revolver, ca 60st Hagel och ca 100st Gevär i mainmatch. 
 
Wildbunch 5 stager Pris 150kr. 
Ammo ca 65 pistol, 50 gevär och 30 hagel. 
 
Fredag 27/6   
Start 09.00 Svenska Mästerskapet i Wildbunch 5 stager. 
  
Dropin start 17.00 28/6 Longrange 300m Enkelskott + Bygelrepeter Rifle caliber. 
100m bygelrepeter mainmatchcaliber. (10 skott) 
 
  
Lördag 28/6.  6 stager mainmatch, söndag 29/6. 4 stager mainmatch 
 
Sidematches  
Lördag: Speed pistol/Revolver, Speed Rifle, Speed Shotgun. 
Söndag: Top shot shootoff. 
 
Föranmälan snarast men senast 10 Juni. Anmälan är obligatorisk.  
Registrering via www.swsf.se 
 
Per telefon +46 70 626 81 82 eller E-mail: western@sundsvallspk.se  
 
Uppge SWS#, Alias, Kategori och eventuella behov av att dela vapen med annan 
och i så fall denna Cowboy or Cowgirls Alias etc. 
 
Lunch  servering alla dagarna. VIKTIGT!!! Föranmäl hur många luncher ni vill 
äta. 
 



har tjänstgjort som SWSf’s 
sekreterare ett bra tag men ber 
nu att någon annan axlar hans 
mantel.

Hipshot 

Anmäl ditt intresse, eller 
föreslå någon du tycker är 
lämplig, till valberedningen Här ser vi Hipshot in action. Han skjuter så det syns, ljuset i tunneln!

“Förinbjudan” till SOTOW
23:e augusti arrangeras SOTOW av Norrtelje County Regulators
Inbjudan kommer på hemsidan, hälsar Bowman.



Edsvalla 
Gunslingers 

 
                                      

Invites you to: 
 

”GUNSLINGER TRAIL” 

2014 
Cowboy Action Shooting Contest  

7 - 8 Juni, Edsvalla Shooting Range 
EJ skyltat. Se färdbeskrivning eller gps kordinater 

 
Tävlingen består av 10 Stages Mainmatch, och vi skjuter alla kategorier 

som samlar minst 3 deltagare, Ladies och Buckaroo undantagna 
 

Ammunition Main Match: ca 100 Gevär, 100 Revolver och ca 60 Hagelpatroner 
Dubbla revolvrar på alla stager!  Max antal starter: 60  först till kvarn gäller. 

Obligatorisk Shooters Meeting lördag 09.00!  Registrering i SWS/SASS är ett krav för 
deltagande. Buckaroo Free Of Charge.  Pris 350kr Main Match ink sidematch.  
Sidematch. Long Range pistol 50met. Long Range Lever Action Pistol caliber 100met. 
Speed all categories. Team.  

Priser utdelas till de tre första i varje klass. 
Pris till första (1:a) i sidematch. 

 
Vad gäller MAT så är det 

BACK TO BASIC 
 

Föranmälan är obligatorisk per mail till Hungry Wallace:jad@kbab.net  
Ange Kategori, Alias och SWS/SASS # Nr                     Betalning sker på plats 

 
Husvagn & Tältplatser kommer att finnas  

 
 

Sista anmälningsdag är den 4 Maj. Då låses kategorierna. 
Efteranmälan möjlig i då öppnade kategorier. 
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   Här kommer en kort berättelse om våra och 
andras erfarenheter av att flyga med vapen. Den 
är inte på något sätt avsedd att täcka alla hän-
delser som kan ske men ger en hyfsad bild över 
tänkbara situationer. 

   Det är lätt att bli lite nojjig när resan sker med 
vapen. Allt som det varnas för har hänt någon i 
vårt skytteumgänge förutom att få vapnen stulna på 
hotellet.

Förberedelse av handlingar: 

Pass
   Ett vanligt pass 
är ett krav för resor 
utanför Europa. Inom 
Europa kan legitimering ske med svenskt körkort. 
Men med tanke på att resan sker med vapen, så kan 
det kännas lite väl spännande att ta en diskussion 
med en flygplatsanställd huruvida ditt körkort är 
giltig i deras land eller inte.

Vapenpass
   Kontrollera noggrant att det nummer som står på 
dina vapen är samma nummer som står på licenser-
na (även med livlig fantasi). Det händer att när A 
köper vapen av B så står det fel nummer på li-
censen, följaktligen blir det fel på A´s licens också. 
Vid köp av vapen ska A om möjligt skriva av num-
ret från vapnet och inte från B´s licens. När kon-
trollen är gjord så ansök då om EU´s vapenpass. 
Ange alla vapen som du tror att du ska resa med. 
Det blir en avgift när passet öppnas men senare är 
det en avgift per vapen. När så vapenpasset kom-
mer, kontrollera de skrivna serienumren igen mot 
vapnen, inte licenserna, för det är ju vapnen och 

passet som polis och tulltjänstemän kommer att 
jämföra. 
Ansökningsblankett för vapenpass finns på polisens 
hemsida. Det kan enkelt kan fyllas i och skrivas ut. 
Lämnas in på närmaste polisstation tillsammans 
med ett foto.

Giltighetstid
   Kontrollera att giltighetsdatumet på alla handlin-

gar täcker den tid du avser att vara 
borta. Många länder kräver att han-
dlingarna ska vara giltiga allt från 

tre veckor till tre 
månader efter den 
beräknade hemrese-
datumet.

Tull
   Det går att tulldeklarera via internet och där ange 
vilka vapen och mängd ammunition man kommer 
att föra ut respektive in. Skriv upp deklarationsn-
umret på ansökan som bekräftelse. 

Inbjudan
Skriv ut din personliga inbjudan till tävlingen du 
ska resa till och även tävlingsinbjudan och tävling-
sprogrammet och tag med dessa. 
(Inbjudan till DOT i Italien finns på http://www.
wildwestrebels.com/) Reds anm.

Kopior
Kopiera pass, vapenpass och sjukvårdskort (kan 
beställas på försäkringskassans hemsida) och lägg 
i ditt resesällskaps väska. Det går lättare att få ett 
nytt pass på en ambassad om kopia visas upp.

Så flyger man bäst
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Reseförberedelser:
Obrukbara vapen
   Läs på respektive flygbolags sida vilka villkor 
som gäller för resande med vapen. Men lita inte 
blint på vad som står där. På Norwegians sida står 
t.ex. att för att göra ett hagelgevär obrukbart så ska 
chokern tas bort. 
   På revolvrar tas trumman bort, på en bygel går 
det att ta bort slutstycket, på ett hagelgevär av sida-
sida modell så kan framstocken tas bort medan det 
på en pump går att ta bort slutstycket. Den bort-
tagna delen läggs inpackad i klädväskan.

Packning av vapen
   Lägg i vapnen i en hård vapenväska. Vapenväs-
kor brukar ha skumgummi i lock och botten men 
inget som hindrar vapnen att röra sig upp och ned 
när väskan bärs. Se till att linda något runt vapnen 
så att de inte slår emot varandra i väskan när den 
hanteras hårdhänt. Det är ledsamt att komma fram 
med ett gevär utan korn. Då varje väska får väga 16 
alt. 20 kg (läs ditt flygbolags regler) så går det att 
lägga i några reservdelar, verktyg mm.

Ammunition
   När vi rest till Tjeckien och Ungern så har det 
gått bra att lägga ammunition i klädväskan (max 5 
kg). På återresan har vi haft tomhylsor i klädväskan 
utan problem. Dock fick El Lobo vid en kontroll 
visa att hans tomhylsor var tomma – en efter en, 
och att revolvertrummorna bara var trummor och 

inte kompletta vapen. Vi andra hade även överb-
liven ammo i våra väskor, men blev inte kontrolle-
rade.
   I Italien så har det gått bra att ha ammunition i 
klädväskan på resa in i landet men inte vid hemre-
sa. I Italien så kan varken ammunition eller tom-
hylsor läggas i klädväskan. I Italien så räknas även 
tomhylsor som ammunition. De hänvisar till att 
resande ska köpa en speciell väska för ammunition 
och tomhylsor och checka in den som egen väska. 
(Källa Cold Hand Leo).
   Någon har sagt att det går bra med en verktygslå-

da i plast istället för en dyr ammoväska men det har 
inte provats. Jag har kontaktat Italiens ambassad 
och frågat om tomhylsor räknas som ammo i Italien 
men de hänvisar till respektive flygplats regler. När 
jag kontaktade Norwegien (som vi ska resa med) 
så hänvisade de till ambassaden för att få lagar och 
regler för Italien.
   Då flygbolagen tillåter max 5 kg ammo så måste 
ammo köpas på plats eller skickas med någon an-
nan skytt som åker bil till tävlingen. Jag har frågat 
speditörer (DHL, Schenker) och ingen av dem tar 
ammo i sina lastbilar.

Låsning av väskor
   När vapenväskan är färdigpackad, tejpa väskan så 
att den hålls ihop även om gångjärnen ger vika eller 
låsen går upp av hårdhänt behandling. Tag med tejp 
för hemresan. När vi rest hem så har vi fått visa upp 

med vapen i väskan

   Att investera i ett s.k. TSA-lås till vapenväskan verkar vara 
en synnerligen god idé. Dom finns bl.a. på Clas Olsson.

   Wirelås med larm, ett smart sätt att säkra sina vapen när 
man har dem på hotellrummet. Finns bl.a. på Jula enl. nätet.
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våra vapen ett och ett för jämförelse mot passet så 
vänta med att tejpa tills kontroll skett.
   För resa till och i USA krävs att samtliga väskor 
har lås av TSA-modell. (Finns bl. a. På Clas Ols-
son. Reds anm.) Det är ett speciellt lås som kan 
öppnas av flygplatspersonal, tull och polis i USA. 
Om väskan inte har detta lås så bryts väskan upp 
och du får inte ersättning för detta.

Nycklar
   Tag med reservnycklar till väskorna och lägg 
dem i ditt resesällskaps handbagage för att sprida ut 
riskerna.

Flygplatsen
   Vid resa med vapen så bör man checka in två 
timmar innan avgång, i stället för en timme. (Kolla 
med resp. flygbolag. Reds. Anm.)
Vid incheckning så lämnas först klädväskan in. 
Vapenväskan får en etikett att mär-
kas med. Gå sedan till 
”specialbagage” 
där vapen-
väskan får 
gå genom en 
röntgenapparat 
där innehållet 
kontrolleras. Se-
dan är det säker-
hetskontroll och 
väntan vid gaten. Vid 
säkerhetskontrollen 
händer det att någon ba-
kom i kön stjäl någon av 
de saker som lagts upp på 
bandet för kontroll. Så vänta 
tills ditt handbagage försvin-
ner in i röntgenmaskinen innan du går vidare.

Ankomst
   Efter landning hämtas vapenväskan ut vid ”spe-
cialbagage” och sedan kontrolleras vapens nummer 
mot vapenpasset. Här har vi haft nytta av inbjudan 
och tävlingsprogrammet när personalen efterfrågar 
vårt syfte med att ta in vapen i landet, och att det är 
ett EM som avses. Det står inte alltid på inbjudan 
att det är ett EM utan det kan framgå av tävling-
sprogrammet. 

Förvaring på hotellet
   Som nojjig svensk så känns det lite osäkert att 
lämna vapnen under sängen på hotellet. Vi har köpt 

ett vajerlås med larm som vi använder för att låsa 
fast vapnen i t.ex. ett element. 

Hemresa
   Hemresan är nästan som utresan, men vid hem-
tresa så kontrolleras vapnen mot vapenpasset. När 
tulltjänstemannen säger att licens ska visas upp så 
är det vapenpasset som avses (våra licenser är bara 
giltiga i Norden). Tejpa vapenväskan efter kontroll. 
Ammo kan kräva egen väska. 
   Vid ankomst till Arlanda så har vi inte behövt 
lösa ut våra vapenväskor vid ”specialbagage”, utan 
de har stått på en vagn i ankomsthallen, öppet. De 
kan också komma på bagagebandet. Så var lite 
extra alert med att hämta dem. Då vi har tullat via 
internet så har det bara varit att passera tullen utan 
kontroll. Tullningsid visas upp på begäran. (Dekla-
rationsnumret, kan skrivas ut. Reds anm.)

White Angel
   Sjukvård, utanför boxen att 

resa med vapen men nyttig 
information

   Begär hos Försäkring-
skassan att få ett kort 

som bevisar att du 
inom EU har rätt 

till fri sjukvård. 
Att bara kom-
ma med pass 
eller körkort 

som bevisar att 
du är svensk till ett 

sjukhus i övriga euro-
peiska länder kommer 
inte att ge dig gratis 
sjukvård. Kortet är 

gratis och beställs enklast via Försäkringskassans 
hemsida, inget foto behövs.
   I hemförsäkringen så brukar reseförsäkring ingå. 
Tag med försäkringsnummer och internationellt 
telefonnummer till ditt bolag.
   Det finns olika regler för att ta med läkemedel 
på resa. Några läkemedel kan kräva speciellt intyg 
för att få tas med in i andra länder. De kan även 
kräva att få se originalförpackning till läkemedel, 
så lämna det som inte behövs hemma och tag med 
förpackningen på resan.

//White Angel++++

  Att stå på flygplatsen och inse att man glömt passet, det får 
bara inte hända! Planera och packa i god tid, i lugn och ro.
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   Country-SM hålls varje höst på Högfjällsho-
tellet i Sälen. Vi, The Smoking Barrels Posse, 
blev ombedda att komma dit och ge gästerna 
något att göra på dagtid. 
   Vi, Boss H och White Angel, åkte upp en gång 
tidigare på hösten för att se var det var lämpligt 
att hålla en prova på-stage. Det finns en stor sla-
lombacke som ger ett bra kulfång, dock var det 
mycket stenar där så det krävdes skydd mot rikos-
chetter. Anders Bjernulf, Vice VD/Försäljning- & 
Marknadschef, ser gärna att vi håller en av våra 
tävlingar där, han visade runt i naturen kring sitt 
hotell. Vi såg dock problem med avspärrning och 
plats för läger.
   
   När den 
stora helgen 
så skulle gå 
av stapeln så 
åkte vi, Boss 
H, Black 
Walker och 
White An-
gel, upp på 
torsdagen, en 
dag i förväg, 
för att ställa 
ut våra mål 
och lägga 
ut filt som 
skydd mot 
rikoschetter. 
Regnet strilade ned i omgånger. En och annan bön 
till vädergudarna sändes om bättre väder, om inte 
annat så uppehåll. Vi monterade och ställde ut de 
mål vi hade tagit med för en stage som kunde vari-
eras lite. Filten skars i flera stycken för att hindra 
rikoschetterna ut på de vandringsleder som vi såg. 
Under tiden vi ställde upp målen upptäckte vi att 
det var många som nyttjade den storslagna naturen 
till att ta långpromenader i. När vi påtalade detta 
för Anders så kom en av hotellets personal dit med 
en stor rulle avspärrningsband, har nog aldrig dragit 
ut så mycket avspärrningsband för en stage tidig-
are. Personalen hade även med sig bord till oss. 
   
   Till oss hade hotellet ordnat med en fin trerums-

lägenhet. Måltider fick vi avnjuta tillsammans med 
gästerna i en restaurang som hade buffé till alla 
måltider. VIP-gäster och de stora kändisarna fick 
äta i stora salen.
   
   Fredagsmorgonen kom med kyligt väder men 
up pehåll ¬– alltid något. Vi hade fått tiden mellan 
klockan 11 och 13 för vår aktivitet på fredagen och 
lördagen. Söndag är dagen då alla åker hem. Första 
dagen kom Anders själv ned tillsammans med 
några andra ur ledningsgruppen för Högfjällshotel-
let. De provade på vår skytteform och ville gärna 
fortsätta med skyttet. Sedan kom några få dit och 
provade på. Några stod bara och tittade på när vi 

visade hur 
det gick till. 

   Vi har alla 
skjutit på 
kortare tid 
än vad vi 
gjorde vid 
det tillfället, 
tjocka kläder 
och frusna 
fingra gör 
en inte så 
snabb.

   Det var 
inte så 
många som 

kom och provade på. Vi fick fin reklam på hotel-
lets reklam-tv som stod och rullade i entrén. Men 
det kan vara det kyliga vädret som avskräckte samt 
att vi var så långt från själva hotellbyggnaden att 
det inte syntes från hotellfönstren vad vi gjorde vid 
foten av slalombacken. 

   Under fredagskvällen så fick vi avnjuta ytterlig-
are en god buffé. I stora salen var det deltävlingar i 
de olika klasserna i Country-SM och Brolle var där 
som kvällens stora avslutning och rockade loss tills 
salen stängde.
   
   Lördagen kom med samma väder som fredagen, 
kyligt men inget regn. Det pågick en marknad en 

CAS goes country
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bit från hotellet och personalen sade att det var en 
tipspromenad som hade sin slinga förbi vår skjut-
ning och att de hop-
pades på att fler ville 
komma och prova på 
skytte. Det var förvisso 
fler som gick förbi vår 
stage men inte var det 
några fler som ville 
prova på.
   
   När vi kom till vår 
lägenhet så passade vi 
på att ta en liten tupplur, 
efter det en uppfriskan-
de dusch – deras varm-
vattenberedare hade gått 
sönder så kallt vatten var det som fanns. 

   När vi gått över till hotellet så visade det sig att 

kvällen till ära så fick vi äta i stora salen, en trerät-
ters middag. På scen så var det prisutdelning i 

alla de kategorier som 
Country-SM bjöd på. 
Det var intressant att 
höra alla olika typer 
av Countrymusik som 
finns, innan var vi 
okunniga om att det 
fanns så många sorters 
Country. 
   
   Söndagen var den 
stora hemresedagen, så 
även för oss. Vi pack-
ade ihop våra mål och 
åkte hemöver. Vi har 

blivit väl omhändetagna med säng och mat. 

Med en musikerfarenhet rikare så åkte vi hem.

på högfjällshotellet

På högfjällshotellet i Sälen blev countrybandet Four Leaf 
Clover årets vinnare i Country SM. Grattis säger GG!
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Bilder från Winter Range
Bilder kom men ingen text. Jag känner igen många, men inte alla, så jag måste välja att inte nämna någon.
Alla ser i alla fall både snygga, coola och tuffa ut. Typiska Western Shooters, med andra ord!



 

 

T N T 2014 
The Smoking Barrels Posse presenterar TNT 

The Nordic Championship of Cowboy Action Shooting 
på Amsberg Skjutbana, Borlänge, Sweden 

 
26 – 27 Juli 2014 

 
10 Stages Main Match, SASS rules apply 

 
Registrering via: http://www.swsf.se/ klicka på “Tävlingar och Resultat”, klicka sedan på 
“Öppen” bredvid tävlingens namn. Frågor via e-post till: tsbp@borlangepk.se 
 
Vänligen ange namn och alias, kategori 1á och 2á hands val. Alla SASS kategorier, 3 skyttar 
öppnar en kategori. Kategorier låses den 30 juni. Sista anmälan 20 juli. ”Back to basic”, ingen 
mat serveras. Vatten i dunkar på banan.  
 
Main match (inkluderande speed) avgift 400 SEK, kan betalas på banan eller via BG: 5554-
7699 senast den 16 juli. Gratis camping, skjuthallar tillgängliga för övernattning. Ingen 
elektricitet.  
 
Ammunition: Revolver 100, Rifle 100+. Shotgun 60+ 
 
Program: 
Fredag 
19,00 Registrering öppnas 
Vi tänder upp grillarna på kvällen 
 
Lördag    Söndag 
9,00 Shooters meeting   10,00 at stage 
Main Match 6 stages   Main Match 4 stages 
     
Speed matches:   Topgun Shootoff 
Revolver    Prisutdelning 
Rifle     
Shotgun     
Ett försök    
     
Old Western Dinner med Back To Basic, tag med din egen mat. 
Vi tänder upp grillarna på kvällen 
 
Vägbeskrivning:  Från Borlänge mot Leksand/Mora. Ca 7 km på rv. 70. Skyltar från rv. 70. 
 
GPS Lat: N 60º 33' 17.61" Long: E 15º 18' 10.88" (WGS 84), X= 6715373 Y= 1472454 (RT90) 
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Slaglåsrevolvern –  den äldsta Revolvern
  Till alla bra Västernfilmer hör det en snabb 
och välskjutande hjälte. Hur många gånger 
har jag inte suckat över min egen oförmåga att 
bara kunna “dra från höften” och sätta ett skott 
i målet på 20 - 25 m, oavsett hur mycket jag 
tränat.
   Nu hör väl 
det till filmens 
värld, men det 
fanns ju verk-
ligen folk som 
kunde skjuta 
bra där borta 
i västen, t.ex. 
“Vilde Bill”. 
   Men nu är det 
ju  en ordentlig 
skillnad mel-
lan den tidens 
vapen och dom 
moderna vapen 
som används i 
dag, så låt oss 
titta på hur man 
bär sig åt med 
just de äldsta 
Västern-vapet, 
slaglåsrevolv-
ern.
   I vår sport 
används ju bara 
patronladdade 
revolvrar. Re-
volvern är starkt 
förknippad med 
Västern. Cow-
boyerna hade en 
revolver med sig på hästryggen, geväret låg oftast 
på kokvagnen.
  En spänd “slagfjäder” ger kraft åt “hanen” som 
frigörs av “avtryckaren” och slår ner på tändmedlet 
som tänder krutet och ger kraft åt kulan. När du 
drar “hanen” bakåt spänns fjädern och “handen” 
som sitter på “hanens” sida går fram och skjuter 
“trumman”  så att “kammaren” är i läge framför 

pipan, där den “låses” fast av en “klack” som står i 
förbindelse med “hanen”. 
   Slaglåsrevolvern är ett vapen med en trumma 
med fem eller sex borrade kamrar som är öppna 
mot pipan och har en “tändhatts-tapp” i andra 
änden. Tappens uppgift är att vara städ åt tändhat-
ten när hanen slår ner på den, men är så konstru-

erad att det 
exploderande 
tändmedlet och 
det förgasade 
membranet 
bildar en lång 
stråle som 
tänder krutet i 
kammaren. 
   Man laddar 
genom att hälla 
löst svartkrut 
ner i kam-
maren, mäng-
den beroende 
på hur “kraftig 
laddning” man 
vill ha. Kulan 
trycks ner i 
kammaren.  En 
mycket smal 
rand av bly ska 
bli kvar runt 
hålet till kam-
maren, då är 
det rätt kaliber 
på kulan och 
den tätar väl 
mot kammarens 
väg. Man lägger 
lite smörjmedel 

“fett” ovan på kulan. På tändhatts-tappen placerar 
man en tändhatt. 
   Krutet till dessa vapen är ju “svartkrut”. Det krut 
som vi har i dag är betydligt bättre än det var på 
1800-talet mest beroende på att vi kan göra det bra 
mycket renare än då. Man brukar säga att vi be-
höver 30 % mindre i vikt för samma laddning som 
på 1870-talet. 

Att skjuta med

  Se så vackra de olika delarna av New Army Cal.44  m/1858 Remington Slaglås-
revolvern är där de ligger. Det är en magisk kombination av skönhet och funktion.

Kulan trycks ner i kammaren i trumman           Tändhatten sitter snyggt på plats
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   Man ger krutet betäckningar P och F beroende 
på kornstorlek. 1P = finkornigt, 2P = mellan, 3P 
= grovt. När det gäller F är det tvärt om. 5F  = 
mycket finkornigt, 1F = grovt. Till slaglås revolvrar 
är ofta 2P (3F) lämpligt. Förr hade man ofta krutet 
i ett kruthorn med krutmått i pipen men i dag har vi 
det av säkerhetsskäl i små plaströr med en laddning 
per rör.

   De flesta slaglåsrevolvrarna har en arm under 
pipan som hävstång för 
att trycka ner kulan med. 
Kulorna kan vara både 
runda och torpedformade. 
Man skjuter med blykulor 
gjutna av “mjukt bly”, 
om man har för hårt bly 
så kan kulan “kana” över 
“bommarna”  eller slitas 
sönder och lämna blyav-
lagringar i pipan. I dag 
är det svårt (och dyrt) att 
köpa “svartkruts-kulor” så de flesta svartkrutsskyt-
tar måste gjuta själva. Du kan ju använda både 
“rundkulor” och “torpedkulor” vilket som önskas, 
det är bara att gjuta. Faktiskt så får du en bättre 
träffbild med rundkulor än torpedkulor. Gjutformar 
finns att köpa för kulor i olika  kalibrar och former.
   Sist sätter du på tändhatten, sedan är det bara att 
skjuta. Colt och Remington är starkt förknippade 
med dessa vapen som ju var ett oerhört framsteg 
när dom kom. Men det finns många andra till-
verkare t.ex. Adams, Star, Allen & Wheelock m.fl.
    Slaglåsvapen är betydligt mer “individer” än 

moderna vapen, skjuter man med “originalvapen” 
är detta mycket markant. “Replikor”, vapen som är 
exakta kopior men tillverkade i nutid, är betydligt 
jämnare.
   Korn och sikte är betydligt sämre på vapen från 
1800-talet än de är på nutida vapen. Dom var små 
och obetydliga. Varför, kan man undra. På vissa 
av dessa revolvrar så försvann korn och sikte i 

avfyrningsögonblicket. Det är utomordentligt svårt 
att skjuta med ett sådant 
vapen och skulle ALD-
RIG förekomma på ett 
modernt vapen. Det är ju 
GRUNDREGELN vi lär 
en skytt i dag att ligga 
kvar med korn och sikte 
till efter skottet! Det 
fanns till och med vapen 
där siktet satt på “hanen” 
och när du avfyrade så 
rörde sig siktet.

   Slaglåsrevolvrarna var mycket populära och höll 
sig kvar till långt in på 1890-talet. När dom pa-
tronladdade vapnen kom på 1870-talet, så gjorde 
man en förbättring till slaglåsrevolvrarna, man gav 
dom trummor som kunde ta patroner. Med en sådan 
trumma har du ju en patronladdad revolver. Många 
Cowboys hade ju inte råd att köpa en ny patronlad-
dad revolver för 40 - 50 dollar utan fick köpa en lös 
trumma för 12 dollar.

//Oxdriver J.Carson
       

slaglåsrevolver

En New Army Cal.44  m/1858 Remington slaglåsrevolver

    Kruthorn, dito väska samt prydliga, och säkra, krutrör.             Gjutformar för tillverkning av kulor; runda och “torpediska”
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Jag kanske får ett mail
  Howdy Pards and Pardettes!
Ja, jag tänker regelbundet på Wild Bull 
eftersom jag stulit hans hälsningsfras.
   Long time no see, Bull!

   Jag har också tänkt extra mycket på Deadwood 
Walker och alla övriga i Spring 
City Bountyhunters i Lesjöfors!
   I förra numret placerade jag en 
annons ovanpå denna eminenta 
CAS-klubb. Deadwood Walker 
hörde av sig direkt och undrade 
varför dom inte var med bland 
klubbarna tidningen längre.
   Jag blev mycket bedrövad över 
mitt misstag och bad om ursäkt, 
och det gör jag även här:
FÖRLÅT Spring City Bounty-
hunters! Det var inte meningen!
   I efterskott blev jag också glad. 
Nu vet jag att åtminstone du, Deadwood, läser The 
Gunslinger Gazette. Rätt noga också.
   Det är så fascinerande att läsa alla nya medlem-

ars hemorter och alias. Jag fantiserar ibland om 
hur vackert det måste vara i t.ex. Påarp nu. Inte 
kallt och eländigt som här i Riala. Undrar vad Lady 
Fairhaven har för rigg? Ja, sånt kan jag fundera lite 
över.

   Det vore intressant att se vad 
alla kära Cowgirls har för utrust-
ning. Somliga damer har lite min-
dre händer så jag undrar också 
vilka revolvrar ni skjuter med.
   Jag skulle vilja att alla Cow-
girls tar ett par bilder av sig och 
sina doningar, förklarar lite kort 
om det funkar bra eller inte och 
sen mailar det till mig. Vi kanske 
kan tipsa varandra lite?
   Några Cowboys kanske kunde 
berätta ifall ni har problem med 

att få träna och tävla för familjen?

Vi höres/ Blackie Blacksmith

Mail to: gunslinger.gazette@gmail.com

Blackie och Virvel. Detta var inte igår...



   Mmmm, så gott och varmt i magen. (Ibland är det ju både svalt och regnigt här i landet). Eftersom man oftast 
sover tungt och gott efter en dag på rangen gör det inte så mycket i fall man råkar ut för väderspänningar...

Ärtsoppa, plättar och Punch
   Enkelt och vansinnigt gott! Köp med en “korv” ärtsoppa och värm över lägerelden. Punchen ska också 
värmas. Lite knäckebröd är gott till soppan. 
   Vispa ihop plätt- eller pannkakssmeten redan hemma och häll i t.ex. en tom pet-flaska. Lätt att pytsa i 
pannan eller laggen och steka över elden. Punch fins i putte-flaskor.

Pannkakssmet för ett par personer:
2 ägg
2 dl mjöl
4 dl mjölk
1-2 krm salt
Smör till stekning
(Lite smält smör i smeten gör det ännu godare)

Vispa ihop ägg, mjölk och salt. Tillsätt sedan mjölet och rör om kraftigt, för bästa resultat rekommenderas 
en elvisp för att slippa klumpar.
Lägg i en klick smör i pannan före varje gräddning.
Servera med någon god sylt eller kanske strösocker och Punch. Somliga kräver även vispad grädde...

Adressfält

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


