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Tomhylsorna kastas ut snabbt inför omladdning.

I Cowboy Action Shooting behövs
två revolvrar för att kunna delta i
tävlingarna.

Mer på webben
Se tv-klippet där
Cigar Swede visar hur
man skjuter som en
riktig cowboy på ttela.se
”Cigar Swede” demonstrerar hur omladdningen av hagelgeväret görs snabbats.

”

Du måste se ut som
att du är från innan
1890
lingsgren. Något som Cigar Swede
demonstrerar när han tömmer
magasinet på sitt Winchestergevär i
de uppsatta plåtmålen. Det hela går
så snabbt att första tomhylsan inte
verkar hinna träffa marken innan
det sista skottet är avfyrat.
– Det handlar om att skjuta fort
och utan att missa. Även om vi inte
har riktigt den här tävlingspressen
på oss i den här klubben.
Tävlingarna delas upp i så kal�

lade ”Stages”, där tre olika typer
av mål ska bekämpas med hagel,
gevär och revolver. Det hela går på
tid och en miss eller om skytten träf
far målen i fel ordning så innebär
det pålagd strafftid. För att hålla
ordning på tiden så används en så
kallad Beeper, som mäter tiden från
det att den piper tills sista skottet är
avfyrat. Något som kan sätta igång
tävlingsnerverna på riktigt.
– Man kan ha övat hur mycket
som helst, men när den piper till
så kan man glömma precis allt man
lärt sig.
Trots att det kan verka dyrt med
en sport som westernskytte menar
Jörgen, Cigar Swede, att det inte är
en högre kostnad än många andra
sporter.
– Jag körde gokart under många

år och det var betydligt dyrare. Men
ska man precis börja med det så är
det dyrt initialt. Men det går att få
tag på begagnade vapen relativt
billigt.
Men när väl vapen och grundläg
gande klädsel är inhandlade så går
priset för att utöva hobbyn ner.
– Sen har du nästan inga kost
nader. Jag laddar min egen ammu
nition så jag ligger på lite över
en krona skottet och jag skjuter
ungefär 3000 till 3500 skott om året.
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”Cigar Swede” demonstrerar omladdning av geväret.

