Thomas
och Torben
stod
pall för
pressen i
Hessen

T

Av: l{ils-Anders Ekberg

2017 ärs VM i PPC arrangerades av tyska
BDMP:s avdelning i Hessen. Den egna
anläggningen ligger i staden Alsfeld.
Naturligtvis hade mänga svenska PPC-skyttar
tagit sig dit, och lika naturligt skördades det

en del guld.
Thomas Svensson, Linköpings Skf. blev världsmästare
i den allra mest prestigefi,llda vapengruppen, Revoh-er

1500, och Torben Rundqvist,Värgärda PSK, krossade
allt motständ i 5-skotts Standardrevolver 2.75".

Silver- och bronsmedaljer fick ocksä folja med
hem. Regerande mästaren
Jens O'Konor, Atlas-Copco
PK, var hack i häl pä Tho-
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Alsf eld har anor frän medeltiden. Här torget, med rädhuset i mitten.
Turistbyrän, till vänstet visste inte mycket om nägot pägäende
skytte-VlVl, men mänga korsvirkeshus och en kommande IVlartin
Lutherfestival rekommenderades, [\4änga skyttar hade nog gärna
velat haft hjälp att hitta nägot av de otaliga värdshusen i näromrädet
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fublikt är matchema mellan
nationslagen det stora dragplästret, och här har brukar

mas

Sverige ocksä briljera. I är
blev kungariket dock utan

Äh1b eck, Torna-Hällestads

medalj er. Revolverlaget (Torben ochJens) slutade 6:a.Jens

i R1500 och knep silr"ret.
Samma valör fick ockiJohan

PSK, i bäde Open och Disringuished Pistol ochThomas
Svensson i Stock Semi Auto
och Standardrer-olver 2.75".
Han knep äl-en bronspengen

hade ett forargligt sent skott
och blev av med 10 poäng,
men även med dessa 10 hade
det inte räckt upp pä pallen.

i

lien och Osterrike. Pistoilaget,

Standardrer-olr-er -1".
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Frän pistolmatchen. Frän vänster: Det norska laget (Bröderna
Hegstad), Sydafrika (M. Begg och M.S' Gilbert) samt Sverige (Johan
Ahibeck, Thomas Svensson) Begg lyckades skiuta tvä av sina serier
pä Hegstads tavla. Hegstad fick skjuta om och höll nerverna kalla,
men för Begg var matchen förstörd.

Alla Range 0fficers samlade för gruppfoto. De har all anledning att
vara nöjda. De fick generös och välförtjänt dricks.

nrecl elljr-rs, ttrett clet frtitrs
inte rrog nted strärn - lll:ltilr-

kabclri var fijr klcn.Att l:igga

en ny s:iclan kr:ivdc ltt lancls
vügerr r.rt:rnfijr bltrau grrivdes
rrv ett kort t:rg, och rtrynclig-

tiir clett:r rur':rr
clelstltsnrvtrcli gheterrt :r tort[aranrle pit.
hetstillst:inclel

Det tyska skYttet verklr h:r relationsprobl etn rrt ec1 ru'rrcligheteln:r. Pri skjutbrnart rriclcle
qcnerellt lbto och fllrrrf?ir'bud. Mln :ir oroliq :rtt bilcler
sk:r dvkr upp p:i itrterriet och

I R1500 knep Sverige de högsta

valörerna. Guldmedaljör blev
Thomas Svensson, silver tog
Jens O'Konor, Atlas Copco Pk.

hitt:rs

en i Alstelcl :ir ocksi lolrrtcle.
rnen tvvliLr ir.rte lirltlig. Arbetet l-rar clrabbats rrv stincligrr

:rl polisen, sotu hit-

tar rt:1qot :rtt :trlnrlirk:r pä ocli
onrcrlclbrlr stritr ger b:rnan.

I'rancllagt a1la tillst:irrdstr:igor.

Or-er hLrr-lrc1 trrqc-t hjillcr rttan
en lrrq profil.luqrt ttte,:licr och
ingl politiker svr)tes ti11. I'}ä
turistbvr:in hltcl.- nratt "loq
sett ett ntcjL ortr tr:t't skritte".

Det nresta gick att hl ör'ersccnrle mcd, nren blistcn pri ljus
pri cle nvbvegda banot'trl vrr

VM? Jalir... M:rrkrrrdstbra
lokalr boenclerr nä. ilet har
r.i 1og ilte ejort. .. Nlen Mrrr-

till irritrtion.

tiri Lu therli:stir.:rl en kotlltriande helg sig trr:rti fl-rtn etnot.
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Det rysk:r s:ittet :rtt bvgg:r
inrreb:ir tnätrga blinclen och
irrbr ggJ.r ktrl[rrrq. löt'.rtL ittgtt
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Ovanstäende smä förtret oak-

och

tat, verkade skyttarna nöjda

nästan irtget naturligt

med visrelsen. Positivitet är
ingen bristvara inom PPC. f

skrot skulle kotttt'tia

in. l)etta avs:ig tnatr

1ösir

Banans mest upptagna personer jobbade med maten. Kö frän
morgon till kväll - mest för de nygrillade hamburgarna. Hur mänga
som stektes visste man inte, men det mäste ha varit ätskilliga hundra.
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Tävlingsledaren Johann
Wizofsky och WA1500presidenten Friedrich Storrer
verkar avslappnade. När de
ansvariga intar oenna Positio,r
är det en mätare pä att allt
fungerar.

Frän fotoförbudet hade er

utsände dispens. Fotoglada
svenskar var annaTS inte helt
komfortabla med detta.

Alla världsmästare
Revolver 1500
Pistol 1500
Distinguished Revolver

mLStandard Revolver 2,75" 5sk
Standard Senri Automatic P

Thomas Svensson
3a)

Klubblag Revolver
Klubblag Pistol
Landslag Revolver
Landslag Pistol
Bästa darn Revolver
Bästa danr Pistol

Thomas Svensson, Linköpings Skf
Ralf Vanicek, SLG TNT Berlin
Ralf Vanicek, SLG TNT Berlin

1489-O91
1491,O98

595-O42
s96-041
597,051

Ronran Hauber, SLG Feuersch. Regensburg
Bernhard Paul, SG Hopfgarten, GER
Markus Emnrel. SLG BDMP Diez e.V GER
Roland Miles, Dryden R & P, CAN
Torben Rundqvist, Värgärcla PSK
Roland Miles, Dryden R & P, CAN
SLG TNT Berlin (Geikowski/Vanicek)

1

SLG TNT Berlin(KernmA/anicek)

1

Tyskland (Hau ber/Vanicek)
Tyskland (Hau ber/Va nicek)
Linda lekel, Whiteman Park, AUS
Linda Jekel, Whiteman Park, AUS

1476-075
1460-063

480-036
478-035
392-O19

480,040
186-065
185-069
1190-072
1191-064
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