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Svl P*ler $iegel

Glädien stod lrögt i tak när förbundsorclförande
Anders Biörck delade ut de gigantiska
segerblrcklorna till de tvä svenska lagen som vann
landskampen i bäde P- och R 1500. Massor av berönr
frän de gästande nationerna visade ocksä att Sverige
kan arrangera ett ltögklassigt VM.
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Thomas 0'Brien, irländsk PPC-fantast!
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Frdn v$nster: Vibeke Bildt - 0rdf. i KLrltur- o Fritidsnärnnden
i Hucitiirrge. Anders Be riin * represcntant för Stocklrolms
jn g. Katä rina Beril g ren
I drottsf örva itn
- Komniunstyrelsens
ordJörande i Sotkyrlta, Cc,nny Kristensson - ordf, i

ürganisationskornmitten samt Mattias Gökinan
Friticlsnämnden i Botkyrka.

- ordi. i Kuitur.
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;'verigcs liilsta vlirlc{smäslerskrur i l)l)(l l5()o .lrrxlllj\'t"l-

(
tlcs liileJi)rnlist irv ir'öJiricc

f)onny Kristenssotr
och Michael Axell i sPt:tsen'
PSK, med

slult ctt stort rnt:rl duktigl

funkdonärer trän olika kir"rLr-

Trrlü*r. pl Hircksjäbaurn i
linse. StockhoLn'

De nYa PPC-banorna oc}t
VM-tär'lingar nr invigrlcs
av

llotkyrkr koulrlttn's

st1'..-

114
ri:lsc ordfü r'andc I{lrtart
trcll
slrtlr
Politikt'r
B.'r**r",r.
."or'.i.,-rr*,,ttl tiln Hucldi ngc
,,,1h St.rckhr'rlrtt. l)c tre kolrtllltllleroa bidrog tillsirrutna[-s
rnccl c:a 3 nliljoncr kronor

till

cien utbvgg rad rrv bauot-

att
llrl sorn vrr uödvärrtlig fiir
kurtn:l alrattgcrä ettVM'
Det hela inojliggiordes givetvis ocks;i tlck vlrc nrYcket

idccllt arbtttl
klubblml-

:l' tle bcrälda
h'nt

Tävlingama Pägick- undci
l):l.ilts;lr oclt skvttu trän cl\':r
tlclrtltl' [':t ]tllrcs t'rl'rts

tiolrt'r'

iö rutclrtr ti!r'üundsordfortrrrtltr

stYrclscord,\trdcrs l3liirck'
-llirgitta

l{unclberg
lörsnelcrr
och t:ivlinllkilintnirri:ns ordfrirarrde Nii-s-Anders Ekbtrg'

1y6

15rrr r

prcsi.lt'nt Irirdrrch

tlelStttrrcr ,r,.d f't't Molnk;
tirrilgt'tft'ttrt'
11'g i triv[iLrS.rt
rrr':lltrrl
1;1dr' lrch iöijtlc ttcLstr
v'.llven tlcttr VM nted stor'
sp:itrttirtr-l

frirt crt trirrrlirlcrl

fulls.rtt iskid.rrliktrt

e'

Mänga intemationella

tcr sylltt-i

i

vrtttlt't'

qi:Ft':ttt

,iet ivsL,r fr-illrrrrrdt't tiir
rnilitär- tlcl"I Polisskvttilr'
llDN4P. kom Presitierttert

Resultatredovisningel! var lysande

llieter (lruefrath,

viceprt:srtlent Thorrras \V;lgcnfiihr och

viccVl) für :rdministrltiotlen
u.r l-]DMl) l):rviti lJr'rrtdcrt-

o".. A,t.l. fl'titl Attitrrlr.,, k.r,r-t ( -irtitcrirrc Ferrcll'

'b,.,t

presidcnt i Pistol Arrsrrali;r
inc" C-lathcrinc Pirssadc Ph
:ltr välkoruna :rila skYttlr till
ppC_VM i A'str.rlien 2r.)13.

llhnrl handhrtra trlrns

tYs-

ka Sl(i SAUEI{ i sanrruir triit

sorn SP()l\TE{l All' DAE/
F& l{ Sporr.,iclt Sclnditr:rvi:ttt
Altrt:. Avctl äqitrl)it iI\/ tlrlllall

MEF,I{LE-TÜ NIN(']' I{Alf
och SYli'ia Merklc hrtrle kornrnit cill rletcaVM.

Arets VM dominerades stott
,rv ttskr rkytr.lr strttt l\olrtan

l\;rlf Vrrrictl* oclr
vLrrt
['e tt'r l)ück. tttctt :ivctt

H.r',1","r,

svcnskr skyttrrr v-lnit iritlividrrt:ll.t prtsct'. Thtrrrtas svet){\oll

blcv v:illdslrlistrrc t St'tridarrllist,ri .5" Fr' (Strlck scttli ttt'r,,,t-r.,ta,1-

Jirrr' Fortbe r r'l

fitk

silvcr i klisst,n ()Pen, Mirttias

I)erssott silrrer i Stanllardpistol (Distirigrisheil Pistol) och
NP-'l ',l /

Det österrikiska VM-teamet.

Det irländska VM-teamet

Det brittiska t€äm€t Niel Jones och
John Hobinson.

PPC"presidonten Friedrich Storrer
med fru Monika"

Australiensarna med
president Catherinc
Fettell i vitt.
Delar av det tyska
VM-laget"

En present

Jens

()'Iiouol

iJoftt rr.t,o!rc

bron-s t Strrr 6 " (i")istinguisher"{

rcvolvcrJ.
Ar.'en r'rrilfiirnlrlcn i

VM-

lcrlniuqt'tr (-ttrrrty Kt istcris'
son erövrarle ert brousrrredalj
i Standanlrwtluer 2 3/4" lütf
l)ut1), trots aü hin lude ätskilligt arrnat att görn utrder
dessa hektiska d:rgar. l3r,ista

klubblag i ll.evolver var Lirtköprng Skl- rncd Jonm S3äber"g or:li {.ieorge Ekstliirn.

VM:s bästa skytt, llonran
Hauher, kur:de äka hent tned

ctt cxtra stort lcei)dc pä llip*
p:rln;r.

lrrn vrrur rriirrrligcrt irttc

NPJ'I1

Det svenska revolverteamel

till funktionärerna. Alla skyttar skrev sina namn pä skylten

brrr.l pokller. nreda.ljer" och

:llJ, utill) ;ir.'ctr r" vlrpcrttit lll()I !{r'll('rijst SItrttsrltdc }rt'iser sonr en SIti SAUEI{ X
Six. en Htckicr & Kttch o.:li
li"äl lvlcr:klc-Tirnittq cn S.!W
68ö revolr.er.
PPC-VM i Sverige tick hiirsst:r
Lretyg ar. de gistalde skvttrrta. I)et fi"aurgär intrr rnirtst rv

det c-trail iriänclarn:r rkick:rrle efter hcnkomstcr:: "l*i'
Ital ,ut ,tl,toltttcly ltrillitttt titut.

it

uus a .geat cxperienr'c. Sutden has set neu, standards -fitr tht
u'ny i n tt'lr i it.fi
tltf l't4fi!'J
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ttL' irt nl'rt itint
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PPC-VM

-

ett genombrott

Av: ßasti Naumsnn
Jag upplever det ronr ott genonlbrott för

$enrkt pistolslqrlte när

iag derrna augustidag 2ü11 stär pä grusplanen i folkvimlet och
betraktar de dignande prisborden och de elva nationsflaggorna
som draperar väggen lrakom prispallen.
Mänga internationella honoratiores finns pä plats och prisutdelningerr hälls pä engelska av vär förbundrordförande Anders
Biörck. Eland skyttar och äskädare talas tyska, tieckiska, holländska och gud vet allt. Här finns skyttar trän Storbritannien, lrland,
Nordidand. Kanada och Australien{l}. Skyttar frän "down urrdef.
frÄn andra sidan iordklotet har kommit till Sverige lör att släss om
världsmästärtitldrnäl Det är nästan rä man fär gäshud.

Till allt detta kommer en tävlingsledning som sköter r"rppgif,

terna professionellt. Modern rädlös kommunikation används
för funktionärer. tävlande och äskädare. Och ingenting av detta
kränglade. Det finns all anledning för säväl funkrionärer som oss
andra att känna stolthet över detta,

