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   Det finns eldsjälar lite överallt omkring oss, men vissa har gett lite mer och utmärker sig lite skarpare 
än oss andra.
   Dom där som gör det lilla extra, inte bara för sig själva, utan för oss andra så att vi kan ta del av deras 
resultat i kämpandet. 
   I slutet av 1990 fanns det en klick eldsjälar i Skandinavien som var vuxna nog och att inse att vi alla har 
ett barn inom oss, och startade denna utmärkta sport vi håller på med. Allt detta är historia som kan läsas 
om på internet, men personerna bakom detta få inte glömmas. 
  Killbilly Norton var en av dem på norska sidan som startade upp sporten, CAS, i Norge. Ett år senare 
gjorde Wild Bull likadant i Sverige. 
   Nu snart 15 år senare är vi där vi är. Vi har alla oförglömliga minnen från den tid vi har hållit på att 
skjuta CAS, oavsett om det är från första början eller endast en tävling. 
   2006 blev Killbilly Norton hedersmedlem i det norska förbundet, SWS. Killbilly Norton har nu tagit sitt 
förnuft till fånga och flyttat till Strömstad, Sverige. I och med detta vill vi härmed välkomna denna eldsjäl 
och säga att han även här hos oss, SWSf, är hedersmedlem, så länge gräset är grönt.
   Naturligtvis vill vi i styrelsen passa på att även utnämna vår egen entusiast Wild Bull till hedersmedlem, 
för allt det han har gjort för sporten i Sverige, så länge himlen är blå. 
   Under 2011 har vi i styrelsen funderat över våra medlemmar angående detta ämne, och en person till 
har hamnat på hedersmedlemslistan: Capten Wildbeard, från vårat södra grannland Danmark. 
   Utan uppmaningar från andra, endast från sitt eget inre har han spritt sporten både i Danmark och 
Sverige och visat sig på nästan samtliga tävlingar i Europa. Att han själv har tagit initiativet att hålla 
kurser utanför sitt eget territorium gör att vi även utser Capten Wildbeard till hedersmedlem i SWSf, så 
länge vatten rinner.

Det är en ära att få gå i era fotspår.
/Ray Heartless

Ordförande Heartless citerar Winston Churchill, som prisade RAF’s insatser i kriget 1940

Aldrig har så många, haft så få, 
att tacka för så mycket
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Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2012.
   Du riskerar att bli av med bådet ditt alias och ditt exemplar 
av Gunslinger Gazette om du inte betalar i tid.

   Gå in på hemsidan www.swsf.se för att betala din medlems-
avgift och kanske uppdatera dina personliga uppgifter.                                                             
                                                                        Hälsningar styrelsen
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Datum

     24/3

26-27/5

31/5-2/6

9-10/6

16-17/6

29/6-1/7

    6-7/7

12-15/7

PlatsNamn/Arrangör

Wild Bunch Match
Samuel B Carpenter
4th German Territorial Roundup
German regulators
Six Feet Under
Quantrill Riders
The Long Lost Trail
The Smoking Barrels Posse
The Blue Mountain Trail
Northern Rangers
Purgatory
Dynamite Town Marshals
The Norsmen Trail

Over the hills and far away 
Eidsvoll Whatevers

Eidsvoll
Norge
Tokerud Gård
Norge
Phillipsburg
Tyskland
Løten
Norge
Borlänge
Sverige
Sundsvall
Sverige
Lesjöfors
Sverige
Loppi
Finland

Typ

WB

SM
WB-SM

NM

9-12/8

21-23/9

Days Of Truth

Indian Attack
Torsby Desperados

Dabas
Ungern

Torsby
Sverige

EM
kommer SASS mem-

bers only

  

Pioneer Shootout
SASS Norway

Løten
Norge

SASS-
erkänd
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   Det finns en länk till ett resultatprogram ”Round up” att hämta hem på vår hem-
sida, swsf.se. 
   Styrelsen rekommenderar detta program därför att man kan som läsare se alla 
detaljer som missar, procedurfel, minor osv. Det gör det mer intressant att titta på ett 
resultatprogram och jämföra sig med andra än om det bra står 353.45 som inte säger 
någonting. 
   Många av våra tävlingsarrangörer andvänder sig redan av detta program, och tyck-
er att det är lättarbetat.
   Det finns säker andra program att använda sig av, men som sagt, styrelsen rekom-
menderar att svenska tävlingsarrangörer andvänder sig av ett detaljerat tävlingspro-
gram. 
   Det finns en enklare exelversion också, som 
Grave Spite har knåpat ihop.  Har ni några som 
helst frågor angående detta, kontakta Grave Spit på 
info@swsf.se
 
Med vänlig hälsning Styrelsen

 
     
   Någon gång under maj månad kommer vi att 
hålla en RO1-kurs i norra delen av Stockholm.
Alla som behöver gå kursen är välkomna, inte 
bara Stockholmsbor.

   Som ni säker vet, så är det obligatoriskt att ha 
en RO1-utbildning för att få tävla i Sverige.
Anmäl er på info@swsf.se så informerar vi er 
om en exakt tid längre fram. 
Håll även ett öga på vår hemsida www.swsf.se, 
där kommer mer info.

Med vänlig hälsning Styrelsen

 

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

P.S. Märket på köpet D.S.
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Manda%d utgår

2011 2012

ordförande Ray mandat 6d 71 år8 nyval X

sekreterare Hipshot 1 år kvar X

kassör Eagle S Women 1 år kvar X

ledamot Shotgun Joe 1 år kvar X

ledamot Grave Spit mandat 6d 72 år8 nyval 1 år kvar

ledamot Rawhide mandat 6d  72 år8 nyval 1 år kvar

ledamot GuncrazyJMaK mandat 6d  72 år8 nyval 1 år kvar

suppleant Boothill Bob mandat 6d 71 år8 nyval X

suppleant Marchal  E Frost mandat 6d 71 år8 nyval X

Revisor White Angel mandat 6d 71 år8 omval X

Revisor Black Walker mandat 6d 71 år8 nyval X

Suppleat Joy Mc Queen mandat 6d 71 år8 nyval X

Valberedning

Sammankallande Ace Heart mandat 6d 71 år8 nyval X

ledamot Boss H mandat 6d 71 år8 nyval X

ledamot Smokey Pete mandat 6d 71 år8 nyval X

ledamot Crazy Cook mandat 6d 71 år8 nyval X

Hipshot har försett oss med dessa aktuella uppgifter
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   En alldeles vanlig helg.
   Det var en skytt som satt på jobbet och tittade på 
klockan, ”kommer jag att hinna hem före gästerna” 
undrade hon. Plötsligt såg hon en öppning bland 
datorskärmarna och slank ut. Först en vända till 
bystugan och släppte där in en förväntansfull 
dam som skulle hyra stugan för att fira sin 60-
års födelsedag med goda vänner. Det tog lite tid, 
snabba blickar på klockan gjorde det klart att här 
var inget magiskt land utan klockan den gick som 
vanligt.

   Körde smidigt och effektivt i den hårda trafiken, 
nu skulle stockholmarna till Sälen och åka skidor, 
det gällde att utnyttja fördelen av att hitta i stan. 
Stannande för att höra hur långt värmlänningarna 
hade kommit, -”Inte alls” svarade Cook, -”Hungry 
har inte hämtat mig än”. Insåg snabbt att de inte 
skulle hinna till Staffans, nytt samtal nu med Boss. 
–”Vart är du? Värmlänningarna kommer inte att 
hinna till Staffans”. –”Inga problem jag åker dit för 
att handla, be dem ringa mig och göra sin beställn-
ing”. Nytt samtal till Cook –”Ring Boss om fem 
min så handlar han åt er”. 

   Fortsatte hemåt. Backade in på gården och snabbt 
upp för trappen. Av med jackan, jaaa, jag hann 
hem före gästerna, tänkte hon. I samma ögonblick 
hördes ljudet av en bil. Snabb kik i dörrspringan 
gav svaret ”Nu är de första gästerna här, härligt”. 
På med jackan igen, ned för trappen och hälsar glatt 

på Black B och Stranger. Väskor har de många av 
så alla händer behövs. Upp för trappen igen. In och 
av med jackan. ”Nu äntligen kan helgen börja!”, 
tänkte hon.

   Gästerna hann bara sätta sig ned så kommer Boss 
in genom dörren, även här ett härligt återseende 
efter alla dessa månader. Skyttesnacken kom igång. 
Har du sett den här och den där, hörde du att, 
mycket att ta igen sen sensommaren. Snacket kom 
in på nyförvärvet, en kulgjutningsmaskin. 

   Hon passade på att bädda åt gästerna, sånt en 
hemmafru skulle gjort innan men inte arbetande 
skyttar, men det mesta löser sig. 
   

   Nu hade snacket verkligen kommit igång, maski-
nen skulle åses, ut och besiktning av alla dess delar 
skedde, mycket kulsnack blir det. Kylan gjorde 
sig dock påmind och snabbt in i värmen igen. ”Nu 
skulle det smaka med mat” tänkte hon. Lite mer 
snack om kommande tävlingar, möjlighet till att 
åka till EM i Ungern. Nu kliar det allt lite i skjut-
fingret. Plötsligt händer det, ljudet av en bil, det är 
så på landet att här hörs det när bilar kommer… 
Snabb kik i fönstret, mycket riktigt här kommer 
matteamet, Hungry och Cook.

   Boss började laga mat, det mesta är förberett så 
snart började det lukta mat. –”Mm, va´gott det ska 
bli med mat tänkte hon”. Snart satt de tillbords och 

   Mycket snygg detalj på Hungry Wallace’s bössa!

   Black Walkers pappas salutkanon, så fin den är!
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måltiden började till andra förrätt Nobelsoppa och 
till varmrätt Skinkgratäng. –”Andra förrätt tänker 
du?” –”Ja, den första bestod av hamburgare på 
väg”. Skyttesnacket fortsatte. 

   En vända ut för att flytta Hungry´s bil och för att 
Hungry ska få bese kulgjutningsmaskinen, härligt 
med samma intresse. Några har stora och andra har 
små. Alla samlade sig runt bordet och nu har vär-
mande drycker gjort att Hungry`s förråd av fräck-
isar tinat upp. Många goda skratt innan det var dags 
att söka upp sovplats efter John Blunds besök.

   Lördag morgon, grötfrukost och mackor, plus 
Gevalia kaffe –”Det måste passa med Gevalia 
kaffe även när man har planerat besök” tänkte hon. 
Packa ihop det sista och hopp i dubbla långtrosor 
(hon hade ingen gylf på sina värmebyxor), lite kallt 
ute, -4´, så det är bäst att bylta på sig. In i bilarna 
och bilda karavan på väg till fortet, den är bara sex 
minuter bort så de var snart där.

   -”Se där fortet” tänkte hon, -”nu börjar det likna 
nåt”. –”Se där kommer en tomtenisse, men nej, det 
är bara vår egen nisse Porko Rosso som kommer 
fram under camp taket”. 

   Snart har alla kommit och välkomstsaluten ljuder
över nejderna. –”Vår vintertävling är nu offici-

ellt öppen, välkomna” hälsade Black W. Efter lite 
glögg&kaffedrickande och uppackning så var det 
dags för stagegenomgång.
   
   Black W höll stagegenomgången och snart var 
förste tävlande i gång med skjutningen. –”Härligt, 
så här ska det vara, kanske ett tiotal grader varmare 
bara” tänkte hon. De var inte så många men med 
lite hjälp av blivande medlemmar Bad Back Pete, 
Black Walkers pappa och El Lobo så flöt skjutnin-
gen på snabbt och smidigt. 

   Efter två stager så kom Black Walkers pappa 
med förslag om glögg och smörgås, vilket alla 
accepterade snabbt. In under camp taket där elden 
sprakade muntert. Smörgåsarna lades på gallret så 
de tinade, fram med muggar och så satt snart alla 
och mumsade i sig lite go-fika. 

   De var ju inte på fortet för att fika så snart var alla 
tillbaka på stagen för genomgång av tredje stagen. 
Tävlandet flöt på lika smidigt nu, pang & pling 
hördes och bommar räknades, hagelmål vältes, allt 
som det ska vara en alldeles perfekt dag på fortet. 
Solen skiner, oj var härligt allt kan vara i fortets 
värld. –”Härligt att vi står sida vid sida nybörjare 
och EM vinnare” tänkte hon. 

   Dags för dagens sista stage, den fjärde, till den 

   Och här har vi Porco Rossos laddstation. Ordningen 
verkar vara exemplarisk och praktisk.

   Här ser vi Black Walker in action med bygelrepetern. 
Naturligtvis var glöggen het men alkoholfri!
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var det en kortare förflyttning, gevären lades på 
flaket på vagnen för lättare transport. Så var de då 
framme vid stagen. Här märktes dock att det kan 
vara farligt att gå själv i den vilda skogen för nu 
saknades några skyttar. –”Men se där, där kommer 
de ju, plötsligt kom först en och sedan den andra 
försvunne skytten”. Nu är allt som det ska igen på 
fortet. Alla var nöjda och skjutningen kom igång. 

   Om någon undrar om vi hellre var med de andra 
skyttarna som är hemma i sin soffa så -”Nej, vi 
trivs bättre här, med att vara på fortet och lyssna till 
pangande & plingande”.

   Efter lite korv&bröd och lite mer skyttesnack så 
var det dags att åka hemöver. Hungry och Cook 
åker hem och istället kommer Black W och Rosso 
över på en taco middag. –”Mycket gott” säger de. 

   John Blund kom även denna kväll och vi sov 
några timmar innan det var morgon och frukost den 

andra dagen. Dags för lite sagor på tv´n, -”Förstår 
inte alls mig på denna saga där de åker skidor, lite 
mer begripligt när de stannar ibland och skjuter” 
tänker hon. 

   Alldeles för snart är det måndag morgon och 
hon är tillbaka på kontoret, sitter och dagdrömmer 
lite. -”Vad är då en dag på fortet? Det kan ju vara 

tråkigt, långtråkigt och alldeles underbart! Hur ska 
jag hinna sy klänningen till EM?” och tänker på ett 
gäng möss som sjunger –”Vi ska sy den, vi ska fixa 
… till den stora galakvällen”.
-”Vi ses snart fortet och då kommer många fler 
skyttar!”

/White Angel
 
Alla foton: Bad Back Pete

   Denne vilde man kallas i texten Northern St Ranger 
men han är väl ingen främling för oss som Shotgun Joe?

   Här är det Boss H som pangar loss i vinterkylan. Vem 
som vann? Det vet man aldrig...

Skicka din märkesserie till Grave Spit:
Hans-Olov Forsman
Storbränna 154
860 25 KOVLAND
Betala skyttemärkena på postgironum-
mer: 199 35 55-0
 
OBS! Notera på bestälningsformuläret 
vilka märken det gäller
Märkena skickas till dig eller din klub-
bansvarige

Fraktkostnad på 15:- tilkommer

   Skyttemärken i guld, silver och 
brons. Minst silver måste du klara 
för att få licens på enhandsvapen, 
när polisen godkänner vårt förbund. 
Priset är 30:- st.

   RO 1-märket t.v. är gjort i 
blått och guld och RO 2-
märket t.h. i rött och guld. 
Märket ingår i kursavgiften. 
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   Jag skjuter med en Uberti Peacmaker nickel 
med elfenbensimitaion-kolv och 5 1/2 tums pipa.
 Jag har lite laddtips som fungerar bra for mig:

   Kaliber 45 Long Colt, 255 grains blykula,  krut 
Schweizer nummer 3, 35 grains, utgångshastighet 
260 meter i sekunden.  Traffar mitt i på 25 meters 
håll med lagom rekyl och väl samlat.
 
   Jag har provat 40 grains krut också alltså kopierat 
gamla tiders laddning. 
Då blev det 280 me-
ters utgångshastighet. 
Träffar mitt i fortfar-
ande men lite storre 
spridning och bety-
dligt mer rekyl. 
   
   Vill jag skjuta 
rökfritt så anvander 
jag samma kula och 
9 grains Vihtavuori 
N340 krut, utgang-
shastighet 254 meter 
i sekunden. Träffar mitt i tavlan på 25 meter och 
ungefar samma spridning som 35 gains svartkrut-
sladdningen men rekylen upplevs som mindre. 
   
   Jag skjuter även med min Husqvarna Rolling-
block jaktmodell kaliber 12,7-44R med 65 cm pipa. 
Det är ju en licenstillverkad Remington Rolling-
block. Den laddar jag med en 450 grains kula i bly 
och 70 grains Schweizer krut med utgångshastighet 

på 364 meter i sekunden. Med uppfällbart trappsik-
te med siktskåran dragen längst ner så traffar den 
mitt i tavlan på 50 meter och spridning på bara 3-4 
centimeter och lagom rekyl. 
   
   Alla komponenter med hylsor, krut, kulor, med 
mera, kan man få tag på hos Skytteservice Black-
powder Firearms i Ängelholm, som för övrigt är en 
mycket bra affär där affärsinnehavaren är mycket 
kunnig inom det mesta av skytte. Ägarna delar med 

sig av sina kunskaper.

Lite extra informationen 
gällande anslagsener-
gin: 45 long colt med 
rokfritt krut har 532 
juole och med 35 grains 
svartkrutsladdnig har 
den 558 joule och med 
40 grains laddning har 
den 647 juole .
12,7x44r kalibern har 
1934 juole 

   Med vänliga hälsningar/
 Billy The Kid SWS 1248 
 AKA  Anders Svensson 070-2728376

   P.S. Jag är intresserad av att få veta om där 
finns någon som vet vilka originalvapen den 
riktiga Billy The Kid hade i western. Om det var 
Colt eller något annat vapen som han använde. 
D.S.

   Ja, laddningen är ju mycket viktig! Vem vill ha en fjutt som 
inte orkar välta fallmålet, eller en brakare vars rekyl fäller en 
till marken? Billy the Kid har kartlagt ladd-fakta åt oss.

  Natten till den 7:e februari förlorade allas vår Mexicali Rose, SWS # 721, 
kampen mot cancern.
Vi minns vår norska vän som en mycket glad, vänlig och hjälpsam cowgirl.
Hon såg så bra ut och var alltd snyggt och vackert klädd. 
Ett föredöme för oss alla.

Våra tankar går till Lead Bull och 
resten av familjen.

RIP Maxicali Rose

Från alla CAS-vännerna i SverigeMexicali Rose Hydragena Mexicali - Mexicali Rose

OBS! All laddning sker på egen risk/GG
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   Indoor-Outdoor 11-12/2 2012.
   Howdy all folks.
Jag övertalade gubben ”Big McSmith” att det 
var läge att åka på CAS-tävling i Sundsvall. Han 
gick med på det och det är jag glad för. Däremot 
saknade jag några av mina Stockholms cowboy-
kompisar som inte kunde följa med.

    Fredagen startade med att jag var i stan på teori-
prov för busskörkort, som jag klarade, så under 
tiden fick gubben packa bilen full. När jag kom 
tillbaka till Upplands Väsby var bilen fullastad med 
allt som hör till.
   Efter en kort stund kom vi på att vi var lite hun-
griga så det blev matpaus redan i Uppsala.

   Så småningom kom vi fram till hotellet i Sunds-
vall, checkade in och gick ut på byn. Efter den 
promenaden gick vi på restaurangen som ligger i 
samma hus som hotellet. Där åt vi en mycket god 
middag. Sedan blev det läggdags med stora förvän-
tingar på morgondagen.
   
Vi var så förväntansfulla att vi var där först av alla. 
Grinden var stängd så vi funderade på om vi åkt 

rätt, eller om vi skulle ha åkt till skjuthallen. Då 
kom en kille som låste upp grinden. Vi trodde det 
var någon av Sundsvallsgrabbarna men det visade 
sig vara en gevärsskytt som skulle till banan på 
Blåberget.
   Efter oss kom Bowman från Norrtälje, kul att 
träffa honom. Det var hans första CAS-tävling och 

därefter kom Shotgun Joe, med ett glatt välkom-
nande. Det kom allt fler och fler, det var deltagare 

   På den vackra, snöiga stagen klockar Black Bear Joy McQueen medan Emmet Brown väntar och håller värmen i, 
vad Gunslinger Gazette erfar är, snälle pappa Grave Spits härliga pälsrock, eller?                     Foto: Big McSmith

   Bowman ser bister ut i den ombonade indoor-stagen. 
Men skenet bedrar! Alla hans grannar intygar att han 
är en bussig cowboy och hästkarl!   Foto: Joy McQueen
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från Sverige, Danmark och Norge. Sedan inledde 
Grave Spit tävlingen med att dela upp oss i tre pos-
syn. Gubben och jag hamnade i samma possy som 
Grave Spit. 
   
   Emmet Brown och Raven Blue, döttrar till Grave 
Spit och Black Bear, var med i samma possy som 
oss, duktiga tjejer och CAS-skyttets framtid. Det 
var ca tio cowboys/cowgirls i varje possy, då vi var 
27 deltagare.

   Vi sköt tre stager uppe i ett snöigt Blåberg, vädret
och temperaturen var på topp. Kunde inte bli en 
bättre start på den första tävlingsdagen. Efter två 
stager bjöds vi på efterlängtat fika ute i det fria. 
Smarrig macka och kaffe.
   
   Jag var inte helt nöjd med min första stage då 
jag hade handskar på mig och bygeln gick då lite 
fortare än vad jag tänkt mig, så sedan hoppade jag 
över handskarna vid stagerna som kom därefter. 
Alla åkte sedan ned till skjuthallen och fortsatte 
med varm soppa till lunch som Shotgun Joes föräl-
drar ordnade åt oss hungriga. Därefter sköt vi två 
stager inomhus i ett enda stort possy.
  
    Sedan fick de som ville åka och fräscha upp sig 
inför middagen, som bestod av fläskfilé, klyftpota-

tis och sås som Shotgun Joes föräldrar serverade åt 
oss. Efter en trevlig kväll bröt vi upp för att ladda 
upp inför nästa dag.
   
   Vi, eller rättare sagt, jag åt en smarrig hotellfru-
kost med våfflor på menyn. Big McSmith anande 
att Shotgun Joes föräldrar hade risgrynsgröt till 
frukost som han åt innan dagens skytteövningar 
började. 
   På söndagen sköt vi tre stager inomhus, innan 

sista stagen åt vi kycklinggryta till lunch. 
   
   Den sista stagen gick ut på att skytten själv fick 
bestämma sin skjutordning men att alla mål skulle 
bekämpas, det var inte det lättaste när jag då hade 
hjärtat utanpå kroppen, då det ibland kan bli lite 
för mycket känslor i denna skytteform. Jag har inte 
upplevt det själv på det viset tidigare och det var då 
inte den snabbaste stage jag presterat. 

   Jag måste få säga att mina förväntningar besan-
nades. Det var så roligt som jag trodde det skulle 
bli, nej, det blev bättre än förväntat då jag åkte hem 
med tredje pris i min kategori.

Best reegards,
Joy McQueen

   Tre frostnupna skyttar; Joy McQueen, Emmet Brown och arrangören Grave Spit ser oförskämt nöjda och glada 
ut. Man kan anta att dom skjutit riktigt bra och fått en god kycklinggryta...                               Foto: Big McSmith
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                Av Astra Koetsier
 
   Många personer har spekulerat i hur och när de 
första cowboybootsen tillverkades men det finns så 
vitt man vet inte något urspungsdatum. Långt 
tillbaka genom tiderna har ryttare över hela 
världen föredragit högre klackade stövlar. 
Detta utgjorde ett tecken på adel eller ett yrke 
till häst.  
   Under årtusenden har ryttare använt 
skyddande fotbeklädnader. Redan på 400 
talet bars de av Attila, Hunnernas kung. 
   Morerna använde dem på 700 talet och 
Djingis Khan under 1100 talet, och i 
Spanien och Europa in genom 1800-talet. 
Mannen, hans stövlar och hans häst 
har obevekligt en sammanlänkande 
historia av legender, myter och vår 
fantasi.

   Boskapsuppfödning fanns i USA  
redan år 1767, när indianer och mexikaner 
till häst var anställda av Franciscan-mission-
ärer för att arbeta med boskap i Kalifornien. I 
Texas började boskapsuppfödningen runt 
1820. Men den legendariska cowboyen 
och hans livsstil utvecklade sina röt-
ter under våren 1867. Det var då den 
transkontinentala järnvägen nådde 
Abilene i Kansas. 
   Den då 29 åriga Joe Mc Coy annonserade efter 
män/cowboys från Texas som ville fösa kor upp till 
Kansas där järnvägen gick. I slutet av den sommar-
en föstes horder på 2000 – 3000 djur 
på det som kallades Chisholm Trail. 
Vid den här tiden hade nötköttsin-
dustrin fått sitt fäste. McCoy var den 
första boskapskungen och cowboy-
bootsen höll på att födas.
  
   Efter inbördeskriget slut 
år 1865, behöll cowboyerna 
sina kläder och stövlar som 
de använde under kriget 
eller så inskaffade de vad 
de hade råd med. Tidiga fotografier visar grupper 
av cowboys som bar diverse kläder och fotbekläd-

nader. Cowboys bar alla typer av stövlar.
   Ett exempel är Wellington-bootsen, som har ett 
brittiskt ursprung från år 1810 och populariserades 
av Arthur Wellsley, den första hertigen av Wel-
lington. Wellington bootsen beskrivs ofta som 
en vanlig stövel i svart läder eller ibland brunt.  
Typiskt för dessa stövlar var att de hade sidsöm-
mar, en rak klack på en tum (2,5 cm), kvadratiska 

eller lätt 
rundade tår och “mulöron” även kallat 

dragöglor på överdelen av skaften för att 
lättare kunna dra på sig stöveln.  Det 
var oftast inga dekorativa sömmar. 

Överdelen av stövelskaftet var antingen 
rakt avskuret eller svängd med en något 
högre front.  

Cowboys hade också vid denna tidpunkt på 
sig Hessen-boots. Denna stövel introducerades 
i England omkring år 1785 av de ”tyska dan-
dies” som imiterade fotbeklädnaden från Hes-

sens soldater och fick sitt namn efter provinsen 
Hesse. Eftersom hessiska soldater stred i den 
amerikanska revolutionen, fick den här stilen en 
viss popularitet före Wellington bootsen. Några 
av de ursprungliga hessiska stövlarna  känneteck-
nades av att en stor siden- eller lädertofs hängde 

ner i-V skärningen framtill på stöveln. 
Denna militära detalj var inte populär 

bland cowboys, men dess inverkan syns 
fortfarande tydligt i dag på de 
korta stövlar som bärs av high 
school- och college-elever i he-
jarklackar och parader. 

   På det mest berömda fotografiet 
av Billy the Kid, omkring 1879, 

ser man att han har byxorna 
instuckna i ett par Hes-
siska stövlar, medelhöga 

klackar med dess typiska 
V-skärning framtill, utan 
tofs och med dragöglor på 

utsidan av stövelskaften.  
   Man vet att John Cubine i Coffeyville, Kansas, 
kombinerade Wellington stilen och andra militära 
stilar på stövlar under 1870 talet till vad som kal-
las Coffeyville stöveln. Coffeyville stöveln brukar 
beskrivas som att inte ha en specifik höger- eller 

En stilig dandy i Hessiska 
boots med tofs och allt!

 Låga Wellingtonboots 
med påskruvade sporrar.

Coffeyville-
boots med röd ovankant.
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vänsterfot. Stöveln gjordes ofodrad, den var vaxad       
och ofta svart, den hade dragöglor och en låg ku-
bansk klack, lätt rundad fyrkantig tå, framsidan av 
skaftet var betydligt högre än bakdelen. Ibland var 
den övre delen av skaftet i en annan färg – brunt 
eller mörkt röd.  
   Under hela 1860-talet och 
70-talet kopierades dessa 
olika militärliknande 
stövlar i hundratals olika 
variationer och modifierades 
i flera stilar. Under den här 
tiden varierade hälformen och 
höjden på skaften. Tårna var 
vanligen runda eller fyrkantiga och 
kunde framtill vara så breda som 7,5 
cm. Sömmar i lädret för stöd 
eller dekoration var fortfar-
ande ganska ovanligt, veck 
eller blomliknande sömmar på 
tån var fortfarande obefintliga. 
   På 1880-talet började en mer 
karakteristisk stövel utvecklas 
med ett skaft som liknade ett kaminrör, vilket in-
nebar att fram och baksidan av stöveln var i samma 
höjd. Några enkla mönster i dekorsöm 
började växa fram, och den höga klack-
en började bli mycket mer populär. 
   Historiska dokument visar att de 
mest inflytelserika skomakarna i Kan-
sas och Texas före 1900 talets ingång 
huvudsakligen var av tysk eller brittisk 
härkomst. De två mest inflytelserika 
skomakarna under 1880 talet var Karl 
Hyer, i Hyer Brothers Boots i Olathe, 
Kansas och “Big Daddy Joe” Justin i 
Justin Boots i Spanish Fort, Texas. 
   De italienska skomakarna såsom 
Tony Lama och Lucchese familjen blev 
kända först efter sekelskiftet.  
   Redan i slutet av 1880-talet, gavs 
indikationer från allmänheten om att 
eran “det gamla västern” var över, 
och från sekelskiftet stod cowboyen 
ensam som den mest pittoreska figuren 
i landet. Hans yrke hade inte förändrats mycket 
sedan 1860-talet. Hans arbetsmiljö var fortfar  ande     

långt utanför städerna på landet bland smuts, 
damm, lera, snö och slask. En cowboys bästa 

tillgångar var hans häst och sadel, ett rep, en hatt, 
en sprakande brasa att värma sina trötta fötter vid, 
och hans cowboyboots. 
   Medan järnvägen sakta fortsatte att expandera 
hade cowboyarna fortfarande ett jobb att sköta. 
Deras jobb var ofta lokaliserade på en ranch långt 
bort från städerna och en ritt in till städerna kunde 
ibland vara flera tio tals mil, vilket gjorde att de 
oftast inte kom in till städerna så ofta. I slutet av 
1880, började både Justin och Hyer att sälja 

boots på postorder och kunde därmed lösa 
problemet med avståndet och göra det 

bekvämt för folk ute på ranchen att få 
boots levererade till sina hem. 

   I dessa tidigaste postorder-
kataloger varierade priserna 

på cowboyboots från $ 
3 till $ 25,beroende på 

vilket läder som används, 
höjd, tåform, klack, sömmar, 
samt andra önskemål som en 

cowboy kunde ha begärt. 
   En händelse som bidrog till att främja postorder-

försäljningar var att den amerikanska 
kongressen godkände gratis postut-
delning på landsbygden år 1896. Lite 
senare under 1911, infördes postgång 
där mottagaren betalar paketet vid 
leverans och detta förenklade beställ-
ningar och leveranser ytterligare.   
   Det fanns inga andra fotbeklädnader 
under 1890-talet och tidiga 1900-talet 
som kunde ge så mycket skydd och 
praktisk tillämpning som bootsen. 
Denna stövel skyddade mot lera, snö, 
grus, väta, taggar, tistlar, kaktusar och 
hornen på boskapen, året runt. 
   En något rundare tå gjorde så att 
foten lättare gick in i stigbygeln. Ett 
högt stövelskaft skyddade benen 
från bl.a. taggar, ormbett, taggtråd 
och från skav mot sadelfendrar och 
man kunde gå igenom vatten utan 

att stöveln blev vattenfylld. Bootsen drogs på med 
hjälp av dragöglor fastsatta på stövelskaften. 

Ett par väl använda kavalleriofficerstövlar. 

Ett mästerverk av Tony 
Lama: “El Presidente”. 
Bootsen var en gåva till 
President Harry S Truman 

CowboybootsCowboyboots
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 Stövelskaften satt lösa upptill vilket gjorde att 
om man åkte av hästen och fastnade i en stigbygel 
kunde bootsen ofta vridas av utan att cowboyen 
blev släpad efter sin häst i stigbygeln. Det tjocka 
lädret skyddade anklarna från stötar och från att bli 
blåslagna av stigbyglarna gjorda i trä, foten skyd-
dades också mot häst- och kosparkar. 
  En slät lädersula gjorde det lätt att sticka in foten 
i stigbygeln, en hög klack hindrade att foten 
gled igenom stigbygeln. Den 
höga understuckna klacken 
på cowboybootsen gjorde 
att cowboyen kunde ”grä-
va” ner klacken i marken 
och få spjärn om han hade 
en envis ko i ändan på 
lassot som han höll i, eller 
när han ledde sin häst 
på en brant stenig slänt, 
kunde han köra ner den 
höga klacken i marken 
utan att glida ner för 
sluttningen. 
   Förändringar, förbät-
tringar och mode ut-
vecklades allt eftersom. 
Klackar gick från låg till 
hög, till låg, och tillbaka till hög igen. Tårna hade 
varierande bredder i kvadratiska och runda former. 
Några sulor var tjocka, medan andra var 
tunna och tårna var antingen 
släta eller dekorerade med 
färgat läder och sömmar. 
Dessa ändringar gjordes för 
att tillgodose den enskilda 
individens fåfänga, en sko-
makares fantasier eller för 
att förbättra säkerheten och 
effektiviteten. Slutresulta-
tet var ett perfekt 
redskap för en 
cowboys fötter.  
   En av de dekora-
tiva detaljerna på 
bootsen var söm-
mar på överdelen 
av tån, denna detalj var Heyr Brothers först med att 
annonsera om i sina kataloger 1903. Det finns inget 
sätt att helt spåra ursprunget för detta tillägg till 
cowboy bootsen, men vi vet att cirka 1915, hade de 
flesta skomakarna denna detalj på tån av bootsen, 
en söm i form av en rynka, blomma eller liknande.  

   Cowboybootsens utseende började i början av 
1900-talet influeras av modeindustrin, rodeo-
stjärnor och Hollywoodstjärnor. En av de riktigt 
stora Hollywood-skådespelarna som påverkade mo-
det bland cowboys den här tiden var Tom Mix som 
spelade in hundratals västernfilmer under början 
av 1900 talet. Han ansågs var en het, snygg ”sex-

symbol” med sina stiliga högklackade 
cowboyboots. Tragiskt nog dog 
Tom Mix med stövlarna på i en 
bilolycka 1940. 
   Under de kommande tjugofem 
åren, mellan 1940 och 1965, 

kom cowboybootsens utseende att 
ändras ganska radikalt och det var 
gyllene år för skomakarna. Föru-

tom cowboyen ville även annat folk 
ha cowboyboots. Det fanns inga 

gränser för fantasin och 
skomakarnas skicklighet. 
Boots tillverkades under 
denna period i en mängd 
olika former, färger, stilar 
och läder som var otän-
kbara bara en generation 
tidigare. 
   Nya abstrakta mön-

ster utarbetades såsom blommiga motiv av löv, 
tulpaner, rosor, rankor och mönstren införlivades i 
alla sorters färger och varianter, det var spindelnät, 

longhorn huvuden, kaktusar, 
päron, örnar, hästar, hästskor, 
tjurar, oljepumpar, kortlekar, 
månskäran omgiven av 
stjärnor, och alla sorters fjäri-
lar och vinrankor. Allt detta 
ersatte de enklare mönstren 

som fanns på -30 talet och 
dessförinnan.  
   Senare delen 

av -60 talet var 
de smala spetsiga 
tårna på modet, 

hälarna var lägre så 
det var lättare att gå 
i dem. 

   De starka, klara färgerna och abstrakta mönstren 
började förlora i popularitet. Vidare in på 70-talet 
ändrades inte mycket på bootsens utseende. Tårna 
var fortfarande spetsiga men började så småningom 
att bli lite mer rundade i mitten av decenniet. 
Senare under 80-talet kom filmen Urban Cowboy 

Vida skaft gör att foten lätt glider ur dessa boots ifall cow-
boyen ramlar ur sadeln och fastnar med foten i stigbygeln.

Som veritabla konstverk är dessa boots! Inget man skulle vilja smutsa 
ner på prärien eller rangen precis, men väl sitta på en barstol och 
vippa med foten i...
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med John Travolta i cowboyboots och boken Cow-
boy Catalog Boots gavs ut av Sandra Kauffman där 
ingående instruktioner om cowboybootsen kunde 
fås. 
   Ytterligare 
en bok, Texas 
Boots, gavs 
ut där man 
kunde läsa 
allt om cow-
boybootsen. 
Detta blev ett 
uppsving igen 
av cowboy-
bootsen och 
det var en 
period då 
bootsmakarna 
hade gyllene 
tider. 
   Andra filmer som kom senare tex Top Gun med 
Tom Cruise, som hade på sig ett par ”inlaid vin-
tage” boots, gjorde att den stilen blev enormt pop-
ulär bland alla slags folk  världen över. 
   Och 1992 släpptes boken The Cowboy Boot 

Book, vilket ansågs som en ny bibel för alla boot-
fantaster. Dess positiva inverkan på boot-industrin 
skakade hela boot-branschen. Kunder skyndade sig 

till boot-
makarna för 
att beställa 
handgjorda 
boots in-
spirerade av 
mönster och 
utformningar 
från boken. 
   Idag finns 
många 
duktiga 
boot-makare 
och boken 
The Cowboy 
Boot Book 
har inspirerat 

fler personer till att bli boot-makare. Den amerikan-
ska Cowboyen och hans boots är en kärleksaffär 
som för evigt är rotad i våra hjärtan och fortsätter 
in i detta århundrade. 

Filmikonen James Dean var, bland mycket annat, en fantastisk reklampelare för 
gamla hederliga, slitna cowboyboots. Ett fantastiskt skodon som passar och älskas 
av många, världen över.
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The Blue Mountain Trail 2012

29/6-1/7 i Sundsvall

5 stager SM Wildbunch 29/6
10 stager mainmatch
Kategorier med minst 3 anmälda öppnas.

Anmälan kan göras via http://www.swsf.se
eller telefon 070-567 36 48

Grave Spit & Shotgun Joe

Smoke of The Old West 2012

Lördagen den 1/9 på Rosersbergs skjutbana, 
Stockholm

Mer detaljer kommer i nästa nummer av GG 
samt på hemsidan.

Best regards

/Roosehills Rangers
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LITTLE CREEK POSSE, Skåne
   Kontakt: Thomas “Gunslinger Doc” Christensen
   E-post: gunslingerdoc@swsf.se

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

THE NORTH EAST RANGERS, Skellefteå
   Kontakt: P O “One Eyed Kartright” Marklund
   E-post: one.eyed.kartright@swsf.se

THE SMOKING BARRELS POSSE, Borlänge
   Kontakt: Tobias “Black Walker” Gustafsson
   E-post: tobbeg77@hotmail.com

SPRING CITY BOUNTYHUNTERS, Lesjöfors
   Kontakt: Patrik “Deadwood Walker” Olsson
   E-post: deadwood.walker@swsf.se

WEST WOOD GUNFIGHTERS, Vimmerby
   Kontakt: Sten “Rocky Marshal” Bengtsson
   E-post: westwood@swsf.se

CAPITAL COWBOYS, Stockholm
   Kontakt: Jan “Hipshot” Eriksson
   E-post: hipshot@swsf.se

NORRTELJE COUNTY REGULATORS, Norrtälje
   Kontakt: Bobby “Bowman” Jansson
   E-post: bowman@swsf.se

GOTLANDS COWBOY ACTION SHOOTERS
   Kontakt: Anders “Big Andy”Holstensson
   E-post: big.andy@swsf.se

DYNAMITE TOWN MARSHALS, Karlskoga
   Kontakt: Tommy “Wild Bull” Johansson
   E-post: wild.bull@swsf.se

HIGH RIDGE PIONEERS, Gnosjö
   Kontakt: Björn “Fargo” Björklund
   E-post: bjorn.bjorklund@hotmail.se

EDSVALLA GUNSLINGERS, Edsvalla
   Kontakt: Anders “Hungry Wallace” Dahlberg
   E-post: hungry.wallace@swsf.se

THE NORTHERN RANGERS, Sundsvall
   Kontakt: Hans “Gravespit” Forsman
   E-post: gravespit@swsf.se

THORSBY DESPERADOS, Torsby
   Kontakt: Folke “Ace Heart” Weinholt
   E-post: ace.heart@swsf.se

WOLF WALLEY RAIDERS, Norrköping
   Kontakt: Ebbe “Kieth Black” Weber
   E-post: keith.black@swsf.se

THE TRAIL CREEK DEPUTYS, Karlstad
   Kontakt: Jimmy “Trail Creek Jim” Emanuelsson
   E-post: trail.creek.jim@swsf.se

ROSEHILL RANGERS, Rosersberg
   Kontakt: Stefan “Rawhide Rooster” Hansen
   E-post: rawhide.rooster@swsf.se

WILD WESTERN FRONTIERS, Skepplanda (GBG)
   Kontakt: Krister “Vaquero Chris” Vauhkonen
   E-post: kristervauhkonen@hotmail.com
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   Under en av mina första resor till 
USA förstod jag ganska snart att 
ressällskapet är viktigt.
   Vid detta tillfälle var sällskapet, förutom mig 
själv, en dam och en herre. Damen förklarade tidigt 
att hon var ganska bra på engelska. Vi överlämnade 
med tillförsikt våra pass till henne så att hon med 
lätthet skulle kunna prata oss igenom passkontrol-
len vid ankomsten.
   Upptäckte snart att hennes engelska näppeli-

gen var särskilt mycket bättre än min egen hack-
engelska. Efter mycket om och men så lyckades vi 
komma in och hon delade ut våra pass. Mitt pass 
stoppade jag i innerfickan.
   
   Efter ett par dagar åkte vi med hyrbil mot No-
gales i Arizona. Eftersom USA inte har några 
konventioner med Mexico angående hyrbilar så var 
min avsikt att parkera bilen skapligt nära gränsen 
och sedan fotvandra in i Mexico.
   Stannade ett par gånger och tänkte parkera. 

Mannen protesterade och ville att vi skulle åka lite 
längre så att han skulle slippa gå så långt.
   I någon mån kunde jag förstå honom med den 
ölkonsumtion han hade presterat. Till slut var det 
för sent att stanna, vi hamnade i en av fyra enkel-
riktade filer rakt in i Mexico. Det var bara att följa 
strömmen.
   
   Min första tanke var, att så fort som möjligt efter 
att ha passerat gränsen, göra en göteborgare och 
försöka ta  tillbaka till USA. Hittade en lucka, vred 

om ratten och nu var vi på väg tillbaka.
   Vid passkontrollen vred jag på huvudet och sa till 
dom andra att snabbt ta fram sina pass. Fick då till 
svar att dom hade glömt kvar passen på hotellrum-
met i Tombstone.
   
   En stabil tulltjänsteman kom vaggande mot bilen. 
Jag öppnade sidorutan och förklarade att kamra-
terna hade glömt sina pass på hotellet. Men jag har 
ju mitt sa jag och drog ut detsamma ur innerfickan. 
Tjänstemannen glodde stint på mig tre gånger 

   Wow, vilken hal hyrbil! Det var i detta kultiga fordon som Colt Cane och hans dubiösa reskamrater for både in 
och ut ur Mexico. Mellan ut- och inresan hände emellertid en hel del...                                          Foto: Colt Cane
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 varefter han bad oss stiga ur bilen.
   Det var bara så att på flygplatsen hade den språk-
begåvade damen i hastigheten gett mig sitt pass. 
Mitt dåtida ansikte påminde inte särskilt mycket 
om ett kärringansikte.
   Förstod omgående att detta inte var särskilt 
mycket att skämta om, så det var bara att följa med 

den stabile tjänstemannen in i ett rum med järnsto-
lar och galler för fönstren på USA-sidan. 
   Efter att tjänstemännen kliat sig i skallarna en bra 
stund så kom de på att damen faktiskt hade sitt pass 

med sig, det som jag burit närmast hjärtat.
   Damen fick då ta bilen med målet att inhämta två 
stycken pass i Tombstone.
   
   Så fort damen försvunnit tyckte den öltyngde 
mannen att han skulle passa på att att inköpa en 
stund med en lättfotad dam på den mexicanska 

sidan. Åt det hållet var det fortfarande 
öppet.
   Sålunda blev jag ensam kvar på en järn-
stol mitt i natten.
   
   Under tiden for en hyrbil genom Arizo-
naöknen med en dam och tre pass. Det var 
bara det att damen glömt att titta på ben-
sinmätaren. Det blev stopp mitt i öknen.
   
   Efter att ha väntat ganska länge fick hon 
äntligen se billjus. Bilen stannade utan 
att hon behövde vinka. Ur den tvåfärgade 
bilen steg två sheriffer fram som ganska 
omgående fick leta fram en bogserlina. 
Efter någon mil kom de fram till något 
som skulle föreställa en mack. Med sher-
iffernas hjälp lyckades de väcka en sömn-
drucken ägare som fick fylla bensin så 
mycket som hon hade slantar till.
   
   Tio minuter innan damen äntligen dök 
upp så kom det en svettig och rödblommig 
man och satte sig på en järnstol.
   
   När gryningsljuset för länge sedan 
övergått till dagsljus äntrade tre hålögda 
individer Tombstone Hotel. Portiären kom-
menterade –”Trevlig natt, förstår jag”.
   –”Maybe”, sa jag.

(Paret var för övrigt gifta med varandra 
men har båda för länge sedan lämnat 
jordelivet).

             /Colt Cane

   Det är tur att Colt Cane är en tuffing. Vem som helst skulle inte 
palla en natt på en järnstol hos mexicanska gränspolisen.
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   Howdy all! 
Även i år fanns Westernskyttet representerat på Militariamässan i Solna. 
I år hade endast två cowboys möjlighet att närvara; Big Mcsmith och undertecknad. 
Som vanligt visade sig en hel del folk tycka att det såg både spännande och intressant ut, och kom 
med frågor om ditt och datt. 
Best regegards/ Marshall Ed Frost 

   Marshall Ed Frost, jo det är han som flimrar så vackert, berättar om CAS-skytte för intresserade besökare. Vi som 
gluttat bakom disken vet att han har ett äpple till mellanmål! Bra för att orka tala med alla.        Foto: Big McSmith

   Big McSmith demonstrerar livligt hur man mixtrar med en gammal revolver. 
Några GG och en CAS-rulle bidrar med information.  Foto: Marshall Ed Frost

   Kolla vad cool han är, Marshall 
Ed Frost! Och hur fint han och 
Big McSmith gjort med rekvisita 
och affischer.  Foto: Big McSmith
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   Efter sista årsmötet bestämde styrelsen att vi ville tacka våra avgående styrelse-
medlemmar med ett presentkort från Kulan trading. Detta presentkort har 
skickats till våra tappra hjältar som har visat framfötterna och kämpat för 
sporten, SWSf och oss medlemmar.

   BB McCoy satt i styrelsen som ordförande från 2007 till 2011 och styrde 
skutan framåt till förmån för alla er medlemmar.

   Keith Black satt som sekreterare i hela 8år. Vilken hjälte och vilket jobb. 

Styrelsen hoppas att få se er båda till nästkommande skyttesäsong.
Varmt tack för era insatser!

Hälsningar Styrelsen

   Med detta nummer av tidningen skall alla ni, 
som är medlemmar i SWSf, fått ett medlems- 
certifikat.
   På det skall stå ert namn och alias och det 
skall vara underskrivet av er förtillfället
sittande ordförande och det är ett bevis på att 
ni är en värdig medlem i SWSf. 
   Om ni av någon andledning inte har fått detta 
certifikat med tidningen eller om ni blivit ny 
medlem efter att utskicket av GG har skett, och 
inte fått certifikatet pga detta. Ta kontakt med 
styrelsen och påpeka er önskan om att få ett, så 
gör vi allt vi kan för att lösa ert problem.
   Certifikatet är designat av vår GG redaktör 
Blackie Blacksmith. 
   Var stolta över ert certifikat och förvara det 
väl synlig så alla kan se det.

Er ordförande Ray Heartless
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T-tröja, svart med vit logga diskret på bröstet.
T-tröja, vit med svart logga diskret på bröstet.
Pris 100 kr vid skyttefrakt i samband med tävling.

Mugg i lergods, stapelbar.
Svart med tryck i vit färg.
Pris 50 kr vid skyttefrakt i samband med tävling.

Beställning kan endast göras på hemsidan 
http://www.swsf.se

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

Medlemmar i SWSf 
har 10% rabatt hos 

Kulan Trading
Company

Nu kan du förena nytta med nöje;
klä dig snyggt, duka snyggt och
göra snygg reklam för SWSf!

OBS! Bilderna här är endast illustrationer av BB och 
alltså inte exakta foton.
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En ny regel röstades igenom på SASS TG mötet i Las Vegas.
   En skytt som ej skjuter samtliga stager på en tävling kan ej erhålla ett pris oavsett totalti-
den. Detta enligt nya regeln DFN, Did Not Finish.

   Den skytt som av någon anledning ej skjuter en stage skall erhålla en rå-tid som är ett 
medeltal av de övriga deltagarnas tid på den stagen. (vanligen tillämpas tiden 30 sek) 
   Dessutom skall samtliga mål på stagen registreras som miss.

  I år går NM i CAS i vårt östra grannland Finland. Den 12-15 juli, är det dags att mäta laddnin-
garna igen.
Närmare detaljer kommer.

   Vi kommer under 2012 kunna anmäla oss till samtliga tävlingar i Sverige på vår hemsida,
 www.swsf.se under fliken tävlingar och resultat.
   
    Allteftersom tävlingarna meddelas av arrangörerna kommer vi kunna anmäla oss på vår hemsida.
Ju fortare en arrangör lägger ut sin tävling på nätet, ju fortare kan vi alla anmäla oss.
   En anledning till att vi lagt upp denna funktion på hemsidan är att vi tävlingsdeltagare väntar in i det 
sista med att anmäla oss till tävlingarna.
   Jag hoppas alla förstår frustrationen för tävlings-arrangörerna när de 
inte kan planera sin tävling för att ingen anmäler sig.
   Alla tänker nog inte på hur extremt mycket jobb det innebär att 
arrangera en tävling, något arrangören gör för vår skull.
   
   Låt oss alla planera våra tävlingar 2012 och anmäla oss i god tid, 
för allas skull.

   Ray Heartless
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   På västfronten intet nytt ???…… eller ???

   Jodå, arbetet har fortskridit hos RPS, Rokspolis-
styrelsen, och dom har ”stängt boken” i vårt ärende 
i slutet av hösten 2011.
   Det betyder att dom ansvariga på RPS för vapen-
frågor är nöjda med vårt arbete och sin egen gran-
skning av oss under dom lite mer än två och ett 
halvt år som gått sen vi första gången presenterade 
vår ansökan. 
   Vi ligger nu med i förslaget till nya FAP:en (för-
fattningssamlingen, reds anm.) som enligt lagstif-
tarna måste gås igenom i sin helhet. 
   Till skillnad mot tidigare kan inte enskilda än-
dringar läggas till enskilt i varje ärende.
   Vad betyder det nu detta?
   Arbetet pågår just nu hos RPS att göra klart än-
dringarna överlag, framför allt en ny föreskrift om 
ny märkning av vapen som importeras till Sverige 
från utlandet, enligt direktiv från EU. Det arbetet 
har dragit ut på tiden längre än väntat.
  Vi ligger således i ”väntläge” tills samtliga delar 

av nya FAP:en är klara.
   Detta arbete skulle varit klart redan under 2011 så 
RPS jobbar för högtryck med extrainsatt personal 
just nu och under mars skall detta, enligt sista up-
pgift, vara klart som förslag.
   Nästa steg är att styrelsen för RPS, som bl.a. våra 
politiker ingår i, skall ta ett slutgiltigt beslut om 
FAP:en i helhet. Det får ta max åtta veckor efter att 
materialet presenterats.
   Så, snart har vi ett slutgiltigt besked. Alla inblan-
dade som arbetat med detta, vi från SWSf och RPS’ 
ansvariga i vapenfrågor, ser positivt på saken.

SÅ HÅLL UT OCH KOM IHÅG; DEN SOM 
VÄNTAR PÅ NÅT GOTT…………!!!!!!

/Rawhide Rooster och Hipshot



The Gunslinger Gazette 31

   Enligt våra stadgar måste alla klubbar, vare sig dom är klubb i förening eller enskilda klubbar, skriva 
och skicka in sin verksamhetsberättelse/föreningsrapport till styrelsen. Detta är för att vi skall ha koll på 
våra klubbar och våra medlemmar. Detta kommer att bli ett krav från RPS när vi blir ett eget godkänt 
förbund. 
    Alla klubbansvariga kommer snart få ett brev eller mail med information om vad för slags information 
vi vill ha av er.
   Trots att detta aldrig behövts göras tidigare betyder inte det att ni slipper undan eller inte behöver göra 
det nu. 
   Om ni inte skickar in rapporten och vi blir godkännda av RPS kan ni få problem att söka licens för 
eventuella vapen.

Med vänliga hälsningar Ordf Ray Heartless

   Jag vill tacka er som lämnat texter och 
bilder i tid! Ni gör mitt liv så mycket 
lättare! Tack!
   
   För er andra vill jag 
berätta att jag har ett liv som 
består av ungefär samma sa-
ker som era, gissar jag. Jobb, 
städning, tvätt, vedhämtning, 
djur, trasiga bilar, sjuka 
släktingar, trasiga skrivare, 
långsamt ADSL etc.
   Jag försöker tota ihop den 
här tidningen, på min fritid, 
så länge det är roligt.    
   Det är roligt när jag får 
så pass mycket tid på mig 
att jag blir någorlunda nöjd 
med resultatet utan att bli 
stressad, sömnlös och få 
värk i hela kroppen, OCH 
hinner få iväg materialet till 
tryckeriet till deadline. Den 
här gången var det verkligen 
en strykare...

   Jag ber er, om ni vill att tidningen ska bestå av 
annat än senaste nytt från styrelsen, se till att bidra 
med något och gör det i tid. Okey?

Ja, ja! Jag vet att jag låter 
tjatig och jag hatar att vara 
tjatig, men...
   Annars då? Har vintern 
varit långtråkig, kall, grå 
och en enda lång väntan 
på att skyttesäsongen ska 
starta?
  Jag förstår det. Men nu är 
det vår igen och livet leker!
   Var bara vänliga att plåta 
och rapportera allt kul ni är 
med om och skicka det till 
mig på: pinglan@etanet.se
SENAST 20:e maj. 
   Förhoppningsvis kommer 
det då en Gunslinger 
Gazette även i juni.

  Vänligt men bestämt
/Blackie Blacksmith   Ser ni att jag börjar se lite sliten ut? Lite fransig 

i kanterna och risig i håret? Just det, det tar på 
krafterna att redigera Gunslinger Gazette! 



    

   White Angel har gjort det igen! Nu tipsar hon om en smarrig gryta att koka ihop på campen. Det är aldrig fel att 
ha ett bra verktyg att röra om med, typ en revolver. Och en hästsko att ställa den heta grytan på när den är klar för 
avsmakning är ytterst praktiskt. Efter en dag på rangen är detta precis vad man behöver!

4 port
500 gr lövbiff eller finstrimlad rostbiff
smör
1/2 purjolök
2, 5 dl matlagningsgrädde
2 msk kalvfond
1 tsk soja
1 tsk stött grönpeppar
1 msk vetemjöl
1 dl vatten
4 msk lingonsylt
salt
Att servera till: pressad potatis eller klyftpotatis

Skär lövgiffen i tunna strimlor. 
Bryn köttet i omgångar i smöret i en stekpanna. 
Lägg över i en låg, vid gryta. 
Skölj och strimla purjolöken. 
Tillsätt prujolöken, grädden, fonden, sojan och 
grönpepparn i grytan och låt koka upp. 
Rör ut mjölet i vattnet. 
Tillsätt redningen i grytan. 
Låt koka 5-10 minuter. 
Rör ned lingonsylten och smaka av med salt.
 

Recept och foto: White Angel


