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William Maddox, 
Wild Bull och Colorado Cowgirl ser ut 

att ha det trevligt under 
Gunslinger Trail i Edsvalla.

Säsongen är igång!
Nu får vi träffas igen och skjuta tillsammans
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   Jag sitter på Arlanda flygplats och skriver, på väg till Sundvall. Jag har blivit inbjuden för att träna lite 
CAS och ha lite trevligt under långhelgen. 
   
   Vintern har som vanligt varit lång och jag har inte skjutit något alls. När säsongen startade så tänkte 
jag att nu kanske man skall göra något annat än cowboyskytte. Men så åkte jag till Edsvalla och så var 
den iden ur världen. Då blev det att planera en skytteresa till Tyskland, Norge, Finland och Ungern och 
försöka leva på potatiskal och lingon resten av året. Men som Capten Wildbeard sade till mig, man vet 
inte om man lever nästa år. Att något kan vara så roligt att man är helt fast är mycket konstigt. 
 
   Sedan har vi vår stora frustration RPS. Rawhide och Hippshot har gjort allt i sin makt för vad man kan 
göra för att få vårt förbund godkänt. T.o.m. polisen själva säger att nu ligger bollen hos dom och att vi har 
gjort ett utomordentligt bra jobb. Det är byte av personal och “Fappen” skall skrivas om, det är detta som 
tar tid. Ha tålamod och vänta ut dem så kommer det ett svar innan vi vet ordet av.

   Årsmötet är inte långt bort. Sätt er in i det som har hänt, gå igenom vad ni vill skall hända med förbun-
det och vilka som skall styra skutan framåt. Kom till Borlänge, skjut, ha trevlig och kom och rösta. 
Skriv några rader till Blackie Blcksmith så att hon kan fylla ut tomrummen i GG. 
Hoppas vi ses under sommaren. 

Ordförande Ray Heartless

Ordförande Heartless har fullt upp med att planera in säsongens tävlingar.

Jag vet inte vart jag är på väg 
men jag är inte vilse.
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    R. I. P
Mocs Mocs #297
 
Cowboys & Cowgirls
Vi har ett mycket tråkigt besked. Vår klubbkamrat 
Urban Lundström alias Mocs Mocs har hastigt gått 
bort. Han hittades död i hemmet för ett par veckor 
sedan. Urban led sedan lång tid av diabetes, men 
senast när vi träffade honom på CAS skjutning i 
Rosersberg verkade allt OK.
 
Urban blev 50 år.
  
På uppdrag av ordförande Ray Heartless
 
Hipshot
sekreterare

RO2-utbildning
Fredag den 29 juni kl 18.00
i Sundsvall.
Anmälan via registrering till tävlingen 
TBMT eller me@gravespit.se

Howdy svenska 
CAS-skyttar
   Det är ett skrämmande lågt antal anmälda 
till SM i Borlänge den 16-17 juni.

Anmäl er via denna sida snarast så arrangören 
får tid på sig att planera efter antalet 
deltagare.
http://www.swsf.se/registrering/regform_tllt.
htm

Inbjudan kan ni läsa här: http://www.swsf.se/
inbjudan/inbj_tllt_2012.pdf

Ny CAS-klubb i norra Bohuslän
   Många års väntan är över. 
Nu har Killbilly Norton fått sin skytteklubb. 
Måndagen den 21 maj bildades Rock River 
Rangers i Rock River City strax norr om Ström-
stad.
   Ända sedan Killbilly flyttade till Sverige har 
hans dröm varit att starta en CAS-klubb. Han 
var en av entusiasterna som var med att starta 
den första klubben i Norge, han är heders-
medlem i SWS och SWS.f .
   Killbilly bor tillsammans med sin Aase på 
Capital N Range norr om Strömstad. De har allt 
från får till hästar och kaniner.
   På Capital N Ranges ägor ligger Rock River 
City, med sin märkliga historia. Den har nu bli-
vit ”hemort” för Rock River Rangers. Killbilly 
är själv borgmästare i staden och med lite hjälp 
av bl.a. sheriffen bildades nu klubben.
   Vi är en liten skara som nu hoppas på ett ökat 
intresse för sporten och för Westernhistoria.

Jim Waco
Ordförande

Howdy alla linslusar.
Om ni får ett erbjudande om att någon tidning vill 
göra ett reportage om er, er klubb eller någon tävling. 
Fråga då lite snällt om vi också får använda texten 
och bilderna till GG.
Vi har en liten utgåva på 200 ex så det brukar inte 
vara ett problem, men det är en fördel att få ett svar 
innan. Det blir ett evigt jagande att hitta artikeln i 
efterhand.  
/Ordf Ray Heartless

Några få ord 
från Blackie
   Som vanligt, tusen tack 
Cowgirls and Cowboys, för 
att ni är så duktiga på att 
skriva, plåta och, framför 
allt, skicka till mig!

 I detta nummer var det så mycket som måste 
komma med, så jag fick inte plats med allt jag 
hoppats på. Men misströsta inte om du inte fått 
med ditt knäck i denna tidning, det kommer i 
nästa i stället. 
   Tag nu lite trevliga bilder av varandra under 
sommarens tävlingar, skriv vilka som syns på 
bilderna, skriv en liten snutt och skicka allt till 
min nya mailadress: blacksmith@tele2.se
              Peace `n Love/ Blackie Blacksmith
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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

ROCK RIVER RANGERS
   Kontakt: Göran “Jim Waco” Svensson
   E-post: jim.waco@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





Tävlings--  
kalender 2012

  

Datum PlatsNamn/Arrangör Typ

9-10/6

16-17/6

29/6-1/7

12-15/7

Six Feet Under
Quantrill Riders
The Long Lost Trail
The Smoking Barrels Posse
The Blue Mountain Trail
Northern Rangers
The Norsmen Trail

Løten
Norge
Borlänge
Sverige
Sundsvall
Sverige

28-29/7 Purgatory
Dynamite Town Marshals

Lesjöfors
Sverige

Loppi
Finland

SM
WB-SM
NM

9-12/8

21-23/9

Days Of Truth

Indian Attack
Torsby Desperados

Dabas
Ungern

Torsby
Sverige

EM
     4-5/8 SASS mem-

bers only
Pioneer Shootout
SASS Norway

Løten
Norge

       1/9 Smoke of The Old West
Norrtelje County Regulators
& Rosehill Rangers

Norrtälje
Sverige

För mer detaljerad information 
kolla hemsidan, swsf.se



The Blue Mountain Trail 2012. 

& 

Svenska Mästerskapen i Wildbunch 
 

The Northern Rangers och Sundsvalls Pistolskytteklubb Inbjuder till Cowboy Action 

tävling enligt SWS och SASS regler 29/6 – 1/7 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. 
 

Svenska mästerskapen I Wild Bunch 
5 stager Pris 150kr. 
Ammo ca 65 pistol, 50 gevär och 30 hagel. 
 
Fredag 29/6   
Start 09.00 Svenska Mästerskapet i Wildbunch 5 stager. 
  
Start 18.00 RO2 kurs, anmäl intresse vid anmälan till tävlingen. 
  
Lördag 30/6.  6 stager mainmatch, söndag 1/7. 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 70 567 36 48 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. 
 
Möjligheter till enklare camping finns på tävlingsområdet samt liggplatser i 
skjuthallen. För hotell och campingplatser se http://www.eniro.se 



The Gunslinger Gazette12

Från Dala-Floda kommer
Från Kalmar kommer
Från Norrtälje kommer 
Från Borlänge kommer
Från Hägersten kommer
Från Nykvarn kommer
Från Strömstad kommer
Från Strömstad kommer

Dancing Bear
Jim Beam
Rille The Kid
Bad Back Pete
Wild Cub
Law Dog
Anna Bell
Sunshine G

#1359 
#1360 
#1361 
#1362
#1363
#1364
#1365
#1366



P

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

Medlemmar i SWSf 
har 10% rabatt hos 

Kulan Trading
Company



 Norrtelje County Regulators & Rosehills Rangers 

  

2012-05-28 

         

 
 
Invites you to: 

 

Smok e o f  t h e  o l d  we s t  2012 .  
 
“First time in the area of Capital City of Sweden” 

 
Lördagen den 1/9 2012 på Görla Skjutbana i Norrtälje . 

 
Black powder kategorier öppnas med min 3 deltagare, 

 

samt en open smokeless kategori. Buckaroo undantagna. 

 

Shooters meeting börjar kl.9.00. 

 

6 stager. 

 

Ammoåtgång: 36 + Hagel, 60 Bygel, 60 Revolvers 

 

Inga sidematcher i skrivande stund. 

 

Kostnad: 200 kr exkl. mat. Betalning på plats. 

 

Enklare servering finns. 

  

Anmälan vis SWS:s hemsida samt till kickie@bredband.net  

 

För mer info. 

Match director; Joy McQueen. kickie@bredband.net  tel. 073-654 90 00. Om jag ej svarar 

pga av mitt arbete lämna ett meddelande på mobilsvaret så återkommer jag. 

 

Security director; Bowman. bobbyistockby@gmail.com tel. 070-853 10 33 

 
OBS! Info och vägbeskrivning på swsf.se



  INDIAN ATTACK 
2012  

Thorsby Desperados  
INBJUDER  HÄRMED TILL 11:e INDIAN ATTACK 

21-22-23 september 
 

PLATS: Reito 10 mil norr om  Karlstad. Skyltat från 45:an i Torsby  
Campingmöjligheter finns på banan dock ingen ström. 

 
10 Stage Main Match  Ammunitionsåtgång: CA. 100 Revolver 100 Rifle 60 Hagel + 

    
Ta med extra ammunition till sidematcher 

 

Samtliga kategorier enligt SWS skjuthandbok  
minst 3 deltagare anmälda för att kategori 
öppnas. 

 

OBS ! Gäller ej Buckaroos  
  
Sidematcher:  
Long Range  Lever Action Pistol Cal. 100 m 
Long Range  300 meter single shot 

 

Speed Revolver – Shotgun – Rifle (1 Försök)  
Topgun Shootoff  
  
Mat: Se vidare info på saloonen närmare 
tävlingen 

 

  
Anmälan maila  f.weinholt @ tordata.se  
Eller på telefon 0560-715 71 / 070-2711107  
Ange alias och SWS nummer och kategori  
  
  
Startavgift 350:- Inklusive sidematcher    
Buckaroo 0:-  
  
Anmälan skall vara gjord före 9/9 
Därefter är anmälan fortfarande möjlig 
Men inga nya kategorier öppnas 

Meddela oss gärna om Ni tänker ta 
med husvagn eller tält, så vi kan 
reservera platser 

  
  
 

 Torsby Vandrarhem tel. 0560-133 30 
Ångrike Vandrarhem tel. 0560-100 20 

Valbergsängens Sportboende 0560-136 30 
Magneberg Turisthotell  0565-403 70 

     
Karta till  Reito se:  www.weinholt.com/karta.doc 
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Cowboyens sporrar och dess ursprung                       
                      Av Astra Koetsier

   Historien om cowboyens sporrar börjar i antik-
ens Rom där ryttare bar en grundläggande form av 
sporrar vilka skulle utvecklas till den amerikanska 
cowboyens sporrar. Ursprungligen användes de till 
att vägleda hästar i strid.

   Sporrar är ett ”redskap till häst” som har använts 
av ryttare i många år. De tidigaste sporrarna var tro-
ligen av trä eller ben och hade förmodligen formen 
av en spik, vilket det finns historiska anteckningar 
om. De första exemplaren i metall var enkla brons-
sporrar med en 
skarp utskju-
tande spets 
och har hittats 
i etruskiska 
gravar från hun-
dratalet f.Kr.

   Några av de 
äldsta sporrar 
man hittat har 
grävts fram i 
England, och 
tros ha använts 
av Julius Cae-
sars romerska 
legioner. Ti-
diga romerska, 
grekiska och 
bysantinska skulpturer visar dock inte ryttare som 
bar sporrar. Senare utvecklade romarna sporrar för 
att kunna styra sina hästar med benen, samtidigt 
som händerna var fria för att strida. Många vari-
anter av denna typ av sporre med en vass, skarp, 
spik-spets har senare hittats i hela Europa. Djingis 
Khans mongoliska ryttare bar liknande vassa spor-
rar omkring år 1200. 

Riddartiden
   Gradvis ändrades formen och utseendet. De vassa 
spikarna gjordes till plattor eller rundade kulor som 

förhindrade spiken att tränga in i hästens sidor. 
Detta kan man se på Bayeuxtapeten vilket är en 
berömd medeltida textil som skildrar normander-
nas erövring av England år 1066. Så småningom 
utvecklades en mer pyramidal eller koniskt formad 
sporre. 

   Under de följande århundradena och under rid-
dartiden blev sporrar förknippade med rang. Guld 
eller förgyllda sporrar bars endast av riddare eller 
kungligheter och en väpnare bar sporrar av silver. 
Man kunde utläsa bärarens rang på sporrarna även 
om kläderna eller arméutrustningen inte gav dessa 
ledtrådar. Kastsystemen var ytterst viktiga på den 
tiden. Riddare tävlade med varandra om att visa 

sin rang med 
dyrbara spor-
rar. Många 
var inlagda 
med juveler 
och var fina 
konstföremål. 
Sporrarna be-
gravdes oftast 
med sina 
ägare varför 
få sporrar från 
denna tid har 
hittats.

   När en 
betjänt blev en 
väpnare eller 
en väpnare 
adlades, blev 

han försedd med nya sporrar vid en särskild cer-
emoni. Således kom uttrycket “tjänat sina sporrar.” 
I enstaka fall då en ryttare fallit i onåd och skam, 
blev sporrarna avhuggna i en offentlig ceremoni 
med kockens kniv. Kyrkomän var inte tillåtna att 
bära sporrar och en riddare som inte tog av sig sina 
sporrar innan de gick in i en kyrka var tvungen att 
betala böter till korgossarna för att återfå dem.

   Gillet för sporrtillverkare i Paris under tretton-
hundratalet tillät endast en lärling till varje hant-

   En boskapsfarmare tar en paus i skuggan. Hans rejäla sporrar är milda men
   tydliga om han väljer att låta dem komma i kontakt med hästens sidor.
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       verksmästare. Lärlingstiden varade i sex år 
med liten eller ingen lön. I slutet av denna strikta 
utbildning blev lärlingen en mästare och egen hant-
verkare.

Rustningar och långa sporrhalsar
   Den rustning som skyddade hästen kallades 
”bards”. Denna rustning var av plåt och klädd 
med läder. En fullständig uppsättning bestående 
av sju lager blev standard i mitten av 1400-talet. 
Den sektion som skyddade hästens flanker kal-
lades “flanchard.” För att en sporre skulle kunna 
komma åt hästen behövdes en extremt lång hals, 
upp till 30 cm i längd. Den medeltida ryttare som 
red med benen utsträckta framåt krävde också spor-
rar med längre halsar för att kunna komma åt sin 
hästs sidor. Dessa långa sporrhalsar minskade så 
småningom i popularitet och under 1600 talet blev 
de sällsynta. Längden på sporrhalsarna återgick till 
det normala.

   Så småningom utvecklades snurrande trissor 
på sporrarna, dessa har troligen sitt ursprung i 
Frankrike eller Spanien. De första sporrarna med 
trissor upptäcktes i Storbritannien under Henrik 
III:s regeringstid. En sporre med en trissa visas 
på sigillet av Henry den III av England som levde 
mellan 1207 och 1271. Denna typ blev väldigt pop-
ulär runt 1300 talet. Genom det fjortonde århun-
dradet blev trissorna mindre och sporrhalsarna blev 
längre. 

Pajados / Jingle-bobs
   Under de följande århundradena förändrades 
sporrarna, trissornas form och storlek. Vissa ut-
vecklade “jingle-bobs” från de spanska “pajados”. 
Jingle-bobs är populära för det ”klingande” ljud 
de åstadkommer. Mitt i den roterande trissan fästs 
två små droppformade stift eller små kedjor som 
klingar när de slår mot trissorna när man går. 
Hästen kan höra ljudet och vet att ryttaren bär spor-
rar vilket orsakar en förändring i hästens beteende. 
“Jingle-bobs” används lika mycket för stil och 
mode som för funktion.

Sporrarnas intåg i nya världen
   I Spanien utvecklades dekorerade sporrar med 
stora trissor, conquistadorerna tog med sig dessa 
till den nya världen, nuvarande Amerika under 
1500-talet. Dess inflytande kan fortfarande ses i 
Mexiko och i Sydamerika.
   
   Efter att sporrarna kom till Amerika har stilen på 
sporrar förändrats allt eftersom. Under kolonialti-
den var den engelska stilen populär. Dessa sporrar 
var lätta och konservativa med en svag båge och 
små trissor. Raka halsar på sporrar var också pop-
ulära.

I kavalleriets för-
ordningar under 1882 
bars sporrar av solid 
mässing, något böjd 
hals med en liten 
trissa, svarta läder-
band och ett mäss-
ingsspänne. Samma 
typ var populär under 
inbördeskriget. Sena-
re antog kavalleriet 
ett rakt skaft och 
eliminerade trissan. 

Långhalsad och skarp sporre, 1400-tal

Henry 111 sigill

En rejäl mexicansk sporre med Jingle-Bobs

En klassisk kavallerists sporrar
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Denna typ var standard fram till andra världskriget, 
då hästarna blev ersatta med andra krigsmaskiner. I 
det tidiga kavalleriet erfordrades boots och sporrar 
i reglementet. Det fanns en variant av sporrar som 
var praktisk i användandet till häst och en variant 
som var en ”nättare” typ 
som hade en mer social 
funktion än praktisk.

   Tidiga indianer i Ameri-
ka använde inte sporrar, 
de föredrog en piska eller 
ridspö. 

   Under eran ”open range” 
(Då boskap tilläts att 
ströva fritt i många stater. 
Reds anm) ägde de flesta 
boskaps-herdarna i Amerika 
ett par sporrar. De sporrar som conquistadorerna 
hade med sig till Mexiko 1519 var gjorda av järn 
och hade en smal häldel, halsen på sporren pekade 
nedåt och de 
hade stora tris-
sor upp till 15 
– 25 cm i diame-
ter! Men mellan 
det sextonde och 
nittonde århun-
dradet gjorde 
boskapsherdarna 
trissorna mindre, 
med fler taggar 
och halsarna 
blev kortare. 
Sporrar är en 
väsentlig del 
av en cowboys 
utrustning, en 
nödvändighet 
uppsutten till 
häst och mer ett socialt krav avsutten från hästryg-
gen. Många cowboys som hade jingle-bobs säger 
att de hellre hör en jingle-bob klinga än att sticka in 
sporren i hästen. När det bara klingar är det har-
moni.
 
   Ryttare använde sporrarna för att få hästens 
uppmärksamhet, inte för att sticka eller sparka 
in sporren i hästens sidor. De skarpa spetsarna i 
trissorna slipades ner så de blev trubbiga innan en 
cowboy satte sig upp i sadeln. De cowboyer som 

lämnade märken av sporrarna i hästens sidor fick 
oftast sparken. Det klingande ljudet av sporrar fick 
också många att vända på huvudet när en cowboy 
klätt upp sig och kom in till staden. 

Olika typer av sporrar 
   Som med mycket annan 
cowboyutrustning började 
sporrarnas utseende anpas-
sas efter regionen som cow-
boyen arbetade i, t.ex. när 
boskapsherdarna flyttade ut 
till slätterna och Kalifornien. 
Väster om Klippiga bergen 
var sporrarna ofta utsmyck-
ade och graverade med silver- 

och mässingsdetaljer, mycket 
liknande den spanska stilen. I 

Kalifornien var det populärt med stora trissor som 
var ca 2-4 cm i diameter på en hals som var ca 5 
cm medans de använde mindre trissor i Texas. 

Läderremmen 
höll sporren 
på plats, även 
den varierade 
i utformn-
ing beroende 
på geografisk 
placering. En 
smalare rem 
var populär i 
sydväst och 
bredare remmar 
var populära i 
nordväst, i ION 
landet, (Idaho, 
Oregon, Ne-
vada). Remmar 

i allmänhet var 
här mer utsmyckade och snidade än remmar i andra 
delar av västvärlden. Ofta hade sporrarna även 
chap-hållare vilket var en liten hake som pekade 
uppåt på sporrens hals vilket höll chapsen borta 
från trissan. Numera använder många vaqueros och 
cowboys en kortare variant av chaps som kallas 
chinks och chap-hållare är inte lika vanliga bland 
dessa ryttare, då en rakare variant av hals utan 
chap-hållare kan användas. Sedan används ibland 
även en hälkedja som ligger runt bootsens under-
sida framför klacken för att hålla sporren på plats. 

En snygg sporre med chap-hållare

Två genuina cowboys från ca 1910 och naturligtvis bär de sporrar!
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Tre grundläggande stilar
   I sydvästra delen av USA har tre grundläggande 
sorter av sporrar utvecklats, den mexikanska spor-
ren, den kaliforniska eller buckaroo-sporren och 
texas- eller cowboysporren.

   Den mexikanska sporren är föregångaren till 
cowboysporren som tillverkades av de tidiga 
smederna i Texas och den södra mitt regionen av 
USA. Denna typ av sporre var vanlig långt in på 
artonhundratalet. Den hade en platt häldel och en 
nedåtfallande hals och endast en antydan av en 
chap-hållare. Trissan hade många ”ekrar” och var 
mindre än de från den spanska kolonialtiden. Från 
trissorna hängde jingle-bobs. 

Det utvecklades en mer utsmyckad variant av 
mexikansk sporre under 1860 talet som kallades för 
charro-sporren som även blev känd som chihuahua-
sporren. Den hade en bred skulpterad häldel, inlägg 
av silver och utsmyckade svängda knappar. De 
stora trissorna hade åtta eller fler ekrar och ibland 
inlägg av fililgran. 

   Den mexikanska sporren var alltid handgjord och 
aldrig gjuten. Silverinlägg – (tauschering, vilket 
innebär inläggning av ädlare metaller i enklare 
material, framför allt järn), blev vanliga och järnet 
behandlades i en blånerande process. (Blånering är 
en process man använder för att rostskydda stål-
material som får en blåsvart färg på grund av ett 
tunt oxidlager utanpå materialet, denna färg anser 
många vara väldigt tilltalande och har ett dekorativt 

värde.)  Sporrar och övrig hästutrustning togs från 
Mexiko till Kalifornien tillsammans med boskaps-
drivningarna till häst.

   Sporrarna som användes i Texas var smidda i 
ett helt stycke utan svängande knappar eller fasta 
knappar och hälbandet var svängd uppåt. De hade 
endast dekorationer på utsidan av hälbandet och 
hade då påliggande dekorationer av t.ex. silver 
och järnet var inte blånerad. Sporrarna hade inte 
hälkjedjor och sällan hade de chap-hållare. Cow-
boysporrarna var generellt sett enklare, inte så 
utsmyckade och endast ändamålsenlig och praktiskt 
utformade jämfört med den Kaliforniska sporren. 

Det fanns två sätt att tillverka sporrar på, smida 
eller gjuta. Att smida var det mest vanliga bland 
hantverkare som hade små verkstäder där de många 
gånger även tillverkade andra tillbehör såsom bett, 
sadeltillbehör mm. Att gjuta var mer vanligt i de 
stora fabrikerna som massproducerade sporrar, bett 
mm. Det gick snabbare att tillverka sporrar genom 
att gjuta och för sin överlevnad behövde de sälja i 
stora kvantiteter. 

   Vad som finns på marknaden idag styrs mycket 
av tillgång och efterfrågan. Det finns i dagsläget 
en hel uppsjö med variationer och blandningar av 
stilar som erbjuds, allt efter tycke, smak och mode. 

   Slutligen kan vi avrunda med frågan: ”Skall spän-
net på sporremmen sitta på insidan eller utsidan 
av bootsen?” Svaret är: ”Det beror på!” Har man 
en utsmyckad rem med ett fint spänne vill många 
att det skall sitta på utsidan så det syns, är det en 
enklare variant av spänne tycker vissa att det kan 
sitta på insidan. Vissa modeller tillverkas så att 
remmen med spännet endast passar för sitta på 
utsidan. Vissa föredrar att spännet sitter på insidan 
då de är lättare att ta på. Om du sitter i en stol och 
lägger foten på det andra benets knä är det lättare 
att spänna på sporren med spännet på insidan. Tja, 
svaren varierar beroende på vem du frågar.

Mexikansk sporre från 18oo-talet

Typiska charrosporrar med bred häl och inlägg

Sporrar i kalifornisk stil
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   True Grit och detaljerna; Om du inte gillar att 
man analyserar detaljer i en film så sluta läsa 
nu...
   Men jag som är en Vild Västern-nörd med 
“dille” på realistiska detaljer har ju haft en 
högtidsstund i att gå igenom filmen på DVD.
Det är en av de bästa västerns jag sett.

   Boken “True Grit”, eller som den hette på sven-
ska då den kom ut för många år sedan, “Mod i 
barm” av Charles Portis är en av de bästa västern-
böcker jag läst. Den har otroligt många detaljer och 
är både lättläst och rolig, man riktigt känner att man 
är där borta i “Västern”

   Den har filmats två gånger. Först med John 
Wayne 1969 och så bröderna Coens version 2011. 

   Den första filmen är en typisk John Wayne-film 
i min mening, men inte dålig på något sätt. Även 
om den följer handlingen i boken ganska bra, så 
hittar man inte riktigt rätt känsla för vad boken vill 
berätta. Detta var en av John Waynes glansroller 
som han fick en Oskar för. Han gjorde en efterföl-
jare, “Huka dig Rooster, nu laddar hon om“ med 
samma rollfigur som i boken, “Rooster Cogburn”, 
men den har inget att göra med Charles Portis story.
John Wayne är John Wayne, det är en viss rekvisita 
av vapen och västern-detaljer som är nog så trev-
liga att se, men inte är dom tidstrogna. Men nog så 
sevärda.

   Bröderna Coens film är tvärt om. Även om man 
gör vissa ingrepp i storyn, så lyckas man fånga den 
väl. Biobesökaren som läst boken känner väl igen 
sig i filmen.

   Nu finns den ju på DVD så “västern-nörden” kan  
ju upprepa alla scener och se alla detaljer.  DVD:er 
har ju extra material där man berättar om hur man 
tänkte och skapade kläder och vapen till filmen. 
Där talar man om att man tog boken till hjälp, efter 
som så mycket detaljer finns där. Man betonar ock-
så att man har strävat efter att försöka gör filmens 
rekvisita tidstrogen och realistisk. Jag tycker att 
man har lyckats bra. Man sätter tiden för händelsen 
till år 1878, och då har man ju en bra utgångspunkt 
för att bestämma vad som fanns och inte fanns.
På den tiden fanns ju inte “cowboyhatten” som vi 
ser den och mycket riktigt det finns ju inga sådana 
i filmen.

        Men den hatten som Mattie Ross har, den är 
ju hennes fars, är också en produkt från familjen 
Stetson, det är en hatt som verkligen var avsedd 
för cowboys i arbete i västern. Kläddesignern har 
på “Hängningen i Fort Smith” utrustat alla kvinnor 
med krinoliner, det är ju inte helt korrekt histo-
riskt men förstärker intrycket av “finkläder” vid 
ett sådan tillfälle. I boken är det väl beskrivet hur 
de olika personerna var klädda, man har inte alltid 
följt detta i filmen, men man känner ändå igen per-
sonerna väl. 

   Manskläderna är helt otroligt realistiska! Rooster 
Cogburn ser ut som den “lufs” han är. I boken 
betonas just hans rock med stora fickor där han har 
det mesta från patroner till karameller, hans hög-

  En bok–

John Wayne och Jeff Bridges som Rooster Cogburn

Hailee Steinfeld som Mattie Ross 
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stövlar med åsneöron är ju vad en man som satt till 
häst mycket behövde. Texas Ranger LaBoeuf i sin 
hjortskinsjacka och randiga byxor är inte tagen ur 
boken, där har han en korderojrock. Men jag tycker 
nog att han klär bättre för sin roll i hjortskinn. Att 
man tog dom kläder man hade i Vilda Västern på 
den tiden ger “banditerna” i filmen ett bra exempel 
på, de bär allt från slitna kostymer till boskaps-
skötarutstyrsel.

   Hästar är ju en nödvändig detalj i en västernfilm 
eller bok, men oftast är dom namnlösa statister. 
Både i boken och filmen True Grit spelar dom en 
stor roll och har även fått namn. Roster Cogburns 
häst heter Bo och är en stor kavallerihäst som han 
har haft länge. Matti Ross köper en kolsvart Texas-
ponny, som hon kallar Blackie. Han räddar hennes 
liv i slutet och Mattie är mycket förtjust i honom.  
Scenerna med Mattie och hennes häst är mycket 
bra. Dom visar att en farmarflicka på 1870-talet 
kunde hästar och red som våra dagars unga flickor 
kör bil och motorcykel. I boken handlar det mer om 
hästar och ridning än i filmen.
   Texas Ranger LaBoeuf rider en liten Appaloosa- 
ponny. Mattis far har en dyr häst som heter Judy, en 
stor kastanjebrun märr. Den har stulits av skurken 
och vi får aldrig se den, men den har sin roll i 
handlingen. Till och med “skurken” har fått sin häst 
beskriven, en dålig grå märr som han har lånat av 
Matties far.

   Vapnen i filmen är alla av en typ som år 1878 

fanns att få tag på. Revolvrar som Colt Dragoon, 
Colt .45 av den långa kavallerimodellen, Rem-
ington Police -75  och gevär som Henry och Win-
chester bygelrepeter samt Sharp-karbinen. 
Vapenhanteringen är, för en som har provat skjuta 
med dessa vapen, övertygande realistiskt. Även om 
det “långa skottet” i filmen är lite på gränsen, om 
inte ren fantasi. Rent teoretiskt skulle det fungera 
och målet (skurken) sitter ju still på en häst, men 
det är verkligen ett “filmskott”. 

   
   Matties skott med Colt Dragoon-revolvern visar 
ju precis vad som händer en ovan skytt som står 
på ett halt underlag. Den revolvern har en otroligt 
stor laddning och en tung kula, rekylen är enorm. 
I boken har Rooster Cogburn samma patroner i 
revolvern som i geväret. Troligen är det 44-40 
han har. Förvarar patronerna i en tygpåse i fickan. 
Pistolen har han i ett “Slim Jim-hölster” i en enkel 
rem på vänstersida, alltså “crossdraw” med höger 
hand. På sadelknappen har han två sadelhölster 
med stora slaglåsrevolvrar i. Cogburn red ju med 
kapten Quantrill under inbördeskriget. På den tiden 
var det vanligt med revolvrar i sadelhölster. Matties 
revolver är ju av samma slag och är ursprungligen 
hennes fars, som han bar under samma krig fast på 
andra sidan, “dom blå”.

   En del av filmen utspelas i Fort Smith, som ju 
var säte för “Hanging Judge Parker” på den tiden. 
Skådespelaren som gör domaren är mycket lik 
honom från gamla fotografier, för att inte tala om 
bödeln George Maledon.
Jag tycker att detta är en av de mest sevärda 
västerns som gjorts på senare tid.

Oxdriver John Carson.

två filmer

Mattie Ross och Rooster Cogburn på Blackie och Bo

Colt Dragoon, snygg puffra!
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                                Howdy!
   Ja, efter mycket om och men kom jag, sambon 
och Capten Wildbeard med fru i väg, och Samson 
förstås och vår hund Yoga. 
   När vi kom fram blev vi väl mottagna och många 
tyckte det var trevligt med ett nytt ansikte.

 
    Med husvagnen på plats och förtältet uppe, gick 
vi och kollade in stagerna. Grillade lite korv och 
hade besök av ordförande Ray och Wild Bull med 
sin Cowboy Girl. 
   Sedan tittade även 
lite andra in. Trev-
ligt.
   Tävlingsdagen 
började nerverna 
spöka i magen men 
jag tyckte ändå att 
jag skötte det hela 
ganska bra. Man 
fann sin plats i pos-
sen ganska snabbt, 
precis som om man 
gjort det förr. Inför 
första skjutningen 
blev man väl bemött, 
jag tänkte att tiden 
spelar ingen större 
roll bara man gör rätt 
och så bra som möjligt. Det är mycket att tänka på 
men jag fick bra hjälp av alla. Man fann sig snabbt 
i possen.  

   Det var en mycket lärorik helg, vi har ju övat 
mycket här hemma. 
   Kvällen tillbringade vi tillsammans med övriga 
ätande cowboys and cowgirls. Mycket god mat och 
diskussioner om föreningsintyg, vapen och ammo. 
Det var mycket intressant. 

   Det blev en ganska tidig och kall kväll när vi 
hoppade i säng i en husvagn utan värme och 

vaknade upp tidig 
söndagsmorgon 
med is i diskbal-
jan. 

   Lika nervös som 
dagen innan men 
mer taggad kom 
vi igång i possen 
igen. Tävlingsda-
gen förflöt i snabb 
takt och helt plöt-
sligt var det över. 
Sidematch var 
bland det roligaste. 
Då fick jag skjuta 
med Ray och 
Capten Wildbeard 

vilken var en höjdpunkt. Vi blev tvåa, yihaaa! 
   Jag fick prova Rays revolvrar och dom var väl 
trimmade efter vår diskution kvällen innan. 

Gunslinger Doc på

Klart att man vill besöka det här förtältet! Med grill-
korv, tilltugg och Lauders! Snacka om fredagsmys i 
skymningen...                                Foto: Gunslinger Doc

Gunslinger Doc snackar med Yoga om upplägget inför 
dag två. Husse är taggad inför uppgiften!

Samling vid stagen. Man undrar vad som diskuteras; laddningar, 
vapenmodeller, tävlinhsnerver eller taktik?      Foto: Gunslinger Doc
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   Ray, Capten Wilbeard och Wild 
Bull har verkligen inspirerat mig 
och det blir säkert fler tävlingar 
för mig i år. Troligtvis Borlänge. 

   Måste också berömma 
Hungry Wallace för en 
mycket bra och väl-
planerad tävling. 

Regards
Gunslinger Doc. 

Gunslinger Trail

Tack, Hungry Wallace! 
Wild Bull ser både nöjd och glad ut, det gör även Colo-
rado Cowgirl där bakom.            Foto: Gunslinger Doc
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              Winter Range 2012, eller
         Planeringen innan och resan dit.

   Här nedan följer några rader om tre skyttar som 
beslutade sig för att delta på Winter Range i Ari-
zona.
   Jag kommer här att ta upp tävlingsdelen och 
planeringen, semesterdelen kommer i ett annat 
nummer.

   Drömmen om att åka till USA för att skjuta CAS 
är säkert en dröm för många, några av dem åker 
varje år medan det 
hos merparten stannar 
vid en dröm.
   För att det inte 
skulle stanna i dröm-
stadiet så beslutade 
jag (Shotgun Joe), 
Harley Parkinson och 
Proud Mary för att 
göra slag i saken.
   Snacket om att åka 
och skjuta började 
någon gång i bör-
jan av 2011 och vi 
pratade om det varje gång då vi träffades.
 Att Arizona fyllde 100 år och snacket att det skulle 
bli det största Winter Range någonsin gjorde det 
bara mer intressant – yiehaa.
   Snacket övergick i planering och vi frågade runt 
bland skyttar som varit där tidigare och frågade om 
deras erfarenheter vad gällde att resa med vapen 
och ammunition samt eventuella problem som 
kunde uppstå.
En billig flygresa började att planeras under tävlin-
gen The Blue Mountain Trail. Första planeringen 
skedde via England.
Då vi läst på lite mer om vilka regler som gäller 
beroende på vilka länder som man mellanlandar 
i så beslutade vi oss för att fortsätta sökandet och 
försöka mellanlanda i något annat land.
England är inte ett land som man vill mellanlanda 
i med vapen, det är förbjudet för enskilda medbor-
gare att äga vapen med några undantag, utan att 

fördjupa oss i det så går vi vidare.
Planering av en annan rutt gjordes och nu gick 
resan via Arlanda-Newark-Phoenix, mycket bättre 
och en snabb bokning gjordes över internet.
Ray Heartless, Nashville Frank, Banditen och 
många fler hjälpte oss med egna erfarenheter vad 
gäller att resa med vapen och andra rent praktiska 
saker kring resan.
Anmälan till tävlingen gjordes och en inbjudan 
skickades till var och en av oss.
En ESTA anmälan gjordes & den kostade 14 USD, 
detta är ett visum som gäller för affärs eller turis-

tresor i max 90 dagar. 
Här ansöker du: 
https://esta.cbp.dhs.
gov/esta/application.
html?execution=e1s1
Inbjudan till tävlin-
gen behövs då man 
ska ansöka om att få 
ta med egna vapen in 
i USA.
Blanketten som man 
ansöker på heter: ATF 
Form NIA 6 du hittar 
den på nedanstående 

adress: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.
html?execution=e1s1
En lista på vilka vapen som skulle tas med och en 
massa data om vapnen fylldes i på blanketten: 
(kaliber, piplängd, totallängd, tillverkare, adress till 
tillverkaren samt om det skulle tas med ammuni-
tion (max 5 kilo) ammotillverkarens namn, adress 
samt vilken typ av ammo, t.ex. 158 grains LRN) 
och antalet.
Adressen till den plats där ni kommer att bo under 
er vistelse i USA, ja ni får titta efter själv så ser ni 
vad som behövs.
Absolut inget svartkrut fick tas med på planet och 
eftersom man sett på tv hur säkerhetskontrollerna 
är utrustade med elektroniska ”sniff”-maskiner 
och att det genomförs svabbtester för att upptäcka 
sprängmedel så funderade man på hur man skulle 
hinna köpa allt som behövs för att kunna ladda 
ammo på plats i Phoenix.

Winter är
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             Jag fick via SASS-forumet kontakt med 
en skytt där vi kunde ladda vår ammunition då vi 
kom fram och det var ovärderligt då vi annars hade 
funderingar på att köpa en laddpress på plats för att 
kunna ladda.
   Vi ”talades” vid över forumet och ju närmare 
tävlingen vi kom desto längre tid tog det innan han 
svarade på mina mail och PM.
   Tiden gick fort fram till avfärd och då jag inte fått 
någon kontakt med skytten från forumet så tänkte 
jag att detta kommer att skita sig riktigt.
   Kontakt togs med Nashville 
Frank och lite frågor hur han 
tänkte göra med ammo ställdes 
och efter lite frågor och svar fram 
och tillbaka så dök Banditens 
namn upp allt oftare. Jag mailade 
Banditen och efter en massa 
mail fram och tillbaka så fick jag 
tipset av honom att strunta i vad 
snubben på forumet lovat, jag 
hjälper er sa han. Jag ringde upp 
Banditen och eftersom han redan 
var på plats i Phoenix så ordnade 
han all ammo åt oss vilket bespa-
rade oss en massa bekymmer, nu 
kunde vi andas ut.
   Vapendeklaration gjordes och 
kopior skrivs ut för att hamna i en 
mapp med matnyttig information.
För att vara på den säkra sidan 
och för att visa att vi hade lite koll 
så läste vi på angående flygbolag-
ets regler vad gäller resande med vapen och ammu-
nition (det skulle visa sig att det var bra med den 
kunskapen)
   All dokumentation skrevs ut: Biljetterna, ESTA, 
ATF Form NIA 6, inbjudan till tävlingen, vapen-
reglerna på engelska och kopior av dessa lades 
även i vapenväskan för att vid en kontroll kunna 
påvisa vad som gäller.
   Adresslappar med kontaktinformation lades i 
samt på alla väskor, bättre med en lapp för mycket.
Dessutom så gjordes det färgutskrifter av passen i 
A4 och samtliga blanketter och tillstånd samlades i 

mappar som var och en av oss hade lättillgängligt.
Så hamnade vi då till slut efter en nattlig bilresa till 
Stockholm/Arlanda framför bagageincheckningen 
hos Continental Airlines.
   Ett fjunigt ”popsnöre” tog hand om oss och då vi 
talade om att vi reser med vapen så började han klia 
sig i huvudet, i nacken och veckade pannan samti-
digt som han såg besvärad ut.
   Eftersom han hade noll koll och vi hade alla våra 
papper i ordning samt var pålästa om vad som 
gällde så valde han att gå på våra uppgifter men att 

vi skulle betala 70 USD för det 
extra bagaget.
Vi tog våra väskor till röntgen-
maskinen och där fick vi titta 
medan de gick igenom maskinen 
(spännande).
   –“Jaha” sa väktaren vid maski-
nen, “ni har vapen”.  – “Jajamen-
san” sa vi unisont och stolt, “det 
har vi”.
   –”Men de är inte delade” sa 
han – “Det ska de inte vara enligt 
Continentals regler” sa vi
–”Men ni har ju ammunition i 
samma väska”. 
 –”Helt OK enligt Continentals 
regler” sa vi.
–”Ni verkar ju veta vad som 
gäller” sa han bara och tackade 
och önskade oss en trevlig resa.
   Vidare till säkerhetskontrollen 
som genomfördes utan problem 

och väl inne så tog vi en välförtjänt frukost.
Det ropades ganska snart ut i högtalarna att resande 
med ”vår” flight genast skulle ge sig iväg till gaten.
Väl inne så satt vi och filosoferade, vi var ganska 
trötta alla av oss.
   *PLING* –”Vill Berggren och Blom kontakta 
disken” ropades ut i högtalarna – “Aj aj då, vad 
nu?” tänkte vi.
   Väl framme vid disken så visade det sig att ”pop-
snöret” vid bagageincheckningen i all iver att bli 
av med oss hade glömt att ta betalt för vårt extra-
bagage – 70 USD senare så var saken klar och vi 

paradiset!

Samuel “The Bandit” Carpenter har 
ännu en gång hjälpt cowboys `n girls!
Han borde få pris!
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steg ombord på planet.
   För att göra en lång flygresa kort så landade vi till 
slut på NEWARK och där var det lite större än på 
Arlanda och de pratade även ett språk som vi tack 
och lov kände igen från TV.
   Först en säkerhetskontroll för att komma från 
utrikes till inrikeshallen:
   Efter några frågor gällande vad vi skulle göra 
i landet, hur mycket pengar vi hade 
med oss, vad vi jobbade med och 
kontroll av pass, fingeravtryck och en 
snabb scanning av ögonen så var vi 
igenom.
Jakten på bagaget började och efter 
att ha kollat på några skärmar, frågat 
uniformerade människor och tagit en 
liten tågresa så hamnade vi rätt.
Löste ut några bagagevagnar och 
försökte se var man skulle hämta ut 
specialbagaget (det kallas special-
bagage när man fraktar vapen, barnvagnar eller 
surfingbrädor).
   Nämen se där, mitt på golvet vid bagagebandet 
står det tre väskor 
som vi känner 
igen, ingen per-
sonal eller annan 
form av säkerhet 
kring väskorna.
Fritt fram för vem 
som helst att ta 
dem, nåja man 
ska ju igenom 
några säkerhets-
kontroller till in-
nan man kommer 
ut från flygplat-
sen.
   Vi gick med 
våra väskor till 
passkontrollen 
(trodde vi) och visade våra pass, halvvägs ge-
nom kontrollen så frågade väktaren vad vi hade 
i väskorna? –”Vapen” sa vi och då blev väktaren 
högljudd och började läxa upp oss, hur kunde vi 
komma till ett nytt land och inte tala om att vi reste 
med vapen?
   Vi förklarade att vi trodde att det var lite längre 
fram där röntgenmaskinen stod som vi skulle kon-
trollera vapnen. Vi blev hänvisade till en plats lite 
på sidan av medan väktaren från ”Border Control” 
hade ett ”krismöte” med en kollega. Någonting 

måste de kontrollera och det verkar som att de kom 
fram till att vapennummer är ju perfekt.
   Sagt och gjort, vi öppnade våra väskor en i taget 
och säkerhetsvakten pekade på ett vapen och vap-
enägaren läste upp numret. –”Men säkerhetsvakten 
har ju nyss kontrollerat allt” försökte vi.
–”Det där är Border Control” sa han, “dom vet 
ingenting – det är VI som vet, följ med här”.

   En resa som gick vidare med hiss ner 
i källaren och ner till TSA:s fikarum 
(TSA,Transportation Security Administra-
tion, reds anm) och där skulle vi öppna 
väskorna igen för kontroll.
 –”Har ni ett bord eller något som man 
kan lägga väskorna på medan vi öppnar 
dom?” TSA killen såg sig omkring och 
letade efter ett bord som inte fanns men 
kom på att om man vänder en soptunna 
upp och ner så blir det någon form av 
bord.

Vi öppnade, TSA pekade och frågade vad olika 
saker var och därefter var dem nöjda. Då vi före-
slog att TSA skulle ha en kille som kollade sam-

tidigt som 
Border Control 
så förklarade 
han och sa att 
då skulle inte 
Border Control 
behövas och alla 
som vill måste få 
jobba.
   Då var det bara 
en säkerhetskon-
troll till innan vi 
kunde komma in 
i avresehallen för 
inrikes flyg.
För att komma 
igenom denna 
så skulle skor, 

livrem, handbagage och alla fickor tömmas i en 
plastbytta för att röntgas, aldrig att jag lägger ifrån 
mig snusdosan i det här gänget tänkte jag.
   Sagt och gjort, snusdosan behölls i fickan men 
det visade sig snart att den hittade de ju och körde 
genom röntgenmaskinen i en alldeles egen plast-
bytta medan de skakade på sina huvuden som för 
att säga #?”%!# turister. Tack och lov så kom dosan 
tillbaka i människohänder och det firades med en 
rejäl prilla.
   Väl inne i det allra heligaste (avgångshallen) så 

Autentisk TSA-polis gör närgångna undersökningar av misstänkt man.

–”Inte utan min prilla”
säger Shotgun Joe!
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 letade vi reda på vår gate för att veta var den låg 
och därefter blev det fika i form av tre stora behål-
lare med malt, humle, jäst och vatten som slank 
ner i våra strupar som krut i en hylsa. Som efterrätt 
blev det några pizzabitar för att stilla den värsta 
hungern och efter en stunds väntan drog vi vidare 
till gaten för att ta sista flygturen till Phoenix.
   Trötta & slitna så landade vi i Phoenix och där 
gjorde vi vår sedvanliga snurr för att se om det stod 
specialbagage någonstans och för att försöka hitta 
en väg till bagagebandet. När vi lokaliserat bagage-
bandet och väntade på våra väskor så kom det en 
vänlig människa från flygbolaget med vårat ”spe-
cialbagage” på en vagn och kontrollerade att vi var 
vi innan vi fick våra vapen.
   Min väska hade TSA varit inne i, troligen för att 
jag hade fyra kartonger med hagel där och att de 
upptäckt det i någon jädrans röntgenmaskin förstås.
Det var tur att jag hade satt ett extra bagageband på 
väskan, för det var det enda som höll ihop den.
Tog väskan och anmälde att den gått sönder och då 
bad mig en väldig vänlig dam att vänta ett ögon-
blick så skulle hon ordna detta. En minut senare så 
fick jag en ny väska, hon ville dock behålla min så 
det vara bara att packa över allting i den nya och 
detta gjordes lämpligen på golvet bredvid bagage-
bandet.
   Allas väskor hittades, vapnen var hos sina rätt-
mätiga ägare, vi tog nöjda vårt bagage, hoppade på 
en buss till biluthyrningen, löste ut vår hyrbil (med 
GPS) och drog iväg till vårt boende.

   Jag vill bara understryka om att trots alla säker-
hetsgenomgångar och trots alla kontroller så var 
personalen alltid vänlig och, när man på knackig 
skolengelska, kan skämta med samtliga och de 
skämtar tillbaka så vet man att det är lugnt.
   När man står i källaren på TSA och frågar om 
man får låna en kniv för att sprätta tejpen på vap-
enväskorna trots att vi kunde ha varit potentiella 
terrorister och TSA-killen tar fram en kniv och in-
nan han lämnar över kniven så tittar han på den och 
säker “Var försiktig”.
   Några säkerhetsanställda frågade under lite kall-
prat vad vi skulle göra i Phoenix. Då vi förklarat 
så kom det massor av frågor samt att de tyckte att 
det var väldigt trevligt att vi reste så långt för detta, 
de önskade lycka till och önskade oss hjärtligt 
välkomna till USA.

STORT TACK TILL
Banditen som besparade oss en massa problem 
genom att hjälpa oss med ammunition, Ray som 
ställde till med ett träningsläger och en massa tips 
om när man ska hålla igen och när man kan ösa 
på lite. Dina tips ekade i våra huvuden under hela 
vår vistelse skrämmande egentligen ;) Wild Bull, 
Nashville Frank, Siringo, Banditen, Ray och alla ni 
andra som kommit med hjälp och tips för att göra 
vår resa mer problemfri, ni vet vilka ni är.

/Shotgun Joe
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   Märkte ganska snart att mannen i rese-
byrån var stressad och inte alls sig lik.
Vi skulle hämta ut våra resehandlingar 
i form av flygbiljetter och voucher för 
hyrbilar m.m. för en USA-resa.

   Mitt ressällskap denna gång var Micko och Anita 
som skulle göra sin första nordamerikaresa. Färd-
planen var Arlanda, via Amsterdam, till New York.

   Vi kom ombord planet till Amsterdam, men redan 
efter en halvtimma kom en flygvärdinna och talade 
om för oss att tiden var mycket knapp vid planbytet 
på flygplatsen. 
Hom gav oss en 
ifylld karta så att 
vi något snabbare 
kunde hitta rätt. 
Efter ytterligare 
en timme kom hon 
tillbaka och före-
slog att vi skulle 
flytta allra längst 
fram i planet så att 
vi mäjligen kunde 
tjäna några minuter 
på detta.
   Då började vi sk-
ruva på oss lite. Jag 
för egen del hade 
skaplig kondition, men jag tänkte på Micko som 
haft en hjärtinfarkt bara två månader tidigare.
   När vi väl hade landat satte jag full fart efter den 
ritade kartan. Vände mig om och såg att Micko och 
Anita var femtio meter efter. Såg att Micko var blek 
och svettig så vi fick dra ner rejält tempot. Började 
snart inse att vi skulle ha tur om om vi skulle hinna 
med planet. Kom så fram till ytterligare en kontroll 
med en kö på cirka hundra meter. Fick improvisera, 
gick allra längst fram, gestikulerade, ropade och 
pekade snett uppåt bakåt. Halva kön tittade snett 
uppåt bakåt och vi smet in. Skämdes för detta men 
fortsatte mot disken vid vår gate. Såg på långt håll 
att repet var fördraget till planet. Förklarade för 
damerna bakom disken att vi var mycket intresse-

        rade av att följa med eftersom vi betalat för 
detta.  

   Efter mycket trassel fick vi biljetter fast på olika 
platser i planet eftersom vi hade kommit så sent. 
Där försvann sällskapet över Atlanten.
   Min tanke hade varit att hjälpa Micko och Anita 
att fylla i reseblanketten som skulle lämnas i tullen. 
Denna märkliga naturlag att blanketten alltid ska 
lämnas till resenärerna strax innan landning, vid 
“fasten setabelts”, gjorde att jag inte kunde hjälpa 
mitt sällskap.
   Efter fyra försök och två timmar efter landning 

lyckades mitt 
sällskap äntligen 
komma genom 
tullen med rätt 
ifyllda dokument. 
Då hade planet till 
Philadelphia som 
vi skulle med, 
för länge sedan 
avgått. Fick så 
småningom reda 
på att ett litet pro-
pellerplan skulle 
till Philadelphia, 
och det lyckades 
vi få plats i.
   

   När vi så äntligen kom fram förstod vi snart att 
våra väskor inte gjort detsamma.
   En rundnätt kvinna bakom disken förklarade att 
vi skulle höra av oss från första hotell, så att väs-
korna kunde sändas dit.
   Utrustad med tandborste, som vi fått av den 
rundnätta, siktade vi in oss på AVIS där vi hade 
förskottsbetalat för en hyrbil.
   När jag lämnade fram vouchern till damen bakom 
disken tittade hon olycksbådande på oss.
   Det visade sig att den stressade mannen på rese  
byrån, som haft en dålig dag, bara gett oss kopian 
på vouchern. Det dög inte så jag fick snällt plocka 
fram min platta plånbok som med fördel snart 
kunde användas som flugsmälla. 

En mycket 

Ressällskapet Micko har fångats i en mycket fängslande situation



The Gunslinger Gazette 29

Namnet på damen bakom disken glömmer 
jag inte, hennes dopnamn var Danmark. Vårt syd-
liga grannlands namn blev något oförskyllt solkat 
en tid framöver.
   Meningen från början var att vi under dagsljus 
skulle åka en bra bit västerut från Phil-
adelphia så att vi kunde hitta ett hotell 
som passade den redan nämnda plån-
boken. Efter den kraftiga förseningen 
var det inte längra dagsljus utan snarare 
kolsvart ute. Det var Highway 76 vi var 
ute efter, det var bara det att i mörkret 
hamnade vi på Businessway 76. Efter 
femtioelva trafikljus och andra stop gav 
vi upp och vände tillbaka och fick ta in 
på ett hotell som inte alls passade den 
tidigare omtalade platta tingesten.

   Nästa morgon kunde vi med handbagage och 
tandborste köra västerut på Higway 76 ca femton 
mil och där finna ett normalt hotell.  
  Ytterligare ett tag efter detta fick vi veta att vårt 
bagage kommit till det första hotellet. Efter att ha 
åkt och hämtat det sa Micko –“Nu har vi ju flyt”.
   I Tombstone några dagar senare, just efter fru-

kost, hände något. Vi var på väg                 tillbaka 
när en dam rusade ut från sitt hotellrum och sa 
att vi skulle följa med in och titta på hennes teve. 
–”Det brinner i en av skyskraporna i World Trade 
Center!” Vi stannade upp och tittade. Jag lugnade 

henne med att det måste vara någon 
film typ Skyskrapan brinner 2. Sa något 
om att det var fult att sända något sånt 
för det såg väldigt äkta ut. Precis när 
vi skulle gå så hann jag säga –“Titta på 
detdär flygplanet vad nära det flyger bara 
för att fotograferas”. Sen small det.
   Det var på riktigt den 11 september 
2001. Efter detta blev telefon, post och 
all flygtrafik inställt. Vi hade turen att 
kunna hyra om vår bil. Det vi märkte 
av det som hänt var att vi blev stoppade 
någon gång för visitation i bilen. På flyg-

platsen blev det sju genomsökningar innan vi kom 
igenom. 
   Detta kunde dock inte mannen med den dåliga 
dagen på resebyrån i Örebro hjälpa.

Colt Cane

dålig dag!

Den ofattbara synen av 
de brinnande, rykande 
Twin Towers i New York.
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         Hur man startar en CAS klubb?
   
   När man bildar en skytteklubb är det bästa 
att skapa en ideell förening och registrera den 
hos skatteverket så klubben får ett organisation-
snummer.

   Detta organisationsnummer gör att klubben blir 
en egen juridisk person och får möjlighet att handla 
på faktura m.m.

   1. Bilda en ideell förening med en styrelse på 
minst fem ledamöter och utse ordförande, sekreter-
are och kassör bland dessa. Dessa fem personer 
skall vara registrerade medlemmar i SWSf och ha 
minst RO1 utbildning.

   2. Skapa stadgar.
Exempel på Vad stadgar skall innehålla hittar du 
här:
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/
forforeningarstiftelser/ideellaforeningar/starta/stadg
ar.4.70ac421612e2a997f85800028440.html

   3. Sätt in lämpliga paragrafer som beskriver cas- 
skyttet i klubben

   4. Skicka in namn på klubben, vilka som ingår i 
styrelsen, kontaktperson och vilka som är medlem-
mar till info@swsf.se

   5. Posta/maila en kopia på protokollet från mötet 
där föreningen bildas till SWSf.

   Mer information om ideella föreningar finns hos 
skatteverket. http://www.skatteverket.se

   OBS! En ideell förening är inte momspliktig och 
kan ha vissa inkomster utan att behöva skatta för 
dem.

   Klubben kommer sedan att finnas på klubbsi-
danhttp://www.swsf.se/klubbar.html

   Klubben kommer att finnas som ett val på regi- 

     strerings sidan:                www.swsf.se/new.html

   Hur man startar en CAS-sektion i en befintlig 
skytteklubb.

   1. Bilda sektionen genom att ta det som en punkt 
på dagordningen i föreningens styrelsemöte. Utdrag 
ur detta protokoll skall skickas in till SWSf. 

   OBS! Sektionsansvarig/kontaktperson skall vara 
SWSf registrerad och minst RO1 utbildad.

   2. Skicka in följande uppgifter till SWSf: 
 Namn på sektionen och moderklubb.
 Namn på dem som är moderklubbens ord-
förande, sekreterare och kassör.
 Namn på den som är sektionens kontaktperson.
 En lista på vilka SWSf registrerade medlemmar 
som tillhör sektionen.

   Sektionen kommer sedan att finnas på klubbsidan 
http://www.swsf.se/klubbar.html

   Sektionen kommer att finnas som ett val på regis-
trerings sidan: http://www.swsf.se/new.html

   En CAS-klubb/sektions funktion och skyldig-
heter:
 
 Klubben skall hålla SWSf uppdaterad med vilka 
medlemmar som ingår i klubben. Detta sker vid 
registrering av nya medlemmar där de instrueras att 
välja aktuell klubb då de registrerar sitt medlem-
skap i SWSf. Registreringsformuläret kan också 
användas då medlemmar byter klubb.
 Kontaktperson är den som SWSf kommunicerar 
med och är den person som har klubbansvaret gen-
temot SWSf’s styrelse.
 På alias-sidan, http://www.swsf.se/alias.html, 
kan klubben se vilka medlemmar som finns regis-
trerade på klubben och vilken utbildning medlem-
men har. Sidan innehåller bara medlemmar som 
betalt årsavgiften till SWSf under föregående år.
 Klubben har skyldighet att ge sina medlemmar 
möjlighet till minst RO1 utbildning.

Starta egen



The Gunslinger Gazette 31

 Klubben skall utse minst en utbildningsansvarig 
som är RO2-utbildad.
 Klubben skall följa SASS regelverk, Sveriges lsg 
och de av SWSf utfärdade stadgar och regler.
 Klubbens kontaktperson har skyldighet att vara 
uppdaterad på gällande SASS regler.
 Klubben skall erbjuda sina medlemmar möj-
lighet till träning och utbildning.

   Den praktiska utbildningen

 Den praktiska utbildningen skall, förutom säker-
het, regelverk och uppträdande på tävlingar, även 
innehålla utbildning i samtliga RO roller.
 Kan klubben inte arrangera lokala tävlingar skall 
klubben i möjligaste mån samordna medlemmarnas 
deltagande på externa tävlingar.
 Klubbens medlemmar kan tävla på lokala tävlin-

gar innan RO1 utbildningen är genomförd.
 Klubben skall årligen skicka in en årsrapport 
som finns att hämta på förbundets hemsida.

För styrelsen SWSf
Hasse ”Grave Spit” Forsman
Utbildningsansvarig.

CAS-klubb

   Här har vi honom!
Vår egen Grave Spit som 
fixar och donar och som 
vi inte klarar oss utan!



  Proud Mary håller för näsan när hon överraskar Ordförande Heartless med brallorna 
nere. Det kanske är skräplitteraturen som stinker? Men visst är det sprillans nya dasset 
snyggt? Harley Parkinsson har snickrat och den passande nyansen av brunt har Ord-
föranden målat på under senaste besöket hos The Northern Rangers i Sundsvall.

Foto: Harley Parkinsson


