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   Säsongen börjar gå mot sitt slut och i Sverige har vi bara Indian Attack kvar att åka till om man vill 
skjuta CAS. 
   
   Jag personligen hade planerat att åka på många tävlingar och få resa runt en del. Men saker kommer 
emellan och ekonomin säger ibland nej till resandet. Trodde i min enfald att man kunde göra bra ifrån sig 
på DOT utan träning, med ack vad man bedrog sig. Men det är oerhört kul att se hur hög kvalitén blivit 
bland skyttarna i Europa.
    Av vilken anledning vi än åker på en tävling, så är det just en tävling. När pipet från timern går är det 
fullt allvar, det vet vi alla. Men vi har alla olika mål innan en tävling. Vilka mål vi än hade inför en täv-
ling så grattis till alla dem som tog medalj under DOT och alla andra tävlingar under säsongen. 
   Men de som inte fick medalj eller kanske inte så ofta får en, är de sanna hjältarna. Ibland når man sina 
mål, ibland inte.

   Så är det också med vårt möte med polisen. De har bytt personal och de nya vill avvakta. Vi kämpar på 
med möten hos RPK. Det finns andra saker de vill ändra i FAP så vi får kanske inte något svar förrän i 
januari. Rawhide och Hippshot kämpar konstant på i god anda, jag lovar er detta.

   Men skam den som ger sig. Sätt nya mål för framtiden, så har man en drivkraft när man ser framåt. 
”Men passa dig för vad du önskar, du kanske får det” 

   Ordf. Ray Heartless
     

Ordförande Heartless når i bland sina mål, ibland inte. Men mål har han!

Det blir inte alltid 
som man tänkt sig...
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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: saknas
   E-post: 

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: Mikael “McIke” Otter
   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: saknas
   E-post: 

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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Från Strömstad kommer
Från Upplands Väsby kommer
Från Strömstad kommer 
Från Luleå kommer
Från Stockholm kommer
Från Borlänge kommer
Från Greve, Danmark kommer
Från Tollered kommer
Från Strömstad kommer
Från Påarp kommer
Från Göteborg kommer

Triggerhappy Bo
Lone Ranger
Bullseye Carrollton
Fred The Lawman
Browncoat
Stray Dog
Long Greybeard
Buckshot Toby
Loaded Laura
Right Hand Steve
Buzz Cadero

#1367
 #1368
#1369
#1370
#1371
#1372
#1373
 #1374
#1375
#1376
#1377
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   Gunfighter är den kategori där skytten kan ha 
två laddade revolvrar i händerna samtidigt. Att 
skjuta gunfighter kategorin kräver därför extra 
säkerhetstänk och skicklighet av skytten.
   Därför har SWSf beslutat att vissa krav skall 
vara uppfyllda och en viss form av kontroll på 
den som skall skjuta gunfighter behövs för att 
inte äventyra säkerheten på tävlingarna.
   För att skjuta gunfighter behöver du uppfylla 
följande:
   Ha skjutit minst två större tävlingar i en en-
hänt kategori som duellist, classic cowboy eller 
frontiersman utan, stage eller match DQ.
   Ha genomgått ett teoretiskt och praktiskt 

prov.
   Teoriprovet är muntligt och innehåller frågor 
som är unika för just gunfighterkategorin. Det 
praktiska provet är för att verifiera hur skytten 
klarar hanteringen av två revolvrar samtidigt 
och hur denna agerar då det blir ett fel.
   Detta prov kan utföras av en som redan är 
gunfighter och provet kan denna beställa från 
förbundet på info@swsf.se

   Mer om kategorin Gunfighter kan ni läsa om i 
handboken eller kontakta förbundets säkerhets 
och utbildningsansvarige Grave Spit.

Gunfighter-certifikat

  Howdy Readers!
   Först, förlåt att GG kommer 
någon vecka sent! Jag har haft 
rejäla bredbandsbekymmer.
   I detta nummer av vår tid-
ning kommer ni kanske för-
färas över mina bildval och 
bildtexter.
I stället för CAS blir det mer, 
ska vi säga, biologilektion på 
vissa sidor...
   Men skyll inte bara på mig! 
Jag har helt enkelt inte fått några 
bilder. Och somliga jag skulle 
hämta på diverse webb-adresser 
fanns helt enkelt inte där.
Jag har fått hitta på själv lite mer än vanligt...
   En väldigt fiffig ide´om man skriver från någon 
tävling är att redan på plats snacka med någon som 
tar bilder, och vice versa, och sedan faktiskt maila 
era alster till mig.

   Jag har två, säger två! artiklar 
sparade till nästa nummer, julnum-
ret, så jag hoppas att ni kommer 
in med lite nya knäck. Annars kan 
det bli en alldeles ryslig jul för oss 
alla, kära cowgirls och cowboys.
   
   Gör en god gärning och skicka 
mig något redan idag. Vänta 
inte!

   Slutligen ett STORT TACK till 
alla er som bidragit till att göra 
detta nummer av vår tidning!
   Ni är helt underbara och jätte 
duktiga!

Ödmjukast/ Blackie Blacksmith
Min mailadress är:

blacksmith@tele2.se

Känsliga läsarevarnas!
   Jag, Blackie Blacksmith, med kat-
ten Knippsen. Han har trampat lite 
på tangentbordet han också.
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   Styrelsen har av några medlemmar fått 
förfrågningar om att skapa en kategori 
för skyttar med endast en revolver. 

   Vi har tagit upp frågan i styrelsen och tycker inte 
det finns någon anledning till det och tänker inte 
uppmuntra till detta.

   Men, vi ser inga hinder om tävlings arrangörerna 
av SWSf-sanktionerade tävlingar vill öppna denna 
kategori, för skyttar med endast en revolver. 
Lokala klubbtävlingar kan med fördel ha en kat-
egori för endast en revolver, i utbildningssyfte
Problemet med att ha deltagare som skjuter ett min-
dre antal skott än övriga är att de måste exkluderas 
från listan på overallskyttar, därutöver finns det 
inga praktiska problem.

   I t.e.x. Sundsvall är det inga problem för en skytt 
med endast en revolver att delta då de har låne-
revolver i kalibrarna 45lc, 38/357 och 44spec/mag. 
Dom har också lånebygelar i kalibrarna 38/357 
och 45lc, samt lånehagel så det betyder att ni kan 
komma helt utan vapen och ändå delta med två 
revolvrar.

   Eftersom regelboken är ganska tydlig i att det 
skall vara två revolvrar kan problemet lösas på 
följande sätt:

1. Tala om för arrangören att ni saknar en revolver 
och försök att låna en genom klubben eller någon 
deltagare.

2. Ni skjuter med en revolver och laddar om under 
klockan.

3. Ni skjuter med en revolver och tar fem miss på 
samtliga stager. (Ni flyttas ned i overall-
resultatlistan med 25 sek på alla stager men det blir 
ändå lika för alla som skjuter med en revolver, om 
någon vill öppna en kategori för detta)

4. Om ni av någon andledning ändå 
vill skjuta med endast en revolver 
och ni är tillräckligt många för att 
öppna denna kategori, kontakta 
tävlings-arragören och fråga om 
dom vill öppna en sådan kategori.

Har ni frågor angående detta, 
skicka ett mejl till styrelsen.

              Med vänlig hälsning Styrelsen

En revolver

 

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
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         Purgatory 2012 
av The Wild Trapper SWS #371

   Ryket om att vilt-
tillgången i Pur-
gatory var god 
gjorde att jag red 
dit i slutet på juli. 
När jag kom fram i 
gryningen möttes jag av den 
förföriska doften av nystekt 
bacon. Gick in på saloonen 
där mästerkocken själv, 
Carzy Cook, stekte bacon och 
pannkakor på löpande band. 
Jag fick en ordentlig portion 
och livsandarna började återvända.
   Hittade ett härligt gäng med trappers 
och så begav vi oss norrut. Kom till ett 
område där det vimlade av bäver. ”More 
beaver for the market” skrek jag och började skju-
tandet.  
   Det fanns gott om bäver, väldigt gott om bäver. 
Med bygeln sköt 
jag tio, men en 
bit bort fanns fler. 
Jag sprang dit och 
sköt tio till med 
mina revolvrar. 
Avslutade med 
ytterligare fyra 
bävrar med min 
side by side. 
Sedan var det bara 
att börja flå. Att flå 
tjugofyra bävrar 
tar sin tid.
   Ett par jägare hade oturen att tappa sina laddade 
vapen i upphetsningen. En dödssynd som inte ses 
med blida ögon i jägarkretsar. Trappers förvän-
tas att bära vapnen på ett säkert sätt, det blir till 
att skaffa bättre hölster eller röra sig försiktigare. 
Straffet blev att de inte längre fick vara med och 
jaga. En tragedi för de drabbade, som i vissa fall 
rest långt för att få vara med. Men det är så man lär 
sig i livets hårda skola.

   När jag skulle sälja mina skinn blev jag 
beskjuten. ”I only want to trade my skins” skrek jag 
men inte förrän efter att jag tömt mina vapen blev 
det lugnt. Mina skinn släpade jag med mig under 
hela eldstriden. Nu var det tjugosju banditer färre i 

Vilda Västern – tur att jag slapp flå dom.
   Nu hade jag pengar på fickan och 

reste vidare för lite buffeljakt. En 
stor buffel hade förstört grödorna 

för några förtvivlade fattig 
bönder. ”I will kill that bull” 
sa jag och det gjorde jag. En 
verkligt rolig jakt. Den stora 
buffeln kom löpande som på 

räls och jag tömde bygeln i 

den innan den stannade och dog. Jag blev så glad 
över den fina trofén så jag sköt sönder två kaktusar 
med revolvrarna och jag passade även på att skjuta 
en skabbig gam. Bönderna blev glada och betalade 

bra för buffelns kött och skinn. Jag fick dessutom 
bonus för att jag sköt gamen.
   Så begav vi oss till Crazy Cook där vi roade oss 
med att skjuta ner stekpannor, grytor och kannor. Vi 
sköt så mycket att piporna på våra shotguns antog 
en mörkröd färg. Men rolig var det när målen tril-
lade omkull vid träffarna. Begriper inte hur kocken 
kund laga till en så god middag senare på kvällen, 
det måste ha varit bra plåt i kastrullerna.

Mycket bäver

Sittande bäver, på land Gnagande bäver, i vatten
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  Till festmiddagen hade många klätt upp sig. Det 
var många som tyckte att Darling Clementine 
var den vackrast klädda bland alla fina damer. 
Kontrasten blev ju verkligt stor, eftersom hon var 
tillsammans med Keith Black. Captain Redneck 
var den elegantaste herren, det brukar han ju vara. 
Det kom även några spelmän till middagen och 
underhöll med sång och musik. Sedan var det dags 
för några timmars sömn. Även morgondagen skulle 
innebära krävande jakter.

   Jag har aldrig sett så mycket bäver i hela mitt liv. 
Sköt inte mindre än fyrtioåtta bävrar på två jakter 
och då hade jag ändå varnat dom. ”Don’t eat my 
trees” sa jag, men bävrarna fortsatte att äta så det 
blev en riktig ”Beaver Shootout” Bävrar kan vara 
hårdskjutna. Några jägare hade uppenbara problem 
med att få ihjäl djuren. Jag såg själv Ray Hartless 
träffa en bäver inte mindre än fem gånger i van-
sinnigt snabb takt med sin bygel, utan att bävern 
föll för hans kulor. Inte konstigt att han blev djupt 
besviken.
Däremot imponerades jag av Proud Mary’s förmå-
ga att snabbt förpassa bävrar till de sälla jaktmark-
erna. Det visade sig också senare att ingen kvinna 
var effektivare som jägare än hon. Mary hävdade 
sig utmärk även bland männen, bara åtta snabbare 
skyttar i hela Purgatory. 
   Eftersom det fanns så oerhört mycket bäver i Pur-

gatory räckte inte maten till för dom. Därför tyckte 
en del jägare att bävrarna var för små, de var svåra 
att träffa. Några blev störda av att de var så många 
så det blev lite rörigt. Man visste nästan inte vilka 
bävrar som skulle skjutas och vilka som var döda 
redan. Lite svårt att vet varifrån de skulle skjutas 
också.

   Efter att har talat med kommunstyrelsen i Purga-
tory har jag fått veta att vi gjort ett bra jobb. Bäver-
stammen har minskat drastiskt. Det innebär att 
nästa år kommer bävrarna att var större och fetare 
och därmed lättare att träffa. Det kommer inte 
heller att vara så rörigt eftersom de är färre.

   Tiden flög iväg. Jag jagade, åt ”beaver stew” 
och hade riktigt trevligt. Hann t.o.m. att spela lite 
Tic-Tac-Toe. Sköt då på en ställning med nio plåtar 
som klingade vackert när revolverkulorna träffade 
dom.
   Dagarna blev allt kortare och det var dags att 

i Purgatory

   Bävern har långa, brun-orange fram tänder. De undre 
längre än de övre. De växer ständigt, allteftersom de 
nöts. Kindtänderna mal effektivt ner kvistar och bark.

   När man flår en bäver doftar det starkt av salix, alltså 
vide och liknande växter. GG’s redaktör vet av egen 
erfarenhet. Man kan öppna bävern i ryggen och behålla 
magen hel. Då får man ett nästan runt skinn där de små 
holkarna efter benen sticker fram. En perfekt sittlapp!

   En bäverhydda är ett gediget bygge. Ingångshålet 
måste alltid ligga under vattenytan. Bävrarna reglerar 
vattenflödet väldigt snitsigt för egen tand och fäller träd
för att bygga fördämningarna. 
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lämna Purgatory för det här året. Först skulle ut-
märkelser delas ut till de effektivaste jägarna. Jag 
blev verkligt överras-
kad när det visade sig 
att ”The Wild Trap-
per” lyckats få en 3:e 
plats bland de 49:ers 
som deltagit på jak-
terna i Purgatory. Att 
Heck the Gunhand 
var snabbast bland 
49:ers var däremot 
ingen överraskning. 
Ingen cowboy var 
snabbare med bygeln 
eller pistolerna och 
bara tre var snab-
bare med shotgun än 
Heck.
   Shotgun Joe var 
den snabbaste av de snabba i Purgatory. Han jagade 
i kategorin Frontier Cartridge.  Den snabbaste 
Wranglern, HillBilly kom totaltvåa. Den silverfär-
gade senioren Hipshot var lite snabbare (2,18 sek) 
än John Wild.

   En riktigt lyckad helg. Mycket skjutande hade 
dock gjort att jag inte hade så mycket patroner 

kvar. Det blir till att 
åka hem och gjuta 
kulor och ladda alla 
tomhylsor igen. Efter 
vistelsen i Purgatory 
har jag lagt upp ett 
ordentligt förråd med 
bäverkött. Gott om 
pengar har jag efter 
att ha sålt alla mina 
skinn. Så i vinter 
kan jag ta det lite 
lugnt och sitta i min 
kabin och titta på 
min bronsplakett på 
kvällarna och tänka 
på alla fina jakter i 
Purgatory.

   
   Nästa år är det 15- års jubileum i Purgatory. Det 
kommer att bli något utöver det vanliga. Något som 
man sedan kan sitta och berätta om för barnbarnen. 
Då ska jag vara där, hoppas vi ses … 

   Bävergäll var dyrbart förr i tiden och troddes hjälpa mot 
många åkommor, vilket det naturligtvis gör eftersom det är fullt 
av den smärt-och inflammationshämmande acetylsalicylsyra som
bävern tar upp från salixväxterna den äter. Gällen är en av 
fyra doftråvaror från djurriket som använts av parfymindustrin. 
De tre andra är ambra, mysk och sibetolja. Gällpungarna är 
analkörtlar och inte testiklar som många tror. Både hanar och 
honor har körtlarna. Förutom att äta eller smörja sig kan man 
använda gällen som brännvinskrydda, s.k. bäverhojt.
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   Kända är ju Västerns “Bos-
kapsbaroner” så som Charlie 
Goodnight, John Kendrick, 
Granville Stuart och Conrad 
Kohrs. Men att dom hade star-
ka,  kraftfulla kvinnor i ryggen 
är inte lika känt och omtalat.
   
   När fiendskapen med indi-
anerna stod på sin höjdpunkt så 
ingick Graville Stuart ett omaka 
men perfekt äktenskap med full-
blods-shoshonkvinnan Aubony, 
hon fann sig väl tillrätta i detta 
blandäktenskap, som resulterade 
i nio barn. Hon drog sig inte för 
att adoptera sin mans döde bror 
James två barn. En kvinnan som 
stod bakom sin hårda och hän-
synslösa man i alla lägen.

   Eula Kendrik, rymde 15 år 
gammal från sin skola i Texas för 
att gifta sig med  John Kendrik. 
Hon levde flott med klänningar 
av sista skriket, mode och lyx 
även ute i ödemarken oavsett 
kostnad. Men hon förde sin mans 
kassaböcker och räkenskap noga 
och skötte ekonomin. På gamla 
dar levde hon med honom i deras 
hem med namnet “Trails End”.

   Ensam traskande på en lands-
väg utan pengar mötte Elizabeth, 
en ung försäljerska av Singers 
symaskiner, John Illiff. Med 
tiden blev hon en perfekt Bar-
onessa som kunde handskas med 
alla svåra situationer. När hennes man dog så var 
hennes första åtgärd att ge order om att förstärka 
vakterna kring boskapen innan boskapstjuvarna 
börjat röra på sig, när dom fick reda på dödsfallet.

   Fransmannen Pierre Wibaux 
hade smak för lyx, men det 
delade han med sin fru Nelli 
Wibaux. Fastän deras första hem 
var en liten stuga med torvtak, 
så firade dom julen med kalkon, 
plumpudding och paj. Hon stod 
vid den primitiva spisen i af-
tonklänning och han i frack och 
stärkskjorta med ett glas cham-
pagne i handen.

   Augusta Kohrs ville leva som 
en kejsarinna på sin ranch. Men 
när hon upptäckte hur dålig mat 
cowboys fick, avskedade hon 
kocken tog ensam över hans 
uppgifter och lagade mat till 40 
man. När hon hade tränat upp 
sin “husliga stab”, gjorde hon 

lyxresor till Europa och gick på 
Metropolitan i New York varje 
år.       

   Seg och tålig precis som sin 
man var Mary Ann Goodnight. 
Först när han hade etablerat sin 
ranch i Colorado, gifte hon sig 
med honom, hon var 31 år då. 

Men sedan stod hon hårt fast vid 
honom, hjälpte honom att klara 
hans ekonomiska krasch. På 
deras Palo Daro-Ranch var hon 
den enda vita kvinna på hun-
dratals kilometer.

   Det som slår en är att dom är 
så lika sina män, tuffa, hårda 
och inte rädda för hårt arbete. 

Samtidigt som dom gillar lyx och flärd. Lika barn 
leka bäst!

Oxdriver John Carson

Baronessorna
Boskapsbaronernas kvinnor

Aubony Stuart, en tuff kvinna i alla lägen

    Eula Kendrik            Augusta Kohrs

   Elizabeth Illif          Mary Ann Goodnight
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   Howdy Pards
   Nu är det dags att reda ut mål, målstorlekar 
och lämpliga skjutavstånd.

   Som ni vet finns det en rek-
ommendationstabell i våra 
regler som beskriver på 
vilket håll, kortaste och län-
gsta som det ur actionsyn-
punkt är lämpligt att placera 
målen. Men den tabellen 
beskriver bara ett mål som är 
16x16 tum (40,64 x 40,64 cm). 
Hur blir det då om vi använder 
andra storlekar?

    Ett 16x16 tums mål har en yta på 1652 
cm2 och jämför man det med ett mål med 
måtten 40 x 40cm så har det senare 52 cm2 
mindre träffyta. Det mindre målet, 40x40cm, är 
3% svårare att träffa på samma avstånd. Målets 
yta avgör hur svårt det är att träffa men det gäller 
bara målets centrum vid samma höjd och bredd. 

   Ett mål av typen Pepper Popper har ett centrum 
med en cirkel på ca 30cm ca 700cm2. Att ge 
detta mål samma svårighetsgrad som ett 16x16 
tum betyder att det måste stå på kortast tänk-
bara avstånd. Men nu är en Pepper Popper inte 
enbart en cirkel utan det är också ett högt 1m x 
20cm mål. Detta gör att risken att missa i 
höjdled är nästan obe-
fintlig. Detta skall också 
tas med i beräkningen 
av svårighetsgraden. Tänk på 
att om ni tillverkar mål 
som är oregelbundna 
typ ormar, gamar 
osv. ska ni mäta den 
sammanhängande ytan i mitten 
och inte inkludera utstickande delar. Dessa utstick 
räknas som bonusyta.

   Självklart behöver vi inte öka avståndet bara för 
att ett mål är större, cas-skyttar vill träffa sina mål 

och helst fort. Ett stort mål på kort håll ger samma 
utmaning som ett litet mål på långt håll, det är bara 
skjuttiden som förändras. Att försöka hålla ned far-
ten för de snabba skyttarna med att ha 

små mål är dömt att misslyck-
as, de kommer fortfarande 
att vara mycket snabbare 
än de andra med den 
skillnaden att de dessutom 
kommer att träffa målen. 
De långsamma skyttarna 

blir ännu mer långsamma 
och förmodligen ganska miss-

nöjda då de dessutom har fler 
bommar än normalt.

   OBS! Alla plåtmål måste ha minst 6m 
skjutavstånd, pappmål kan sättas närmare.

   Fallmål skall falla lätt. Reglerna säger att 
ett fallmål inte skall behöva mer kraft vid en 
centrumträff än den kraft en fabriksladdad .38 
special med 158 grain kula har. Men detta är 
MAX-måttet, jag ser hellre att mina kalibrerade 

mål kan fällas av en vilsekommen mygga, bara 
de står upprätt. Vi har en power factor som gör 
att fisladdningarna nu är ett minne. Ingen vill 
riskera 30 sekunder extra för lågt laddad ammo 
på en stage. Då finns det ingen anledning att ha 
svårfällda mål, alla skall kunna känna glädje 
med skyttet.

   Plåtmål skall hän-
gas så de vinklar ca 

5 grader. Detta gör att splitter 
styr ned i marken. Alla 

fästen bör vara på 
baksidan, minsta 
skruvskalle vink-

lar splitter mot skytten. Gungar 
målet lätt så syns slaglås-revolverns träffar bra. 
Stativet skall om möjligt döljas av målet, träff i ett 
plåtstativ kan förväxlas med en träff i plåten. Att 
räkna en stativträff som träff i målet är inte rättvist 
mot de som faktiskt tar sig tid att träffa sina mål. 

Vårt mål

   Det 
ska va´ hjärta, 

spirit of the game, i planerin-
gen av en stage. Det ska va´gött att 

skjuta, annars kan det kvitta. 
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Under plåten får det ej finnas järn, trä eller sten. 
Skotta över stativfoten med sand om det behövs.

   För 4-5 år sedan vart det mode med enormt stora 
mål på korta håll. Även de halta och lytta gam-
lingarna framstod som rena speed-fantomerna på 
banan. Dessa överdrivet stora mål var mycket 
upp- skattade, i ett eller två år. Då ny-
hetens behag lagt sig konstaterade 
majoriteten att åka kanske 50 mil 
för att visa hur fort man kunde 
förbruka den ammunition 
som de lagt mycket tid 
på att förfina inte var 
så kul. Lägger man 
tid och pengar på 
att vapen, ammu-
nition och teknik 
skall vara fulländad 
vill man ha lite mer 
utmaning än att dumpa 
sin dyra ammo i en 
vägg. 

   En riktig speed stage ger 
adrenalin i kroppen, 10 st 
på raken ger känslan av att 
fingerfärdighet och shortstrok 
är det viktiga, inte skytteförmågan. 
Så max EN stage på tävlingen där 
skytten kan dumpa sin dyra ammo i 
en jätteplåt, Cowboy Action Shooting 
är inte bara ordet Action, det måste finnas utrymme 
för Cowboy och Shooting också för att vi skall 
behålla ursprunget i denna skytteform.

   En trend som har vuxit senaste åren är reaktiva 
och rörliga mål. Texas Star finns nu snart på alla 
tävlingar och detta är ett utmanande mål för de 
flesta. Ganska små plåtar som kan röra sig mycket 
om man ej vet hemligheten. Något som är viktigt 
med denna typ av mål är att skytten alltid bör ha en 
chans att göra en clean match. Att få städa med ha-
gel eller dubbla antal skott för antalet mål är några 
sätt. Att behöva skjuta extra skott tar de flesta,  mot 

att ha sumpat en clean match pga för dem svår-
skjutna mål.

   Pendel eller löpande mål börjar göra sitt intrång 
på banorna - gör dem stora så behåller vi glädjen 
hos skyttarna. En skytt som träffar kommer också 

tillbaka till nästa års tävlingar.

   Bonusmål, skall vara just en bonus, 
inte en extra chans till bestraff-

ning. De flesta vana skyttar 
gör en omladdning strax 

under 5 sekunder, så 
att ha ett bonusmål 
med omladdning 
med bonus under 
5 sekunder är inget 
bra upplägg. Lika 

så att ha väldigt 
mycket i bonus som 

10 sekunder eller mer 
kräver att försöket bör 

vara tidsmässigt relevant 
till bonusen. Att missa 

ett bonusmål skall aldrig 
ge en miss, tiden att ens 

försöka är nog straff för skyt-
ten som missar sitt bonusmål. 

Bonusmål skall alltid vara frivil-
liga att bekämpa annars är de inga 
bonusmål, då är de bara vanliga 
mål med en konstig beräkning.

   Hoppas detta nu kommer att hjälpa er som byg-
ger stager och funderar på att skära ut ormar, 
kohuvuden, flaskor eller andra trevliga variationer 
av mål. Låt fantasin flöda men glöm inte att alltid 
TESTA era konstruktioner på klubbtävlingarna så 
ni vet att det fungerar och, fram för allt, att målen 
håller för riktigt många skyttar. 

C Ya
Grave Spit SWS # 617

är målen

Texas Star. En riktig stjärna 
bland skyttemålen
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                         Av Astra Koetsier

   Indianerna i Nordamerika kallades ofta av 
militären för det mäktigaste lätta kavalleriet i 
historien. De använde sina hästar både i strid 
och för att jaga. Indianerna hyste en mycket 
stor aktning för sina hästar och de hedrade dem 
genom att måla stammens symboler på djurens 
kroppar.
   Varje symbol har sin egen specifika mening bland 
indianerna. Dess syfte och mening berodde 
helt och hållet på vilket slags 
jobb, och graden av fara, 
de bad sina hästar att 
utföra. Indianerna 
trodde att sym-
bolerna, 
som de 
målade på 
sina hästar, 
styrde deras 
livsöden och de var 
till för att ge hästarna 
skydd  i farliga situ-
ationer. Symbolerna 
indikerade också 
svårighetsgraden 
på ett uppdrag och 
hur modig hästen var, 
dessutom visade de 
hästens tillgivenhet för 
krigaren.

Indianens krigshäst
   Hästens ärr från strider, 
som alltid målades i rött, 
och handavtrycken (vänster 
hand på hästens högra lår), var de 
symboler som hedrades högst. Hand-
avtrycket reserverades alltid exklusivt för den häst 
som bar sin ryttare oskadd tillbaka hem från ett 
farligt uppdrag.
   Medan indianen förberedde sig inför strid appli-
cerade han sina egna symboler och hedersbetygel-
ser på sin krigshäst. Symbolerna han målade kunde 
t.ex. skildra antalet dödade fiender och antalet 
stulna hästar. Han kunde binda fast en medicinpung 

i huvudlaget på hästen och ”coup”- (kupp, direkt-
stöt, nådastöt) fjädrar flätades in i hästens framlugg 
och svans. Att göra en ”coup” d.v.s. röra vid eller 
slå en fiende med handen eller med en speciell 
käpp under striden, ansågs som en större ära en att 
döda sin fiende.
   Symbolen som såg ut som en upp-och-ned vänd 
handflata användes av männen som gav sig ut på 
extremt farliga uppdrag i krig. Detta var den mest 
prestigefulla symbolen en krigare kunde applicera 
på sin häst. Från Apache- och Commanche-
stammarna berättas historien om det legendariska 
handavtrycket vilket applicerades under häftiga 

strider där en  indian blev dödligt sårad. Innan 
den modige indianens död gav han sin häst 

en klapp på den högra 
bogen, vilket result-

erade i ett blodigt 
handavtryck 

på hästen. 
Det kunde 
senare ses 
som ett 

döds-
bud     

skap 
av hans 

folk när hästen 
återvände till 
lägret. 

      När indianen 
         förberedde sin häst för strid brukade han  

    knyta  ihop hästens svans för att förhindra att 
    fienden tog tag i svansen och använde den i syfte 
att kasta av ryttaren från hästen. Han samlade också 
ihop manen i knutar eller flätor för att förhindra att 
pilbåge och pilar skulle trassla in sig i manen under 
striden. 

Indianens jakthäst
   Jakthästen hade andra uppgifter än stridshästen 
och därför användes andra symboler inför jakt än 
inför strid för att hjälpa hästen i sina ansträngnin-
gar. Symbolerna formgavs för att hjälpa jägaren att 
hitta buffelhjordar och de var också till favör för 
Den Stora Anden, The Great Spirit. Den indianska 
jakthästen lyckades uppnå en snabbhet och uthål-

Konstnär: Linda Windell



lighet som var nödvändig för att jaga 
buffel. Denna tåliga häst up- pkom 
tack vare avel mellan den spanska 
hästen och berber-hästen. 
   Hästen kunde galoppera jämsides med en 
oförutsägbar buffel tills ryttaren hade skjutit en pil 
i buffelns sida. Det medfödda modet hade hästarna 
fått från de spanska blodslinjerna. Deras fantastiska 
mod hjälpte både häst och ryttare när de t.ex. skulle 
skära av den döende buffelns färdväg från hjorden 
och förhindra att den trampades på av de andra 
djuren. En indianjägare värderade en buffelhäst 
högt eftersom det skulle 
innebära en snabb 
död för ryttaren 
om hästen 

plötsligt 
skulle få panik och bli skrämd.
   Jägarens fru hade privilegiet att måla hans häst 
och om han var ogift var uppgiften hans mors. Hon 
tog denna heder på största allvar och mediterade 
inför betydellsen av varje symbol innan hon målade 
den på den tappra jakthästen. Efter det att kvinnan 
applicerat symbolerna på hästen brukade hon också 
måla en ”bönesymbol” på hästens bakdel. 
      Betydelsen av denna bönesymbol förklarades 
aldrig före jakten och om hennes tappre jägare 
återvände med framgång skulle hon stolt förklara 
betydelsen av symbolen. Hon skulle förmodligen 
använda sig av samma symbol om och om igen. 
   Om däremot ägaren återvände utan jaktlycka 
skulle hon känna sig förödmjukad eftersom sym-
bolen som hon målat inte var den rätta. Då skulle 

de andra kvinnorna i stammen skvall-
ra om henne och säga att hon inte var 
till mycket hjälp för sin man, vilket skulle 
spä på hennes förödmjukelse. Jägaren kunde då 
ibland smiska henne för hon målat en oturssymbol, 
men ibland tyckte han synd om henne och kände 
medlidande för att hon kommit i onåd.
   Om kvinnans man valde att tycka synd om henne 
och känna medlidande, kunde han förklara att 
bönesymbolen kunde bringa dubbel lycka vid nästa 
jakt.

Färgen på hästen
   Stamtradi-

tionerna 

föreskrev 
visserligen hur och varför en indian målade sin 

häst, men färgen på hästen de valde var upp till 
den enskilde. Skimm-larna kallades för ”scorched” 
(bränd, svedd). De mest populära hästarna var Pin-
tos (fläckig häst). Men när en indian inte hade en 
fläckig häst, kunde han måla sin skimmel så att den 
liknade en Pinto. Det speciella namnet ”freckled 
rump” (fräknig rumpa) gavs till indianernas favor-
ithästar,  Appaloosas.

   Visserligen rider inte indianerna ut i krig eller 
jagar buffel längre, men detta unika sätt att uttrycka 
sig med symboler på sin käraste ägodel, hästen, har 
fångats på många målningar som en påminnelse om 
det förflutna.

The Gunslinger Gazette 15



The Gunslinger Gazette16
T.v. exempel på krigssymboler
* Pilarna pekade åt det håll där segern 
fanns.
* En cirkel runt hästens öga och näs-
borre målades för att hästen skulle bli 
mer alert genom att se bättre och få ett 
skarpt luktsinne.
* Blixtar på hästens framben för att 
behaga indianens krigsgud.
* Pilspetsar på alla fyra hovar gjorde 
hästen snabbfotad.
* Höger och vänster handavtryck 
på hästens bringa betydde en dräpt en 
fiende.
* Hagelsymbolen var en bön att det 
skulle falla ner hagel på fienden.
* Eldpilar orsakade problem för fien-
den och det i sin tur ledde till att krig-
aren fick extra styrka.
* Hovavtryck målades på hästarna för 
att visa hur många hästar man hade in-
fångat i räder.
* Två korslagda stänger betyder att 
krigaren och hans häst hade lyckats 
undkomma ett bakhåll.
* Coup-markeringar visade hur 
många fiender indianen vidrört eller 
slagit till med handen, eller med en 
käpp, under striden.

T.v. exempel på jaktsymboler
* Lyckans sol var en viktig symbol 
som försäkrade att himlen var blå. 
Indianen jagade aldrig under en regn-
storm eftersom han ansåg att det var 
orättvist mot Den Store Anden och 
buffeln.
* Visdomens cirkel var symbolen 
som målades runt hästens öga för att 
ge den ett skarpt seende och att hästen 
skulle vara den som såg buffeln först 
på långt avstånd.
* Staketsymbolen placerades på 
hästens haka för god jaktlycka.
* Symbolen för den heliga buffeln 
visade att den modige var tacksam för 
tidigare byten.
* En pil för snabbhet målades 
på hästens ben för att göra hästen 
snabbfotad.
* Buffelspår målades på hästens länd 
för att tala om andra lyckade jakt-
tillfällen. 
* Hemlig bönesymbol, som inte fick 
sin betydelse avslöjad förrän efter en 
lyckad jakt.
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Stort Grattis!
Wild Bull och 
Colorado Cowgirl 
är nu lyckligt vigda
- till häst!!!
   Karlskoga Kuriren var med och för-
evigade westernbröllopet, och nu har 
GG lyckats komma över några utdrag 
från händelsen. 
   Gunslinger Gazette 
ber härmed att 
få gratulera och 
önskar brudparet all 
lycka i framtiden!
   Vi hoppas alla att ni 
kommer att rida in i en 
hel massa solnedgån-
gar tillsammans, och att 
havrepriserna inte stiger 
märkbart i framtiden!

Vad annat än “Yeeeehaaaa” kan man skrika på sin bröl-
lopsdag?! Wild Bull och Colorado Cowgirl vigs av en 
förrättare, också han till häst. Faximiler ur Karlskoga 
Kuriren, text och bild: Maria Hyllengren
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   Årets The Norsemen Trail gick till landet i 
öster, Finland. 
   Vi var fem stycken från Northern Rangers 
som beslutade att försöka erövra grannlandet 
och bilarna lastades fulla med vapen och ammu-
nition.
   Att resa de få milen det faktiskt är till Loppi är 
förenat med en ganska hög kostnad och lång restid. 
Miss Emmett, Shotgun Joe och jag ville göra något 
annat än att tillbringa ett par extra dygn på en färja 
så vi slantade upp 
det lilla extra för att 
få plats på en trans-
portfärja för lastbilar. 
Med start klockan 
01 på natten är man 
framme vid 09 på 
morgonen, det helt 
OK. Att dessutom 
nattmat/middag och 
frukost ingick i priset 
gjorde att vi nog inte 
förlorade så mycket 
ekonomiskt heller.
   Vi anlände till 
Loppi på torsdag 
middag och kunde i 
lugn och ro bekanta 
oss med folk och 
stagebyggen. Shot-
gun Joe hade varit 
förutseende att han 
bokat oss ett rum i 
klubbhuset så inget 
pyssel med tältandet 
denna gång, vi kunde 
bara njuta av det 
fina vädret. Hungry 
Wallace och White 
Angel fanns redan på plats och kvällen var mysig i 
vänners glada lag. 

   Fredagen startade upp med en nedkylning av 
kroppen med hett kaffe, rummet låg ovanför bastun 
så även hett kaffe kändes svalkande efter den första 
natten. 
   Wild Bunch var fredagens nöje och med ett tju-

gotal skyttar vart vi ett posse. Jag hade ingen större 
målsättning än att ha kul, så att det strulade lite 
med pistolen gjorde inte speciellt mycket, jag var 
nöjd ändå. 
   Kul stager var det och massor av skott av-
lossades. Fredagens skytte avslutades med long-
range pistol caliber och där gick det förvånansvärt 
bra för mig, sju träff av tio möjliga, och hade jag 
inte försökt justera siktet efter första skottet som 
var en låg träff hade jag säkert fått in ett par till i 

plåten.

   Lördagen hade 
mainmatch att 
erbjuda. Den första 
stagen var gan-
ska lätt, stora mål 
och ingen komp-
licerad skjutning 
så de flesta startade 
dagen med clean 
stage. Det gick 
skapligt för oss alla 
under dagen och för 
min del låg jag bara 
tio sekunder efter 
Harley P i 49:er 
då vi räknade ihop 
dagens tider, än var 
det match och det 
gillar jag. 
   Lördagen avslu-
tades med speed 
skytte och med 
bara ett försök 
vart resultatet som 
förväntat, många av 
de snabba sköt bort 
sig. Miss Emmett 

slog i alla fall far sin på speed bygel då jag lyck-
ades stansa avtryckaren i fingret och valde att mata 
ut patronen i stället för att köra avtryckaren helt 
igenom för att få iväg skottet. 

   Söndagens mainmatch-stager var för vårt posse 
lite mer komplicerade än lördagens. Fallmål som 
inte ville falla fick flera att mumla förbannelser 

Remember Loppi

  En trivsam trio, Grave Spit, Miss Emmett och Shotgun Joe, laddar 
inför team-shootingen i Loppi. Foto: cows-finland.org/kuvagalleria
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över de elaka plåtarna. Dagens höjdpunkt var Miss 
Emmetts skjutning på stagen som hade en flygande 
lerduva. Fem fallplåtar där den femte utlöste en fly-
gande duva. Emmett hade haft stor ångest över den 
stagen och då hon nu klockrent pulvriserade duvan 
slog glädjen över. De efterföljande revolverplåtarna 
gick nästan oskadda ur striden men hon kom ändå 
tillbaka med ett stort leende, “-Jag träffade”, skrek 
hon.
   
   

Top åtta fick göra en shootoff och de räknades upp 
utan inbördes ordning, då både jag, Harley och 
Shotgun Joe vart uppräknade visste vi att det gått 
bra för klubben.
   Slutstriden var tuff och man efter man åkte ur 
tävlingen om bästa skytt. Till slut var det bara en 
kvar, Shotgun Joe.
   Prisutdelningen vart en höjdpunkt får oss i Nort-
hern Rangers. Bästa kvinnliga och manliga skytt 
gick till Proud Mary och Harley Parkinsson, bägge 
dessutom segrare i sina kategorier. Shotgun Joe fick 
även han ett guld i FCD kategorin och titeln som 
Top Shot.

   Vi två som var kvar av klubbens deltagare, jag 
och Miss Emmett fick var sitt silver.
   De övriga kategorierna hade i stort sett alla en 
norsk eller svensk segrare där det inte var enbart 
finska deltagare.
   Så de finska skyttarna får minnas Loppi 2012 
som Texas minns sitt Alamo, ett nederlag som spor-
rar för att kämpa i framtidens bataljer.
   Vi var tre nöjda cowpersons som tog leden väster-
ut. Finland har än en gång visat att de är en mycket 
bra arrangör av TNT och alla stortrivdes hela tiden. 
Synd att resan kostar så mycket tid och pengar 
annars tror jag många skulle åka på fler tävlingar i 
öster.

   Med tanke på den i år ganska stora skaran norr-
män som deltog, kommer nästa TNT i Finland att 
bli mycket välbesökt.

/Grave Spit

   Kolla! Han skrattar! Ace Heart har bytt ut sitt stone-
face mot ett brett leende. Vem damen är har GG ingen 
aaaning om. Det ryktas om best dressed... Foto som t.v.

   Hands up, Proud Mary. Men vad är det som pågår?! 
GG gissar på en häftig duell mot denna spännande, fin-
ske cowboy.            Foto: cows-finland.org/kuvagalleria
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            The Blue Mountain Trail 2012
   Påbörjar min resa till The Blue Mountain. 
Och detta gör jag i en lånad Polo LUPO. Hm, 
trodde inte att det fanns så små bilar som man 
kunde få kalla för just bil. Men den gick bil-
ligt… Väääääldigt billigt. 

   

På vägen upp så får jag ett sms från White Angel 
där hon varnar mig för dessa ”norrlänningar” för 
dom bara slåss, jävlas och är allmänt irriterande. 
Det är bråk överallt på campen. Blir ju lite funder-
sam, för enligt mitt tycke så är dom ju oftast väldigt 
trevliga och lugna. Sitter och funderar lite på detta 
dom sista milen till ”Berget”. Kommer fram mitt 
i natten, ca 01,30. Och jag hinner f-n knappt kliva 
ur bilen förrän bråket börjar. Och dom är ju helt 
klart i överläge mot lilla mig. Dom svärmar fram 
överallt ifrån. Inser ganska snabbt att det är bara att 
försöka fly därifrån. Tar mig in i skjuthallen och där 
blir det lugnt. Dom verkar inte vilja följa med in 
dit... Dessa jävla KNOTT…  De va ju tur att de inte 
va Shotgun å Boothill som bråka för de hade ja ju 
aldrig klarat av… Inte utan mat först.
   Packar upp och gör mig i ordning för natten. För 
på morgonen så blir det ju Wild Bunch... Eller var 
det Wild Brunch.
   Shooters meeting kl 09,00. Grave Spit går ige-
nom dagens regler och förordningar. Sen bär det ut 
på stagen. Man blir som ett barn på nytt. Lånar mig 
ett pumphagel av både Boss H och Shotgun. Har 
skjutit Wild Bunch en gång tidigare. Och det var 
ett år tidigare på Blue Mountain. Lyckas klara mig 
ige-nom dessa fem stager utan missöden och utan 
några större personliga skador. Och vet ni vad… 
Det fanns en lunch att få även på fredagen. Min 
lycka var gjord. 

   Stagerna var roliga och ombytliga. Det är faktiskt 
lite annorlunda att skjuta med pistol och magasin-
byten, och en pumphagel med magasinet fyllt. Men 
man lär sig hela tiden allt eftersom man skjuter. 
Dagen bjöd på helt underbart väder. Förutom dessa 
j-la aggressiva norrlänningar. Fy fan för dessa knot-
ten. Men maten var jätte god…
   På fredags kvällen så rullade det in fler skyt-
tar från delar av landet och från Norge. Tar en tur 
ner på byn tillsammans med Black Walker för att 
inhandla lite grillat inför kvällen. Sitter och språkar 
med vännerna under kvällstimmarna.

   Lördagen kommer och shoters meeting är kl 
09,00. Grave Spit går igenom säkerhet och lite an-
nat. Lunchen är kl 12… Då fick jag all den infon 
som jag behövde .
   Vi fick även reda på att Scott McKinleys pappa 
hade gått bort under natten. Så han och Madame 
Ginger åkte hem direkt på morgonen. Vi beklagar 
sorgen. Och att dom inte hade möjligheten att när-
vara på denna eminenta tävling. 
   Självklart så hamnade jag ju i helgens klart bästa 
posse. Och när det blev dags för mig att skjuta så 
skulle jag skjuta upp den 45 ammon som jag hade 
laddat åt Little Eve helgen innan. 5gr VV310 i 
en 45LC. Det visade sig att min ena revolver inte 
tyckte om den laddningen. Fick bara iväg tre skott 
innan trumman låste sig totalt. För lite krut så det 
tryckte ut tändhatten så den låste. Och så började 
min hanbössa krångla. Den slog upp och delade sig 
på första skottet, så det var bara krångel hela tiden. 

Varg och knott i

   En Polo Lupo. LUPO betyder som bekant VARG på 
latin. Det kan inte vara en slump...

En Hungry Wall... eh, 
Hungrig Varg förstås!!!
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Men lyckades ta mig igenom dagen ändå 
med en del problem. Tänker inte tråka ut er 
med att gå igenom stage by stage… Vädret 
på lördagen var regn, regn och lite regn… 
Och det kom en öppning av ”pärleporten” 
där ”Han” där uppe verkligen öppnade 
kranen för fullt. Tyckte faktiskt det var 
ganska kul att få se Harley Parkinson stå 
skjutberedd och vänta på timer pipet när 
hela havet släpptes över honom… Det värsta 
var att det var jag själv som var nästa på tur. 
Men men, det var ju snart LUNCH. Och 
på lördagen så var det verkligen god mat… 
Hm, vänta nu… ALL mat är ju god… Ja ja, 
oavsett så var det väldigt gott i alla fall… Nästan så 
man åker dit för maten endast. 

   På eftermiddagen så blev vädret bättre… Tror 
inte det regnade nått alls, faktiskt… Tänkte inte 
så mycket på det då jag mest var bekymrad över 
problemet med min hanbössa… Lånade Leftys 
hagelbössa dom sista stagerna för att kunna ta mig 
igenom dagen…
   När dagens skjutning var avklarad så satte jag 
mig i skjuthallen och plockade isär min hanbössa… 
Letade och letade men hittade inte felet… Förrän 
jag tog ur bladfjädern till topplevern… Den är För-
rän jag tog ur bladfjädern till topplevern… Den är 
formad som ett V, och när jag kände på den så gick 
den av. Den delade sig mitt i V:et… Och så var den 
bössan skrot.
   Senare på kvällen så pratade jag med Nashville 
Frank och Belle Stowell vid deras husvagn, dom 
erbjöd mig att få låna deras hagelvapen. Även Boss 
H och White Angel erbjöd mig sina hagelvapen. 
Lefty likaså. Det är nog endast inom CAS-skyttet 

som man märker vilka vänner man har… 
Där ens konkurrenter lånar ut sina egna vap-
en så man kan fortsätta sin tävling. Endast 
inom CAS så är vi alla vänner. Men dagen 
efter så tog jag chansen och lånade en pum-
phagel av Black Walker (Tack än en gång) 
och sköt dom sista fyra stagerna med en 
pump. Det var första gången i mitt CAS-liv 
som jag skjutit med en pumphagel… Och fy 
F-N va kul det var… En sån skall jag ha… 
Sa jag att det även var lunch på söndagen??? 
Det VAR lunch på söndagen med… Så jäkla 
gott… Stort TACK till köket med personal 
på Blue Mountain…

   Söndagen drog sig mot sitt slut och prisutdelnin-
gen kom. Här tar jag bara upp det intressanta...
   Lady Elena och Captain Redneck tog hem 
Best Dressed Lady and Gentleman. 
Vem som tog vad får ni räkna ut själva.                                                                                     
Och Shotgun Joe tog priset för Spirit Of The Game. 
Stort Grattis… Men denna gången fick inte vår kära 
vän ”Samson” nått pris för ”Kåtaste Hund”. Men 
jag tror han var lika nöjd ändå… 

   När allt var klart så 
packade jag bilen och 
begav mig hemåt. 54 
mil... Körde totalt 
110 mil och det 
kostade mig 540:- i 
diesel... Enda sättet 
att komma billigare 
undan är nog till 
att cykla… Helsike 
vilken bil till att gå 
billigt… På vägen 
hem så ringer Lefty 
och undrar om det är 
jag som glömt mina 
hattar på bänken 
utanför skjuthallen… 
Och givetvis… Vem 

annars. Varför skulle jag få ha tur och lycka nån 
gång för… Folk klagar på en dålig dag… Va ska 
jag då säga om mitt liv ???

Best Regards // Hungry Wallace
 

Blue Mountain

   Knott, dessa fridstörare, är 
mycket små och biter hål i oss 
(de har ingen sugsnabel som 
myggan). De håller till vid 
rinnande vatten. Svidknott, en 
ännu mindre och bitande mar-
odör, gillar skog och äng med 
vattensamlingar. Den kryper in 
i hårbotten, öron och ögon för 
att dricka vårt blod. Hungriga 
rackare...

Mat, mycket mat, ännu mera mat till Hungry Wallace!

Öppen kran!
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   Det är svårt att sätta ord på hur det känns 
att åka iväg på CAS-tävlingar, speciellt större 
tävlingar. Det måste verkligen upplevas. Men 
jag ska försöka göra mitt bästa för att beskriva 
känslan man får av att åka iväg på dem.

   Det började på fredagen då vi 
åkte hemifrån, jag, Grave Spit och 
Shotgun Joe. Av bilfärden kommer 
jag inte ihåg så mycket mest därför 
att jag sov större delen. Men när vi 
kom fram och de jätte snyggt gjorda 
kulisserna var det första man såg, så 
började man hamna i rätt stämning. 
Att man sedan, efter att ha satt upp 
tältet, får hälsa på kära vänner från 
andra vidder gjorde att humöret blev 
ännu mera på topp. Det kändes dock 
rått ute då solen försvunnit, men 
det gjorde inget, medan kära pappa 
Grave Spit stod och grillade kött så 
stod jag och värmde mig. Efter mat, 
lite socialt samspel, samt skratt åt 
att kära Samson var lite överpilsk så 
vart det dags för sängen då vi skulle 
upp tidigt nästa dag.

   På lördagsmor-
gonen så vaknade 
de allra flesta 
innan klockan 
ringt, men en 
tidig start brukar 
alltid vara en bra 
start. Skulle man 
försova sig så 
blir ju hela dagen 
förstörd. Det 
vart i varje fall 
en snabbfrukost 
i form av limp-
macka och juice 
innan vi började 
packa guncarts 
och byta om till våra respektive alias. 
   Vi blev indelade i två posses med sjutton skyttar 
i varje. Jag hamnade i posse nr.1 med pappa Grave 
som possemarshall. Possemarschall i andra grup-
pen var White Angel. Starten gick på bana 1 och 

då jag inte hade några framtidsplaner på att stå på 
prispallen innan helgen var över, så tänkte jag satsa 
på att i alla fall ha skjutit clean match. Med en bom 
på andra skottet så vart planen ändrad till att stå på 
prispallen ändå, man måste ju ha mål här i livet. 
    Tävlingen fortsatte under hällregn och någon 

mer bom. Tur är väl det att män-
niskorna runt i kring en gör en glad 
igen samt att vår kära Hombre hade 
sitt jätteparaply uppfällt på gun-
carten, så att man slapp bli helt blöt. 
Det vart dock lite jobbigt då man 
känner att toaletten kallar på en, 
men som äkta cowgirl så hittar man 
alltid lösningar på problemen. 

   Efter fyra stager så vart det äntli-
gen dags för lunch. Hungrig som 
ett djur letade man rätt på den lilla 
kupongen som skulle ge en maten 
och man såg för sig diverse målti-
der man kunde tänka sig att det 
kunde vara. Resultatet blev en stor 
besvikelse. Jag ber om ursäkt, men 
det måste sägas att efter en hel dags 
skjutande i hällregn så förväntar 

man sig något 
mättande och 
varmt. Istäl-
let vart det en 
hamburgare med 
bröd - 150 grams 
om jag inte mis-
star mig, och en 
läsk. Visst att 
det är en stor 
burgare för en 
hyffsat liten tjej 
som mig, men 
som sagt. När 
man är frusen 
och hungrig så 
förväntar man 
sig något bät-

tre eller åtminstone någon form av tillbehör och, 
ursäkta, en bättre uppläggning av grönsakerna på 
burgaren. Men man ska väl inte klaga, det är ändå 
mat och det gick att äta och efter några ändringar i 
schemat så fortsatte skjutningen. 

The Long Lost Trail: SM, 

   Hammer Ben tar igen sig där 
han känner sig hemma - vid ett 
litet trevligt bygge!

   Burr, så blött och kallt det ser ut! Men Proud Mary lyckas visst hålla 
ångan uppe i det ihållande regnandet. See? Thats´s a cowgirl!
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   De hade byggt otroligt snygga kulisser till bana 3, 
4 och 9, även fast alla var snyggt gjorda så var ändå 
dessa favoriterna. Det såg ut som en liten cowboys-
tad med bank, sheriff och så min favorit the Gen-
eral Store. Att skjutningen där flöt på väldigt bra 
kändes också 
otroligt ro-
ligt. De hade 
lyckats väl-
digt bra och 
de ska vara 
stolt över sig 
själva. JA, 
ge er själva 
en klapp på 
axeln till och 
med!

   Och även 
fast det tog 
lite längre 
tid vid varje 
stage då vi 
var stora pos-
ses så gjorde 
det inget. Jag själv brukar göra så att jag reflekterar 
över hur andra gör när de skjuter, hur de håller, 
laddar i hagel etc. Att analysera andra för att sedan 
se om man 
själv kan ta 
till sig något 
när man åker 
hem sedan 
och tränar. 
Hur som 
helst så sköts 
det två stager 
efter lunchen, 
vilket totalt 
blev sex 
stager un-
der dagen. 
Tyvärr blev 
de tvungna 
att stryka den 
andra stagen 
då det var något fel med racksen. Som tur var så 
lyckades de bygga till den så att 8:an kunde vara 

med i programmet. 
   När alla skjutit klart så återvände man till respek-
tive bostad. Många var nog tvungna att byta om då 
det varit som att stå under en dusch större delen av 
dagen. Ofta brukar man prata en hel del om hur det 

har gått och 
man frågar 
andra hur det 
har gått för de 
och så, men 
särskilt mycket 
surr hanns det 
inte med då 
det kallades till 
årsmöte och 
diverse saker 
bestämdes. 

   Lördagskväl-
larna brukar 
oftast vara 
de som är 
trevligast, det 
går inte att 
beskriva rikigt, 

men allt känns faktiskt bra. Ingen brukar vara arg, 
kanske lite småsur men inte så att man stör sig, i 
vart fall inte jag. Det är god mat - tacos - och alla 

är sociala. Det 
är ingen som 
sitter ensam, 
vad jag vet, 
utan alla pratar 
med alla och 
man kan i 
stort sätt sätta 
sig vart som 
helst och börja 
prata. Det är en 
sån vänlig och 
varm stämning, 
som helt enkelt 
måste upplevas 
för att förstå. 
Sedan att alla i 
de flesta fall är 

otroligt uppklädda i fina kavajer och klänningar gör 
ju saken definitvt inte sämre, utan känslan av west-

årsmöte och gemenskap

  This road ain’t big enough for the 
three uf us! Hombre, Ace Heart och Mr. 
Thunder är så bredaxlade!

   -Nä, jag tycker att min är mycket, 
mycket snyggare! Grave Spit och 
Harley Parkinson jämför medaljer.

   Jo, jag tackar jag! Sex månader kvar till jul och det vankas pepparkakor alla 
redan... Captain Wildbeard, Harley Parkinson och Grave Spit verkar nöjda.
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ern infinner sig bara ännu mer. Tiden bara flyger 
förbi, synd bara att inte myggen och knotten gjorde 
detsamma, och innan man vet ordet av det är det 
dags att sova igen. Eller försöka åtminstone, med 
tre herrar i tältet som snarkar varav en låter som en 
hel motorcykelkaravan - inga namn nämnda - så 
var det inte det lättaste på jorden. 
   Söndagen kom med mulet väder utan regn tack 
och lov. Frukosten var samma som på lördagen och 

det gick ganska fort så var man ute på banan igen. 
Fyra stager skulle skjutas. De första två gick bra för 
mig, men sedan gick det åt pipsvängen. Tur är väl 
det att när man kommer surmulen tillbaka till vag-
nen så blir man erbjuden en bit choklad. Jag vart 
genast på bättre humör och inställd på att hjälpa till 
där jag kunde, så ett stort tack till Shotgun Joe - du 
räddade min dag!. 
   Då jag inte var med i det andra posset så är det 
svårt att säga hur det var där, men i posse nr.1 
måste jag säga att alla gjorde ett superjobb då det 
gällde att dela på uppgifterna och att utföra de, så 
ni får också se till att ge er själv en klapp på axeln.
   Vi slapp regnet tack och lov, och efter en inte 
allt för lång tid så var vi klara med alla stager och 
på väg upp till bostäderna igen. Dagens lunch var 
ett stort lyft efter gårdagens katastrof, en chilicon-
carnegryta med ris som man blev väldigt mätt på 
och som smakade gott. En mindre hoppackning 

började ske innan det ropades till prisutdelning. 
   Prisutdelningen var bra och man vart extra stolt 
så fort en Northern Ranger ropades upp. Lite 
chockad vart jag dock när mitt namn ropades upp 
till SM-bronset i cowgirl-klassen, något jag verk-
ligen inte räknat med då jag tyckte att det hade 
gått så dåligt under dagen. Men jag blev bra stolt 
över mig själv och mer taggad till att bli bättre, 
för att sedan själv få stå som guldmedaljör. Men 

Proud Mary gjorde sig jäkligt bra på den platsen 
hon också! Som sagt, att få se en annan Northern 
Ranger på prispallen gör en otroligt stolt. Att dessu-
tom alla fick pris och medalj i både SM och i TLLT 
gör en så stolt så att man kan spricka. Vilken känsla 
att se en efter en i klubben få kliva upp pallen, eller 
ja, kliva fram och ta emot ett pris i varje fall då det 
inte fanns någon pall. Vi får tänka oss att det är en 
pall där. 
   Men man ska inte vara alltför självgod, alla som 
var med och tävlade och de som inte gjorde det 
gjorde ett utmärkt jobb och ni ska vara stolta över 
er själva. Ta mig tusan, ge er själv en klapp på 
axeln och känn vad bra ni är! Och jag hoppas jag 
får träffa alla igen på The Blue Mountain trail. 

// Miss Emmett Brown. 
    Alla bilder är hämtade på SWSf:s hemsida. 
    Tyvärr framgår inte vem som fotograferat. 

   Klappa sig själva på axeln kan dessa häftiga Cowgirls verkligen göra! Artikelförfattaren Miss Emmet Brown, 
Proud Mary och Eagle Sharing Woman gör sig bra på prispallen, trots att det inte finns någon!
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   Det kom ett mail från “ Vaquero Chris”. 
Det stod ungefär så här!
   “Vild West Frontier” behöver träna, jag gör 
ett par stager på lördag, kom och skjut och 
drick några koppar kaffe och snacka! 
   
   Då jag inte skjutit CAS sedan kursen föra året så 
kliade det i avtryckarfingret  och jag riktigt hörde 
hur Hagelbössan och Bygelrepetern hoppade upp 
och ner i vapenskåpet och skrek “Släpp ut oss, 
Släpp ut oss”! Men det gör dom ju jämt.
   Ett tio-tal uppmärksammade kallelsen och väl på 
plats på Skepplanda skjutbana började dagen med 

lite kaffe och fika, lite snack om hur träning och 
framtida aktiviteter ska läggas upp.
   Tyvärr så hade det krånglat till sig för Chris, hans 
ambition om upplägget hade spruckit då en häst 
med kollik behövdes köras till veterinär med kirurg
kompetens i Nödinge. Han hade precis kommit 
hem och inte haft så mycket tid till upplägget. Men 
jag säger stackars Häst!
   Den stage som fanns var mycket bra ordnad med 
ett stort antal mål så man kunde skjuta den på olika 
sätt och med olika förutsättningar. Jag behöver väl 

inte nämna att sådan självklara saker som “Ladd-
bord”, “Plundringsbord” och vapenställ fanns på 
plats. Det är bra för oss “Nybörjare” att man även 
på träning kör “tävlingsproceduren”, så vi övar upp 
vår säkerhet. 
   Att göra tjänst som funktionärer är bra träning, du 
ser hur andra gör på ett helt annat sätt och får blick 
för hur du själv ska lägga upp det, än om du står 
och hänger och väntar på din tur att få skjuta.
   Dagen flöt fort förbi, du skjuter, är funktionär, 
snackar med kompisarna, tittar på deras grejor har 
allmänt trevligt.
   Säg, är det inte underligt, när du inte har tävlings 
press på dig så får du bättre flyt på skjutningen! Till 
och med en gammal gubbe med ölmage som en an-
nan hade hyfsat flyt i slutet. 
   En bra träning och en rolig dag var till ända, som 
vanligt bra ordnat när Chris håller i det.
   
/Oxdriver  John Carson 
Text och bilder: Oxdriver John Carson

Skotten i Skepplanda

Allmänt trevligt snack med polarna i Skepplanda. Trev-
ligt initiativ att bjuda in till gemensam träning och fika!

Så vackert denna stage är belägen! Tänk att få träna 
och spendera tid i en så fin miljö. Det måste göra gott 
för både kropp och själ hos en cowgirl eller dito boy!
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   Vi har väl alla någon gång tittat på och försökt 
att efterlikna de skyttar som är bättre än oss.
Surfat på Youtube och försökt snappa upp något 
som någon annan gör bättre.
Man sitter och tänker för sig själv att om jag 
bara kunde ändra en sak och bli lite snabbare 
i förflyttningar eller att skjuta något vapen lite 
mer pricksäkert.

   Vi har i Northern Rangers stående 
träningstider på onsdagar varje 
vecka, året runt. På vintern skjuter 
vi papp inomhus och på sommaren 
så skjuter vi ute på plåt.
   Det är bra att det är stående tider, 
ibland så är det tio pers där och 
ibland så står man där ensam.
Ibland så gapar det tomt också skall 
erkännas, men möjligheten finns i 
alla fall.
   Det är lika mycket socialt som det 
är skjutning om inte mer socialt, 
man skjuter i alla fall och inbillar sig att muskel-
minnet inte blir helt avtrubbat.
   
   Nu var vi några (Shot-
gun Joe, Harley Parkinson 
& Proud Mary) i klubben 
som bestämt oss för att 
åka till Winter Range i 
USA för att prova lyckan 
mot övriga världen – mer 
om det i en annan artikel.
   Inför resan så la vi in lite 
extra gemensam trän-
ingstid också. På försök 
så lades lördagar till det 
ordinarie träningsschemat 
(det var inte alltid som det 
lyckades) och jag måste 
erkänna att jag torrklickat 
en del framför teven 
också.
   
   Hur det var så pratade vi med Ray Heartless på 
olika tävlingar och eftersom att han visste att vi 
skulle iväg så erbjöd han sig att dela med sig av 

sina erfarenheter och komma och hjälpa oss med 
lite teknik och tips och trix innan vi drog iväg.
Vi gjorde några försök att hitta ett datum som pas-
sade alla och till slut så hittades en lucka i kalen-
dern. Sagt och gjort, ett datum bestämdes då vi alla 
kunde och träningslägret var bokat. 
   Ray kom med flyg på fredag kväll och blev 
inkvarterad hos HP & PM.

   Lördag morgon kunde ”tränings-
lägret” starta med lite tips och 
övningar kring revolverskyttet och 
vapentransaktioner följt av lite tips 
kring hagelskyttet. 
Varför man ibland kan få ett bättre 
flyt om man tar geväret på ett an-
nat sätt eller att man börjar skjuta 
från höger istället för från vänster 
för att kunna förflytta sig lite smi-
digare till nästa skjutplats.
Att man istället för att alltid dra 
höger revolver först kanske skulle 

börja med vänster för att stagen ”krävde” det.
   Efter lite lunch och vapensnack fortsatte vi skju-
tandet och det blev en hel del prat om varför man 

gör saker på ett visst sätt 
– för att man är van, det 
har alltid varit så.
   Att springa eller ta stora 
kliv vid förflyttningar och 
hur genomförandet av en 
stage kan genomföras på 
olika sätt och därigenom 
få två helt olika flyt/tider 
genom stagen.
Hur transaktioner ska ske 
mellan olika vapen och 
kanske inte på samma sätt 
vid olika scenarion i skyt-
testrängen fick avsluta 
träningspasset.

   Älgstek hos HP & PM 
på lördag kväll och lite snack om utrustning och 
dess betydelse fick avsluta kvällen.
   Söndag och olika stager sköts och efter varje 
stage så bombarderades vi med frågor av karak-

Träningsläger

Tryck genst på stop-knappen när 
du börjar negga!
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tären: Varför vi gjorde si och varför gjorde vi så 
och varför sköt vi i den ordningen och varför… 
puh, vad ska man säga?

   Några tips delades ut 
och man blev ombedd att 
skjuta stagen igen fast 
med Rays tips i bakhu-
vudet.
Ni vet hur det gick, inte 
alltid snabbare men det 
var för att allting var nytt 
och kräver träning för att 
nötas in. Men flytet var 
helt annorlunda, får man 
bara nöta lite så ska det 
gå bättre.
   Nu vet vi vad som vi 
ska träna på i fortsättnin-
gen – man tar inte in 
allting och en del saker 
passar inte alla men för 
att bli bättre som skytt 
och
för att försöka utvecklas så måste man testa olika 
saker.
   Att så lite kunde göra så mycket hade vi ingen 
aning om, det gäller att utmana sig själv och prova 
nya saker.
   Bara det att tänka rätt och inte tänka fel saker har 
hjälpt åtminstone mig väldigt mycket.
“Satan i helvete, jag bommade ett skott och fick 
ladda om ett hagel”  DET är inte rätt sätt att tänka.
Tänk istället på hur många träffar du haft och vad 
många bra saker du gjorde under skjutningen.
Och du, gör inga dumma saker då du bommar eller 
gör fel (skrika rakt ut, titta efter var skottet tog/inte 
tog, svära, knyta näven och hytta mot målet) att 
bestraffa sig själv leder ingen vart, att berömma sig 
själv däremot, det gör det.
Försök fokusera på alla saker som du gjorde rätt, 
det är de sakerna som vi ska komma ihåg och inte 
det vi gjorde mindre bra.

Om jag bara kunde ge ett tips så är det följande:
   Träffas några stycken på banan, tänk igenom 
vad ni vill med er träning och var inte rädda för 

att komma med kritik gentemot varandra. Det är 
genom att pressa sig själv och utmana sig själv som 
man utvecklas och det är i alla fall åt det hållet jag 
vill gå.

Tusen tack Ray för allt 
stöd och all hjälp som 
vi fick inför WR, jag 
kommer inte att glömma 
orden du sa innan du 
åkte.
-”Jag tycker ni är mogna 
för att åka, ni är redo 
för att ta er an en så stor 
tävling som WR faktiskt 
är.”
   
Tack från Shotgun Joe, 
Harley Parkinson & 
Proud Mary 

Vid tangenterna 
Shotgun Joe

för taggad trio

Dessa seriösa, djuppsykologiska bilder talar för sig själva!
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   Ofta när man läser framför allt laddtabeller från USA, står det “Powder 
are measured by volume”. Men är alla laddningar angivna i grains?

   När jag var ny i svartkruts-skyttet trodde jag att man tog den angivna vikten och överförde den till 
volym i krutmåttet. Men så är det inte, utan vad man menar är att man har använt ett justerbart krutmått 
med en skala i grains. 

På fotot ser du det vanligaste krutmåttet i USA.

   

Om man ställer in måttet på exempelvis 50 grains, så kommer ju den “VERKLIGA VIKTEN” att bli olika 
beroende på att olika krut inte har samma volym/vikt. Finkornigt krut ger mer vikt än grovkornigt, men 
framför allt gör olika fabrikat och typer skillnad.
 
   Jag har nedan utfört ett enkelt försök för att visa skillnaden mellan olika krut-typer. Försöket är utfört i 
okontrollerad temperatur/fukt som råder i en bostad vid rumstemperatur så det kan ju göra skillnad jäm-
fört med vad som anges i vissa fabrikanters fakta-uppgifter.

VOLYM
   Att mäta en volym i pulver kan vara nog så svårt. Har använt mig av Lee’s “Powder Measure Kit” som 
är kalibrerade plastskopor i cc ( kubik centimeter). I Lee’s bok “Modern Reloading” finns en beskrivning 
på hur man använder dessa skopor, den har jag följt. 

Krut i vikt
 
   GRAIN - lite fakta:
   Kategori: Viktmått            1 grain = 64.79891 milligram

   Grain (förkortas gr) är en massaenhet som från början är baserad på vikten av ett             
   sädeskorn. Sedan 1958 är enheten grain definierad som 0,06479891 gram.
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VIKT
   Lee’s balansvåg “Lee Safty Scale” har använts och som extra kontroll även en elektronisk våg,
“Globe Pocket Scale EH-C”.
 
Samtliga mätredskap finns på bilderna nedan.   

UTFÖRANDE
   En (1) cc krut har tagits med skopa, vägts och sedan kontrollerats i det justerbara måttet. 
En (1) cc är lika med inställningen 14 grains på krutmåttets skala. Resultatet är ett medelvärde av fem (5) 
utförda mätningar av varje krutsort. Skillnaderna mellan mätningarna är försumbara. (+/- 0,2 grain).

SLUTSATS
  I tabellen ser det inte ut att vara stor skillnad, men i en .45 LC patron blir det ju en skillnad på cirka 3-4 
grains. Jag laddar en 44-40 med 2,5 cc Pyrodex och här gör det betydligt större skillnad. Så det är nog att 
rekommendera att vara vaksam på hur man läser laddtabeller i amerikansk litteratur och inte förväxlar 
begreppen vikt och volym.

Oxdriver John Carson  

och volym

Krutsort CC Vikt    Grains
på måttskalan

Swiss 1 FFFFG 

Swiss 2 FFFG  

Swiss 3 FFG  

Pyrodex RS FFG 

Tripel 7 Seven FFG 

1WANO Feuerwerks

1

1

1

1

1

1

16,9 grains

16,5   “ “

16,2   “ “

10,9   “ “

10,6   “ “

15,5   “ “

14

14

14

14

14

14
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   För alla nya medlemmar och er som inte visste, så har vi ett diskussionsforum på nätet, 
www.swsnet.org/forum
   Detta forum drivs av våra norska grann-cowboys och där kan man välja ämnen som berör vår sport.
Det mesta är på svenska och norska men det finns även en internationell tråd.
   Det finns också ett internationellt forum för europa, www.sassnorway.com/ecw.htm  Detta är på engel-
ska och besöks även ibland av amerikaner som vill resa.
   På dessa fora kan man alltid hitta eller fråga om saker man inte trodde fanns eller hjälpa 
andra som ställer frågor.

Med vänlig hälsning Styrelsen

  Sass Sweden upprättar nytt, uppdaterat medlemsregister! Kolla här!

Hej på er!
Några korta rader från mig som är er SASS Territorial Guvernor.
Jag är:
Northern S.T Ranger, SASS 88548
Mer känd i Sverige som Shotgun Joe i SWSf #1206
Jag kommer från Sundsvall och klubben Northern Rangers.
De flesta tävlingar i Skandinavien försöker jag åka på, som ni alla vet så har man inte möjlighet att resa så 
mycket som man vill.
Europa och världen reser jag till då ekonomi och möjlighet sammanstrålar.

Territorial Governor för SASS Sweden är:

Livstidsmedlem i SASS
Utvald av de svenska medlemmarna att vara deras representant gentemot SASS
Representera SASS Sverige på SASS Territorial Governors möten
Mån om de intressen i klubben (landet) som överensstämmer med utfärdandet och bevarandet av
Cowboy Action Shooting och “Spirit Of The Game”
RO2 certifierad
Datavan och har en fungerande e-postadress dit information kan skickas till och från

Jag önskar att NI som är SASS-medlemmar mailar era uppgifter bestående av:

Namn
Adress
Telefon
SASS-alias
SASS medlemsnummer

Till: sasssweden@gmail.com (ja, det ska vara 3 stycken s i mailadressen)

Medlemsregister är bra för att kunna genomföra val och vidarebefordra information till och från SASS.
Känner ni medlemmar som inte har tidningen så tipsa dem gärna om detta.
Jag har fått ett medlemsregister från SASS som jag vet inte stämmer så det vore bra att uppdatera dessa 
uppgifter.
Ni vet väl att tidningen kommer i PDF format om ni har en giltig e-postadress.

Yiehaaw Yours Truly
Northern Stranger  (Eller kanske mer känd som Shotgun Joe?) Reds anmärkning
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   En klubb som önskar arrangera en av SWSf 
sanktionerad tävling skall i god tid inkomma 
med ansökan om detta till SWSf. Ansökan skall 
innehålla följande:
1. Tävlingens namn.
2. Datum för tävlingen.
3. Plats för tävlingen.
4. Tävlingens omfattning (kategorier och antalet 
stager)

   Ger SWSf styrelse sitt OK skall klubben inkom-
ma med en inbjudan för publicering.
   Inbjudan kommer att publiceras på SWSf hem-
sida och ett registreringsformulär skapas för täv-
lingen. För detta formulär behövs information om 
mailadresser till vilken registrering skickas (flera 
kan användas), vilken information som klubben 
behöver från deltagare, utöver det som eventuellt 
står i inbjudan.
   Vägbeskrivning kan vara GPS kordinater, en en-
klare vägbeskrivning skall ändå skrivas i inbjudan.      
   Skyltning skall göras från närmaste större väg där 
skylt skall vara tydlig med texten SWS eller CAS. 
Utplacering av skyltar bör göras senast 12.00 dagen 
innan tävlingen för att underlätta för långväga 

gäster.
   Om mat serveras på tävlingen skall detta stå i inb-
judan. Om inte mat kan tillhandahållas bör ändå en 
information om närmaste butik finnas. Dricksvatten 
bör finnas på skjutplatsen.

Krav på en SWSf sanktionerad tävling.
1. Tävlingen skall inte kollidera med ett Svenskt 
eller Nordiskt mästerskap
2. Tävlingen skall bestå av minst 5 stager.
3. Tävlingen skall utlysas med samtliga SASS 
godkända kategorier. Minsta antalet deltagare för 
kategori kan tillämpas. Ex minst 3st för att öppna 
kategorin. (Undantag kan göras för rena svartkrut-
stävlingar där ålders och röksvaga kategorier kan 
strykas.)
4. Tävlingen skall följa SASS regelverk.
5. Tävling som är ett svenskt eller nordiskt mäster-
skap skall bestå av minst 10 stager fördelade på 
minst 2 dagar. (Undantag är mästerskap i Wild-
bunch som kan bestå av minst 5 stager på en täv-
lingsdag)

/Grave Spit

Arrangera tävling

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

Medlemmar i SWSf 
har 10% rabatt hos 

Kulan Trading
Company



Recept på Lazy Mans Peach Cobbler.

1 pkt sockerkaksmix (den man bara tillsätter vatten)
1 burk konserverade persikor i sockerlag
100g smör
Vaniljsås

Tag en Dutch Oven / gjutjärnsgryta som rymmer minst 1,5 liter.

Häll lite av mixen i botten och häll sedan i hela burken med persikor, inkl spadet.
Dela persikohalvorna i mindre bitar och häll sedan över resten av mixen.

Täck det hela med tunna skivor av smör.

Grädda med över och under värme (briketter under grytan och på locket) 225 grader i ca 20 min, 
tills degen är fast och har fin ljusbrun färg.

225 grader på en gjutjärnsgryta är att håller man handen ca 15 cm över grytan skall man kunna 
hålla den där i 3 sekunder men ej mer.

Fungerar lika bra i ugnen med vanlig form.

Serveras avsvalnad med vaniljsås eller glass.

Detta recept fungerar bra med andra typer av kakmix och andra typer av frukter och bär.
Grundregeln är att det skall vara ca 2dl vätska. Används torra frukter som äpplen eller rabarber 
kan mängden mix minskas eller så tillsätter man lite mer vatten.

Grave Spit

Grave Spit har sänt oss ett helt suveränt recept! Hur smarrigt som helst! Funkar hemma och på rangen.


