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Ordförande:  

Hasse ”Grave Spit” Forsman  

Kovland  

The Northern Rangers 

gravespit@swsf.se  

 

Kassör:  

Eiwor “Eagle Sharing Woman” Walfridsson Torsby  

Torsby Desperados   

Eagle.sharing.woman@swsf.se 

 

Ledamot:  

Thomas ”Gunslinger Doc” Christensson  

Billinge 

Little Creek Posse 

 gunslingerdoc@swsf.se 

 

Ledamot:  

Jimi “Jim Younger” Högfeldt  

Kumla  

Black River Rangers 

 tidningen@swsf.se  

 

Ledamot:  

Per-Erik ”Boss H” Holmberg  

Borlänge  

The Smoking Barrels Posse 

 bossh@swsf.se  

 

Ledamot:  

Peder ”Harley Parkinsson” Berggren  

Sundsvall 

The Northern Rangers  

Harley.parkinsson@swsf.se  

 

Ledamot:  

Jocke “Shotgun Joe” Blom  

Matfors  

The Northern Rangers  

Shotgun.joe@swsf.se  

 

Suppleant:  

Stefan “Rawhide Rooster” Hansen  

Upplands-Väsby  

Rosehill Rangers  

rawhide.rooster@swsf.se 

 

 
 

S venska Westerskytteförbundet 
WEDEN WESTERN SHOOTERS 

 

 

Suppleant: 

Janne “Hipshot” Eriksson  

Stockholm 

Capital Cowboys  

hipshot@swsf.se 

 

Sammankallande i valberedningen:  
Folke “Ace Heart” Weinholt  

Torsby  

Torsby Desperados 

 ace.heart@swsf.se 

 

Valberedningen:  

Jocke “Sixgun Swede” Pederson  

Hägersten  

Rosehill Rangers  

info@swsf.se 

 

Valberedningen:  

Erik “Sheldon Cooper” Lindvall  

Dyltabruk  

Black River Rangers  

info@swsf.se 

 

Valberedningen:  

Anders “Hungry Wallace” Dahlgren  

Skoghall  

Edsvalla Gunslingers  

hungry.wallace@swsf.se 

 

Revisor:  

Lars ”Gunhorse” Hjelm  

Senna  

Little Creek Posse  

revisor@swsf.se 

 

Revisor:  

Tobias “Black Walker” Gustafsson  

Borlänge  

The Smoking Barrels Posse  

black.walker@swsf.se 

 

Revisorsuppleant:  

Kicki “Joy McQueen” Svedberg  

Upplands-Väsby  

Rosehill Rangers  

joy.mcqueen@swsf.se 

 

webplats: 

www.swsf.se 
 

Organisationsnummer: 87 40 01-79 52 

 
POSTGIRONUMMER: 199 35 55-0 
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                Grave Spit vid lägerelden                                    Foto: Grave Spit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

LEDAREN 

En hel del att ta tag i för vår styrelse 

Howdy Pards, 

Att vara ordförande för ett 
nyligen godkänt förbund innebär 

definitivt inte att man kan luta sig 

tillbaka och allt bara rullar på.  

Nä, frågorna duggar tätt från 

medlemmar och klubbarna om vad 

är det egentligen som gäller. Det 

har inte varit någon anstormning av 

nya föreningar men några gamla 

har vaknat till liv och insett att nu 

kan vi vara som alla andra. 

Jag har samlat styrelsen på deras 

första möte och just nu finns det en 

hel del arbete att ta tag i för vår 

styrelse. Ett av jobben som legat i 

träda är den svenska översättnin-

gen av skjuthandboken, RO1 och 

RO2 materialet. Finns det någon av 

er medlemmar som vill ha en 

utmaning att uppdatera detta 

material så söker vi en frivillig för 

detta. Kontakta mig eller någon 

annan i styrelsen. 

Årets tävlingar är avslutade och en 

viss saknad har lagt sig över landet. 

Glädjande är dock att nästa års 

program ser ut att vara välfyllt. Vi i 

Sundsvall startar upp redan i 

februari och våra vänner i Danmark 

öppnar våren med en påsktävling. 

Det jag känner vi alla saknar är lite 

reportage från den lokala 

verksamheten. Jag vet att ni har 

klubbtävlingar mm. Skicka in till 

tidningen eller skriv några rader på 

vår facebooksida. Var inte heller 

rädda för att sprida ryktet om era 

planerade små tillställningar, det 

finns många närliggande  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

… att vara 

ordförande 

för ett nylig-

en godkänt 

förbund inn-

ebär defini-

tivt inte att 

man kan 

luta sig 

tillbaka och 

allt rullar 

på.  

” 

” 

medlemmar som gärna vill 

vara med.  

Jag tar nu chansen att försöka 

nå ut till er alla som inte har 

en förening kopplad till er. Er 

nuvarande förening KAN 

INTE skriva intyg där Svenska 

Westernskytte Förbundet står 

som motivering. Föreningen 

måste både vara ansluten och 

auktoriserad av SWSf för att 

få detta privilegium. Ni som 

medlem måste också finnas 

registrerad till en sådan klubb. 

Det finns mer om detta inne i 

tidningen. 

Hoppas nu att ni alla får en 

bra, vintervila tänkte jag säga, 

men vintern är en bra tid att 

vårda sin utrustning, träna och 

utbilda sig. RO2 utbildning 

har länge efterlysts och en 

sådan kommer att arrangeras i 

Stockholmstrakten i februari. 

Tag chansen den kommer inte 

så ofta. 

C ya! 

/ Grave Spit 
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  Westernskytteklubbar 
         I Sverige 

 
 
 

 
 

CAPITAL COWBOYS, Stockholm     ROSEHILL RANGERS, Rosersberg 

Kontakt: Jan “Hipshot” Eriksson      Kontakt: Kickie “Joy McQueen” Svedberg E-

post: hipshot@swsf.se      E-post: joy.mcqueen@swsf.se  

 

CURTIS WELLS POSSE, Leksand                                       SPRING CITY BOUNTYHUNTERS, Lesjöfors  

Kontakt: Harry “Revolver-Harry” Fredriksson Kontakt:    Patrik “Deadwood Walker” Olsson  

E-post: revolverharry@swsf.se      E-post: deadwood.walker@swsf.se  

 

EDSVALLA GUNSLINGERS, Edsvalla     TEXAS RANGERS, Borlänge  

Kontakt: Anders “Hungry Wallace” Dahlberg    Kontakt: Sven “Kiowa Jones” Hellström  

E-post: hungry.wallace@swsf.se      E-post: kiowa.jones@swsf.se  

 

GOTLANDS COWBOY ACTION SHOOTERS, Visby    BLACK RIVER RANGERS, Örebro  

Kontakt: Anders “Big Andy” Holstensson     Kontakt: Jimi “Jim Younger” Högfeldt  

E-post: big.andy@swst.se      E-post: rangers019@swsf.se  

 

HIGH RIDGE PIONEERS, Gnosjö     THE SMOKING BARRELS POSSE, Borlänge  

Kontakt: Björn “Fargo” Björklund     Kontakt: Tobias “Black Walker” Gustafsson  

E-post: fargo@swsf.se     E-post: black.walker@swsf.se  

 

LITTLE CREEK POSSE, Klippan     THORSBY DESPERADOS, Torsby  

Kontakt: Thomas “Gunslinger Doc” Christensen     Kontakt: Folke “Ace Heart” Weinholt  

E-post: gunslingerdoc@swsf.se      E-post: ace.heart@swsf.se  

 

NORRTELJE COUNTY REGULATORS, Norrtälje    TOMBSTONE SIBLINGS, Mörsil  

Kontakt: Bobby “Bowman” Jansson     Kontakt: Jonny “Jonny Hex” Rothoff  

E-post: bowman@swsf.se      E-post: tombstone.siblings@swsf.se  

 

NOTHERN RANGERS, Sundsvall     WEST WOOD GUNFIGHTERS, Vimmerby  

Kontakt: Hans-Olov “Grave Spit” Forsman     Kontakt: Sten “Rocky Marshal” Bengtsson  

E-post: gravespit@swsf.se      E-post: westwood@swsf.se  

 

ROCK RIVER RANGERS, Strömstad     WOLF WALLEY RAIDERS, Norrköping  

Kontakt: Ginny “Sunshine G” Bjelkenborg     Kontakt: Ebbe “Kieth Black” Weber  

E-post: sunshine.g@swsf.se      E-post: keith.black@swsf.se  

 

PK ENA COWBOY ACTION SHOOTERS, Enköping    WILD WESTERN FRONTIERS, Göteborg  

Kontakt: Thomas ”Sleepy Bear” Nilsson     Kontakt: Krister “Vaquera Chris” Vauhkonen  

E-post: pkena_cas@swsf.se      E-post: kristervauhkonen@hotmail.com  

 

NEWMILL COUNTRYMEN, Södertälje  

Kontakt: Mattias ”Straitcove Matt” Carlstedt  

E-post: straitcove.matt@swsf.se  

 

 

Mossbanegatan 17, 692 33 Kumla. Tel. 073-039 55 66 
 

WESTERN  &  TRADING 

mailto:hipshot@swsf.se
mailto:joy.mcqueen@swsf.se
mailto:revolverharry@swsf.se
mailto:deadwood.walker@swsf.se
mailto:hungry.wallace@swsf.se
mailto:kiowa.jones@swsf.se
mailto:big.andy@swst.se
mailto:rangers019@swsf.se
mailto:fargo@swsf.se
mailto:black.walker@swsf.se
mailto:gunslingerdoc@swsf.se
mailto:ace.heart@swsf.se
mailto:bowman@swsf.se
mailto:tombstone.siblings@swsf.se
mailto:gravespit@swsf.se
mailto:westwood@swsf.se
mailto:sunshine.g@swsf.se
mailto:keith.black@swsf.se
mailto:pkena_cas@swsf.se
mailto:kristervauhkonen@hotmail.com
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Årsavgiften kommer att höjas för 

huvudmedlem från och med 2016.  

Nya avgiften är 250kr. 
 

Maka/sambo/barn över 14år; 100kr. Barn under 14år; 50kr 

 
 

Viktigt! 
Sista betaldagen är före årets första tävlingsstart,  

senast 31 Mars. 
 
 

Medlemsavgiften 
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Tävlingskalender 2016 
Datum    Namn       Plats 

 

         13-14 februari   Winter range & Indoor          Sundsvall 

 

        25-27 mars         Easter Shootout                Danmark 

 

          14-15 maj  1911: Browning WB only          Norge 

 

           3-6 juni         Six Feet Under                   Löten 

 

          11-12 juni        Long Lost Trail                 Borlänge 

 

            1-3 juli Blue Mountain Trail (SM)        Sundsvall 

 

         4-6 augusti                          TNT                            Danmark 

 

          27 augusti              SOTOW                        Ramsberg 

 

          28 augusti    Black River Plainsman          Ramsberg 
 
 

   Mer detaljerad kalender & information kommer i nästa nummer! 
  

 
 

 

 
Välkommen till Kulan Trading,  

butiken med westernkänsla 
 

I vår affär på High Chaparral finner Ni allt i klädväg 

samt utrustning som behövs för att klä både små 

och stora cowboy och cowgirls. 
 

Självklart har vi produkter för dig som är intresserad av  

Indianer, trapper, smycken med mera. 
 

www.kulantrading.se 

Medlemmar i SWSf 

Har 10% rabatt hos 

Kulan Trading 

Company 

Kulan Trading AB 

High Chaparral 

330 31 Kulltorp 

0370-821 70 

 



 Inbjudan  
Riktig norrländsk Winter Range och Indoor tävling. 

 

 

Northern Rangers bjuder in till Blue Mountain Winter Range och Indoor CAS 
 

13-14 februari 2016. 
 

Start med shooters meeting kl. 09.45 i Blåbergets Paviljong. 

 

Regler och kategorier enligt SASS. OBS! Endast röksvaga kategorier, men svartkrut 

kan skjutas på de tre stagerna utomhus. Minst 3 anmälda för att kategori skall öppnas. 

 

Max 30 deltagare. Först till kvarn gäller, därefter kölista. 

 

Ammunition Ca 80 gevär, 80 revolver och 40 hagel. 

 
 

Lördag: 3 stager UTOMHUS, lunch och 2 stager inomhus. 

 

På kvällen ca 19.00 gemensam middag. 

 

Söndag: 3 stager inomhus. 
 

 

Avgift: endast 400 kr inkl mat. 

 

Golvplats finns i skjuthallens kafeteria och några platser boende hos Northern 

Rangers medlemmar. 

 

Anmälan: snarast. Senast 17 januari. 

 

Anmäl via SWSf hemsida; http://www.swsf.se/registrering/regform_wr_indoor.htm 

 

Kategori, Alias och önskat boende. 

 

Telefon: 070-626 81 82. 

 

E-mail: me@gravespit.se 

 

GPS: Blåberget Latitude: N 62º 22' 04.80" Longitude: E 017º 10' 37.20" 

 

Välkommen! 
 

Northern Rangers, Sundsvall Sweden 

 

mailto:me@gravespit.se
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Vi är glada att kunna hälsa följande cowboys och cowgirls välkomna 
till föreningen!  Det är vår förhoppning att ni skall trivas och ha 
mycket kul. Vi ser fram emot att träffa er ute på rangen!        
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Varmt Välkomna önskar 
vi våra nya medlemmar! 

Från Skokloster kommer  #1671   The Mayor 

Från Borås kommer  #1672   The Regulator 

Från Åmotfors kommer  #1673   Ben Emerson 

Från Glava kommer  #1674   Dusty Lewis 

Från Östra Ämtervik kommer #1675   T-Bone 

Från Kalmar kommer   #1676   Johnny Ringo 

Från Enköping kommer  #1677   Jakob Wheeler 

Från Hålta kommer   #1678   Buckshot Joe 

Från Växjö kommer  #1679   Hellbilly 

Från Svängsta kommer  #1680   Crowhill Joe 

Från Södertälje kommer  #1681   Rookie Dave 

S-155 33 Nykvarn #1682 Dennis The Painter 

S-84060 Bräcke #1683 Onkel Ben 
 
 

Blackpowder firearmes 

 

SKYTTESERVICE 
Vapen – Ammunition – jaktutrustning 

 
Danielslundsgatan 48  262 62 Ängelholm 
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CAS i Enköping 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Under oktober kom glädjande beskedet att PK Ena Cowboy Action Shooters, hemmahörande i 

Enköping numera är godkända CAS-förening. Thomas "Sleepy Bear" Nilsson är 

kontaktperson. Intresset för CAS är stort bland övriga medlemmar och Sleepy Bear räknar med 

att de snart blir fler CAS-skyttar och att de ska kunna bjuda in till tävling i Enköping så 

småningom. SWSf önskar er lycka till! 

 

Info från SASS 
 … Angående regeländringar 

SWSf styrelse har beslutat att följande regler gäller för 

ungdomar på svenska tävlingar: 

 

Buckaroos: Under 14 år får endast skjuta luftrevolver, men krut med gevär och hagel går bra. 

Young Guns: 14-16 år skjuter enligt SASS regler med förälders tillåtelse.  

Cowboy: +16 år skjuter enligt SASS regler. Med förälders tillåtelse. 

  

Alla svenska SWSf-medlemmar måste vara RO1 godkända för att tävla i Sverige oavsett ålder. 

Tänk på att en tävlingsplats INTE är en träningsarena för nya eller unga skyttar. Är skytten inte 

redo för stress, press eller kan hantera ett vapen säkert, skall denna vänta tills han/hon känner 

sig redo.  

 

https://www.facebook.com/thomas.nilsson.585
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TNT i Loppi 
The Norsemen Trail 2015 

 

 
 
 

 
 

 
 

När det stod klart att The Blue Mountain 

Trail blev inställt i år blev det en lucka i 

CAS-tävlingarna för egen del. Då började 

tanken på att åka utomlands på 

skyttetävling för första gången gro.  
 

 

Min vapenbroder var inte svår att övertala. Så 

efter en del samtal fram och tillbaka om vilka 

fler i närområdet som skulle åka och vilka 

som skulle åka tillsammas så bokade vi, efter 

rekommendation, färjan från Kapelskär till 

Naantali. När alla papper och tulldeklaration 

på nätet var klara rullade vi så småningom 

iväg tidigt på morgonen mot färjelägret. Väl 

där möttes vi av Black Walker och  

 

 

påpekade att jag kanske skulle röra mig 

fortare, så jag ökade tempot och lyckades få 

till (för mig) två riktigt snabba stager under 

tävlingens 12 stager och tre dagar. Jag 

tyckte om stagerna, kluriga skjutordningar 

och mycket förflyttningar. Tydligen för 

mycket på en stage då Time-operatorn och 

skytten ställde sig å småpratade och 

missade sista förflytt-ningen, vilket 

påpekades av spotters, så det blev rätt till 

slut. Det var små posses så tempot var högt.  
 

 
Mug shot, Sheldon Cooper                      Foto: Jim Younger 

 

Det småregnade stundtals och vräkte ner 

ibland. På kvällarna var det bastu, och på 

lördags kvällen även Old West dinner med 

Finger´s burger bash, vilket var väldigt gott. 

Kvällen fortlöpte med samtal, bastu, och 

musik. När några började plocka fram 

banjos ute i de mörka finska skogarna 

började jag ängsligt fundera på om det 

verkligen varit en god ide att låsa in 

revolvrarna för natten, med det visade sig 

vara ogrundade farhågor. Junior stortrivdes 

med all uppmärksamhet under tävlingen, 

tack till alla som busade med honom! 
 

Efter att ha tagit avsked på söndagkvällen 

rullade vi. Efter någon timmes sömn, tidigt 

på måndagmorgonen tillbaka mot färjan. 
 

Jag hade riktigt kul på denna tävling och 

detta var absolut inte sista resan till Loppi. 

Dock planerar jag resa till Danmark och 

TNT nästa år, även Löten står högt på 

önskelistan. Framtiden får utvisa var man 

hamnar. 
 

See you on the trail!  
  
/ Sheldon Cooper      

 

 

 

 

 
                             Foto: Sheldon Cooper 

 

Hungry Wallace. Väl på färjan hamnade vi 

ganska snart i resturangen för en stadig 

frukost för att sedan sova i hytten fram till 

kvällsmaten. Vi anlände till 

skytteanläggningen utanför Loppi sent på 

kvällen. Jag hade då ingen aning om vad som 

väntade oss och vi skulle bo i tält, så jag hade 

t.o.m. tagit med vattendunken. Vilket visade 

sig helt i onödan. Vi möttes av ett stort 

klubbhus med varma duschar, kök, kylskåp 

och vedeldad bastu. Tanken var att vi skulle 

skjuta Plainsman på torsdagen men då jag 

inte fått ordning på hylsor till bössan så blev 

det en tur till Muminlandet för mig och 

junior. Väl värt besöket! 
  
När Main matchen började stod det klart att 

temat för tävlingen var filmerna ”Young 

Guns” om Billy the Kid (vilket det stod i 

matchboken såg jag senare).  Jag tog det 

lugnt i början, tydligen för lugnt då Hungry  

 

 
   Kluriga skjut- 
   ordningar och 
   mycket förflytt- 
   ningar. 

” 
” 
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Vilka regler är det som gäller? 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Vem kan skriva ut 
föreningssintyg för 
licenser? 
 

Då vi fick beskedet att SWSf 

beviljats status som en av 

Sveriges auktoriserade skytte- 

förbund saknades information 

om vad detta innebär. Detta 

auktoriseringsförfarande är 

något nytt som samtliga skytte- 

förbund granskas genom. SWSf 

var det första godkända förbund 

som ålades att följa dessa nya 

regler och alla de redan 

godkända förbunden fick sin 

auktorisering per automatik. 

 

Vi skall nu försöka att ge ett 

förtydligande om vilka regler 

som gäller. 
 

Vad innebär nu denna 
auktorisering? 
 

Förbundet (SWSf) är 

auktoriserad av Polisstyrelsen.  

SWSf kan i sin tur auktorisera 

anslutna föreningar. Dessa 

auktoriserade föreningar kan 

därigenom söka förenings- 

licenser för föreningsägda 

vapen (lånevapen) och skriva ut 

föreningsintyg till sina med- 

lemmar.  
 

OBS! En förening kan alltså 

vara ansluten till SWSf, men 

inte ännu vara auktoriserad. 
 

Följande krav skall vara 
uppfyllda för att en fören- 
ing skall bli auktoriserad: 
 

 Föreningen skall ha ett 

organisationsnummer. 
 

 Föreningen måste vara ideell 

och inte vara ett 

vinstdrivande företag. 
 

 Föreningen skall ha minst 

5st RO1 certifierade 

medlemmar som är 

registrerade hos SWSf. 
 

 Föreningen skall ha egen 

eller inhyrd RO2 instruktör. 

 

 

 Föreningen skall ha tillgång 

till egen eller hyrd godkänd 

skjutbana. 

 

 
 

Medlem som ansöker om 
ett föreningsintyg skall 
uppfylla följande krav: 
 

 Registrerad hos SWSf och 

betald årsavgift för inne- 

varande år. 
 

 Vara RO1 certifierad. 
 

 Varit aktiv medlem i 

föreningen de senaste 6 

månaderna. 
 

 Betald årsavgiften i före-

ningen. 
 

För gevär krävs inget utöver 

detta. Vid ansökan gällande 

enhandsvapen skall ett 

skicklighetsprov vara uppfyllt. 

Skicklighetsprov kan vara 

SWSf:s märkesprov för 

Silvermärke, eller motsvarande 

av polisstyrelsen i FAP 551-3 

fastslagna bevis på att den 

sökande kan hantera ett 

enhandsvapen. 

 

Föreningen hanterar dessa 

utfärdade märkesbevis och 

föreningsintyg enligt principen 

heder och samvete. SWSf 

rekommenderar därför att 

föreningen har medlemmens 

aktivitet arkiverad i form av 

tävlingsresultat, träningslogg 

mm. 

 
 

 

Är du medlem i SWSf 
men din skytteförening är 
inte ansluten till SWSF? 
 

Bara en förening som är 

ansluten och auktoriserad av 

SWSf kan skriva ut dina 

föreningsintyg. 
 

Tag kontakt med styrelsen i 

din förening och föreslå dem 

att de skall ansluta sig till 

SWSf. Att ansluta en förening 

som redan är ansluten till 

något av de redan god- kända 

förbunden har inga hinder. 

SWSf har kontaktat samtliga 

förbund och säkerställt att en 

förening kan vara 

dubbelansluten. 
 

 
 

För att ansluta en förening 

eller sektion som redan är 

ansluten till ett annat godkänt 

förbund behövs bara en SWSf 

ansluten medlem som agerar 

kontaktperson. Den befintliga 

styrelsen registreras som 

klubbens/sektionens styrelse. 
 

För en helt fristående klubb 

måste det finnas minst 5st 

registrerade medlemmar som 

bildar föreningens styrelse. 

Steg 1 är alltså att ansluta sin 

förening till SWSf. Steg 2 är 

att uppfylla de krav som 

behövs för en auktorisering. 
 
 

För mer detaljer om din 
ansökan. Kontakta SWSf 
genom att skicka ett mail 
till; info@swsf.se  

 

mailto:info@swsf.se
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Purgatory is back 
Svenska Mästerskapen 2015 

 

 
 
 

 
 

 
 

Äntligen! Purgatory är tillbaka, denna 

gång i samband med Svenska 

Mästerskapen 2015. På plats vid stagerna 

igen är Shotgun Joe;   

 
 

Det senaste året har mitt liv bestått av annat 

än skytte. Tidigare har stort sett all ledig tid 

gått åt till att tillverka ammunition eller 

tomhylsor för att stilla mitt skjutgalna finger. 

Lite tävling på klubbnivå och lite andra 

skytteformer än CAS har varit på tapeten nu. 

Motivationen har varit låg och suget har 

liksom inte funnits där. 

Det började så smått att bli roligt att skjuta 

igen (andra skytteformer) efter många 

månaders frånvaro från skjutbanan. 

Det har känts som ett evigt packande med 

ammunition och vapen, och det har tagit emot 

mycket på senare tid. 

Förstå mig rätt nu, för att hitta tillbaka så 

måste man gå lite vilse ibland. 
 

 
 Stage is clear vid Purgatory          Foto:  Gunslinger Gazette          

 

När jag såg inbjudan till Purgatory så tänkte 

jag att om det är någon tävling som jag skall 

skjuta i år så är det Purgatory. 

Jag skickade in min anmälan snarast och 

började till och med ladda ammunitionen 

långt i förväg. Då jag skjuter svartkrut och har 

blivit bekväm, så ville jag ha nya fräscha 

hagelhylsor då jag skulle till att ladda hagel. 

Ett evigt letande tog sin början och om 

sanningen ska fram så letade jag inte så noga. 

Jag gör väl som jag brukade göra då jag 

började skjuta svartkrut, skär av, tömmer och 

fyller upp på nytt… ja ni vet alla hur det där 

går till. I allafall, så kände jag mig lite  
 

 

 

 

orolig och ringde min vapendragare Grave 

Spit för att kolla om han hade färdigladdade 

svartkrutshagel om det skulle knipa. 

”Jodå, jag tar med en ask”, fick jag till svar. 

Perfekt, då kunde jag luta mig tillbaka för 

ammunitionen var säkrad. 
 

Ju närmare tävlingsstart jag kom så ville jag 

veta vad jag skjuter med, spelar väl ingen 

roll kanske ni tycker, huvudsaken det är i 

närheten? Nja, då en är lite vanemänniska 

och det trots allt är ett SM, så får inte 

slumpen avgöra. Det hade blivit en tyst resa 

hemåt om en av Grave Spits hagelhylsor 

hade klickat och det hade varit avgörande. 

Hur som helst, bilen och släpvagnen 

packades, Grave Spit som chaufför, jag och 

A/C Spanner som bi(l)sittare, Black Bear 

och Raven Blue anslöt också vårt Posse, 

sedan drog vi iväg mot Lesjöfors! 
 

Wild Bull & Shotgun Joe             Foto: Gunslinger Gazette 
 

Fasen vad roligt att återse en massa gamla 

vänner och stifta nya bekantskaper. 

Fick frågan av Bull några dagar tidigare om 

jag vill vara Posse Marshall och jag svarade 

”absolut! inga problem”. Efter ankomst och 

den obligatoriska tältpinnewhiskyn som 

Grave Spit så världsvant serverade, så 

lutade vi oss tillbaka och andades ut innan  
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vi cirkulerade lägret och hälsade på 

cowpersons och anmälde oss. 
 

Efter genomgången med alla Posse Marshalls 

så kändes det till och med lite pirrigt. 

Frånvaron från skjutbanorna gjorde sig 

påmind och det var många kloka ord från 

”gurun” Ray Heartless som susade genom 

mitt huvud medan jag funderade på kloka 

lösningar och snabba vapentransaktioner på 

stagerna. 
 

Tävlingsdag 1 började med ett upprop, 

säkerhetsgenomgång och ett salutskott för att 

starta tävlingen – Yiehaww!! 
 

Personligen började jag med att vara TO och 

kunde i lugn och ro titta på flödet på stagerna. 

Innan jag visste ordet av det så kom någon 

och löste av mig som TO. 

Ett fantastiskt posse som växlade mellan 

sysslor och arbetsuppgifter så man blev nästan 

(nästan sa jag) tårögd. 

Då jag stod vid laddbordet var all nervositet 

borta, pirret i magen hade blivit utbytt mot 

fokus och första stagen är väldigt viktig att få 

till bra. Inte för fort, så man skjuter bom, men 

inte heller för sakta så man förlorar segern på 

grund av att man har hållit igen skyttet. En 

delikat balansgång. 
 

Stagen flöt på fint och genom att hålla 

huvudet kallt och göra lite små korrigeringar 

så sköt jag clean stage, hurra! Skyttet fortlöpte 

bra under dagen och med lite vapenkrångel i 

posset så visade verkligen våra medtävlande 

hur man agerar ”The Cowboy Way” – vapen 

och ammunition lånades ut hej vilt och det 

löste sig till det bästa. 
 

 
Posse 1, Purgatory                                            Foto: Wild Bull 

 

Lite hög luftfuktighet gjorde ingenting, alla 

var på bra humör och med så bra och 

genomtänkta stager så var där inga sura miner. 

Till och med då skyttarna missade det tänkta 

målet så utropades att; ”Det gör ingenting, jag 

har i alla fall kul.” Det är vad som genomsyrar 

en riktig cowboyskytt – huvudsaken är att 

man har kul. Skyttedagen led mot sitt slut och 

några gick hem till sina tält och husbilar och  

 

 

 

 

gjorde vapenvård samt snackade igenom 

dagen med sina kamrater innan middagen 

tog vid. Att ha s.k. ”Back to Basic” är ingen 

dum idé, men nog saknade jag att alla 

samlades uppe i main tent för gemensam 

middag. Det blir umgänge på ett helt annat 

sätt. Visst, jag förstår att det är problem och 

svårigheter med just mat och logistik kring 

detta men jag saknade det litegrann. Nu fick 

jag ändå mat och chans att hänga med de 

bästa så för den delen gjorde det ingenting. 
 

Den ökande fuktigheten i luften (det regnar 

aldrig på Purgatory) gjorde att kvällen fick 

ett tidigt slut för de flesta. Morgonen 

nalkades och med den en stekande sol och 

20 till 25 grader varmt och med kallt vatten 

på stagerna, då jag något senare vaknade 

upp ur min dröm så fann jag att jag hade 

rätt på en punkt, det kalla vattnet (som var 

hög luftfuktighet). 
 

Skyttet fortsatte och att det var lite 

vapenkrångel i posset och att fukten var hög 

gjorde ingenting, fråga bara Jacob Wheeler 

som knep ett brons när allt var klart. 
 

 
Varför inte tömma revolvern med lite dynamit? 

 Foto: Deadwood Walker 
 

Dagen fortlöpte och efter sista skottet så 

kunde jag konstatera att jag skjutit clean 

match! 
 

Vi som bor i tält började plocka ihop våra 

vapen och rycka tältpinnar, övriga bara 

stuvade in guncarten i husbilen/husvagnen 

innan prisutdelningen. 
 

På prisutdelningen så delades det ut pris till 

en massa duktiga skyttar, oavsett valör eller 

uteblivna priser så är alla vinnare om ni 

frågar mig. Bra jobbat allihopa! 
 

Stort tack till Bull, Deadwood och alla ni 

andra som återupplivat Purgatory och gjort 

den så fantastiskt bra, applåder! 
 

Sign me up for next year! 
 

/ Shotgun Joe 
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Indian Attack med Joy McQueen 
 
 

 

 
  Posse 3, Indian Attack 2015                               Foto: Joy McQueen 

 

Vi blev sju cowboys och cowgirls från Rosehill 

Rangers och Capital Cowboys som åkte till 

Torsby och Indian Attack. Vi bodde i stugor på 

Torsby camping, som blivit lite av en tradition 

för några av oss. Jag själv, Big McSmith 

 

 

Hipshot, Sixgun Swede, Wild Cub och Pistol 

Pete åkte dit på torsdagen och Clancy kom på 

fredagskvällen. På fredagen började tävlandet 

med Wild Bunch, där Samuel B Carpenter 

gjort en trevlig tävling åt oss. Mest roligt för 

mig var att 1911:an fungerade felfritt hela 

tävlingen då jag haft krångel med den tidigare 

och så roligt att skjuta med pumpen att den fick 

följa mig under hela main matchen också. 

Tidigare så har jag envisats med att skjuta med 

en underlevel Husqvarna som jag tycker om. 
  

 
Joy McQueen förbereder sig och då är det viktigt att inget 

distraherar.                            Foto: Joy McQueen 

 

Därefter åt vi grillad lunch och böt tävlings- 

plats för att skjuta long range, där Pistol Pete 

var vår bäste cowboy för dagen. På kvällen 

intog vi middag på Diner 45 med cowboys och 

cowgirls från Sverige och Danmark. En 

kombinerad restaurang och westernbutik, det 

var lite annorlunda.  
 

På lördagen började main match med att vi alla 

delades in i 4 posses. Jag, Big McSmith, Sixgun 

Swede och Wild Cub hamnade i posse 3 med 

White Angel som Posse Marshall. Ett glatt gäng 

och alla sysslor sköttes smidigt och vi hade alla 

jätteroligt både på lördagen och söndagen. 

Tyvärr blev Wild Cub och Black Walker 

getingstuckna och fick gå och vila upp sig på 

lördagen efter tävlingen (inte alltid så lätt att 

vara westernskytt). Efter huvudtävlingen sköt 

några av oss side match medan resten åkte till 

stugorna för att förbereda sig inför Old West 

Dinner. Lady Elena spelade fina låtar på fiol 

och många stämde in i skönsång, medan andra 

stod framför en skön brasa. 
 

 
 Köpa ett bar boots vid middagen?             Foto: Joy McQueen 
 

Sedan blev det läggdags för att ha krafter till 

söndagen då resterande stager av 

main matchen och side matcher sköts, och det 

hölls sedvanlig prisutdelning. Sedan började 

hemfärden och planering av 2016 års tävlingar, 

då man så fort saknar alla cowboy och 

cowgirls från hela världen. 
 

/ Joy McQueen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indian 

Attack 
 

          Foto: Joy McQueen & Hank Trash 
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RO2-kurs i 

Stockholm 
En RO2-utbildning kommer att hållas i Stockholm i 

februari. Datum meddelas av Rawhide vid nästa 

styrelsemöte. Håll även ett öga på vår hemsida 

www.swsf.se 
 
 

Jim Younger har satt 

ihop en tidning 
 ”Write drunk, edit sober”  

Var det så det gick till när en  

cowboy fattade pennan 1873  

eller var det en känd författare  

som sa just så en gång i tiden?  
 

Who cares, här var då min första  

Gunslinger Gazette överstökad, 

min första tidning över 

huvudtaget. Det är en hel del 

arbete med en tidning, men jag 

ser det som en förmån att få 

förtroende att sätta ihop något 

många av oss brinner för. Jag ska 

försöka så gott jag kan att  

behålla själen i vår tidning som 

Blackie alstrat under så lång tid. 

Jag personligen uppskattar att vi 

har en tidning och ser alltid fram 

emot att få läsa om tidigare, 

pågående och kommande  

eskapader inom Cowboy Action 

Shooting. Vår tidning ska vi vara 

rädda om och fortsätta utveckla. 

The Gunslinger Gazette är något 

vi faktiskt skapar tillsammans 

och det blir vad vi gör det till. Jag 

hoppas att så många som möjligt 

hjälper till att bidra med att 

skicka in bilder, artiklar från 

tävlingar och andra förslag. Stort 

tack till alla er som skickat in 

bidrag under året. Keep it up!                                           

/ Jim Younger 

  Gunslinger Gazette 

SOTOW 
Lördagen den 27:e augusti är 

tävlingen Smoke of the Old West 

(SOTOW) tillbaka. SOTOW är en 

endagarstävling och det är endast 

svartkrut som gäller. Denna gång 

är det Black River Rangers från 

Örebro som står för värdskapet. 

Tävlingen kommer att genomföras 

i en skyttegrop i Ramsberg som 

ligger ca 6 mil norr om Örebro. 

Under söndagen erbjuds också en 

Plainsmantävling om fyra stager 

för de ”sotskyttar” som inte kan få 

nog av en dags tävlande. 
 

Inbjudan kommer snart att finnas 

på www.swsf.se  

 
Foto: Bob Younger 

Material till tidningen skickas till: 

tidningen@swsf.se 
 

mailto:tidningen@swsf.se
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KM i Stockholm 
Ett arrangemang av Rosehill Rangers 

 
Detta började med att jag pratade med min 

cowboyvän Hipshot om att hålla ett eget 

klubbmästerskap i CAS. Sagt och gjort, vi 

tyckte det var dags att sätta ett datum för 

tävlingen. Hipshot påpekade vidare att vi ofta 

haft inbjudnings- 

evenemang med  

Rosehill Rangers 

och Capital  

Cowboys och att 

vi nu skulle ha  

ett Stockolms- 

mästerskap. Strax 

därefter fick jag 

reda på att vi fått 

nya cowboy- 

vänner i Enköping, 

PK Ena Cowboy 

Action Shooters,  

vilket gjorde att vi 

beslöt att bjuda in  

dem, och vips så 

hade vi ett ABC-mästerskap (för de som 

undrar över namnet så är det länsbokstäverna 

för Stockholm och Uppsala län).  

Vi bjöd till slut in skyttar i alla CAS klubbar i 

Stockholm, som Newmill Countrymen från 

Södertälje och Norrtälje County Regulators.  

Wild Cub från Capital Cowboys stod för designen 

av Stagerna vilket alla uppskattade. Big McSmith  

    och Sixgun Swede  

    drog igång bygg- 

    andet och jag  

    ordnade med för-

    täringen. Vi blev till                        

    slut 8 stycken som        

    tävlade. Vi fick

    också en del publik  

    från PK Ena och  

    Södertälje som 

    också hjälpte till 

    med att vara funk- 

    tionärer. Det blev 

    4 stager under 

         dagen och därefter 

   grillade vi korv och 

                                                hade prisutdelning.  

Det var så roligt att vi kommer fortsätta bjuda in 

varandra framöver. Vann gjorde Picadoll Jim från 

Rosehill Rangers, som haft uppehåll i ca 10 år.  
       

      / Joy McQueen 

 

 

    

 

En lyckad skyttedag i Stockholm                              Foto: Joy McQueen 
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Young Guns 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… Tombstone Tim utmanar 

 

En gråmulen morgon, höstregnet öser ner ute. 

Jag sitter med ett ekipage som rullar mot årets 

militärmässa i Solnahallen. I mitt sällskap har 

jag bland annat Tombstone Tim och jag 

passade på att ta några ord med en av våra 

”Young guns” inom Cowboy Action Shooting; 
 

Hej Tim,  
 

Flera av oss cowboys och  

cowgirls känner till dig och har  

följt dig under tävlingar i CAS- 

Sverige. Du är ”bara” 15 år  

gammal men redan en   

framgångsrik westernskytt. När  

började du med CAS? 
 

- Jag började tävla redan när  

jag var 9 år, så jag var väldigt  

ung.  
 

Din pappa, Wild Bull, är en  

framstående westernskytt. Har  

du fått några bra tips från  

honom? 
 

- Definitivt, Ruger suger. Nä, det  

var ett skämt. Han har lärt mig mycket, t.ex. 

hur jag bör placera mig, förflyttningar, hur jag 

ska byta vapen på bästa sätt och även 

säkerhetsrutiner.   
 

Vad tycker du är roligast med CAS? 
 

- Farten i skyttet är en kick. Men också 

människorna runt i kring CAS. Alla jag träffar 

på tävlingar är trevliga. Alla välkomnar nya 

skyttar och det är alltid en härlig stämning. 
 

Hur ofta tränar du westernskytte? 
 

-Ibland kommer det perioder då jag tränar 

varannan helg.  
 

Har du någon framtida målsättning med ditt 

westernskytte? 

-Bli bättre än pappa. Sedan vill jag prova på 

så mycket som möjligt. 
 

Du har en bror som är med och tävlar 

westernskytte också, Tucson Ted? 

-Ja, är kul att han är med. Vi försöker tävla om 

vem som är snabbast, vi vill alltid vinna över 

varandra. Men det är kul att vi kan tävla och 

resa ihop när det är tävlingar och det blir 

mycket prat om skytte hemma. 

 

Är du någon kategori som du tycker är roligast 

att tävla i? 
 

-Jag har inte provat allt, men gillar  

fartgrenarna mest och då är det oftast röksvagt 

som gäller. 
 

                           Vad är din styrka som      

                           westernskytt? 

                           -Jag vill bli bättre på allt. Men 

                           personligen tycker jag att jag  

                           är stabil på bygeln och har  

                           bra flyt. Sedan är jag snabb i  

                           mina förflyttningar.  
      
                          Vad tror du krävs för att få upp 

                          intresset hos unga att börja  

                          med CAS? 

 
                                    -För de yngre som börjat med 

                          skytte i någon form och fått upp 

                          ögonen för CAS behöver nog en 

                          bra styrning och rätt anpassad 

                          utrustning i början, det under- 

                          lättar. En stor anledning till att 

jag tror att många också börjar med CAS är 

nog också det historiska intresset för western 

och de vapen som användes då. Personligen är 

jag även intresserad av klädseln som användes 

under denna tidsepok. Så för mig är det ett helt 

paket att hålla på med CAS. 
 

Har du någon historisk favorit ikon eller 

händelse från 1800-talets Wild West? 
 

-Hehe… Billy the Kid. Just för att han var ung 

och de historier som finns om honom blir aldrig 

tråkiga att lyssna på. 

 

Vad sysselsätter du dig med idag en vardag 

och har du något annat intresse än CAS? 
          
-Jag går 9:an på Bredgårdsskolan i Karlskoga. 

Jag spelar också amerikansk fotboll i 

Charleswood Wolves. 
 

Finns det några planer inför gymnasiet?                    
    
-Bygg och anläggning i Örebro tror jag. 

 

Tack Tombstone Tim för en trevlig pratstund, 

och lycka till med skyttet under 2016. 
 

-Tack själv!       

 

                    / Gunslinger Gazette                  

 

 

 

Foto: Wild Bull 
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Now that’s funny 
Ute på ranchen så pågick ridlektioner 

för chefens son.   

Han red bra men så plötsligt så 

kommer han längre och längre bak på 

hästen. Med panik i rösten så ropar 

han:  

-"Ge mig en ny häst fort, den här håller 

på att ta slut"  

 

På logdansen:  
Clintan -"Har du märkt att de som dansar 
alltid ler"  
Mary -"Ja, det är därför det heter logdans"  
 

Byläkaren kommer ut från sjukrummet 
och tittar på de anhöriga.  
-"Det finns tyvärr inget att göra, inget 
hopp.   
Det är bara en enkel förkylning"  

 

Ranchfrun till hantverkaren  

-"Varför har ni inte lagat min 

dörrkläpp?"  

-Vi var faktiskt här igår och knackade 

på men ingen öppnade 

 

Två skogshuggare sitter och skryter 
för varandra  
-"En gång fällde jag en hel skog"  
-"Det var väll inget. Jag har röjt hela 
Sahara."  
-"Men Sahara är ju en öken."  
-"Ja, nu ja"  
 

 

     / White Angel 

 

Sergeant Dan #1618 
En kämpe och kamrat som älskade livet och 

gjorde det som föll honom in. Han sa alltid - 

Livet är för kort för att skjuta upp saker. Det var 

”all in” när han fick för sig något och det kan 

nog alla som lärde känna honom hålla med om. 

Inte konstigt att folk kallade honom Snurre 

Sprätt, och det visste han om. Vi i LCP kommer 

alltid att minnas honom och han kommer alltid 

att finnas med oss. R.I.P. 

 

                     / Gunslinger Doc 

 

Shotgun Pete #180 
Shotgun Pete var med från början när CAS började i 

Sverige. På tävlingar var det han med fru som 

ordnade med maten till deltagarna. Vissa roliga 

bravader därifrån sprider fortfarande leenden på 

läpparna, som brandlarm med följande utryckning i 

ett storkök när mat till tävling förbereddes, med 

påföljd att utryckningen fick betalas. Han hade många 

intressen. Allt ifrån motorcyklar, bilar till musik och 

givetvis skytte. Förra året var han med på Gunslinger 

Trail och medverkade igen, med tanken att återuppta 

westernskyttet på nytt. Edsvalla kommer alltid att 

minnas honom och han finns alltid med oss. R.I.P 

 

/ Hungry Wallace 

 

 



 
 
 
 
 

 

Returadress: The Gunslinger Gazette, c/o Hans-Olov Forsman Storbränna 154, 860 25 Kovland 
 

Nya westernfilmer intar 
det nya året 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

”The Free State of Jones” är ett kommande amerikanskt inbördeskrigsdrama 

som belyser den sanna historien Newton Knight och anti-slaveri desertörerna på 

sydstatssidan i Jones County, Mississippi. Filmen är skriven och regisserad av 

Gary Ross och huvudrollsinnehavaren är Matthew McConaughey. Matthew såg 

vi senast i filmen ”Dallas Buyers Club”, den verkliga berättelsen om smugglaren 

Ron Woodroofs och hans liv där också Matthew belönades med en Oscar för 

rollen. 
 

”The Hateful Eight” är en kommande amerikansk westernfilm, skriven och 

regisserad av Quentin Tarantino. I filmen medverkar Samuel L. Jackson, Kurt 

Russell, Jennifer Jason Leigh, Tim Roth, Michael Madsen och Bruce Dern. 
 

Filmen utspelar sig några år efter Amerikanska inbördeskriget i Wyoming och 

en grupp av åtta prisjägare söker skydd från en snöstorm men blir inblandad i en 

konspiration fylld av förräderi och svek. 

Adressfält: 
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