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Det är trevligt att efter några år av haltande verksamhet kunna presentera resultatet av de 
gångna årets arbete där inte mindre än 6 svenska rekord kan redovisas.  
 
Arbetet har denna gång gjorts i en något annorlunda form som skapats i dialog med Svenska 
Bänkskytteförbundets styrelse. Då det varit praktiskt omöjligt att följa regelverket utan att än 
en gång skjuta fram arbetet så har kravet på att mätning ska ske med alla mätare närvarande 
inte uppfyllts. Vidare så bedömdes kravet på erfarenhet hos mätarna inte ha samma tyngd då 
tavlorna skannats och datorprogrammet OnTarget använts. Efter att ha testat programmet så är 
den allmänna meningen den att det är en betydligt säkrare metod jämfört med att använda de 
speciella skjutmått som tidigare brukats. Tveklöst så är också variationen i mätresultat mycket 
mindre mellan såväl olika mätare som den enskilde mätarens upprepade mätningar. Störst 
variation i mätresultat kan ses när det handlar om mycket små träffbilder och i synnerhet om 
den yttre kanten på en sådan träffbild tangerar en svart yta som exempelvis ringningen på 
tavlan. Samma svårighet, kanske i ännu högre grad, finns ju när tavlor mäts med skjutmått 
varför det inte kan vara en omständighet som talar emot metoden. Kravet på geografisk 
spridning av de mätare som engagerats har inte heller varit prioriterat men jag har nogsamt 
försökt att undvika jävliknande situationer.  
 
Det finns också i denna rapport redovisat rekord som ligger utanför de som är uppräknade i 
den manual som reglerar vilka rekord som ska noteras. Det gäller rekorden för 300m i Sporter 
och i Jägarklass. Tävlingarna där dessa rekord sattes annonserades ut där just möjligheten att 
sätta svenskt rekord var en del av lockelsen att delta. Att disciplinerna inte fanns i manualen 
var inget som påtalades innan tävlingen och då tävlingarna arrangerats i samförstånd med 
förbundet så har vi valt att ta med dessa rekord. Det finns också en utbredd uppfattning att 
manualen behöver uppdateras och att i de tävlingar som arrangeras och finns med i Svenska 
Bänkskyttförbundets tävlingsprogram ska också rekord kunna sättas. Ett förslag till ny manual 
ska tas fram och förhoppningsvis beslutas om under kommande säsong. 
 
Nya svenska rekord 
 

Small Group Light Varmint 200m, Rune Olsson sköt 2018-07-22 i Keitele, Finland 4.49mm 
 

Small Group Sporterklass 300m, Rickard Salander sköt 2018-08-05 i Hudiksvall 19.33mm 
 

Aggregate Sporterklass 300m, Rickard Salander sköt 2018-08-05 i Hudiksvall 36.83mm 
 

Small Group Jägarklass 300m, Claes Jansson sköt 2018-08-05 i Hudiksvall 32.23mm 
 

Two Gun Aggregate, Tobias Axelsson sköt 2019-05-12 i Fredriksberg 6.74mm 
 

Aggregate Heavy Varmint 300m, Daniel Madsen sköt 2019-08-18 i Hudiksvall 24.68mm 
 
 

Denna rapport ska tillställas och granskas av Svenska Bänkskytteförbundets styrelse. 
Protester eller klagomål beträffande Rekordkommitténs arbete, mätningar eller beräkningar 
ställs skriftligt till Svenska Bänkskytteförbundets styrelse, som handlägger ärendet. 

 
Bo Petersson, ordförande i Svenska Bänkskytteförbundets rekordkommitté. 
 


