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Jonas Sandberg sköt vid tävlingar i Volmerange Frankrike, Eurostand Cup, den 5-september 
2020 ett nytt svenskt rekord i Two-Gun Aggregate, 6.00mm. Nytt svenskt rekord blev det 
också på Heavy Varmint Grand Aggregate, 5.6275mm, avrundat 5.63mm. Jag har som 
regelboken föreskriver kontrollerat att samtliga uppmätta resultat är rätt införda och 
sammanräknade med ett undantag då den sista tavlan, den för match 5, Light Varmint 100m 
försvann på tävlingsplatsen och därför inte är möjlig för mig att kontrollera. Att just denna 
enda tavla skulle ha blivit felaktigt införd av tävlingens funktionärer förefaller mig högst 
osannolikt varför jag anser att rekordet ska godkännas. Det nya rekordet, Two Gun 
Aggregate, på tävlingen uträknat till fyra decimaler 5,9985mm, är en rejäl putsning av Tobias 
Axelssons rekord, 6,74mm, från Fredriksberg i fjol. Det finns goda skäl att tro att detta, det 
tyngsta och mest svårslagna, nya rekordet kommer att stå sig ett tag om man jämför bakåt i 
historien. 2007 satte jag nytt Two-Gun rekord vid VM i Hölles, Österrike på 7,14mm vilket 
stod sig till 2011 då Torsten Åström vid VM i Volmerange, Frankrike slutade en placering 
bättre än mig i totalen med ett nytt rekord som noterades till 6,76mm. Fabian Wallin var inte 
långt ifrån då han i Fredriksberg i somras efter imponerande skytte vann tre av de fyra 
distanserna och noterades för 6,87mm. I det perspektivet är en putsning på 0,74mm av ett 
redan svårslaget rekord en mycket kraftig förbättring. Visst, det är inte omöjligt men det blir 
en rejäl utmaning. 
 
Fabian Wallin sköt ett nytt rekord på Heavy Varmint 200m vid Svenska Mäterskapen i 
Fredriksberg den 26 augusti. Resultatet som vid tävlingarna mättes till 10,65mm bör efter 
kontrollmätning radera ut Kari Lindströms rekord från Fredriksberg 2015 som fastställdes till 
11,62mm. Det blir att återkomma med det fastställda resultatet när tavlorna är kontrollmätta. 
Att det inte gjorts har att göra med att det framförts åsikter om att det bör vara fastställt i 
regelhandboken med vilken upplösning som tavlorna ska skannas in då det kan vara så att det 
påverkar mätresultatet i programmet OnTarget som vi använder. Jag har gjort vissa försök att 
påvisa sådana skillnader men kunde då inte se något entydigt resultat som stödjer påståendet. 
Det känns ändå angeläget att vi gör rätt och vi behöver därför gå till botten med detta innan 
nya rekord fastställs. Fabian Wallin får därför vänta till nästa år innan det, förväntade, nya 
rekordet är fastställt.  
  
 
Nya svenska rekord 
 
 

Two Gun Aggregate, Jonas Sandberg 2020-09-05 i Volmerange, Frankrike 6.00mm 
Heavy Varmint Grand Agg., Jonas Sandberg 2020-09-05 i Volmerange, Frankrike 5.63mm 
 
 

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. 
 
 


