
  

Rekorddeltagande på svartkrutstävlingen Rosersbergsflamman  

Text och foto av Jim Forsberg 

 

 

Sommarvärme  

Annandag påsk 25 april var ännu en dag med kanonväder denna påsk. Solsken och rena 

sommarvärmen var det när Rosersberg PK arrangerade sin svartkrutstävling 

Rosersbergsflamman för tredje året i rad. 

 

Rekord 

Det blev rekord i antalet deltagare, hela 102 starter i de sju olika vapengrupperna. Mariette och 

Smith & Wesson hade vardera 21 starter. Rosersbergsflammans egna ”specialklass” 

Peacemaker hade 13 deltagare. I den skjuts det 30 skott på 30 min, alla skotträknas och totalt 

kan det bli 300p, dagens högsta resultat blev 261p.  I klassen Peacemaker är endast 

patronladdade SA revolvrar av typen Colt SAA, Singel Action Army och kopior av dessa, 

inklusive den moderna Ruger Vaquero och Bisley är godkända att skjuta med. Svartkrut och 

valfri blykula, dock inga gaschecks försedda kulor gäller. Patronkonverterade slaglåsrevolvrar, 

tillåts alltså inte. Varför inte det, undrar någon? Jo, Colts SAA revolver fick just namnet 

Peacemaker, så ett mer passande namn för klassen finns inte.  
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Snabb resultatredovisning 

Resultatredovisningen var rekordsnabb med att få upp aktuellt resultat på anslagstavlan, 15 min 

efter sista tavlan var kontrollerad i varje skjutlag så gick resultatet att beskåda. Som skytt 

uppskattar man en snabb resultatredovisning, det ger spänning och man kan följa tävlingen 

med aktuellt resultat hela tävlingen igenom. Ev. fel kan snabbt korrigeras, eller dementeras efter 

en snabb koll i sista högen med speglar som finns i mycket god ordning i sekretariatet. Snabb 

resultatredovisning är en mycket viktig del i alla tävlingar, uppdatering mellan varje skjutlag ger 

en levande tävling där man kan följa hur det går för sig själv och andra. Beröm till Jennifer och 

Göran för sin fenomenala insats under dagen. 



 

 

                                  Göran och Jennifer längst bort skötte resultat redovisningen. 



 

Lätt överskådlig och snabb resultatredovisning 

 

 

Frukost och lunch ingick i startavgiften 

För 200kr får man två starter inklusive både frukost och lunch, samt kaffe och bulle när så 

önskas. Ytterligare start kostar femtio kronor.  Lena skötte cafeterian som denna dag hölls i 

direkt anslutning till skjuthallen. Lena var den enda kvinnliga deltagaren, och sköt fina resultat 

med sin Original Remington S/A belt revolver i cal. 36. Lunchuppehållet var en timme, där alla 

åt sig mätta och belåtna. Hamburgare stod på menyn och grillkorv som extra utfyllnad om så 

önskades.  



 

Sampe var snabbast till grillen vid lunchuppehållet, Lena dukar upp.  

 

 

Det fanns gott om tid att bekanta sig med andra skyttar och erfarenheter byttes sinsemellan, 

som vanligt var det mycket prat om laddvikter, kuldiametrar, men också senaste fyndet i form av 

något fint originalvapen som hittats eller importerats från USA. Dollarkursen är låg och många 

fina originalvapen hittar sin väg till Sverige. Klassen Colt har fått ett uppsving senaste åren, 

många revolvrar framför allt Remington Old eller New Army som används i den klassen har 

importerats de senaste åren. 



 

Solsken 

Det soliga vädret med ljuset rakt bakifrån gav ett närmast perfekt ljus, svag vind och ganska torr 

luft gav inte de riktiga svartkrutsmolnen, men det härliga dånet från alla de olika vapnen fanns 

där när det avfyrades en efter en. Tretton skott eller för Peacemaker skyttarna 30 skott på 30 

min. Det senare kan vara lite jobbigt att hålla koncentrationen uppe, hela tiden samtidigt som 

det gäller att ha en jämn rytm så att man inte skjuter för fort eller tvingas slänga iväg de sista 

skotten om tiden blir knapp mot eld upphör. 

 

Inte så massiva rökmolm denna soliga torra dag 



 

Glen markerar och Göran noterar resultatet 

 

Nöjda skyttar tittar på sina tavlor. 

                                 

 

Många fina vapen fanns att beskåda 

Allt från olika flintlåspistoler, slaglåspistoler, slaglåsrevolvrar till patronladdade eller patron 

konverterade revolvrar. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Hallonsmak på kulfettet, ett vinnande koncept?  



 

Det vart så småningom dags att ta av hatten för förstapristagarna i respektive klass. 

15.00 var sista skjutlaget, då hade 102 starter avklarats och det var dags för summering av 

dagens tävling. 15 minuter efter sista att tavlan var kontrollerad presenterades resultatet. 

 

500kr två tillsammans bästa resultat. 

Ett specialpris om 500 kronor fanns till den skytt som uppnådde högsta sammanräknade 

resultat på två innan start av skytten utvalda vapenklasser. Det gällde alltså att känna 

dagsformen innan start, och pricka in de två vapen man trodde sig skjuta högst resultat med 

oavsett vapentyp (gällde inte Peacemaker).  

 



 

Prispengar  

100 kr i kontanter till förstapristagaren i vardera klass, och 500 kr till den som med sina två 

utvalda gemensamma resultat fick ihop högst poäng. Tävlingsledare Glen Östman höll i 

prisutdelningen.  

Rosersberg Pk vill tacka alla skyttar som kom och vi hälsar alla välkomna tillbaks på nästa års 

Rosersbergsflamma, ni som missade tävlingen i år får sikta in er på nästa tävling i skogarna 

norr om Stockholm. Håll utkik i 2012 års tävlingskalender. 

  

Resultat  

vinnarna i varje klass 

 

Cominazzo     Erik Sörell   Hallstavik   91p 

Kuchenreuter Tommy Andersson          St. Eriks Psk    89p   

Colt     Björn Juhlin                     Eskilstuna NSK  92p  

Mariette     Jim Forsberg  Rosersberg Pk  95p 

Ruger     Jim Forsberg  Rosersberg Pk  93p 

S&W     Jan Eriksson Rosersberg Pk 92p 

Peacemaker     Jim Forsberg  Rosersberg Pk 261p 

 

Två sammanslagna Colt och Mariette 

                          Jim Forsberg  Rosersberg Pk                  186p 

 

Se bifogad resultatlistan övriga resultat. 


