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DET BÖRJADE MED ”the return of the Pressbyrån”. 
Detta ökända skydd som får alla gamla paintball-
rävar att le nostalgiskt, sen kom nyheten att det 
enbart skulle bli spel på Sup’Air ballbanor och till 
sist tillkännagavs det nya fabulösa tävlingsområdet 
– Karstorp Grytan.

Mycket nytt och med hela  lag anmälda i fyra 
olika divisioner var det upplagt för paintballfest. 
Tävlingen avgjordes på två Sup’Air ballbanor, där 
den ena banan hade något fl er skydd medan den 
andra hade färre skydd men med det annorlunda 
Pressbyråskyddet i mitten. Trots det tidvis eländiga 
regnandet avlöpte tävlingen i det stora hela utan 
problem. Lagen hade skydd mot regnet i ett stort 
tält. Visserligen saknades bord och stolar, men på 
markservicen fanns det inte mycket annat att klaga 
på. Den trevliga personalen serverade både frukost 
och lunch och på tävlingsområdet fanns tillgång 

 e Swedish Hype var den sista och 
 avgörande deltävlingen i Nordic  Series. 

Få tävlingar i Norden har varit så 
 hypade innan matchstart som Swedish 
Hype. Hemsidan har varit uppe fl era 

 månader i förväg och har hela tiden upp-
daterats med ny, smaskig, information.

Foto: Emma Sundström
Dan Forsberg

David  Westholm

Kollage: Patrik Eriksson
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RESULTAT: SWEDISH HYPE 

Division 1

1. Norrlands Guld

2. DoW

3. Hailstorm

Division 2

1. STHLM Stallions

2. Frantic

3. Wizeguys

Division 3

1. Mamas Boys

2. Team STT

3. Living Bullseyes

PÅ DE STORA deltävlingarna av Millennium 

Series har nästan alla markörtillverkare sina 

egna tekniker på plats. Swedish Hype har 

nu blivit tillräckligt stor för att några tek-

niker även skulle komma hit. En av dem 

var Jon Forsberg, auktoriserad tekniker 

för företaget Smart Parts.

– Som tekniker hjälper jag spelarna 

att serva deras markörer och luftsystem 

om de får problem med dem. Med över 

 spelare på plats så kan det bli en del 

markörer att serva under en hel helg. På 

Swedish Hype mekade jag dessutom med 

markörer från fl era tillverkare.

Hur har du lärt dig att reparera 

markörer?

– Jag har ett gediget intresse. Det för-

sta jag gör när jag får en ny markör är att 

plocka isär den i dess minsta delar och 

sedan sätter jag ihop den igen. Det lär 

man sig otroligt mycket på. Men vet du 

inte vad du gör ska du inte försöka dig 

på det, det kan hända att du inte kan få 

den att fungera igen. Jag är även lagets 

techkille, jag hjälper alltså killarna i mitt 

lag med deras markörer. Sedan har jag lärt 

mig mycket genom att jag är tekniker på 

europaligatävlingar, men bara när jag inte 

spelar själv med laget Powertrip.

Jon Forsberg, 
Powertrip, Elite

THE RETURN OF THE PRESSBYRÅN. Ett skydd som får alla gamla paintballrävar att le nostalgiskt.
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LOUISE ALICIC ÄR en av Sveriges mest meriterade tjejer. Hon 

började träna paintball  och har utvecklats snabbt. Nu spelar 

hon i tjejlaget FL Charms med medlemmar från hela Norden. 

De har tillsammans hunnit med tre säsonger i europaligan Mil-

lennium Series. Hennes stora mål är att tjejlaget ska knipa en 

:a placering på en sådan tävling.

På frågan vad som är det bästa med paintball ler Louise stort 

och säger att sporten betyder mycket eftersom hennes liv 

kretsar kring den. 

– Det är en otroligt härlig sport att spela och väldigt skön att 

titta på. Det bästa är när allting kring en match stämmer och 

killarna åker på tjejstryk, fortsätter Louise och fl inar glatt.

Som så många andra paintballspelare fi nns det ett problem 

med sporten och det är kostnaden. 

– Det blir säkert ändring på det i och med att Reball lanseras, 

tror Louise men trots det återstår kostnaden för lagets resor till 

våra träningar och det är ganska mycket eftersom vi är utspridda 

i fl era länder.

Inom paintball spelar män  och kvinnor på lika villkor.

– Det känns bra att kunna bevisa att tjejer och killar kan mötas 

på samma nivå inom en och samma sport. Rent fysiskt är vi sva-

gare, men spelmässigt är vi på samma nivå. Den enda gången vi 

märkt av att vi inte riktigt orkat hålla lika hög spelnivå tävlingen 

ut är de gånger vi gått vidare till semifi nal i europaligan. Då har 

vi spelat tre dagar i sträck och det känns i kroppen, men det är 

bara att börja styrke- och konditionsträna.

På Swedish Hype var ett tjejlag anmält och några få tjejer 

spelade i mixade lag.

– När jag började spela så fanns det ett enda lag som bara 

bestod av tjejer i hela Europa och det var vi. Efterhand har det 

börjat dyka upp fl er tjejlag, i Tyskland och Frankrike, men det är 

svårt att hitta tjejer som vill satsa hela sin fritid och alla pengar 

på sporten. 

I Sverige har vi kunnat värva tjejer, eftersom vi skapat oss ett 

namn som är känt i hela paintballvärlden. Vi håller även kontakt 

med de tjejer som spelar i Europa och gästspelar för varandra 

ibland. 

till omklädningsrum samt toaletter. Alla 
domare gjorde ett bra jobb och sist men 
inte minst fanns en hel del försäljare på 
plats.

Flera tävlingar tack vare 
Nordic Series

Att anordna en stor paintballtävling 
innebär blod, svett och tårar det kan 
arrangören av Swedish Hype, Sebastian 
Persson, intyga.

– Det blev dubbelt så jobbigt som jag 
trodde att det skulle bli, mycket beroende 
på det nya tävlingsområdet. De senaste 
sju åren har vi varit på Paintballgården, 
vår permanenta anläggning. Där fi nns 
redan nät och övriga kringarrangemang 
som behövs till en paintballtävling. Inför 
den här tävlingen har vi bland annat fått 

konstruera nya nätstolpar. De visade sig 
vara mer komplicerade än väntat att sätta 
upp, men de blev överlägsna all annan 
nätutrustning som 
jag sett förut.

Det första man 
lägger märke till 
jämfört med förra 
årets tävling är 
den nya tävlings-
platsen.

– Störst skill-
nad är självklart 
det nya fantastiska 
området med sina 
naturliga läktare, 
men i övrigt har paintballen de senaste 
– åren förändrats mycket tack vare 
Nordic Series. Serien har öppnat fl er 

möjligheter för att anordna fl er stora 
seriösa tävlingar runt om i Skandina-
vien. Innan Nordic Series arrangerades 

små turneringar 
lite här och var, 
men det var bara 
Hypen som var en 
stor och årligen 
återkommande 
tävling. Det med-
förde i och för sig 
att folk återkom 
till tävlingen och 
att den växte varje 
år. Första gången 
som Swedish 

Hype hölls var  och då kom  lag. 
Från  fram till  blev varje tävling 
fullbokad och jag var tvungen att börja 

Louise Alicic, 
FL Charms, division 

I TOPPEN AV NORDIC SERIES. Overdose från 
Skövde blev nordiska mästare för andra 
året i rad.
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NÅGOT SOM DE fl esta paintballspelare 

längtat efter är billigare träningar. Svaret 

kan vara Reball, den återanvändningsbara 

träningsbollen. På diverse paintballforum 

har rykten kring Reball cirkulerat en längre 

tid. När kommer Reball? Vilka sorter fi nns? 

Hur funkar den? En pratstund med Magued 

Idris under Swedish Hype gav svar på en 

del av frågorna.

– Reball kommer att revolutionera spor-

ten. Minskade träningskostnader medför 

att lagen kommer att kunna träna oftare, 

för det är dyrt med paintballs, säger Ma-

gued som utvecklat Reball. 

Det kommer att släppas en variant av 

Reball, inte två som ryktet hävdat. Den 

kommer att heta Reball Practise och är en 

mjuk gummiboll. Med mjuk menas en boll 

som går alldeles utmärkt att använda när 

man spelar mot varandra. Den kan även 

användas för att träna snapshooting (prick-

skytte), breakbollning (skjuta i starten av 

en match) eller till uthyrningsparker.

– Med en utgångshastighet på ca  fps 

går den rakt ca  meter, efter det dyker 

bollbanan. Bollen passar därmed bäst på 

mindre banor eller på inomhusbanor. Att 

försöka skjuta back till back på en sjuman-

nabana är ingen idé.

Den största skillnaden mot liknande 

återanvändbara bollar är att Reball inte 

behöver oljas in eller talkas efter använd-

ning. Det räcker att tvätta bollarna med 

vatten efter användning och låta dem torka 

innan de används igen.

Magued har även varit med och utveck-

lat den så kallade Snap Boxen. Det är ett 

portabelt tält som är tillverkad för att paint-

ballspelare ska kunna träna snapshooting 

var som helst. 

– Snap Boxen kan sättas upp i en 

gymnastiksal eller till och med hemma i 

garaget. Den väger  kg och ryms i en liten 

väska. Spelaren skjuter från ena kortsidan 

av tältet mot ett mål uppsatt på motsatt 

sida. Tältet som även har duk i botten ser 

till att bollarna blir lätta att samla in när 

träningen är klar.

Hela konceptet med återanvändbara 

bollar och Snap Boxen lovar gott, nu 

hoppas bara hela paintballsverige att 

Reball Practise kommer att leva upp till 

förväntningarna när den väl kommer ut 

på marknaden. Releasedatumet är ännu 

okänt när detta skrivs.

tacka nej till lag. Då föddes idén att byta 
plats till Karstorpsområdet. Nu i år fi ck 
jag chansen att hyra det och naturligt-
vis satsade vi på att bli Nordens största 
tävling. Flen Open slog oss med bara ett 
retligt lag, säger Sebastian lite besviket.

Uppskattat arrangemang

Trots allt slit fi nns det fortfarande en 
sporre att årligen anordna tävlingen.

– Givetvis är det numera en eko-
nomisk aspekt och allt överskott från 
turneringen investeras i mitt företag 
Paintballgården. De första fem åren 
gjorde jag det av ren passion för sporten. 
Jag brann för den helt enkelt och det gör 
jag fortfarande. Det fi nns eldsjälar inom 
alla idrotter och för att paintball ska 

Sofia Sundström
sofia@mail.nu

REBALL PRACTISE

Kostnad: 1150 kr för 500 st (2:30 kr/st)

Vikt: 2,5 gram (0,7  gram mindre än en paintball)

Omkrets: 0,684 tum

Utgångshastighet: 260-270 feet/sek

Skötselråd: Tvätta med vatten och låt torka innan nästa användning

Magued Idris
– utvecklare av 
Reball Practise

TOTALSTÄLLNING NORDIC
SERIES 2004 

Elite

1. Overdose Skövde

2. Solid Drammen

3. Joy Stockholm

Division 1

1. Hype

2. DoW

3. Hailstorm

Division 2

1. Wizeguys

2. Slamdancers

3. DoW

kunna växa sig stor i Norden krävs det 
en eldsjäl i varje stad.

Sebastian är inte bara arrangör utan 
även nybliven Nordisk Mästare i Elite.

– Overdose blev Nordiska mästare för 
andra året i rad. Det känns så jäkligt kul 
att vinna på sin egen tävling. Många har 
kommit fram och gratulerat på stan och 
tyckt att vi, och tävlingen, varit grymt 
bra, säger Sebastian och 
ser mycket nöjd ut. 

Och nöjd ska han 
vara med tanke på 
hans prestationer 
på och utanför 
paintballbanan 
under Swedish 
Hype.
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