
Vad är paintball?
Paintball är idag en av världens snabbast växande sporter med över 1 miljon aktiva spelare. 
Hur det hela började finns det lite olika historier om. Den vanligaste är att skogsarbetare i 
Kanada 1981 började använda sig av paintball liknande markörer för att lätt kunna markera 
vilka träd som skulle fällas. Snart kom skogsarbetarna på att man kunde skjuta färgkulorna 
på varandra och inom kort var den första paintball idéen född. 

Paintball spelades vid denna tid i skogen och det var svårt för utövarna att övertyga utom-
stående om att det hela inte handlade om att leka krig. Runt 1990 började paintball bli allt 
större och allt fler visste vad det var för något, dock låg fortfarande tanken om att leka krig 
kvar i mångas huvud.
Det är först dom senaste 5 åren som paintballspelare har lagt en grund till det som förhoppn-
ingsvis inom kort kan bli accepterat som en sport och inte en krigslek. Man har letat sig ut ur 
skogarna och fram till publik, media och nya spelare. 

Idag hålls 90% av alla tävlingar på så kallade speedball banor i olika format. Paintball har 
blivit en publikvänlig sport med mycket action och det är bara en tidsfråga innan media tän-
der till och sporten kommer därefter kunna ses på i media på samma sätt som alla andra 
"extrem-sporter". Det finns idag tydliga reglemente för tävlingarna och olika mästerskap och 
serier hålls världen över.

Är paintball farligt?
Detta är den absolut vanligaste frågan som ställs från oroliga föräldrar och intresserade som 
inte provat än. Självklart är det inte farligt, hade det varit farligt så hade det inte varit så 
många som börjar spela och definitivt ingen som vågat arrangera tävlingar. Men allt handlar 
om att följa reglerna och att använda rätt utrustning, precis som med alla andra sporter.

Ni kan ju själva föreställa er hur det skulle gå för en ishockeyspelare som gav sig ut på isen 
utan hjälm och skydd, han hade förmodligen lämnat isen inom kort på en bår. När det gäller 
paintball så är det absolut viktigaste skyddsmasken, så länge man har denna på sig så är 
man säker. Idag ska en godkänd mask även skydda öron och ansikte förutom ögonen. Tar 
man dock av sig masken och skulle därefter få en träff i ögat så kan man till 99% räkna med 
att man blir blind. 

Därför ar reglerna idag stenhårda när det gäller skyddsmask och pipplugg. Så fort du går på 
banan så skall masken användas, oavsett om du spelar eller inte och så fort du lämnar banan 
skall en pipplugg sättas i pipan för att inga vådaskott skall kunna ske. Följer man reglerna 
så har man inget att oroa sig för utan kan se framemot roliga tillfällen fyllda med adrenalin, 
svett och många oförglömliga minnen.

Utrustningen
Utrustningen är nog det ända som hindrar många att börja spela. En ny komplett utrustning 
kan kosta allt ifrån 2.000kr upp till 25.000kr. Det är en ytterst materiel fixerad sport och det 
släpps hela tiden nya produkter. Utrustningen består till grunden av en skyddsmask samt en 
markör. Skyddsmasken är det absolut viktigaste och skall förutom ögonen även skydda an-
sikte och öron.
Markörerna kan delas in i 3 olika kategorier, pump, semi eller elektro.

Pump
Kräver mantelrörelse mellan varje skott, relativt ovanligt nuförtiden.

Semi
Var fram till för ett par år sedan den vanligaste alternativet för alla paintballspelare. För varje 
avtryck kom ett skott.



Elektro 
Det vanligaste idag, Avtryckaren använder sig av en mikrobrytare, detta gör det möjligt att 
göra otroligt korta och extremt känsliga avtryck. En snabb spelare kan utan problem skjuta 
långt över 11bollar i sekunden.

Drivpaket
En markör kan drivas med antingen kolsyra eller luft. Kolsyra är betydligt billigare men inte 
håller inte lika jämnt tryck som luft vid temperatur skillnader. Många markörer tål inte heller 
att drivas med kolsyra utan kräver ett såkallat luftsystem.

Magasin
En pumpmarkör och en semimarkör kan oftast drivas med ett vanligt plastmagasin utan prob-
lem. Snabba "semis" och elektromarkörer kräver dock ett såkallat motormagasin med en litet 
servo och en "fläkt" som hjälper till när bollarna "kilar" fast sig i matningsröret

Pipa
Pipan kan vara mycket avgörande för precisionen. Finns en uppsjö ab olika modeller och 
borrningar. Längderna kan variera från 8" upp till 20" men vanligast är att ha mellan 12" och 
16". Längre pipa ger bättre precision.

Tävlingar
Varje år hålls mängder av tävlingar, både i Sverige och resten av världen. Tävlingarna delas 
oftast in i 3 olika klasser beroende på hur duktigt laget ifråga är. Klasserna är YG (Young 
Guns), AM (Amateur) och PRO (Professional). 

Den vanligaste formen av tävlingar är idag såkallad speedball. Speedball bygger på snabba 
banor som är lätta att överblicka, speciellt för publiken. Allt för att det ska bli så kul som 
möjligt för både spelare och publik. Vanligaste lagformaten är 3, 5, 7 eller 10 spelare och 
matcherna kan sträcka sig från 3 minuter till 10 beroende på antalet spelare och banans ut-
formning,

Sup'Airball är form av speedball som slagit stort dom senaste 2 åren. Sup'Airball spelas på 
gräsplaner med uppblåsta värn som drivs av fläktar. Det är färgglatt och lätt för alla att se, 
spelarna kan kasta sig och göra långa "slides" (spelaren kasar i på t.ex. knä i fart). Det hela 
går mycket snabbt och är otroligt actionfyllt.
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