Västergötlands Skyttesportförbund
Gevärssektionen.
Verksamhetsberättelse för tiden 2014-01-01 – 12-31
Gevärssektionen är en del av Västergötlands skyttesportförbund (Distriktsorganisation inom Svenska
skyttesportförbundet).
Sektionens syfte är att tillvarata gevärsskyttarnas intressen inom distriktets verksamhet.
Sektionens ”styrelse” väljs formellt på Västergötlands skyttesportförbunds årsmöte efter förslag
från sektionens årsmöte.
Sektionen årsmötet hölls i Skölvene bygdegård 2014-03-13. På sektionens årsmöte gjorda val
fastslogas av Västergötlands skytteportförbunds årsmöte.
Ekonomi:
Då vi inte är en juridisk enhet behandlas vår ekonomi som en enhet inom Västergötlands
skyttesportförbund som är den juridiska personen. Nedan följer en kort summering.
Intäkter:
Vi har under 2014 fått in 45 000 av VSSF att förbruka 2015.
Vi har en engångspott på 75 000 från Skaraborgs skytteförbund.
Vi har ytterligare några tusenlappar från tidigare ej förbrukade medel. (Exakta siffror
framgår av Västergötlands skyttesportförbunds ekonomiska redovisning.)
Utöver dessa pengar finns det en ungdomspott som förvaltas av VSSF styrelse, men vi
förfogar över vår andel.
Under 2014 har vi förbrukat 39 778 Kronor, grovt fördelat enligt följande:
Tävlingar: Medaljer Pokaler mm 10 405:JSM o Skol SM: 9 201:Lagavgifter vid SM o RM tävlingar: 5 000:Skyttiaden: 8 570:Möten o Resor: 4 114:Övrigt: 2 488:Utöver ovan har vi oreglerade skulder från 2013 på ca 6-7 000. Där vi trots påstötning inte blivit
fakturerade för boende vid JSM o Skol SM.
Genomförande
Verksamheten har bedrivits utifrån de önskemål och krav som Västergötlands skyttesportförbunds
styrelse har ställt på oss, samt beslut tagna på förra årsmötet och den verksamhetskonferens vi hade
i början på 2013.
Svsf:s utbildningsstrategi innebar utbildning av biträdande föreningsinstruktörer under 2014, några
kurser genomfördes i Västergötland, men intresset var väldigt svalt.
Detta har även gällt andra utbildningsaktiviteter som erbjudits. En orsak till det till sysnes svala
intresset för att gå utbildningar tror jag är att många av de föreningar som har en historia från det
nationella skyttet, inte fullt ut har tagit till sig ännu, att det är individen och föreningen, som måste
söka upp möjligheterna.
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Västergötlands Skyttesportförbund
Gevärssektionen.
Nedan redovisas verksamheten gren för gren.

Luftgevär
Först lite från vintern vårens luftgevärstävlingar.
Året började traditionsenligt med Sveriges enda GP tävling i skytte, Swedish Cup.
Det var många Västgötar med i denna tävling, rekommenderar att Ni tar en titt på arrangörens
hemsidor. Skall vi nämna en skytt så får det bli Louise Nilsson, Sjuhäradsbygdens ssk. Hon blev totalt
tredje bästa damjunioren i den samanställning arrangören gör och som bygger på de olika dagarnas
resultat.
Umeå arrangerade SM veckan vinter 2014. Luftgevär var en av grenarna som var med. Bäst av många
västgötar som var på plats i vinterstaden var Louise Nilsson, som blev svensk juniormästare.
Skyttiaden, som i början av året har Distrikt, region och riksfinaler lockar som vanligt många
västgötska deltagare. Det var många västgötar med ända upp i riksfinalen som avgjordes i
Munktellarenan i Eskilstuna. Vi fick en guldmedalj genom Jan Lindblad från Roasjö skytteförening i
klass 13. Och ett silver genom Louise Nilsson, Norra Mark Skg.
Efter ett långt sommarupphåll börjar en ny luftgevärssäsong i september. Den inleds nästan med ett
SM, Nationella SM. Vi har blivit lite bortskämda med medaljer i denna tävling men i år fick vi nöja oss
med en bronsmedalj, som erövrades av Lennart Knutsson, Södra Mark skf.
Om det var mager utdelning vid Nationella SM så var formen toppad till SM i fallmålsskytte som
sköts några veckor senare. (Även i år arrangerades denna tävling i Västergötland av Marks
skyttecenter).
- Johanna Andersson från Dalstorps skytteförening blev svensk RM mästare i ungdomsklassen.
- Leif Viklund från Lerums ungdomsskyttar tog brons i RM öppen klass.
- Louise Nilsson fortsätter att plocka titlar, denna gång JSM i fallmål. Och inte nog med det, hon går
även till SM final och vinner även denna. Stort grattis till en dubbel mästarinna.
I Lagtävlingarna blev Västergötland 1:a , 2:a och 3:a.
1:a Blev laget i SM med Ida Andersson, Sara Berglund, Mikael Johansson, Louise Nilsson och
Lisa Berglund.
2:a Blev laget i JSM med Louise Nilsson, Ida Andersson, Maria Knutsson, Mikael Johansson och Johan
Jönsson/Pettersson.
3:a Blev laget i RM med Jan Lindblad, Johanna Andersson, Viktor Johansson, Johannes Johansson och
Kevin Wahlgren.
I Skyttiaden provade vi efter förslag på förra årsmötet att tilldela all föreningar gratis pins att dela
ut till de bästa i varje klass i föreningsomgången. Tyvärr verkade det som att detta budskap inte
riktigt trängde fram, jag fick sitta och upprätta resultatlistor för flertalet föreningar. Antalet
deltagare var också ungefär som tidigare år.
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Västergötlands Skyttesportförbund
Gevärssektionen.
Gevär 6.5 Bana och banskytte 300m.
6,5 skyttarna är en minskande men ack så trogen skara som far land och rike runt på olika
inbjudanstävlingar, så lite svårt att ha koll på vad som händer.
Fyra föreningar i ”Skaraborg” provade ett nytt grepp, en kvadrupel, dvs fyra tävlingar på en och
samma dag. Start i Essunga sen till Falköping, Skövde och slutligen Mariestad. Blev populär bland
deltagarna som kom från Skåne i syd till Västmanland i norr och en återupprepning planeras 2015.
Den traditionsfyllda tävlingen Västsvenska Pokalen arrangerades av oss i år med Skövde som
tävlingscenter. Segern i lagtävlingen gick till Västsvenska förbundet. Vi fick nöja oss med en medalj,
den gick till Roger Strand, Mariestad trots att han även var tävlingsledare.
Årets upplaga av Margarethakedjan arrangerades i Uppsala. Martin Gustafsson från Sörby-Odensberg
tog en hedrande 5:e plats i finalen, trots att han startade på 14:e !
Vi fick en svensk mästare genom Jonas Sjöberg, Tibro. Som vann halv matchen, (3*20) på 300
metersskyttet. (P.S. Jonas tog brons 3*40)!
Årets Nationella SM lägger vi snabbt till handlingarna

Korthåll, korthåll fält och banskytte 50m.
Korthållfältskyttet börjar få lite fäste i Västergötland. Bjärke har tidigare arrangerat tävlingar men
2014 så arrangerade även Hajom en fältskjutning. Vi hade 2014 även historiens första DM i korthåll
fält, arrangerad av Bjärke skytteförening, de historiska mästarna blev:
Junior: Simon Fritzon, Kinneved.
Öppen klass: Jonny Fritzon, Kinneved.
Veteran: Olof Danielson, Bjärke.
Veteran äldre: Lennart Högenberg, Hajom.
När det gäller banskjutningarna så håller Glasskjutningen i Axvall fortfarande greppet om
korthållsskyttarna i mellersta o norra förbundsdelarna, även om den kanske tappat något i
deltagarantal.
I Korthållscupen gick Skövde o Axvalls lag vidare till regionomgången, men där blev det tyvärr stopp.
Samtidigt sköts det ett regionmästerskap. Philip Sjökvis, Skövde blev ende medaljör, med ett silver i
klassen liggan med stöd.
I riksfinalen av elitserien vann Zandra Jönson/Pettersson klass K15.
Vi har fått en Svensk Mästarinna i form av Linda Olofsson, kinneved. Linda vann SM för damer 60
skott liggande.
Vi grattar också Ida Andersson från Dalstorp som vann damjuniorernas 3*20 på 50 meter. Men då
Dalstorp saknar 50 metersbana tävlar hon i denna disciplin för Jönköping.
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Västergötlands Skyttesportförbund
Gevärssektionen.
Verksamhetsrapport för år 2014 från Kpistledaren.
De traditionella mästerskapen har genomförts. Deltagarantalet har varierat, mellan 9 - 15.
Skövde har arrangerat samtliga tävlingar, tack vare Försvarsmaktens tillgång på terräng och skjutbanor.
Problemet är bara att bokade datum kan bli ändrade när FM kommer med sena behov.
Utredningsförslaget om förbud mot tävling med automatvapen från år 2019 och andra skärpningar i
vapenlagstiftningen kom aldrig upp till behandling i riksdagen. När även jägare och pistolskyttar
kom med sina reservationer fick Regeringen ”kalla fötter”, och förslagen blev aldrig behandlade.

Resultat från de tre distriktsmästerskapen:
26 april Fältskjutning. Anders Persson, Skövde garnison, distr mästare med 53 träffar
28 juni Bana Liggande. Valter Andersson, Skövde garnison, distr mästare på 424 p
30 aug Bana Ställningar. Per- Anders Axelsson, Skövde garnison, distr mästare på 390 p
Årets SM avgjordes även detta år i Norrköping 22—24 augusti. Inget annat distrikt erbjöd sig som arrangör.
Deltagarantalet var c:a 150.
Banskytte ställningar inledde SM. Staffan Lundgren, Skövde garnison, slutade på 9:e plats i seniorfinalen.
I veteranfinalen blev Lars Persson 7:a och Valter Andersson 18:e.
Västergötlands distriktslag 5:a.
I liggandemästerskapet blev det inga finalplatser för Vg-skyttarna. Distriktslaget slutade på 5:e plats
Östergötlands kpistledare Kurt Harrström ställde på nytt sina marker till förfogande för fältskyttetävlingen
och var själv banläggare. Han bjöd som tidigare på en mycket uppskattad tävling.
Här hade Vg-skyttarna sina bästa placeringar. Anders Persson med en åttondeplats i seniormäster-skapet
och Lars Persson 9:a i veteran. Vg-laget tog bronset i distriktslagtävlingen och Skövde garnison blev
bronsmedaljörer i föreningslagtävlingen genom Anders Persson och Staffan Lundgren.
Distriktslaget fick som förra året bli en blandning av sen och vet, som då fick delta i seniortävlingen.
I fältlaget ingick Anders Persson, Lars Persson, Staffan Lundgren, Jan Rensfeldt, Karl-Axel Sultan, samtliga
Skövde garnison.
Problemet med att hitta lämpliga arrangörer för kommande SM fortsätter. Ingen har hittills anmält sitt
intresse för 2015. Problemet för många är, att man saknar skjutbana med mint 20 platser och tillgång till
fältskytteterräng inom rimligt avstånd.
Har själv föreslagit samma upplägg som för gevärsskyttarna, fält på våren – bana i augusti.
Med den lösningen borde det vara möjligt att hitta arrangörer – även om det medför högre resekostnader.

Skövde 3 januari 2015

Jan Rensfeldt
Kpistledare
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Västergötlands Skyttesportförbund
Gevärssektionen.
Verksamhetsberättelse 2014 över Fältskytte gevär 6,5.
245 skyttar kom till start när Varatraktens skytteföreningar med assistans av andra
skaraborgsföreningar arrangerade SM i fältskytte gevär i Nossebro med omnejd.
Lennart Högenberg var mest framgångsrik genom att bli guldmedaljör i RM Veteranklass efter
särskjutning. I lagtävlingarna överraskade Västgöta-skyttarna mycket positivt med en silverplats i SM
Öppen klass och bronsplats i SM Veteranklass. Indivi-duellt presterade följande Västgötar bäst i sina
respektive klasser utöver suveränen Lennart Högenberg, Älekulla: Magnus Larsson, Älekulla (5:a),
Christer Fritiofsson, Tämta (5:a), Kasper Svensson, Eggvena-Bråttensby (5:a) och Valter Gustafsson,
Tämta (6:a).
Skyttar i SM Öppen klass och SM Veteranklass sköt alla på tuffast möjliga villkor med korta
skjuttider och ställningsskytte. Anders Assmundsgård och Lars Johansson hade komponerat en
utslagsgivande bana där kanske vindavdriften var svårast att bemästra, i alla fall på den avslutande
B100:an. Tävlingsledare Hans Bahrenfuss fick mottaga mycket beröm för ett utmärkt SMarrangemang där Nossebro verkligen fick sin plats på kartan. Över 120 personer i arrangörsstyrkan
fick naturligtvis dela på berömmet.
Nordiska Mästerskapet arrangerades i Danmark. Svenska seniorlandslaget bestod av 15 skyttar varav
följande från Västergötland: Magnus Larsson, Älekulla, Roger Strandh, Mariestad, Martin Gustavsson,
Sörby-Odensberg och Mikael Persson, Saleby. Magnus Larsson lyckades bäst med en 11:te plats och 39
träffar mot segrande norrmannens 41 träffar.
Distriktsmästerskapet genomfördes i samband med Skaraborgsträffen i Kinnarp. 32 skyttar deltog.
Sex mål besköts i ett vintrigt och mycket blåsigt väder. Mest förädiskt var det på den avslutande
B100:an på 620 meter där hela 39 skyttar bommade alla skott. Erling Magnusson, Lidköping var en av
några få som fick in en 6:a på målet och belönades med en guldmedalj i veteranmästerskapet GF55.
Roger Strandh, Mariestad sköt 29 träff av 30 möjliga på de första fem målen och mycket unikt
räckte detta till att bärga guldmedalj i Öppen klass. Yngve Andersson, Bäreberg blev mästerskytt i
Veteranklass GF65.
Västra Götalandsmästerskapet genomfördes på Remmene skjutfält med Eggvena-Bråttensby skytteförening som arrangör. Bland 90 deltagare, varav 54 från VG-regionen dominerade
Västergötlandsskyttar-na. I liggandemästerskapet blev det full medaljpott; Guld till Lennart
Högenberg, Älekulla på 41 träffar. Silver till Lars-Åke Andersson, Eggvena-Bråttensby på 39 träffar
och Brons till Jan-Olof Janneson, Fal-köping på 39 träffar. I Ställningsmästerskapet blev det guld och
silver genom Magnus Larsson, Älekulla och Jörgen Efraimsson, Eggvena-Bråttensby som sköt 41
respektive 39 träffar. Älekulla segrade i föreningslag-tävlingen för 2-mannalag och plockade därmed
hem en 10-poängare i Carl-Axel Weilenmanns vandrings-pokal. Eggvena-Bråttensby kom trea och
belönades med en 8-poängare. I distriktslagtävlingen segrade Väs-tergötlands 5-mannalag på 195
träffar. Hallands och Västsvenska SSF nådde både 194 träffar. Värmlands och Smålands SSF belade
plats fyra och fem.
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Västergötlands Skyttesportförbund
Gevärssektionen.
Region Väst-mästerskapet avgjordes i Mölnbacka i Värmland. Individuellt var Lennart Högenberg,
Älekulla ensam om att bärga en medalj bland Västergötlands SSF:s skyttar, nämligen silvermedalj i
Liggandemästerskapet. Västergötlands distriktslag kom trea. Värmland segrade före Västsvenska.
Västgöta-Barometern säsongen 2013/2014 omfattade 8 tävlingar och 55 skyttar uppdelade i fyra
klasser. Föregående år var det 11 tävlingar med 60 deltagande skyttar. Magnus Larsson, Älekulla
segrade i klass Senior, Christer Fritiofsson, Tämta i klass Veteran 55, Lennart Högenberg, Älekulla i
klass Veteran 65+ och Sem Larsen, Hajom i Kikarklassen.
Västgöta-Serien genomfördes med endast tre föreningslag. Eggvena-Bråttensby segrade före Tämta.
Förra året deltog 4 lag i division I och 4 stycken i division II.
Västgöta-Cupen genomfördes med 24 anmälda skyttar. Lennart Högenberg, Älekulla vann A-Cupen och
Lars Ivarsson, Flundre B-Cupen. Föregående år var 26 skyttar anmälda.

Grenledare
Jonny Karlsson
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Västergötlands Skyttesportförbund
Gevärssektionen.
Rapport från JSM och Skol SM.
Årets JSM ägde rum i Christianstad. Väldigt fina tävlingar, men tyvärr var det i år få västgötar som
ställde upp och de som deltog nådde inte riktigt ända fram.
Bästa finalplacering fick Kasper Svensson, Eggvena-Bråttensby på en 5:e plats i Gevär 6,5 ställning.
Årets Skol SM, var en trevligare tillställning än JSM, sedd med västgötska ögon. Dessutom
arrangerades den i Skövde.
Jag kan tyvärr ha missat några namn, då man tävlar för sin skola.
Börjar med Korthåll;
Klass 17 blev en klar seger Västergötland även om ettan o trean tävlar för småländska Aleholmsskolan.
Men skyttarna bakom skolnamnet var; ettan Madelene Fransson, Falköping tvåa Caroline Jonsson
Axvall och trea Louise Nilsson Sjuhäradsbygden. I finalen blev dock Louise svensk skol mästare.
Lagtävlingen vanns av Katedralskolan från Skara med Caroline Jonsson och Hannah Widing i laget.
I Korthåll fält lagtävlan blev Ängsskolan från Mark tvåa med Axel o Hugo Lomander i laget
Över till Gevär 6,5.
I klass G15 vann hemmaskytten Philip Sjöqvist klassen i finalen blev han dock tvåa en poäng efter
segraren.
I fältskyttes klass 15 blev det silver till Axel Assmundsgård Nossebroskola och brons till ovan nämnd
Philip.

Västgötar i världen.
Då vår organisation inte har någon bra koll eller i vart fall officiellt register på vilka skyttar som varit
och tävlat utanför nationens gränser vill jag lämna detta område därhän, men eEn skytt måste vi dock
nämna, linda Olofsson från Kinneveds skf. Som är en av tre gevärsskyttar som får ekonomiskt stöd av
Sveriges olympiska kommitté.
Distriktsmästare
Alla distriktsmästare med resultat finns förtecknade på vår hemsida i Idrott On-Line

Herrljunga mars 2015

Mikael Svensson
Ordförande
Gevärssektionen.

c/o Mikael Svensson
Furulundsvägen 15 B
524 32 HERRLJUNGA

Tfn: 0513-125 96
Mobb.: 070-59 51 796

epost: vssf.gevar@gmail.com
Hemsida: http://vastergotland.skyttesport.se

Orgnr: 866600-9124
BG-Nr: 366-5916

C:\Skytte\Dropbox\VSSF\Gevär styrelse\Årsmöte 2015\VSSF gevär - VerkB 2014.doc

