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10 m
Första tävlingen för året är som vanligt Swedish cup som år efter år fortsätter att locka folk
från olika länder. Tävlingen som under dagarna tre är ett samarrangemang mellan gevär och
pistolsektionen. För 2017 var det 612 anmälda skyttar från 12 olika nationer.
Varje år skjuts det landskamp i Fallmål och tävlingen växlar mellan Sverige och Finland.
2017 var det dags att skjuta på hemmaplan närmare bestämt i Sörabyhallen, Rottne. Deltagande skyttar yttrycker sin glädje över den annorlunda tävlingsformen där man skjuter på
”prickar” i stället för 10 ringad tavla. Lite på prov för att fylla ut tiden anordnades även en
lagtävling på liknande sätt som i European youth league, vilket var till stor glädje för deltagande skyttar.
Bara några veckor senare är det återigen Söraby skf som är arrangör för en rikstävling och
denna nu är det riksfinalen av Skyttiaden. För första gången erbjöds det utlottade platser utöver de som kvalificerat sig på traditionellt sätt i den yngsta klassen. Detta slog väl ut och faktum är att det var just en lottad skytt som till slut stod som slutsegrare i ovan nämnda klass.
Jag hoppas att deltagandet ökar i till nästa år för våra ungdomar är vår framtid.
Helgen efter var det lite hastigt inkastade Ramselefors skf som var arrangör för SM/JSM
sport. Arrangörerna i Vindeln är duktiga och fixar det mesta på ett proffsigt sätt. Det är lite
synd bara att det inte är fler som väljer att åka norrut för det är arrangörerna verkligen värda.
Allsvenskan 2.0 är i gång och den första finalen avgjordes även den i Rottne hos Söraby skf.
Samtliga deltagande lag var överens om att den lite annorlunda tävlingsformen där man skjuter hen mot hen i ett lag var kul och ser redan nu fram emot nästa års tävling.
Sius European Youth League som tävlingen numera heter började sin kvalificering för norra
regionen ute på Öckerö i Göteborgs skärgård under våren för att avslutas i Osijek, Kroatien i
oktober. Det Svenska laget sopade rent i första omgången och var faktiskt det laget med högst
poäng som kvalificerade sig till finalen i Kroatien, trots en magsjuk skytt men tack vare fantastiskt skytte av alla tre i laget. Väl i Osijek blev det mycket tuffare men med lite tur och med
hjälp av Frankrike blev det gruppseger och guldmatch. I finalen väntade Ungern som traditionellt har mycket duktiga skyttar och det skulle visa sig vara en alltför tuff uppgift för våra
duktiga svenska juniorer. Under halva matchen var det mycket jämt innan de Ungerska juniorerna gjorde ett litet ryck och lade grunden för sin seger. En silvermedalj i detta sällskap är
mycket bra kämpat och vi hoppas på fortsatta framgångar i denna tävlingsformen även i framtiden.
Nationella SM fortsätter att vara delat mellan två orter (precis helt enligt ett årsmötesbeslut).
2017 var ett delat arrangemang mellan den numera rutinerada föreningen i Umeå och Söraby
skf. Under tidigare år har det varit lite si och så med tajmingen i finalerna (faktiskt lite mer si)
men nu lyckades arrangörerna med att utföra tävlingen på ett mycket bra sätt och det var endast någon sekund som skiljdes åt i tid under finalskjutningen. Ska tävlingen fortsätta att få
acceptans med detta upplägg är det precis så här som det måste fungera om det i framtiden ska
avgöras på två orter.
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Falling target och Marks skyttecenter är något som hör ihop och så även detta året. Hela staben har god vana att arrangera tävlingen och lyckas mycket bra med det även denna gång.
Trots ordentligt trilskandes elektronik och behov av att behöva flytta runt skyttar behåller de
sitt lugn även om det från ledarhåll framförs lite olika åsikter. Bra jobbat.
Grenledare:
Patrik Hjortskull

Korthåll 50 meter
Trots många diskussioner och förfrågningar fick vi tyvärr inte ihop en hel SM-vecka detta
året. Istället hoppade Eskilstuna (internationellt) och Skövde (nationellt) in som räddande
änglar.
I förstnämnda fall som utmärkt genrep inför EM i Baku. Linda Olofsson från Kinneved tog
hem damernas 60 skott liggande som sexa in i finalen. Väl där summerades hon till 249,6
poäng mot 245,6 för en spurtande Marie Enqvist, Eskilstuna.
I herrarnas 60 skott liggande var 300-skyttarna på hugget. Johan Gustafsson, Bromma-Solna
vann med 249,6 poäng mot 247,4 för tvåan Per Sandberg, Gimo.
I damernas halvmatch var det Lindas landslagskollegor Lotten Johansson, Ramselefors, och
Anna Normann, I16/Lv6, som gjorde upp. Lotten drog längsta strået med 450,7 mot 448,9.
I herrarnas helmatch ryckte Marcus Madsen, Linköping, sönder finalfältet och vann till slut
med 456,9 mot 450,7 för arrangörsklubbens Karl Olsson.
På juniorsidan vann Dennis Oscarsson från Furulund 60 skott liggande, medan William
Grydén från Vaksala, vann helmatchen. Bland damjuniorerna fixade Malin Stafås från SkogaEkshärad en dubbelseger.
Nationella delen inleddes med fält vid sjön Ymsen utanför Mariestad två veckor senare. Här
var Michael Svensson från Finspong ensam om 42 träffar och tog därmed sin första titel.
Bland veteranerna klippte Donald Johansson, Ale, sin 17:e titel.
Östgötaguld blev det även i liggandemästerskapet, där Marcus Heinemark, 17, från Norrköping toppade före en trio särskjutande skyttar. Michael Normann, I16/Lv6 klippte veterantiteln, efter särskjutning med Johny Vadebo, Helsingborg.
Även i ställningar blev det särskjutning bakom vinnaren. Guldet klippte dock Johan Yngvesson från Gammalstorp med 326 poäng. Veteranmästare återigen Donald Johansson.
På den nationella sidan finns även en landskamp mot Danmark, som detta året avgjordes på
bortaplan i Vingsted, för laget som plockades ut via en uttagningsdag i Alvesta.
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I den individuella tävlingen klippte Henrik Bengtsson från Svedala/Börringe den enda
svenska segern, dett i klassen liggande. Under söndagen avgjordes landskampen och här vann
värdnationen såväl senior- som juniorkampen.
Utöver ovanstående har sektionen genomfört Korthållscupen och Kombon såsom två alternativa breddaktiviteter.
/Mikael Svensson

300 m Nationellt skytte
Fält-SM, 6,5
Fältskytte–SM var sedan sommaren 2016 inplanerat och - vilket man var övertygad om - även
inbokat till Häradsskjutfältet, Strängnäs första helgen i maj.
Men:
bristande information om ändrade rutiner, bland annat om framförhållning vid bokning, medförde att tävlingen ställdes in med mycket kort varsel. Besvikelsen var minst sagt mycket stor
hos alla.
Förbittringen och ilskan var naturligtvis störst hos de värst drabbade – de som gjorts sig lediga, rest långväga ifrån och hunnit installera sig för övernattning.
Ett av 6,5-skyttet i Sveriges största debacle.
Räddande ängel blev åter Kungsängens skjutfält, där Uppsala- och Södermanlands-distrikten
tillsammans med Stockholm genomförde ett sent fält-SM på ett suveränt sätt.
Under två dagar vid sista helgen i oktober, gick så tävlingen av stapeln.
Lördagens SM gällde juniorer, veteraner och skyttar som tävlade i öppen klass. Särskjutning
om guldet krävdes både för öppen klass och veteranerna.
Endast juniortävlingens vinnare, David Augustsson från Eda klarade sig från särskjutning.
Det som stack ut mest från vad vi är vana vid var livesändningen från särskjutningen utlagd
på tävlingens Facebook sida.
Inte färre än drygt 6 000 intresserade hade sett denna ett dygn efteråt! Fantastiskt fint initiativ
och genomförande framför allt av Josefin Warg!
Söndagen bjöd på andra förutsättningar för kikarskyttarnas SM-tävling samt liggandeskyttarnas RM. Lördagens halvblöta, vindstilla väder bokstavligen blåste bort och växlade till någon
plusgrad med upp till 10 sekundmeters vind från vänster eller höger men inte med eller mot.
Att det blev svårt vittnar särskjutningen mellan tre kikarskyttar om: Samma avstånd med något mindre figurer (men kikare!) gav för två mål endast 7, 6 och 0 träffar av 12 möjliga!
Under andra augustihelgen avgjordes Ban-SM.
Ett strålande varmt och fint sommarväder med optimala förhållanden bjöd arrangerande Ramselefors Skytteförening på under lördagens inledande liggandeskytte.
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Det gav jämna tävlingar - endast sex poäng skiljde mellan finalplatserna 1 och 20! Till sist
kunde Mariestads Roger Strand ta hem guldet med avslutande fyra tioettor.
Bland veteranerna skiljde bara en poäng mellan de tre främsta vid finalstarten. Tight hela tiden, men Stenungsunds Bo Allansson höll sin förstaplats in i mål.
Söndagen blev en norrländsk segerfest.
Casper Fredriksson från arrangörsförening, ännu inte sjutton fyllda, blev en av tidernas yngsta
mästare när ställningsskyttet avslutade SM-helgen. Hårdare blev kampen om silvret mellan
Söderalas Helena Jansson och Ultunas Caroline Törnvall där Helena drog längsta strået.
Donald Johansson från Ale nästan defilerade hem ytterligare ett SM-guld.
Som vanligt fantastiska tävlingsdagar och arrangemang!
Vingsted i södra Danmark stod som värd vid årets nordiska och juniornordiska mästerskap.
Man sköt på DFS-tavlan, vilket säkert bidrog poängskillnaderna i liggandeskyttet var små:
efter grundomgången skiljde bara 1,9 poäng mellan de 15 första skyttarna.
Anders Petersson blev till sist bäste svensk på åttonde plats.
Efter lunch drog ställningsskyttet igång. Bland juniorskyttarna debuterade David Augustsson
med finafina 145 p i grundseriens 3 x 5 skott!
Unga Anne Ingeborg Sogn Öium blev en suverän Nordisk Mästare med sina 346.
Bakom henne klättrade Marcus Åhlin och Daniels Wallberg rejält i finalen till åttonde respektive tionde plats bland de 45 seniorerna.
Ett fortsatt fint, varmt sommarväder inramade lördagens fältskytte på Borris skjutfält, nästan
sju mil från Vingsted.
Tor Harald Lund tog sitt nionde NM-guld och Anders Peterssons blev åter bäste svensk med
sin sjätteplats.
Efter sekundfältskyttets grundomgång och semifinal (alla 60 i samma tävling) fanns två
svenskar i final. Åter var Anders P bäst av de svenske och fick med sig den enda svenska
NM-medaljen (brons) Mot Pål Öivind Örmens suveräna 7,83 sekunder i finalen kunde ingen
svara.
Ett mycket fint NM/JNM! Ett stort tack till våra värdar samt slutligen inte minst till vår samarbetspartner, Norma, som varje år stöttar landslagen på 300 meter.
/Stefan Jakobsson
Tornedalsrallyt med Vinterriksskyttet
Årets tornedalsrally med vinterrikskyttet som en av tävlingarna är avslutad. Som vanligt fick
vi fyra fina tävlingar med Niemis första dagen, och Övertorneå först andra dagen och Juoksengi med Vinterrikskyttet som andra tävling och avslutning med Pajala tredje dagen fina
skjutplatser och fina målgrupper utställda i terrängen, lägger man sen till den fina naturen
med den vita snön och blå himmel och en svag vind under två dagar så kunde det inte bli
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bättre. Det var endast dag två när Övertorneå Och Vinterriksskyttet gick av stapeln som det
var lite grått och mera blåst.
Det kom 97 stycken en ökning med 10 stycken från ifjol till start på riksskyttet och mästare i
ställningsklassen blev Lars Hedlund Edsbjörke 36 träff tvåa kom Magnus Larsson Älekulla
med 34 träff Och trea kom Niklas Grape34 träff
Liggandeklassen vanns av Lennart Högenberg Älekulla efter särskjutning 36+12 tvåa Börje
Forsberg Östhammar 36+9 trea Sune Påhls Rättvik 36+8. Förbundslagstävlingen Vanns av
Norrboten.
Föreningslagstävlingen vanns av Niemisel 66 träff tvåa Kalix 66 trea Niemis 65
Kikarklassen vanns av Mikael Eriksson Niemisel 36/30 tvåa Patrik Wähäjärvi Haparanda
36/29 trea Simon Niva Haparanda 36/27.
/Kjell Lind

JSM/RM
JSM/RM korthåll är nu avverkat det gick på Stockkumla Skyttecentrum med fina arrangemang. Det började på fredagen med KH Fält med en bana strängad av rutinerade Hans Hägglund där det visade sig att ingen lyckades skjuta fullt närmast var Mattias Pettersson Ingelstad
som fick 39 och efter särskjutning om silver och brons kom Henrik Olsson Öved-Östraby tvåa
och Kevin Arnmark Västerås trea. I RM klassen vann Johanna Klemmedsson Christianstad.
Skåne vann förbundslaget och Västerås vann föreningslaget. På lördagen fortsatte det med
300m liggande och då hade vädret ändrats till lite gråmulet och regnskurar men som inte störde nämnvärt. Oscar Klemmedsson Christianstad vann på 340 Tvåa Marcus Heinemark Norrköping 338 Trea Mattias Pettersson. Värmland vann förbundslaget och Storfors vann föreningslaget. 300m 3x10 vann Casper Fredriksson Ramselefors Tvåa William Grydén Vaksala
Trea Fanny Storm. Sedan följde 50m Liggande där Emelie Johansson Vann RM klassen tvåa
Mikael Lundell Vaksala Trea Kaper Svensson Skölvene-Ölanda. JSM klassen 50m liggande
Vanns av Mattias Pettersson Ingelstad Och efter särskjutning tog Malin Svedberg Björksta
silver och Edvin Jeansson Ålem brons. Förbundslaget vanns av Småland och Föreningslaget
av Ingelstad. På söndagen var det lite mera blåst när det var dags med ställningsskytte 300m.
RM klassen vanns av Daniel Wallberg Loos Tvåa Marcus Åhlin Bälgviken Trea Alexandra
Klåvus Skultuna. JSM vanns av Fanny Storm Loos då hon sköt en tia i sista skotte mot Casper
Fredriksson Ramsele som sköt en nia trea kom Daniel Arketeg Kristinehamn. Förbundslaget
vanns av Värmland och föreningslaget av Storfors. Som avslutning så var det 50m ställning
som Alexandra Klåvus vann efter särskjutning med Emelie Johansson Christianstad trea kom
Mikael Lundell. JSM klassen 50m var så avslutningen efter tre dagars tävlande där vann
Casper Fredriksson Ramselefors tvåa Agnes Svedberg Björksta trea Mattias Jogmark. Förbundslaget vanns av Skåne Och Föreningslaget av Furulund. Supermästare blev inte oväntat
Casper Fredriksson.
/Kjell Lind
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300 meter internationellt skytte
Våra skyttar på 300 meter hade en bra säsong, såväl vad beträffar EM i Baku som ECtävlingarna, främst i Thun och Tolmezzo.
Vid EM inledde damerna med placeringarna 1,3,4 och en gjuten lagseger. Elin Åhlin kvitterade ut guldet i 60 skott liggande med 594 poäng. Elin följde upp med en femteplats med 574
poäng och blott en dito från pallen.
Om tjejerna följde upp genrepet vid EC i Thun med ett bra EM, var det kärvare för killarna.
Karl Olsson, Eskilstuna, räddade dock hem ett brons i standardgevär med 577 poäng.
Medaljörerna Kalle och Elin fixade avslutningsvis ett silver i den mixed-tävling som avgjordes i samband med EM. Lite typiskt att två i grunden ”nationella” skyttar fixade den könsintegrerade kampen. Med nya regler och lika många skott kanske det är dags för integrerat
skytte även i de internationella programmen?
Europacupen var en framgångssaga ur svensk synpunkt hela säsongen. Undertecknad hade
förmånen att följa laget vid deltävlingen i Thun, där dubbelsegrar och lagsegrar radades upp.
Cupen avslutade hela säsongen med EC-final i italienska Tolmezzo. Karl Olsson inledde med
fina 586 poäng i standard, ändå fick han nöja sig med silvret bakom omöjlige Peter Sidi,
Ungern (589).
Kalle fortsatte med 1180 och brons i helmatchen, innan Per Sandberg från Gimo avslutade
med 597 och bronsmedalj i 60 skott liggande.
Årets SM med gevär 300 meter på Stockkumla utanför Västerås, var tämligen jämna, med två
stora undantag. I herrarnas 3x20 och 3x40, där Karl Olsson hade något av uppvisning.
Eskilstunaskytten tog i så det räckte till och blev över. Med 592 poäng hade han tjugo dito i
marginal till tvåan Stefan Ahlesved, Karlstad-Ulvsby med 572 poäng. Trea Johan Gustafsson,
Bromma-Solna med 565 poäng.
Jämnare i damernas 3x20 skott med sportgevär, där Elin Åhlin från Bälgviken hade kommandot med 196 i knä och 200 poäng i liggande. I stående var det dock Anna Normann, I16/Lv6,
som avgjorde med 194 mot 188, och totalt 585 mot 584. Trea här Linda Olofsson, Kinneved
med 569 poäng.
Än jämnare i grenen 60 skott liggande, som inledde mästerskapet. Bland damernas summerades Elin Åhlin till 594:31 mot 594:26 för Marie Enqvist, Eskilstuna. Trea Anna Normann med
591 poäng.
Bland killarna uppnådde inte mindre än tre skyttar 596 poäng. Ordningsföljd till slut med Sebastian Myhr från Kviberg i topp på 596:35 mot 596:29 för silvermedaljören Per Sandberg,
Gimo, och 596:25 för bronsmedaljören Karl Olsson.
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3x40 skott i ställningar avslutade SM. Här markerade Kalle Olsson, Eskilstuna, ytterligare en
gång att han var att räkna med i EC-finalen i Tolmezzo. Han summerades i helmatchen till
1176 poäng mot 1155 dito för tvåan Johan Gustafsson, Bromma-Solna, och 1148 för trean
Jonas Sjöberg, Tibro.
/Mikael Svensson

Nationellt - Ak4
Ak4-skyttet är en speciell verksamhet inom SvSF och bygger helt på nära samverkan med
Hemvärnet/Försvarsmakten på lokal-, distrikts- och riks-nivå. Den enskilde skytten måste
tillhöra ett hemvärnsförband eller vara knuten till den verksamheten och genom detta ha behörighet för Ak4. Därmed har skytten också rätt att använda tilldelat vapen, i av SvSF, dess
distrikt och föreningar anordnad träning och tävling. Ak-skytte har varit ett naturligt inslag i
skytterörelsens verksamhet sedan 1960-talet, då första regelverket infördes. RM arrangerades
första gång 2003 och 2007 fick grenen SM-status. Numera tilldelas ett militärt förband uppgiften att stödja/genomföra SM efter uppdrag från Rikshemvärnschefen och genomförandet
sker i samverkan med gevärssektion i aktuellt SvSF-distrikt.
Ak4-SM arrangerades av Amf1 i samverkan med Stockholms skyttesportförbund den 1213 augusti. Tävlingscentrum var Berga, en annorlunda plats med hänsyn till centrum för tidigare ubåtsjakter och framförallt det på Regementetsområdet centralt belägna Berga slott. Tävlingsarrangemangen genomfördes på ett bra sätt, trots svårigheter i förberedelserna och utebliven tillgång till skjutfält. All logistik med boende, transporter, förplägnad, ammunition,
säkerhet mm låg inom Amf1:s ansvarsområde, medan det skytterelaterade genofördes av
funktionärer ur Stockholms skyttesportförbund. Tävlingsledare var Klas Gustafsson, som
hade lagt mycket energi på att få till bra arrangemang för de 203 deltagarna.
Fältskyttet genomfördes under lördagen och där hade Johan Berken fått till en bra och utslagsgivande fältskyttestig, med hänsyn till rådande omständigheter. Alla fältskyttestationer
genomfördes nämligen på olika skjutbanor kring regementet, med anledning av att skjutfälten
inte var tillgängliga. Svensk mästare blev Dennis Piova 112:e Hv-komp, Lapplandsjägargruppen med 48 träff, m.a.o. endas 2 missade träffar. Silvermedaljör blev tidigare tvåfaldige
mästaren Fredrik Kaarle 114:e Hv-komp, Lapplandsjägargruppen med 47 träff. Samma träffantal hade bronsmedaljören Roger Hultenius 353 Hv-komp, Kalmar Kronobergsgruppen, som
också är f.d. mästare. I tävlingen för bataljonslag segrade 11:e Hv-bataljonen, Lapplandsjägargruppen och i SM för kompanilag lyckades 383:e Hv-komp, Skaraborgsgruppen ta hem
segern.
Banskyttet genomfördes under söndagen, enligt det alternativa skjutprogrammet. Förhållandena blev mycket ojämna, då vissa skjutlag råkade ut för kraftigt regn som gjorde tavlan
till en grå skärm. De flesta fick skjuta under normala betingelser, men trots detta blev resultaten oförklarligt låga? Endast ett resultat hade gett finalplats i förra årets SM! Svensk mästare
blev Chefen Norrbottensgruppen Mikael Frisell på 319 poäng. På silverplats kom Lars Åke
Knutsson 144:e Hv-komp, Fältjägargruppen 315 poäng. Bronset gick till tidigare mästaren i
fältskytte Leif Ögren, 131:a Hv-komp, Västerbottengruppen 313 poäng. I tävlingen för bataljonslag segrade 14:e bataljon, Fältjägargruppen och i SM för kompanilag segrade 402:a Hvkomp, Bohusdalsgruppen.
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Rikshemvärnschefen Roland Ekenberg följde som vanligt tävlingarna och tjänstgjorde
även som prisutdelare. Han tackade för bra genomförande och framhöll åter betydelsen av den
enskildes träning, för att upprätthålla färdigheten. Han uppmanade därför alla att träna inför
nästa års tävlingar.
Träna i den lokala skytteföreningen, genom att samverka lokalt med Hemvärnet! Varför inte
satsa på SvSF:s minnestävling FSR:s Rikspropaganda vid sådana tillfällen?
Lars Lennartsson
Grenledare

Nationellt – Kpist
Tävlingarna arrangerades den 25-27 augusti av Skånes skyttesportförbund, som därmed
åter ”räddade” Kpist-SM i ett sent skede. Huvudansvarig för genomförandet var Svalövs skytteförening i nära samverkan med Malmö Skyttegille. Tävlingsledare var Lars Lennartsson,
Löderup och som ”dataguru”, med ansvar för anmälningar och resultathantering, engagerades
Thomas Person Christianstads skg. Ansvarig för banskyttet var Göran Andersson och banläggare/fältansvarig var Kurt Nilsson, båda från Svalövs skf.
Tävlingscentrum var Malmö Skyttegilles skjutbanor, där det tycks finnas outtömliga resurser för allt skytte. Mycket uppskattat blev det kompakta fältskytte-arrangemanget, som i sin
helhet genomfördes inom skjutbaneområdet. Fantastiskt! Tack Malmö skg och Svalövs skf!
Totalt samlade tävlingarna 129 deltagare i fält, 109 i ställningsskytte och 128 i liggande.
Fältskytte
Disciplinerna avgjordes i annorlunda ordning i årets SM, än vad vi vant oss vid tidigare.
Fältskyttet avgjordes nämligen under fredagen, tävlingarnas första dag. Med hänsyn till allt
annat skytte som bedrivs på anläggningen, var detta den enda dag, då hela området kunde
användas och så gjordes verkligen. Med skjutriktningar diagonalt åt olika håll och rakt fram,
erbjöds en väl avvägd och omväxande fältskyttestig. Detta innebar också olika vindriktningar
och tillsammans med lite kastvindar, bakom de höga skyddsvallarna, blev anrättningen mycket utslagsgivande.
Svensk mästare blev Lars-Olof Gerhardsson, Löftadalen på 58 träff, således endast 2 tappade träffar. Silvret gick till Dan Andersson Orust Östra 56 träff och bronsmedaljör blev Jari
Hokkanen Turinge på 54 träff.
Svensk veteranmästare blev Bo Wettergren Turinge på 57 träff. Silvermedaljen gick till
Sixten Backman Stenkumla och bronset till Allan Laursen Tågarp på 53 träff.
Riksmästare liggande blev Vincent Karlsson Kville på 57 träff. Silverplaketten gick till
Hans Öjes Helsingborg och bronset till Lars-Göran Stenberg Oxelösund, båda med 56 träffar.
Svenska mästare förbundslag i fältskytte blev Västsvenska skyttesportförbundet och i Veteran-SM förbundslag segrade Gotlands skyttesportförbund.
Svenska mästare föreningslag blev Turinge skyttegille.
Bana ställning
Så var det lördag och därmed ställningsskytte, som genomfördes enligt det alternativa programmet. Inga särskjutningar behövde tillgripas, då beslut tagits om att detta endast skulle ske

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET GEVÄRSSEKTIONEN

om mästartitlar. Helt enligt tradition inom banskytte kpist, var alla deltagare här även behjälpliga med bl.a. markering.
Svensk mästare blev Lars-Olof Gerhardsson, Löftadalen på 405 poäng, efter en stark finalskjutning och därmed avancemang från 5:e plats. Detta innebar ett andra SM-guld på två dagar för honom! Silvermedaljör blev Eva Pettersson, Ale och bronset gick till Göran Andersson Svalöv båda med 404 poäng.
Svensk veteranmästare blev Jonny Olsson Hässleholms på 407 poäng, även detta efter
starkt finalskytte och avancemang från sjätte plats, efter endast 9 tappade poäng på de 15
skotten. Därmed erövrade han sin tredje SM-titel i sträck! Silvret gick Lars Lennartsson, Löderup på 405 poäng, efter en femte plats som utgångsläge. Bronset erövrades av Stefan Nilsson, Ale som också hade 405.
Svenska mästare förbundslag blev Skånes skyttesportförbund och de blev mästare även i Veteran-SM förbundslag.
Svenska mästare föreningslag blev Svalövs skytteförening.
Bana liggande
Sista dagens tävlingar innebar hård kamp mellan de två främsta skyttarna i SM. I finalen
låg de hela tiden i en klass för sig, men inbördes placering skiftade ett flertal gånger, dock
med max en poängs differens. Kampen slutade lika och därmed särskjutning, som avgjordes
efter första skottet med 10 mot 9. Även veteranfinalen blev jämn, dock utan samma dramatik.
Svensk mästare blev Lars Hagman, Söderhamn på 431 poäng. Silvermedaljen gick till Göran Andersson, Svalöv 431 och bronsmedaljen till Madelene Karlsson, Ka2 422.
Svensk veteranmästare blev Allan Laursen, Tågarp på 428 poäng. Silvermedaljen gick till
Bengt Andersson, Hässleholm 426 och bronset erövrades av Gunilla Norbäck, Stenkumla som
hade 424 poäng.
Svenska mästare förbundslag blev Västergötland skyttesportförbund och mästare i VeteranSM förbundslag Gotlands skyttesportförbund.
Svenska mästare föreningslag blev Söderhamns skyttegille.
Lars Lennartsson
Grenledare

SvSF:s minnestävling ”FSR:s Rikspropaganda”
Skytterörelsens ”Rikspropaganda” på hemmabana är en klassiker som arrangerades första
gången redan 1934. Under senare år har den fått betydligt enklare regler och passar därför
utmärkt i t.ex. kombination med Skyttets dag, eller andra liknande arrangemang. Propagandans speciella jetong, den 19:e av totalt 25 i landskapsserien, var det här året utformad med
Värmlands landskapsvapen. Medaljen fördelas klassvis inom varje förening och minst hälften
av deltagarna erhåller medalj.
Efter minskat antal starter under många år, vissa år räknat i 1000-tal, kom en vändpunkt
2008. Därefter har antalet starter stabiliserats och ligger nu strax under 2000. En hel del föreningar redovisar efter sista dag enligt inbjudan, vilket gör det svårt att presentera rätt antal, i
den här redogörelsen. Prognosen för 2017 visar dock att trenden med oförändrat deltagande
håller.
Bland deltagande föreningar låg Lesjöfors skyttegille åter i topp, nu med totalt 169 redovisade starter i tre discipliner. På andra plats kom Löderups skyttekår med 125 starter, en av få
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föreningar med deltagande i alla 5 grenar. På tredje plats kom Mariefred-Kärnbo skytteförening med 96 starter, detta tack vare stor aktivitet i korpskytte med gevär 6,5, där det redovisades 52 starter, vilket var överlägset flest av alla föreningar i den grenen. Topptrion blev därmed oförändrad från föregående år!
I tävling mellan distrikten, segrade Skånes skyttesportförbund med 485 starter, vilket gav
3,68 % i förhållande till distriktets medlemsantal. Därmed fick Skåne sin andra inteckning i
tävlingens vandringspris från 2016. Närmast efter följde Värmland med 209 starter, som gav
2,71 %.
Lars Lennartsson
Tävlingsledare

Internationellt juniorer, 10 och 50 m
Året började med Luftgevärs EM i Maribor, Slovenien. Där vi hade med oss 3 st damjuniorer;
Louise Nilsson, Isabelle Johansson och Emilia Bédoire. Isabelle sköt 414,7 p och hamnade på
en 7:e plats i grundomgången. När finalen var över så hade hon vunnit ett fint silver!! Louise
och Emilia hade det kämpigt i grundomgången och tog sig inte till final. Laget slutade på
plats 12. Hemresan för oss gick inte som planerat. Markpersonalen där vi skulle mellanlanda
hade gått ut i strejk så vi fick boka om våra biljetter och kom hem lite senare än planerat.
I slutet av juni var det dags för JVM i Suhl, Tyskland. Där hade vi med oss 5 st skyttar; Isabelle Johansson (10 m), Emilia Bédoire (10 m), Isabelle Edman (10 m), Anders Henricsson
(10 m) och Mattias Jogmark (50 m). Resan gick med minibuss. På vägen ner fick vi se hur fin
himlen kan vara när det är ordentligt oväder. Vi bodde på ett hotell som låg högt upp i bergen
med en jätte fin utsikt. Vi fick inte fira Midsommar hemma så vi hade tagit med oss svenska
jordgubbar som vi åt och vi sjöng sånger och dansade runt ett träd!
Bästa skytt blev Isabelle Johansson med en fin 10:e plats med 416,2 p. Banorna i Suhl är väldigt fina.
/Johanna Fritzon

Seniorer internationellt 10 och 50 m
Europamästerskapen 10 m, MARIBOR, Slovenien
EM 10 m i MARIBOR var 2017: års första mästerskap. Detta välarrangerade mästerskap representerades av Lotten Johansson Ramsefors, Michaela Arvidsson Eskilstuna samt Marcus
Madsen Linköping. Individuellt bäst av de svenska skyttarna var Lotten med en 29:e placering. Mixed laget bestående av Lotten och Marcus blev 13:e lag.
Europamästerskapen 50 m, BAKU, Azerbajdzjan
Truppen till BAKU bestod av Lotten Johansson Ramselefors, Anna Normann I16/Lv6, Linda
Olofsson Kinneved, Marie Engqvist Eskilstuna, Marcus Madsen Linköping och Karl Olsson
Eskilstuna. BAKU har en av världens finaste skjutteanläggningar men är samtidigt en mycket
svårbemästrad bana med kraftiga och varierande vindar.
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Marie Enqvist erövrade bronsmedaljen i grenen 60 ligg på poängen 613,6. En bra prestation
på den mycket svårbemästrade banan.
Karl Olsson blev 11:a i sin liggmatch på 613,5 poäng. I ställningsskyttet var Lotten Johansson
den som fick den bästa placeringen med en 19:e plats i halvmatchen på 574 p. Damerna tog
en 5:e plats i ligg lagmatchen.
Världscuper 2017.
2017 har varit lite av ett mellan år då det gäller deltagande vid Världscuptävlingar. Endast
München var representerad av svenska skyttar.
Marcus Madsen placeringsbäst av luftskyttarna med en poäng på 623,9. Lotten Johansson
placeringsbäst i ställningsskyttet 3x20 med 577 poäng.
Internationella tävlingar
Under 2017 så har det skjutits bra poänger på internationella tävlingar. Här redovisas ett axplock av placeringar och poänger 2017.
Vid tävlingarna i Pilzen så gjordes det bra resultat av Karl Olsson med en 3:e placering i 3x40
på 1177. 5:a efter finalen.
11:e placeringar till Karl i 60PR, Anna Normann i AR40 och Linda Olofsson i 60PR.
Efter Pilzen tävlingen så arrangerades ISCH i Hannover där Karl Olsson blev 1:a efter finalen
i 60PR med 624,5 i grundomgången.
Karl tog även medalj vid 3x40 tävlingen med en 3:e placering. Lotten Johansson 8:a efter
finalen i 3x20, 587 poäng i grundomgången.
Framskjutna placeringar under 2017 med en resultatutveckling bådar gott inför 2018.
/Mats Eriksson, Förbundskapten

Regelkommittén nationellt skytte
Kommittén har under 2017 bestått av:
Ordförande, Lars Lennartsson, grenledare Kpist och Ak
Sekreterare, Bo Ohlsson
Ledamot Margareta Emilsson Ekberg, grenledare korthåll
Ledamot Stefan Jakobsson, grenledare Gevär 6,5
Ledamot Patrik Hjortskull, grenledare Luftgevär
Som en naturlig följd av förra års stora och tidskrävande omarbetning av Regelboken, har
inget fysiskt möte genomförts under året. Detta är också ett medvetet sätt att minimera tid för
administration och kostnader för möten. Inkomna ärenden har sammanställts av RK:s ordförande och därefter gått via Epost till RK:s ledamöter för yttrande. Sammanställt resultat har
därefter via sekreteraren resulterat i versionerna 2017-02-02 och 2017-09-01 av den ursprungliga Regelbok 2016-03-31.
Även Regelbok Ak4, 2016-04-30 uppdaterades med några mindre rättningar, kompletteringar och justeringar, till version 2017-02-02. Uppskattning har vid flera tillfällen framförts
för den här Regelboken, i kontakter med Hemvärnet och i samband med Ak4-SM.
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Fyra ansökningar om ”särskilt tillstånd”, inom ramen för Regelbok Nationellt skytte, har
beviljats under året. Dessa har gällt olika hjälpmedel, knutna till olika fysiska besvär. Bl.a.
speciellt liggunderlag för att minska belastning på skadad axelled/överarm (tidsbegränsat),
användande av pall i knästående och att sitta vid bord i liggande skjutställning. Avsikten med
tillstånden är att ge berörda möjlighet till fortsatt aktivt deltagande och därmed också vara en
del i den sociala gemenskapen, trots fysiska besvär.
Lars Lennartsson
Ordförande RK

Sponsorstöd
Sektionen har under året sponsrats av bland annat följande: Idrottslyftet till våra juniorer.
Norma med utökat stöd till Skyttiaden, Nationella landskampen på 300 meter samt 300-laget
internationellt. Skyttiaden omgärdas av flera sponsorer, likaså Swedish Cup med Walther som
huvudsponsor. Oavsett storlek och insats – tack alla som stöder oss.

Utmärkelser
Ludwig Wässman, Björksta, tilldelades stipendium ur Steve Gunnarssons fond på våren, medan Isabelle Johansson, Anderstorp, tilldelades Karl Arvid Norlins ungdomsstipendium på
hösten.

Slutordet
På slutet av en sådan här berättelse är det på sin plats att tacka alla inblandade för sina insatser
i stort och smått. Det läggs många ideella timmar på alla nivåer i vår organisation.
I vår verksamhetsplan för 2018 står att läsa om våra fokusområden. Med all den kompetens
som finns i våra led, sunt bonnförnuft, dialog och förståelse för varandra kommer vi att lösa
även framtida frågor.
Väl mött och lycka till i ert arbete under 2018!
Mikael Svensson, ordförande Gevärssektionen
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